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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена потужним впливом ЗМІ 

на формування громадянського суспільства, нової політичної еліти й активну 

участь молоді у процесах демократизації та реформування держави. Поняття 

персвазії складне та неоднозначне в сучасному медійному дискурсі. У 

практиці ЗМК його часто підмінюють маніпулюванням, тому є потреба 

виробити нові тактики протидії пропаганді шкідливих ідей та проектів. 

Персвазія як наукова теорія про переконування та модифікацію системи 

певних поглядів чи рішень, корекцію установок, зміну мотивації вчинків 

перебуває в центрі уваги дослідників багатьох царин: медіазнавства, 

політології, психології, культурології та ін. З огляду на це, комплексне 

дослідження персвазивних технік (їх класифікація та контент-аналіз) є 

актуальним у журналістикознавчій науці та сфері інформаційної безпеки. 

Традиційні способи репрезентації інформації в ЗМІ розчинилися в 

царині нових медій, тому важливо осмислити сучасні техніки переконування 

в авторських текстах. Журналістика даних (інфографіка та інтерактивна 

візуалізація) як малодосліджений компонент соціальних комунікацій 

потребує ґрунтовного вивчення та узагальнення з погляду персвазивності. 

Візуальний ряд є невід’ємною частиною комунікативного задуму автора, 

який привертає увагу читачів інтернет-видань через мультимедійні елементи. 

Персвазивність публікацій в українському сегменті мережевих ЗМІ об’єднана 

в синергетичну тріаду: монокодовий, дикодовий (креолізований) та 

полікодовий текст. 

Науковий аналіз стратегій ефективного впливу (психологічних, 

вербальних, візуальних та власне соціокомунікативних) є важливим кроком 

до вироблення моделей аксіологічного переконування у ЗМІ. Персвазивні 

тактики в публікаціях популярних видань (“Дзеркало тижня”, 

“Тексти.org.ua”, “Українська правда” та ін.) потребують осмислення й 
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стануть суттєвим доповненням у теорію формування політичної  

свідомості читачів. 

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

Дисертація виконана в межах науково-дослідної теми кафедри мови засобів 

масової інформації факультету журналістики Львівського національного 

університету імені Івана Франка “Масове комунікування: мова, текст, 

гіпертекст”, номер державної реєстрації № 0112U00325 (науковий керівник  

проф. Яцимірська М. Г.). 

Мета дослідження – окреслити стратегії ефективного впливу в ЗМІ та 

обґрунтувати роль персвазивних чинників у сучасних медіатекстах. 

Реалізація мети дослідження передбачає виконання таких завдань: 

1) схарактеризувати сутність концепту персвазивність і показати його 

представлення в наукових теоріях; 

2) класифікувати та обґрунтувати стратегії ефективного впливу на 

читачів; 

3) виокремити та систематизувати персвазивні чинники в сучасних 

журналістських публікаціях; 

4) визначити вербальні та візуальні маркери переконування в медіатексті; 

5) простежити авторські техніки персвазії з погляду формування та 

модифікації комунікативних установок; 

6) змоделювати чинники впливу інтернет-видань на читачів за 

результатами власного опитування. 

Об’єкт дослідження – журналістські тексти в українських 

медіавиданнях: “Тексти.org.ua”, “Українська правда”, “Дзеркало тижня”, 

“ЗІК”. 

Предмет дослідження – персвазивні чинники в сучасних авторських 

публікаціях з погляду їх результативного впливу на читача. 

Хронологічні межі дослідження: 2009 – 2015 роки. Цей відтинок часу 

характерний нестабільною політичною ситуацією та складними процесами 

державотворення. Відомо, що 2009 рік розпочався фінансовою кризою та 
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“газовою війною” з Росією, згодом численні виборчі перегони, потім 

драматичні події на Євромайдані та складна економічна ситуація, зовнішня 

агресія Росії в Криму і на Донбасі. 

Джерельна база – сучасні видання “Тексти.org.ua” (як взірець 

професійного візуалізованого мережевого видання), “Українська правда” 

(потужний український новинно-аналітичний ресурс), “Дзеркало тижня” 

(офлайнова інтернет-версія), “ЗІК” (приклад інтернет-версії розвинутого 

регіонального видання). 

Методи дослідження. У дисертації використано комплекс 

загальнонаукових методів (теоретичних та емпіричних): метод 

концептуального аналізу – для з’ясування дефініцій термінів персвазія, 

персвазивність, персвазивна комунікація; контент-аналіз – для дослідження 

ефективності впливу журналістського тексту на читача; метод індукції – для 

побудови синергетичних зв’язків у інтернет-комунікуванні; метод аналізу та 

синтезу – для дослідження вербальних та невербальних маркерів 

персвазивності; метод порівняння – для характеристики монокодового, 

дикодового, полікодового тексту та мультимедійних засобів українських 

інтернет-ЗМІ; метод систематизації та класифікації – для виокремлення 

стратегій ефективного впливу та персвазивних чинників у журналістських 

текстах; для укладання таблиць, графіків, діаграм; метод опитування (у формі 

анкетування) – для визначення чинників впливу інтернет-видань на читачів; 

ілюстративний метод – для аргументації наукових ідей та сенсів цитатами зі 

статей, монографій, інтернет-видань та інших матеріалів. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації здійснено 

комплексний аналіз концепту персвазії в українському журналістикознавстві, 

визначено та обґрунтовано стратегії ефективного переконування читачів у 

ЗМІ. 

У роботі вперше: 

– цілісно проаналізовано когнітивно-медійні аспекти персвазивності 

сучасних авторських текстів; 



7 
 

– класифіковано стратегії ефективного впливу на читачів за матеріалами 

українських інтернет-ЗМІ; 

– виокремлено та систематизовано персвазивні чинники в 

журналістських публікаціях; 

– досліджено журналістику даних (інфографіку та інтерактивну 

візуалізацію тексту) як новітній чинник актуалізації інформації; 

удосконалено: 

– тактику переконування в інтернет-комунікуванні з використанням 

синергетичних дій; 

– техніки впливу нових медій на сучасну молодь; 

набули подальшого розвитку: 

– система адаптації емоційно-експресивних засобів (мовних, графічних 

та мультимедійних) до процесів результативного переконування; 

– вивчення адгерентної експресивності на прикладі сучасних 

журналістських публікацій. 

Теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформовані в дисертації положення можна використати як у теорії 

соціальних комунікацій, так і в журналістикознавстві. Це дослідження 

допоможе чітко усвідомити стратегії ефективного впливу та персвазивні 

чинники в журналістських текстах. Інноваційний характер дослідження 

полягає у тому, що в науковий обіг введено поняття персвазивності 

візуального тексту, а досягнуті результати можна використати під час 

подальших теоретичних пошуків. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

дослідження можуть бути запроваджені в навчальний процес для підготовки 

таких курсів: “Персвазивна комунікація”, “Журналістика даних”, 

“Журналістська майстерність” та ін. За матеріалами дисертації удосконалено 

лекційно-практичні курси “Мовна комунікація в Інтернеті”, “Еристика”, 

“Термінологічний практикум” для студентів спеціальності “Журналістика”. 

Практичні рекомендації можуть бути використані в редакціях ЗМІ для 
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вдосконалення ефективності журналістських текстів. Проведена наукова 

розвідка важлива для комплексного розуміння персвазивних чинників у 

соціокомунікативному аспекті журналістської діяльності. 

Наукову достовірність отриманих результатів забезпечує 

методологічна обґрунтованість вихідних теоретичних положень, 

застосування комплексу наукових методів, адекватних поставленій меті та 

завданням, репрезентативність джерельної бази дисертації та значний масив 

фактичного матеріалу, на основі якого розроблено та проаналізовано 

персвазивні чинники ефективного впливу в ЗМІ. 

Науково-методологічною базою дисертації були дослідження 

українських та закордонних вчених: 1) із історії, теорії та практики 

журналістики і соціальних комунікацій – Ю. Бідзілі, А. Бойко, М. Бутиріної, 

А. Голоднова, С. Горевалова, О. Гояна, В. Демченка, В. Здоровеги,  

Н. Зелінської, Н. Зикун, В. Іванова, С. Кравченко, І. Крупського,  

В. Лизанчука, І. Михайлина, І. Павлюка, І. Паримського, Г. Почепцова,  

В. Різуна, Н. Сидоренко, Л. Сніцарчук, В. Теремка, М. Тимошика, О. Тріщук, 

Ю. Фінклера, І. Хоменка, О. Чекмишева, та ін.; 2) із теорії сучасної інтернет-

журналістики – О. Акопова, Є. Анісімова, Т. Берерс-Лі, Дж. Гола,  

Л. Городенко, Я. Засурського, О. Калмикова, Н. Карра, Л. Компанцевої,  

Л. Коханової, Р. Крейга, О. Мелещенка, Б. Потятиника та ін.; 3) із проблем 

когнітивно-лінгвістичного спрямування – А. Мамалиги, О. Пономарева,  

К. Серажим, О. Сербенської, Н. Шумарової. 

Оскільки дисертація виконана на міждисциплінарному рівні, у ній 

використано чимало напрацювань з інших галузей (риторика, аксіологія, 

соціологія, семіотика, політологія, психологія, культурологія тощо). 

Особистий внесок здобувача. Автор одноосібно виконала дисертацію, 

опублікувала 13 статей і 6 тез конференцій. Усі ключові ідеї, положення, які 

розкривають наукову новизну, висновки й результати дослідження отримано 

та сформульовано самостійно. Дві наукові статті написано у співавторстві з  

проф. М. Яцимірською. У статті “Медіатекст як продукт журналістської 
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творчості (психолінгвістичний аналіз логічного сприйняття та емоцій)” 

загальним обсягом 0,4 друкованих аркуша дисертантка виокремила та 

проаналізувала різновиди емоції у процесі сприйняття медіатексту та 

проілюструвала прикладами з українських медіавидань (0,2 друк. аркуша). У 

статті “Персвазивне комунікування в науковому дискурсі” загальним 

обсягом 0,3 друкованих аркуша здобувачка проаналізувала основні етапи 

переконування й формування переконань у цільової аудиторії за 

публікаціями журналіста С. Рахманіна (0,15 друк. аркуша). 

Апробація результатів дослідження. Головні положення та висновки 

дисертаційної роботи апробовано на 16 міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних, звітних університетських та інших конференціях. Серед них: 

Міжнародна науково-практична конференція “Українська журналістика у 

двохсотлітній ретроспективі” (з нагоди 200-річчя першої в Східній Україні 

газети “Харьковский еженедельник”) (Харків, 23–24 жовтня 2012 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція “Cучасна новинна 

журналістика: тенденції розвитку, форми подання, суспільний резонанс” 

(Львів, 25–27 жовтня 2012 р.); Х Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар 

(Львів, 5 квітня 2013 р.); XІX міжнародна науково-практична конференція з 

проблем функціонування і розвитку української мови “Мова. Суспільство. 

Журналістика” (присвячена 40-річчю кафедри мови та стилістики) (Київ,  

12 квітня 2013 р.); Всеукраїнська журналістикознавча конференція 

“Громадянське суспільство і ЗМК: пошуки партнерства” (Львів,  

24–26 жовтня 2013 р.); звітні конференції факультету журналістики 

Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, лютий 

2010 р., 2013 р., 2014 р.); ХVI Міжнародна науково-практична конференція, 

присвячена проблемам суспільних і гуманітарних наук (Москва, 1 лютого 

2014 р.); Міжнародна конференція “Наука і суспільство” (Донецьк, 15 лютого 

2014 р.); Міжнародна конференція “Наука як рушійна антикризова сила” 

(Київ, 29 березня 2014 р.); Перший науковий інтернет-симпозіум “Медіа, 

глобалізація, соціальна мімікрія” (Луцьк, 1–10 квітня 2014 р.); XX 
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міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в 

Україні, проблем функціонування і розвитку української мови “Мова. 

Суспільство. Журналістика” (присвячується 180-річчю Університету) (Київ, 

11 квітня 2014 р.); ХІ Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар (Львів, 13 

травня 2014 р.); Міжнародна наукова конференція “Українські медіа в 

європейському інформаційно-комунікативному просторі: історія, стан, 

перспективи” (Ужгород, 16–17 жовтня 2014 р.); Міжнародна науково-

практична конференція “Стандарти журналістики та професійної освіти в 

період суспільних трансформацій (до 60-річчя факультету журналістики 

Львівського університету)” (Львів, 23–24 квітня 2015 р.). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження викладено в 

19 публікаціях: з них 9 статей надруковано в українських фахових виданнях 

(2 у співавторстві), 1 – у зарубіжному фаховому періодичному виданні 

(Росія), 3 – у збірнику наукових праць, 6 – тези матеріалів конференцій. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (287 позицій) на 26 

сторінках, 4 додатків на 6 сторінках та глосарію на 4 сторінках. Загальний 

обсяг дисертації становить 200 сторінок, основний текст – 162 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ПЕРСВАЗІЇ 

 

1.1. Історіографія дослідження персвазивності 

Головне завдання журналістських матеріалів (у пресі, на радіо, 

телебаченні чи в інтернет-виданнях) – це вплив на читачів (глядачів, 

слухачів). Саме за допомогою ефективного переконування медіапрацівники 

формують конкретні погляди на ту чи іншу ситуацію (подію). Вміння 

впливати залежить від низки чинників, які журналіст застосовує під час 

процесу переконування. 

Термін “персвазія” (від лат. persuasio – умовляння, переконування) та 

похідні від нього – “персвазивна комунікація”, “персвазивність” 

(журналістики) – увійшли до активного вжитку дослідників соціальної 

комунікації, які вивчають ефективність впливу ЗМІ на масову аудиторію. 

Завдання переконувальної комунікації як різновиду масової комунікації – це 

переконування у власній правоті, апелювання до когось зайняти чітку 

позицію, принципово діяти, пропонувати бажані інтерпретації та оцінки, 

раціонально обґрунтовувати слушність конкретних поглядів. Реальну 

персвазивну комунікацію здебільшого розглядають не як одноразовий акт 

впливу, а як послідовність соціальних і когнітивних трансформацій. 

У цьому розділі ми простежили історіографію персвазії. Окреслили 

дефініції та детермінуючі ознаки: персвазії, персвазивності, персвазивної 

комунікації, переконування та переконання. Проаналізували написання 

терміна “персвазія” в українській мові, елементи персвазії, модель 

персвазивного акту та способи аргументування. Виокремили деякі 

синергетичні зв’язки в інтернет-комунікуванні та з’ясували можливості 

гіпертексту з погляду персвазивності. 

 

1.1.1. Переконування як предмет наукового аналізу 

Історіографічна база дисертації охоплює чимало наукових праць, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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монографій, статей теоретиків журналістики, дослідників масових і 

соціальних комунікацій. Чільне місце у дослідженні методології персвазивної 

комунікації в медіа займають статті про вплив ЗМІ на формування 

громадянської думки. У дисертації використано досвід українських, 

російських, польських, білоруських, німецьких, англійських та 

американських учених. Розуміємо, що комплексне дослідження персвазії в 

інформаційному столітті неможливе без урахування міждисциплінарного 

характеру. Помітно новий підхід у вивченні теорії сучасного переконування 

розробляють учені з багатьох наук: соціальної комунікації, когнітивної 

психології, антропології, лінгвістики, культурології, соціології, політології, 

риторики, аксіології, семіотики. 

До загальних джерел про персвазію та персвазивну комунікацію серед 

опрацьованої літератури зараховуємо монографії чи окремі статті, які 

описують персвазивні чинники та стратегії ефективного впливу 

журналістського (чи будь-якого авторського) тексту на читачів. Наприклад, 

такі праці англійських та американських науковців: Т. Борчерс “Персвазія в 

медіаепоху”, Р. Чалдіні “Вплив: наука і практика”, Н. Голдштейн, С. Мартін, 

Р. Чалдіні “ТАК! 50 секретів науки персвазії”, К. Хоган, Дж. Спікман 

“Прихована персвазія. Психологічні тактики здійснення впливу”,  

Р. Максвелл, Р. Дікман “Елементи персвазії”, Дж. Стіфф “Персвазивна 

комунікація”. Ці автори здебільшого розглядали персвазивність тексту з 

позиції психологічного впливу та маніпулювання. 

Російські вчені у своїх наукових дослідженнях (А. Голоднов 

“Персвазивність як універсальна стратегія текстотворення в риторичному 

метадискурсі (на прикладі німецької мови)”, “Аргументаційна структура 

риторичного (персвазивного) тексту”, “Специфіка реалізації персвазивної 

стратегії оцінного інформування різних типів тексту риторичного 

метадискурсу”; Є. Гончарова “Персвазивність і способи її мовної реаліазації 

в дискурсі реклами”; Е. Шелестюк “Текстові категорії аргументативності, 

сугестивності та імперативності як відображення способів мовного впливу”) 
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та білоруська (О. Долбик “Модусна категорія персвазивності в 

публіцистичному тексті”) орієнтувалися здебільшого на лінгвістичний 

напрям дослідження персвазивності. 

Польські науковці (М. Гайлевич “Персвазивні техніки”, Т. Добжинська 

“Мовна гра як форма персвазії в суспільному дискурсі”, А. Кампка 

“Персвазія в мові політики”, К. Шиманек “Мистецтво аргументації: словник 

термінології”) та бельгійські теоретики  Х. Перельман і Л. Ольбрехт-Титека у 

праці “Неориторика” намагалися об’єднати психологічну та лінгвістичну 

концепцію персвазивності та окреслити предмет персвазії у контексті 

футуристичної візії країни. 

Сучасні українські вчені (Л. Павлюк “Риторика, ідеологія, персуазивна 

комунікація”; В. Різун “Лінгвістика впливу”, В. Шинкарук “Модус і диктум у 

структурі речення”; М. Яцимірська “Персвазія у світі віртуального 

комунікування”, “Синергія персвазивності нелінійних текстів”, “Мова 

інтернет-видань: термінологія, персвазивність” та інші) намагаються 

комплексно досліджувати персвазивність та орієнтуватися на 

соціокомунікативну концепцію персвазивності. 

Історіографія питання про переконувальну комунікацію у ЗМІ охоплює 

наукові зацікавлення таких українських дослідників: В. Владимирова,  

О. Гояна, В. Демченка, І. Павлюка, Г. Почепцова, О. Тріщук, Ю. Фінклера,  

Л. Хавкіної, О. Холода, О. Чекмишева, Н. Яблоновської та ін. До базових 

теоретичних джерел дисертації належать праці, монографії, наукові статті, в 

яких досліджено масові та соціальні комунікації, переконування в мас-медіа, 

таких науковців: А. Бойко, В. Демченка, Н. Зелінської, В. Здоровеги, Й. Лося, 

Л. Павлюк, Г. Почепцова, В. Різуна, К. Серажим, М. Яцимірської та ін. 

 

1.1.2. Персвазія, персвазивність, персвазивна комунікація: проблема 

дефініцій 

У практиці соціальної комунікації важливо глибше розуміти 

семантико-конотативні аспекти терміна “персвазія”, оскільки він тісно 



14 
 

пов’язаний з майстерністю аргументації та журналістською професійністю. В 

узагальненому вигляді наукове тлумачення цього терміна таке: “персвазія – 

свідоме вживання знаків і символів, а саме письмового та усного слова, 

образу з метою ефективного впливу на чиїсь переконання, погляди, рішення; 

здобуття чиєїсь підтримки, схвалення пропонованих поглядів, способів 

поведінки, намірів, ухвал. Завдання персвазії – не тільки логічно правильно 

довести слушність конкретних поглядів, а результативно переконати в цьому 

якомога більшу кількість осіб” [244]. 

Англо-український словник за редакцією М. Балла подає такі значення: 

persuade – 1) умовляти, переконувати, схиляти; 2) відмовляти (від чогось); 

persuader – 1) майстер умовляти, умовляч; 2) розм. засіб умовляння 

(револьвер, ніж); persuasion 1) переконання; 2) думка; persuasive – 1) спонука, 

мотив, стимул; persuasiveness – переконливість [8, c. 110]. Кембриджський 

міжнародний словник англійської мови подає таке визначення цих термінів: 

persuade – спонукати когось зробити щось, за допомогою аргументів чи 

конкретних дій для того, щоб людина повірила в це; persuasive – хтось або 

щось, що спонукає тебе хотіти зробити або повірити в особливі речі [251,  

p. 1054]. Американський словник спадщини англійської мови трактує так: 

persuade – добирати аргументи, логічно доводити, наполегливо прохати, 

спонукати щось зробити [266, p. 979]. 

Професор М. Яцимірська у статті “Персвазія у світі віртуального 

комунікування”, аналізуючи етимологічні довідки, робить висновок, що 

“персвазія (від лат. persuasio – умовляння; persuadere – намовляти, 

переконувати) – це мистецтво переконувати когось у своїй правоті” [244]. 

Польський професор К. Шиманек (Krzysztof Szymanek) Шльонського 

університету в Катовіцах у праці “Мистецтво аргументації: Термінологічний 

словник” подає тлумачення персвазії в латинському варіанті як 

“переконання, віра, опінія” [265]. У дослідженні “Прихована персвазія. 

Психологічні тактики здійснення впливу” [258] К. Хоган (Kevin Hogan) і  

Дж. Спікмен (James Speakman) зберігають усі попередні значення цього 
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терміна: тлумачення комусь чогось, вмовляння, відраджування, 

переконування когось у чомусь. 

Американський дослідник персвазії Тімоті Борчерс (T. Borchers) у 

праці “Персвазія в медіаепоху” (Persuasion in the Media Age) зазначає: “Студії 

з аргументації є частиною досліджень персвазивності, але персвазивна теорія 

зазвичай розглядає ширший інструментарій візуальних символів, мовних 

стратегій і способів зацікавлення аудиторії” [247, p. 58]. У дисертаційному 

дослідженні ми керуємося саме цим інструментарієм, коли аналізуємо 

журналістські матеріали. Вважаємо, що у сучасних персвазивних 

медіатекстах (особливо електронних) важливою є синергія цих трьох 

чинників: візуальне оформлення (наприклад, інфографіка) + особливості 

подання мовних стратегій (наприклад, емоційно-експресивна лексика) + 

способи зацікавлення аудиторії (актуальність теми, авторитет журналіста чи 

(і) видання тощо). 

Викладач української мови як іноземної в Українському католицькому 

університеті у Львові Олена Синчак у рецензії на книжку Людмили Павлюк 

“Риторика, ідеологія, персуазивна комунікація” зауважує, що англійський 

вислів “persuasion theory” варто би перекладати як “теорія переконування”, а 

не персвазивна теорія. Рецензентка зазначає, що “мовознавці навіть не 

обговорюють терміна “персвазивна теорія”, який зараз так часто вживають у 

розвідках із теорії мас-медійної комунікації” [176]. Хоча М. Яцимірська 

доводить, що персвазія – давно вживаний термін в українській мові, адже 

Зведений словник застарілих та маловживаних слів подає такі терміни: 

персвазія – умовляння; персвадувати – переконати, персвадуєш – переконуєш 

[244]. До речі, навіть Борис Грінченко вживав слово персвазія. У нього нема 

визначення цього терміна, але в другому томі його словника (“Словарь 

української мови”) у статті “кадило” знаходимо повчальне прислів’я: 

“Дурному персвазія, а умерлому кадило, то все одно” [61, с. 206]. Із 

зазначеної думки можна зробити висновок, що переконувати варто лише 

гідну аудиторію, бо інакше – усі наші намагання марні. Науковий термін 
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“персвазивна теорія” активно використовують у своїх розвідках закордонні 

та українські дослідники соціальної комунікації, тому, він досить швидко 

замінить давно вживаний “теорія переконування”. 

Варто зазначити, що в наукову колі доволі активно ведеться дискусія 

щодо написання слова “персвазія”. Російські дослідники (А. Голоднов,  

Є. Гончарова та ін.) пишуть цей термін як “персуазія”. Термін 

“персвазивність” походить від лат. persuādeo, -suāsī, -suāsum, -ēre.  [63,  

с. 577]. Науковці (українські та російські) активно перекладають англомовні 

та німецькомовні джерела, де за зразок беруть походження терміна 

“персвазивність” з англ. persuasion. Однак польські дослідники  

(Т. Добжинська, А. Кампка, К. Шиманек) беруть за основу слово perswazja, 

яке варто перекладати як “персвазія”. В електронному каталозі Зведеного 

словничка пояснень слів з видань творів Івана Франка (8 тис. слів) 

натрапляємо на тлумачення слова “персвазія” – умовляння, переконання 

[188]. Зважаючи на написання цього терміна у Зведеному словнику 

застарілих та маловживаних слів, на переклад Б. Грінченка, І. Франка, 

авторитет польських дослідників, робимо висновок, що термін “персвазія” 

варто писати через літеру -в. 

Ще одна дискусійна тема, яку активно обговорюють науковці, це 

приналежність персвазії до науки чи мистецтва. Наприклад, автори  

(N. Goldstein, S. Martin, R. Cialdini) праці “TAK! 50 таємниць науки персвазії” 

стверджують, що персвазія – це наука, а не мистецтво переконування, адже 

вона заснована на теоретичних засадах. “Хоча талановитих художників 

можна, звичайно, навчити передавати свої природні здібності, але насправді 

видатні художники передусім використовують талант і творчість, а цього не 

можна дізнатися в будь-якого інструктора. На щастя, у випадку 

переконування все по-іншому. Навіть люди, які вважають себе аматорами у 

переконуванні, які не вміють переконати дитину, щоб вона почала гратися 

іграшками, можуть навчитися ефективно переконувати людей на основі 

розуміння психології переконування і використання стратегій, ефективність 
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яких доведена науково” [255, p. 11]. 

Експерт і тренер у царині переконування та впливу Кевін Хоган також 

не вважає персвазію чародійством. Він зазначає, що персвазія залучає людей 

до своєї гри, програмує світ і досягає своїх цілей. Науковець запевняє, що 

світ навколо нас занурений у переконування. “Якщо ви не можете бачити 

цього, то це означає, що переконування ефективне і добре замасковане. 

Найкращий захист – це контратака! Замість того, щоб пасти задніх, швидше 

йдіть вперед, будьте серед людей, які знають, як досягти успіху та 

реалізувати свої найсміливіші плани. Ви повинні не йти на жодні 

компроміси, ні від чого не відмовлятися, не змінювати свої плани або ідеї, 

лише реалізовувати ваші мрії” [258], – зазначено у праці К. Хогана та  

Дж. Спікмена “Прихована персвазія. Психологічні тактики здійснення 

впливу”. 

Незважаючи на те, що більшість науковців (Р. Чалдіні, С. Мартін,  

К. Хоган, Дж. Спікмен, А Кампка, Л. Павлюк, М. Яцимірська) схильні 

вважати персвазію наукою, жоден з них не заперечує, що за науковими 

доведеннями  прихований і мистецький бік цього терміна. Віра в те, що 

вплив можна цілковито вирахувати і раціонально запрограмувати, живила 

ентузіазм дослідників персвазивного мовлення і надихала на експерименти. 

Як зауважує Дж. Стіфф (J. Stiff), “аналіз емпіричних та експериментальних 

відомостей був доволі корисним для формулювання рекомендацій практикам 

паблік рилейшнз і маркетингу, але ще важливішим виявився “алхімічний” 

дослідницький процес” [264]. На нашу думку, після того, як напрацювання з 

теорії соціальних комунікацій будуть продемонстровані персвазивними 

концепціями, розставити наголоси у комунікативній теорії соціально-

психологічні буде лише справою часу. Поки що, ми приєднуємося, до 

розуміння персвазії не як окремої науки, а лише в контексті персвазивної 

теорії комунікації. 

Термін “персвазивність” має різні трактування в російському та 

англійському дискурсах. У першому випадку це поняття розглядають як 
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рефлексію автора щодо свого або чужого повідомлення з позиції 

достовірного чи недостовірного характеру інформації. У другому – 

персвазивність зіставляють з внутрішньою формою цього англійського слова, 

як різновид маніпулювання, яке протилежне раціональній аргументації, чи як 

сукупність прийомів і засобів, які підсилюють аргументи під час 

переконування. 

Російська дослідниця Є. Гончарова зазначає, що персвазивність – це дія 

автора усного або письмового повідомлення на читача з метою 

переконування в чомусь, заклик до здійснення або нездійснення ним 

конкретних дій [53]. Вона виділяє дві комунікативно-прагматичні інтенції 

персвазивності: впливати засобами мови на свідомість, думки й оцінки 

адресата та спонукати до конкретних дій, які пов’язані зі зміною його 

поведінки. Зважаючи на думку дослідниці, можна стверджувати, що 

персвазивність діє засобами мови, які в результаті впливають на поведінку 

читача медіатексту. 

Дослідник Р. Чалдіні визначив персвазію як одну з форм соціального 

впливу. У праці “Вплив: наука і практика” [253] він визначив шість основних 

принципів соціального впливу: 1) правила взаємності; 2) авторитети;  

3) заангажування та наслідки (хочемо діяти відповідно до зобов’язань);  

4) недоступність (що мені є менш доступне, того більше я хочу); 5) любов і 

співчуття (що більше ми любимо когось, то з більшою готовністю 

погоджуємося з ним); 6) суспільне доведення справедливості (форма нашої 

поведінки залежить від спостереження за діями інших). На наш погляд, 

журналіст може використати у своїх матеріалах усі шість принципів 

соціального впливу. За допомогою правила взаємності автор ніби спонукає 

читача відповісти на люб’язність, адже він у своїй публікації роз’яснює 

важливі речі. Коли журналіст використовує у матеріалі погляди та думки 

науковців чи фахівців, то застосовує принцип авторитету. Дозволимо 

припустити, що персвазія як форма соціально впливу в медіатексті впливає 

через любов, співчуття, суспільне доведення справедливості. 
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Персвазія як наукова теорія переконування набула подальшого 

розвитку за допомогою сучасних електронних засобів. Дослідник Т. Борчерс 

зауважує, що в інформаційному столітті спостерігається новий підхід у 

вивченні теорії сучасного переконування, що розробляють вчені з багатьох 

дисциплін: антропології, культурології, соціології, менеджменту, політології, 

історії, жіночих досліджень, маркетингу, досліджень людського спілкування 

та риторичних досліджень [247]. Можна припускати, що персвазивна теорія, 

– це передусім міждисциплінарна наукова теорія, яка трансформується (і 

набуває нових мультимедійних характеристик) під впливом сучасного 

мережевого світу. Сьогоднішній світ вимагає нового погляду на 

переконування, адже людська свідомість назавжди змінена через 

комунікаційні технології. 

Т. Борчерс переконаний, що світ надто швидко розвивається, тому ми 

повинні вийти за межі традиційних теорій, щоб краще зрозуміти, як 

реагувати на оцінки і переконувальні комунікації в епоху технічного 

прогресу. Він зауважує, що “роботи таких теоретиків, як Walter Ong, Neil 

Postman, Kathleen Hall Jamieson, Michael Calvin McGee підтверджують, що 

переконування в суспільстві постійно адаптується до культурних цінностей 

та вірувань, а також економічних і соціальних структур, які керують 

суспільством” [247].  

Вивчення персвазивної комунікації має глибоке історичне коріння. 

Поняття “персвазивність” уперше введено в античній риториці. Наукова 

зацікавленість до персвазивної комунікації простежується у 40–50-х роках 

XX століття. “У США уже понад 60 років вчені досліджують психологію та 

таємниці науки персвазії, яка змінює основи мислення, впливає на 

переконання та вчинки людини, використовуючи морально-етичні 

принципи” [244]. 

Як зауважує дослідник персвазивної комунікації А. Голоднов, для 

сучасної риторики (“неориторики”) ключовим є поняття персвазивної 

комунікації, яка є соціально-комунікативною практикою та способом 
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ментально-мовної взаємодії індивідів або груп у конкретній комунікативній 

ситуації з метою спонукати читача/-ів до посткомунікативної діяльності. З 

позиції дискурс-аналізу, орієнтованого на М. Фуко, можна вести мову про 

персвазивну (або риторичну) дискурсивну практику як про особливу 

стратегію народження вислову в межах конкретної комунікативної події [50]. 

Справді, коли журналісти пишуть на актуальну для сьогодення тему 

(конкретну комунікативну подію), то саме вона спонукає до використання 

особливих мовних стратегій (наприклад, емоційно-експресивної лексики). 

Основною одиницею персвазивної комунікації А. Голоднов вважає 

комплексну мовленнєву дію – макроакт персвазивності. “Макроакт 

персвазивності – це сукупність конвенціональних правил здійснення дії. 

Реалізація здійснюється в конкретній комунікативній ситуації у формі тексту. 

Текст виникає і розвивається в аспекті свого мовного оформлення, при якому 

відбувається транспозиція мовних одиниць із системи мови в систему тексту, 

як реалізація конкретної комунікативної стратегії” [48]. Cтратегію 

розглядають як систему здійснених адресантом операцій вибору і 

комбінування, тематичного оформлення і текстового кодування 

комунікативних дій під контролем конкретної мети. Ці операції називають 

персвазивними техніками. Персвазивні техніки експлікуються в структурі 

тексту і через систему піддаються лінгвостилістичній інтерпретації засобами 

різних мовних рівнів – мовних маркерів персвазивності. “Мовні маркери 

персвазивності не володіють “персвазивним значенням”. Їхня персвазивна 

функція реалізується: 1) лише в умовах текстового цілого, інтенціонально 

обумовлених комунікативною стратегією персвазивності; 2) у взаємодії їх 

між собою, з іншими елементами текстової структури, а також з елементами 

екстралінгвістичної інформації (про ситуацію спілкування, читачів, можливі 

перешкоди тощо)” [48]. 

Польська дослідниця А. Кампка (А. Kаmpka) у монографії “Персвазія у 

мові політики” (“Perswazja w jezyku polityki”) [259] зауважує, що у 

політичному дискурсі поняття персвазії ширше, ніж узвичаєне, адже мовець 
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не переконує у своїх окремих поглядах, а окреслює предмет персвазії у 

цілісному баченні майбутнього функціонування країни. Структуру аналізу 

становлять три компоненти, які розкривають суть персвазивного впливу під 

час виголошення промови: спосіб автопрезентації, етикетування суперника і 

дефініції ситуації. Авторка вважає, що “персвазія – це один зі способів 

владного керування” [259, s. 23]. А. Кампка стверджує, що у формуванні 

мови політики велика роль відведена не лише політикам, а й журналістам, 

оскільки мовці (політики) і їхнє оточення – адресати (журналісти) – 

впливають один на одного. На думку авторки, “персвазія нагадує нам те, як 

ми відчиняємо двері. Пропаганда нагадує їх виважування” [259, s. 228]. 

Персвазивність – складне багатоаспектне явище. З огляду на це  

лінгвістична інтерпретація текстів, що репрезентує персвазивний дискурс, є 

лише одним з аспектів міждисциплінарної теорії персвазивної комунікації.  

А. Голоднов [48] виокремив два основні напрями у вивченні персвазивної дії: 

1) психологічна орієнтація концепції персвазивності; 

2) лінгвістична орієнтація концепції персвазивності.  

Автор зазначає, що ці два напрями за своєю суттю міждисциплінарні й 

активно взаємодіють. До їхнього “спільного знаменника” належить:  

1) визнання діяльнісного характеру персвазивного впливу, яке розглядають в 

єдності його ментально-когнітивного та власне комунікативного (переважно 

вербального) складників; 2) інтерпретація мови як інструменту, який 

використовує мовець для реалізації немовних цілей. 

На нашу думку, варто чітко виокремити третю концепцію 

персвазивності – соціокомунікативну. Вона об’єднує дві попередні концепції 

та вибудовує власні характеристики (особливо в мережевих виданнях). 

Наприклад, вплив індивідуальних особливостей та соціальних настанов 

читача, майстерність конструювання повідомлення, де важливим є як мовні 

особливості, так і способи зацікавлення (актуальність теми, авторитет 

журналіста і видання), способи аргументування, паралінгвістичні та 

мультимедійні засоби тощо. 
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М. Яцимірська зазначає, що персвазивна комунікація, саме в межах 

соціальної комунікації, використовує деякі теоретичні психологічні моделі: 

біхевіоризм (класичні умовності, наприклад, персоналізована апеляція; 

інструментальні умовності, нагороджування за щось); психоаналіз 

(мінімалізація моральних імперативів); когнітивізм (наприклад, варіанти 

особистого прикладу в чомусь) [242, с. 27]. 

Те, що немає єдиного погляду на поняття “персвазивність”, можна 

пояснити широким використанням цього терміна для характеристики явищ 

різного рівня абстракції. У працях закордонних дослідників (А. Голоднов,  

Є. Гончарова, Т. Борчерс, Дж. Стіфф) трапляються терміни: персвазивна дія, 

персвазивна комунікація, персвазивний мовленнєвий акт, персвазивний 

текст, персвазивна ситуація, персвазивна стратегія, персвазивні (риторико-

персвазивні) засоби, персвадер (умовляч), мовні маркери персвазивності, 

макроакт персвазивності, персвазивні техніки. До цього слід додати: 

персвазивні повідомлення, персвазивний дискурс, персвазивна теорія, 

персвазивні стимули, теорія персвазивного мовлення, персвазивний процес, 

персвазивна стійкість, персвазивна функція, персвазивна мета, персвазивна 

сила, персвазивні методи, персвазивні ефекти, персвазивний вплив, 

персвазивні чинники тощо. 

Як вважає Дж. Стіфф (J. Stiff), персвазивні концепції формувались із 

досліджень ринку, споживчих настанов, ефективності пропагандистських 

стимулів у воєнних умовах. Розвитку персвазивної теорії значно сприяли її 

“пристосувальні реакції на динамізм і прагматичну орієнтованість 

політичної, споживчої, поп-культурної комунікації з їх прагненням до 

негайних і статистично верифікованих ефектів” [264]. 

Дослідниця В. Бєлошапкова визначає приналежність персвазивності до 

обов’язкових суб’єктивних значень, які входять до змісту кожного речення. 

“Персвазивність – це оцінка комунікатором об’єктивного змісту речення 

щодо його правдивості/неправдивості. Адже кожне речення має значення 

достовірності/недостовірності” [184, с. 683]. Український науковець  
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В. Шинкарук також вважає, що персвазивність виражає ступінь пізнання 

мовцем зв’язків і відношень дійсності. “Персвазивність – модусна категорія, 

за допомогою якої мовець кваліфікує повідомлене з погляду його 

вірогідності” [234]. Важливо зауважити, що тут ідеться не про 

правдивість/неправдивість як відповідність чи невідповідність об’єктивному 

станові речей, а про суб’єктивне бачення мовця. Автор зауважує, що це 

зовнішньо-синтаксична категорія модусу, яку виражають здебільшого 

модальні слова, частки, модальні вислови. Персвазивність медіатексту 

суб’єктивна тому, що завжди пов’язана з висновками мовця. 

Макролінгвістичні характеристики тексту – зв’язаність, імпліцитність і 

модальність – сприяють досягненню конкретного персвазивного ефекту [14]. 

Більшість учених акцентують увагу на двох головних ознаках тексту – 

зв’язності й цілісності. На нашу думку, з розвитком сучасних інформаційних 

технологій, які сформували нові вимоги професіоналізму в журналістиці, є 

потреба продовжити вивчати структуру, багатоплановість і потенційні 

можливості комунікаційного монтажу не так тексту, як гіпертексту. 

Гіперпокликання, мультимедійність та інтерактивність розширюють межі 

інтернет-тексту, а відповідно і ознаки цілісності та зв’язності.  

Як стверджує дослідник А. Баранов, “найкраще засвоюється не те 

знання, яке експліцитно представлене в пропозиції, а імпліцитне. Імпліцитну 

інформацію важко видобути, адресат витрачає для її отримання додаткові 

інтелектуальні знання” [13, с. 15]. Процес видобування імпліцитної 

інформації А. Баранов називає “приватизацією знання”. На наш погляд, те, 

що читач сам “видобув”, зрозумів чи усвідомив – найважливіше, адже стає 

його власним переконанням. Читач справді ніби приватизує результати своєї 

інтелектуальної праці. 

Персвазивна теорія як напрям досліджень тематично близька до 

зацікавлень тисячолітньої риторичної школи, концептуально користає із 

близького сусідства з нею, але щодалі розвивається все більш осібно. На 

думку Х. Перельмана, наукове переконування пов’язане з аналітичними 
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міркуваннями, а персвазивна комунікація – із діалектичними міркуваннями, 

які прагнуть переконати аудиторію у потребі прийняти те чи інше рішення 

[146]. Науковець Є. Шелестюк термін “персвазивність” визначає як 

підкатегорію аргументації [230]. Ми приймаємо позицію більшості 

науковців, які персвазивну комунікацію обґрунтовують потребою вивчення 

не лише “засобів”, а й процесу переконування, не лише організації 

аргументативного поля, а й особливостей психоментальних реакцій на 

персвазивні стимули. 

Для ґрунтовного вивчення персвазивності варто також з’ясувати 

дефініції таких понять як: переконання та переконування. Відомо, що 

переконування – це один із поширених методів психологічного впливу через 

повідомлення. На думку В. Здоровеги, “переконування – це вплив на думки, 

почуття, а згодом і на вчинки людини через активізацію її розуму, в процесі 

якого людина позитивно ставиться до сприйнятих ідей” [83, с. 162]. 

Американські дослідники Ф. Зімбардо і М. Ляйппе окремо виділяють 

раціональне переконування (persuasion) і зазначають, що існують впливи, які 

мають на меті змінити поведінку об’єкта не безпосередньо, а через зміну 

переконань людини, які перетворюються на конкретні особисті установки, а 

вже ті, за конкретних умов, приведуть до бажаної чи очікуваної поведінки 

[88]. Отже, процес переконування ніколи не є примусовим. На відміну від 

маніпулювання, “переконування – це метод впливу на свідомість людей, 

спрямований на їх власне критичне сприйняття та на інтелектуально-

пізнавальну сферу людської психіки” [37, с. 133]. Тобто переконування – це 

процес формування таких думок, в істинність яких людина твердо вірить і 

керується ними у власних вчинках. 

Автор праці “Мистецтво говорити” Ї. Томан зауважує, що переконати 

людину не так легко, як іноді здається. Дуже багато залежить від того, якої 

зміни ми хотіли б досягти: зміни думки чи погляду, і якщо погляду, то чи 

стосується той погляд питань другорядних чи істотних. “Легше переконати 

цілу групу людей у тому, що зуби краще чистити пастою, яка містить 
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домішки фтору, бо така паста протидіє карієсу зубів, ніж переконати 

агресивну людину позбутися своєї агресивності або п’яницю кинути пити” 

[201, с. 132]. Ї. Томан запевняє, що більше значення має те чи інше питання 

для конкретної особи, то важче його змінити. 

Вчені, які працюють у царині соціальної психології, надають великого 

значення переконанням, зміні та сталості поглядів. Ї. Томан доводить, що на 

дієвість аргументів під час переконування впливають три чинники: характер 

джерела інформації, тобто того, хто переконує; характер справи, тобто 

переконливість того, про що говориться; характер групи (її склад і погляди), 

яку переконують. До цього слід додати ще й характер і важливість погляду, 

який має бути змінений та характер слухачів [201, с. 132–133]. 

Український політолог Д. Видрін вважає, що “переконати – це 

вплинути на переконання, на своєрідну форму вияву світогляду людини, 

особливі знання, які зумовлюють зміст мотивів діяльності, впливають на 

напрями мислення і дії, визначають вчинки, лінію поведінки, формують 

настанови” [37, с. 133]. У дослідженні “Пошуки істини, утвердження 

переконань: деякі гносеологічні та психологічні проблеми публіцистики” В. 

Здоровега аналізує специфіку переконання як своєрідну форму вияву 

світогляду людини. Він приходить до висновку, що в основі переконання є 

конкретні знання: “Не будь-які знання лягають в основу переконання, а лише 

ті, які так чи так заторкують інтереси особистості, відповідають цим 

інтересам. Цілком зрозуміло, що таке зіставлення конкретних ідей з 

потребами людини неминуче викличе відповідні почуття, а не лише думки. 

Не випадково, мабуть, переконання ніколи не уживаються з емоційною 

індиферентністю, вони немислимі без активної участі не лише знань, але й 

емоцій” [83, с. 99]. Учений запевняє, що знання, які формують переконання, 

мають бути особисто визнані людиною за істинні, тобто ніби заново відкриті 

нею: “Основу переконань становлять не будь-які знання, а лише ті, що 

відповідають соціальним, національним і груповим інтересам особистості, її 

матеріальним і духовним потребам” [83, с. 133]. Переконання часто 
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трактують як вірування без жодного відтінку сумніву. Дослідник  

В. Василенко зазначає, що специфіка переконання полягає в одночасному 

відображенні дійсності та ставленні суб’єкта до відображення. “Переконання 

– це такі знання, які складають зміст мотивів діяльності, впливають на 

напрямки мислення і дії, зумовлюють вчинки, лінію поведінки, формулюють 

установку та дії… Переконання – це знання, яке має світоглядне значення” 

[30, с. 13]. 

Між поняттями “думка”, “погляд” і “переконання” є суттєві відмінності 

на яких зосереджує увагу Ї. Томан. Наприклад, “думка – короткочасна і 

порівняно легко змінюється” [201, с. 130]. Дослідник наводить приклад, що, 

коли ми спостерігаємо деякі явища природи, наприклад, світлий ореол 

навколо місяця, то робимо висновок, що падатиме дощ. Але ось передають 

по радіо прогноз погоди. Диктор говорить, що передбачається сонячна 

погода. І ми змінюємо свою думку. Ї. Томан зазначає, що погляди мають 

тривалий характер. Вони  віддзеркалюють позицію групи або верстви людей, 

навіть усього суспільства, до якого належить той чи той індивід. Оскільки 

людина постійно сприймає інформацію, то й погляди її зміюються. Багато, 

звісно, залежить від того, які це погляди (основні чи другорядні). 

На думку У. Еко, найкращий спосіб переконувати – діяти методом 

індукції, тобто навести багато прикладів, щоб сформувати переконання, яке 

становить правило [73]. А ось що нам радять тринадцять основних правил 

мистецтва переконувати [4]. Перше правило (правило Гомера): “Почерговість 

аргументів впливає на їхню переконливість. Найбільш переконливим є такий 

порядок аргументів: сильні – середні – один найсильніший”. Друге правило 

(правило Сократа): “Важливе для вас запитання ставте на третє місце, а перед 

ним два короткі, прості, на які співрозмовник без труднощів дасть позитивну 

відповідь”. Правило третє (правило Паскаля): “Не заганяйте співрозмовника 

в кут. Дайте йому можливість зберегти свою гідність, адже ніщо так не 

роззброює, як умови почесної капітуляції”. Четверте правило: 

“Переконливість аргументів суттєво залежить від іміджу та статусу того, хто 
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переконує”. Очевидно, що саме професіоналізм у журналістиці надає такого 

високого статусу. Правило п’яте: “Не заганяйте себе в кут, не знижуйте 

статусу”. Правило шосте повчає: “Не принижуйте статус співрозмовника”. 

Правило сьоме стверджує: “До аргументів приємного нам співрозмовника ми 

ставимося поблажливо, а до аргументів неприємного – з пересторогою”. 

Правило восьме: “Якщо бажаєте переконати, починайте не з того, що вас 

розділяє, а з того, що вас об’єднує з опонентом”. Правило дев’яте радить: 

“Проявіть емпатію”. Правило десяте: “Будьте гарним слухачем”. Правило 

одинадцяте повчає: “Перевіряйте, чи ви правильно розумієте 

співрозмовника”. Правило дванадцяте попереджає: “Уникайте 

конфліктогенів”. Тринадцяте правило радить: “Стежте за мімікою, жестами 

та позами своїми та співрозмовника”. 

Словник-довідник „Сучасний медіатекст” тлумачить “переконування 

через підсвідомість” як спробу впливати на мислення й діяльність людей, 

використовуючи опосередковану (через мас-медіа) образність, яка ніби діє за 

порогом свідомого сприйняття. Переконування через підсвідомість – це 

звернення саме до підсвідомих прагнень [246, с. 81]. 

Персвазивний вплив, стверджує А. Голоднов, спрямований на зміну 

посткомунікативної поведінки одного із суб’єктів дискурсу (читача) за 

допомогою зміни його передкомунікативної установки щодо предмета 

дискурсу. Персвазивний вплив спрямоваий на спонукання читача до 

вчинення конкретних посткомунікативних дій в інтересах адресанта 

(журналіста). Ініційовані журналістом дії читача можуть бути різної природи: 

– ментальні (журналіст спонукає читача до співмислення (нім. Mit-

Denken), тобто до ухвалення його позиції (наприклад, у політичному 

дискурсі); 

– емоційно-чуттєві (журналіст має на меті викликати зміни в 

емоційному стані читача (нім. Mit-Fühlen), спонукати його до співчуття 

(наприклад, у релігійному дискурсі); 

– конкретно-практичні (журналіст спонукає читача до співдії (нім. Mit-
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Machen), тобто до вчинення конкретної фізичної дії, яка йому вигідна 

(наприклад, купити продукт, що рекламують) [47]. 

Журналіст, який готує матеріал, здебільшого, ставить собі конкретну 

комунікативну мету. В політичній публіцистиці автор часто впливає саме на 

ментальну природу читача, адже намагається змінити чи закріпити вже 

усталені погляди. Викликаючи зміни в емоційному стані, він, на нашу думку, 

може вплинути як на ментальну природу так і спонукати до співчуття, що 

часто використовують у персвазивних релігійних текстах (проповідях). 

Журналісти, здебільшого імпліцитно, підштовхують свою аудиторію до 

конкретно-практичних дій (у так званих персвазивних рекламних текстах). 

Для персвазивного впливу характерні такі особливості: 

1) наявність реального або передбачуваного передкомунікативного 

конфлікту між суб’єктами дискурсу з приводу 

необхідності/бажаності/можливості вчинення читачем посткомунікативних 

дій, які є ініціативою журналіста; 

2) дихотомія переконання, що спрямована на прийняття читачем 

раціональної аргументації адресанта, й умовляння (“зваблювання”), яке не 

лише покликане посилити раціональну аргументацію, але й може, крім неї, 

впливати на емоційну сферу читача, апелювати до його почуттів, 

стереотипів, забобонів тощо. Риторична аргументація поряд з раціональними 

аргументами (argumenta probantia) охоплює: перебільшення (amplificatia), 

пояснення або тлумачення (explicatia), наочні приклади (illustratia), лестощі 

(insinuatia), вплив на почуття (commoventia). Процеси раціональної 

аргументації та емоційного “зваблювання” тісно пов’язані. Залежно від 

конкретної мети і ситуації спілкування журналіст обирає раціональні чи 

емоційні аргументи; 

3) свободи вибору: читач приймає самостійне рішення про 

необхідність/бажаність/можливість вчинити конкретну дію в інтересах 

адресанта [47]. 

Результативність та ефективність використання технології 
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переконувального впливу залежать від дотримання головних принципів 

процесу переконування. Дослідник М. Варій [29] визначає такі пріоритетні: 

1. Принцип цілеспрямованості та активності. 2. Принцип оптимальності. 

Багаторазове повторення повідомлень дає позитивний результат, але 

надмірність може мати ефект бумерангу, коли переконування призводить до 

результатів, протилежних намірам того, хто переконує. Надмірне повторення 

інформації зумовлює кумулятивність – нагромадження, інформаційне 

насичення, що веде до втомлюваності та, як наслідок, відторгнення і 

несприйняття такої інформації. 3. Принцип досягнення первинності впливу. 

Параметр “первинність – другорядність” інформації впливає на сприйняття 

повідомлення. Перша інформація про суб’єкта сприймається без впливу 

упереджень, з більшою довірою. 4. Принцип забезпечення довіри до джерела 

інформації. Авторитетність джерела, позитивне ставлення до нього 

зумовлюють глибоке сприйняття ідей та думок, виражених у текстовому 

повідомленні. Недовіра до джерела інформації може бути зумовлена 

приховуванням або перекрученням фактів, упередженим поданням, їх 

замовчуванням, фальсифікацією [29, с. 334]. 

Американські автори Р. Максвелл (R. Maxwell) та Р. Дікман  

(R. Dickman) у праці “Елементи персвазії…” (The Elements of Persuasion: Use 

Storytelling to Pitch Better, Sell Faster & Win More Business) вважають, що для 

успішної розповіді потрібно п’ять основних елементів: “пристрасть, щоб 

зацікавити аудиторію; герой, який веде нас та є рушійною силою розповіді; 

антагонізм або перешкода для героя; момент усвідомлення, що дає змогу 

перемогти герою та перетворення героя і світу” [261, p. 20]. Це п’ять 

основних елементів кожної розповіді. Чому п’ять, а не, скажімо, шість чи 

сім? Щоб зрозуміти це, автори вважають, що потрібно повернутися до 

витоків нашої культури. Від учня Піфагора – філософа і поета Емпедокла – 

ми отримали концепцію світу, що складається із чотирьох стихій: вогню, 

землі, води і повітря. П’ятий елемент, до його теорії додали згодом учні 

Платон і Арістотель. Іноді цей елемент називають ефір, хоча ліпше говорити 
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про простір. Учені довели, що чотири елементи Емпедокла – це опис 

внутрішніх психічних станів. Отже, п’ять архетипічних елементів Емпедокла 

та його учнів тісно пов’язані із п’ятьма елементами розповіді, де пристрасть 

– це вогонь, земля – герой, антагонізм – вода, момент усвідомлення – повітря, 

а перетворення – це простір [261, p. 21]. 

Дослідники Р. Максвелл і Р. Дікман переконані: коли ми будемо 

пам’ятати і використовувати п’ять елементів персвазії, то, без сумніву, наші 

розповіді будуть більш цілеспрямовані, ефективні та продуктивні. Автори 

зауважують, що ці п’ять елементів, часто називають моделлю PHAAT 

(вимовляється як “fat” – жир). “PHAAT – (з англ. passion (пристрасть), hero 

(герой), antagonism (антагонізм), awareness (усвідомлення), transformation 

(трансформація)” [261, p. 241]. Схематично модель персвазії можна, на нашу 

думку, зобразити так: (див. рис 1.1.): 

1. Пристрасть Вогонь Passion 

2. Герой Земля Hero 

3. Антагонізм Вода Antagonism 

4. Момент усвідомлення Повітря Awareness 

5. Перетворення героя Простір Transformation 

Рис. 1.1. П’ять елементів персвазії, або модель PHAAT 

Автори вважають, що найважливіший етап будь-якої розповіді 

міститься в емоціях. “Факти без емоцій – сухі, їх важко пригадати” [261,  

p. 230]. Основна дефініція, яку намагаються донести автори книжки до свого 

читача, проста: “Повідомлення – це факт, загорнутий в емоції, що змушує 

вживати заходів, які перетворюють наш світ” [261, p. 16]. Зважаючи на думку 

цих дослідників, можемо констатувати те, що засоби мови, які журналісти 

використовують у персвазивному тексті, не можуть бути позбавлені 

емоційно-експресивної забарвленості. Ще Арістотель вирізняв логічний, 

емоційний та етичний способи переконання. Для ефективного персвазивного 

впливу в журналістських текстах важливо, на наш погляд, об’єднувати ці три 

способи. 
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Український теоретик журналістики М. Скуленко вважає, що факти – 

це хліб журналіста, одне з основних знарядь, за допомогою яких він впливає 

на аудиторію. Що конкретніші факти, які викладає автор статті чи 

телевізійний коментатор, то більший психологічний ефект переконування 

вони мають. М. Скуленко доводить, що один зі стимулів підсилення 

переконувальної дії – це документальність повідомлення, що є також 

інструментом емоційного впливу [177]. Справді, документальність 

повідомлення як основа арістотелівського логічного способу переконування, 

важлива у журналістських персвазивних текстах. 

Американський журналіст і політолог Г. Лассвелл запропонував 

модель комунікативного процесу для вивчення переконувального впливу, що 

складається з п’яти основних компонентів (правило п’яти W): “Хто говорить, 

що, яким засобом, до кого і з яким результатом?” (Who says, what to, whom in, 

which channel, with what effect?) (рис. 1.2.). 

    

Рис. 1.2. Модель комунікативного процесу (персвазивного акту) 

Проілюстрована модель персвазивного акту (акту переконування), або 

ж модель Лассвелла (або ж пентада), стосується таких актів спілкування, під 

час яких комунікатор чітко формулює комунікативну мету, знає, яких змін 

позицій чи поведінки він хоче від комуніканта. Комунікативний процес 

розглядають як одновекторний опосередкований акт впливу на комуніката, 

який залежить від п’яти чинників спілкування. 

Модель персвазивного акту та п’ять елементів персвазії (модель 

PHAAT) спрямовані на досягнення кінцевої мети – переконування якомога 

більшої кількості осіб і доведення слушності конкретних поглядів, які 

стануть переконаннями. 

Проаналізувавши наукові погляди дослідників та їхні дефініційні 

характеристики основних термінів, пропонуємо персвазію розглядати як 

наукову теорію про переконування (один з напрямків соціальної 
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комунікації). Персвазивність як процес переконування; як синтез 

інтелектуальних, моральних, емоційних компонентів мови, скерованої до 

розуму, волі й почуттів адресата. 

  

1.2.  Комунікативна стратегія персвазивності 

Комунікативна стратегія як система дій для досягнення конкретної 

мети (ефективного переконування та впливу) реалізується лише в контексті 

цілісності журналістського тексту. Основою персвазивного матеріалу є 

логічна чи емоційна аргументація. Найбільшого ефекту переконування 

журналіст досягає завдяки синергії декількох чинників (наприклад, 

вербальних та невербальних елементів). 

Як зауважує російський науковець А. Голоднов, адресант персвазивної 

комунікації аналізує текст відповідно до комунікативної стратегії 

персвазивності. “Комунікативна стратегія персвазивності – це діалектична 

єдність концептуально-тематичного плану адресанта щодо побудови свого 

тексту та процесу творчої реалізації, спрямованого на досягнення мети” [48]. 

Комунікативну стратегію персвазивності А. Голоднов розглядає на двох 

рівнях: 

1) загальна комунікативна стратегія є прагматичною інтенцією 

адресанта і домінуючою функціональною характеристикою персвазивного 

дискурсу, його головною концептуально-тематичною настановкою з 

орієнтацією на перлокутивний ефект, досягнення якого прагне адресант; 

2) окремі комунікативні стратегії – це варіанти реалізації глобальної 

інтенції у вигляді елементів змісту в пропозиціональній структурі тексту. 

Персвазивна комунікативна стратегія експлікується в структурі тексту 

через різноманітні маркери впливу. Наприклад, послугування електронним 

гіпертекстом дає змогу журналістам використовувати його можливості 

(нелінійність, мультимедійність, інтерактивність) для реалізації ефективного 

переконування та впливу. 
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1.2.1. Аргументування як процес раціонального переконування 

Аргументаційна структура тексту – це основа персвазивної комунікації. 

Завдяки правильно дібраним аргументам аудиторія починає вірити 

журналістові. Персвазивна комунікація як закріплена в суспільстві та 

комунікативній практиці особлива форма ментально-мовленнєвої взаємодії 

індивідів реалізується в текстах, які використовує автор для впливу на 

читача, щоб він добровільно прийняв бажане рішення. Звісно, для 

персвазивної комунікації одних лише аргументів замало. 

Бельгійська школа риторичного аналізу (відома під назвою 

“неориторика”) започаткувала у ХХ ст. вивчення публічного мовлення як 

різновиду комунікації. Теоретики неориторики Х. Перельман і Л. Ольбрехт-

Тітека ставили собі за мету дослідити арістотелівської традиції та відродити 

її автентичний творчий зміст, витіснений схоластичними тенденціями 

наступних епох. 

Неориторику Х. Перельмана називають “теорією аргументації”. Вона 

ґрунтується на принциповому розмежуванні логічного доведення, яке 

демонструє рух ідеальної думки, і аргументації, у якій імпліцитно присутній 

багатовіковий досвід боротьби людських воль. “Для процедур логічного 

доведення Х. Перельман запропонував термін демонстрація, яким означив 

логічні операції переходу від засновків до висновків, поняття ж аргументації 

відвів цілковито для аналізу реальної людської комунікативної діяльності, у 

якій стратегії залежні від ідеологій та психоемоційних станів” [146, с. 13–14]. 

Х. Перельман зауважує: якщо під час доведення ми намагаємося 

продемонструвати, що істинність висновків логічно випливає із засновків, то 

під час аргументування хочемо переконати інших у тому, що наша теза 

ґрунтується на розумних аргументах (якщо доведення може бути правильним 

або неправильним, то аргументація – більш-менш сильною, більш-менш 

переконливою). 

На думку І. Хоменко, книга “Нова риторика” Х. Перельмана і  

Л. Ольбрехт-Тітека (своєрідний збірник прийомів аргументації, які часто 
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трапляються у публічних суперечках для переконання аудиторії) цінна тим, 

що автори змогли виділити конкретний список елементів, які є підґрунтям 

для створення таких аргументацій, котрі спрямовані на переконування 

аудиторії [214, с. 34]. 

Теорія персвазивності входить у дослідження “нової риторики”, “під 

якою ми розуміємо не лише “неориторику” Х. Переламана і Л. Ольбрехт-

Титека та “new rhetoric” К. Ховланда, але й сукупність усіх досліджуваних 

напрямків наукових зацікавлень, що охоплюють різноманітні способи 

мовного оформлення комунікативних ситуацій, які виходять із 

комунікативно-прагматичних стратегій переконування, маніпуляції 

свідомістю мовного партнера та його поведінкою (не лише вербальною, але й 

невербальною) за допомогою спеціальних засобів аргументації” [48]. 

Вважається, що неориторика (нова риторика) – сучасна філософська і 

філологічна теорія, однак ми можемо говорити і про важливий 

соціокомунікативний аспект. Вагомим предвісником неориторики була 

риторична теорія діалогу М. Бахтіна, яка найкраще пояснювала поняття 

риторики літературної творчості. 

Для риторики аргументація – це створення ефективних, переконливих 

публічних текстів. Дослідник А. Голоднов запевняє, що між поняттями 

персвазивність та аргументація можна виділити щонайменше три варіанти 

відношень: 

1. Персвазивність орієнтовна на емоційну сферу читача та 

протиставляється аргументуванню як процесу раціонального переконування. 

2. Персвазивність як сукупність чинників, які спрямовані на підсилення 

аргументів. Персвазивність потрібна аргументації, “як сіль для супу”. 

3. Персвазивність як “стилістичний варіант” реалізації аргументування 

та як “практичне аргументування” у реальних комунікативних ситуаціях [50]. 

Важливим засобом обґрунтування теоретичних положень і суджень є 

аргументація. “Аргументація (грец. argumentatio) – наведення аргументів для 

доведення” [95, с. 190]. Щодо сутності зазначеного феномену, то Ю. Івлєв 
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характеризує аргументацію як один із засобів обґрунтування суджень, 

гіпотез, концепцій. Твердження можуть бути обґрунтовані шляхом 

безпосереднього звернення до дійсності, відомих положень (аргументів) та 

засобів логіки [95, с. 190]. На думку О. Кузіної, аргументація – логічний 

процес мисленнєвої діяльності, спрямована на обґрунтування істинності або 

хибності конкретного висловлення чи теорії [115, с. 263]. А. Гетманова 

визначає аргументацію як “спосіб розмірковування, до складу якого входить 

доведення (заперечення), у процесі якого формується впевненість в 

істинності тези та хибності антитези” [45, с. 180]. На думку Г. Сагач, 

аргументація – нежорсткий спосіб впливу на співрозмовника [169]. За 

твердженням Л. Мацько, аргументація –  це обґрунтування будь-якого 

положення або судження; спосіб активізації мислення й емоційно-вольової 

діяльності комунікантів [131]. 

Авторка підручника “Еристика” (еристика – це мистецтво суперечки)  

І. Хоменко вважає, що “аргументація – це діяльність учасника суперечки, 

мета якої – захистити свої погляди, переконавши співрозмовника в їх 

прийнятності” [214, с. 51]. Вона зазначає, що аргументація буває емпіричною 

та теоретичною. “Емпірична – це аргументація, в якій погляди захищають, 

безпосередньо звернувшись до дійсності (експеримент, спостереження 

тощо). Теоретична аргументація – це аргументація, в якій погляди захищають 

за допомогою вже відомих положень (аргументів), побудувавши конкретні 

міркування” [214, с. 51]. 

Класична гуманітарна традиція розглядає поняття “риторика” і 

“аргументація” як близькі, синонімічні, іноді майже тотожні. Серед 

численних визначень риторики є такі, що оперті на поняття аргументу: 

“риторика – пошук адекватних аргументів для доведення конкретних 

поглядів та майстерність їх презентації” [144, с. 23]. 

Відомий “риторичний канон – це модель мовних дій, що забезпечує 

ефективне вирішення автором цілей, які він ставить перед собою, 

окреслюючи і розкриваючи тему” [189]. Античний риторичний канон містить 
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п’ять послідовних етапів: іnventio (пошук аргументів), dispositio 

(компонування тексту, послідовність аргументу), elocutio (засоби мовної 

виразності), action (презентація із залученням паравербальних засобів), 

memoria (запам’ятовування матеріалу) [144, с. 17]. Іnventio (“винаходження”) 

– це перший етап риторичного канону, що безпосередньо стосується вибору 

аргументів, джерел інформації, вміння знаходити чи “винаходити” матеріал 

для виступу, оцінювати переваги різних способів впливу на аудиторію та 

формувати тему. Другий етап – диспозиція, який можна умовно окреслити як 

“стратегією” промови. Греки вирізняли чотири вагомі частини, що визначали 

лінійну структуру тексту: вступ, розповідь або виклад, оповідь або спосіб 

переконання і завершення. Із часом структура спростилась до трьох 

компонентів: передмови, головної частини і висновку (або післямови). Як 

зазначає львівська дослідниця М. Титаренко, канон засадничо стосувався 

лише лінійної структури тексту. “Виникає логічне запитання: наскільки він є 

слушним для нелінійних структур, таких як гіпертекст? Вочевидь, тут 

відбувається зміна саме на цьому, другому, етапі, тоді як перший і третій 

залишатимуться без змін” [198]. М. Титаренко переконана, що для 

нелінійних текстів цей етап не випадає з канону, він просто пропонує іншу 

структуру, що видозмінюється, перегруповується, набуваючи різних форм: 

словника, потоку свідомості, цитоколажу, антироману тощо. “Щоправда 

досить часто такі модерні та постмодерні експерименти із композицією 

руйнують когерентність тексту і спричинюють явище модальності 

(вузлуватості, фрагментарності), що виявляється в організації тексту через 

розміщення фрагментів без очевидних ознак його граматичної чи змістової 

цілісності” [198]. На нашу думку, традиційний мережевий нелінійний текст 

(зокрема журналістські медіатексти інтернет-видань) зберігає компоненти 

диспозиції, однак розширює свої можливості через гіперпокликання, 

мультимедійні засоби (графіка, аудіо, відео) та інтерактивність. 

Спосіб аргументування в античній риториці пояснювали і через такі 

модуси впливу, як етос, логос і патос. “Етос – це зумовлене поведінкою 
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мовця ставлення до нього з боку аудиторії. Розрізняють первинний етос – 

сукупність рис промовця, які впливають на авторитетність його заяв, та 

демонстраційний етос – аргументативні стратегії ритора, спрямовані на 

завоювання довіри до своєї особи і поглядів. Патос – використання 

емоційних та мотиваційних елементів у аргументації. Повідомлення у 

патетичному модусі покликане пробудити ту емоційну реакцію (наприклад, 

ненависть чи захоплення), яка допомагає закріпити бажаний для мовця 

аргумент. Логос – модус переконування через апеляцію до розуму. Поняття, 

яке у грецькій мові означало і “слово” і “розум”, і раціональну ідею, і її 

символічне вираження, у риториці пов’язують із групою раціонально-

логічних засобів доведення, його інтелектуальним змістом” [144, с. 23]. Ця 

тріада іманентно поєднує дві протилежності: раціональне (ratio) та емоційне 

(emotio), які пов’язані єдиною системою координат для досягнення 

конкретного персвазивного ефекту. 

Будь-яка аргументація має два аспекти – логічний і комунікативний. “У 

логічному плані аргументація – це подання твердження, що відображає 

конкретні погляди. У комунікативному плані аргументація – процес передачі, 

тлумачення і навіювання читачеві інформації, зафіксованої в тезі 

аргументатора” [16]. Співвідношення між логічним аспектом та 

комунікативним А. Бєлова формулює так: раціональна аргументація – 

логічне переконання (доведення); емоційна аргументація – психологічний 

вплив (навіювання) [15]. 

Російський дослідник О. Волков запевняє, що аргументація може бути 

догматичною або топічною. Вперше ці види аргументації виділив італійський 

філософ ХVIII століття Дж. Віко. Догматична аргументація основується на  

твердженнях, які вважають самоочевидними і універсальними (аксіомами). 

Наприклад, паралельні лінії не перетинаються. Риторична аргументація 

головно топічна. Це означає, по-перше, що риторичний аргумент є думкою, 

якій може протиставлятися інша думка, протилежна; по-друге, ритор 

спочатку висуває положення чи тезу, а вже потім шукає аргументи, які її 
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підтверджують [42]. 

Аргументацію науковці відносять до тактичного закону риторики. Її 

розглядають як засіб впливу суб’єкта на аудиторію, в основі якого логічне 

обґрунтування тези шляхом доказу та переконування. Аргументація 

спрямована на реалізацію цільової установки, а тому передбачає активізацію 

аудиторії, тобто збудження її до дії (зацікавити, спонукати до роздумів…) 

[112, с. 46]. 

Теорія аргументації досліджує різноманітні способи переконування за 

допомогою мовних дій та вивчає їх приховані механізми. “Аргументація – 

система тверджень, яку використовують для підтвердження або заперечення 

конкретної думки; наведення доказів із метою відстояти власну думку або 

переконати опонента” [79, с. 18]. Дослідник О. Івін зауважує, що 

аргументація – це наведення аргументів із метою зміни позиції або 

переконань іншої сторони (аудиторії) [93, с. 7]. “Риторична аргументація є 

важливою для ділової риторики, головне завдання якої – не просто виклад 

інформації, а (і передусім!) вплив на співбесідника, спроба досягти 

виконання комунікативного наміру” [135]. У риториці аргументація – це 

мистецтво підбору вагомих підтверджень сказаному, мистецтво дискусії, 

основний спосіб знайти взаєморозуміння з аудиторією, основний інструмент 

впливу на співбесідника. За поняттям аргументації в риториці, як пише  

П. Мицич, ховаються наші ідеї, які логічно пов’язуються, “оснащуються” 

необхідною “пробивною силою”, а потім, у потрібний момент, 

презентуються співбесіднику. Риторичні аргументи – справді особливий тип 

аргументації. “Призначення цього типу аргументів у тому, щоб пояснити 

аудиторії задум оратора, зробити тезу промовця надбанням слухачів. Тому 

відбір та інтерпретація їх повністю залежать від характеру аудиторії, ситуації 

й завдання мовлення. Риторичні аргументи мають доповнювати і розвивати 

логічні аргументи, роблячи їх зрозумілими” [9, с. 20]. 

Дослідник О. Волков визначає риторичний аргумент як мовну 

побудову, що може змінити напрям думок читача, який схильний до 
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раціональної критичної оцінки [42, с. 57]. Саме у цьому головна відмінність 

риторичної аргументації від мовного маніпулювання, коли читач піддається 

впливу не усвідомлюючи цього. 

Неориторика виокремлює відмінності між аудиторіями різних епох і 

культур, спростовуючи позитивістську установку про універсальність 

раціональних суджень. Риторична аргументація залежить від аудиторії – що 

приймається однією аудиторією, не приймається іншою. Про цю особливість 

публічного переконування пише О. Волков в роботі “Теорія риторичної 

аргументації” [42, с. 227]. 

На думку В. Здоровеги, процес аргументації є цілісним, комплексним, 

але умовно аргументи можна поділити на дві великі групи: понятійно-логічні 

та емоційно-образні. До понятійно-логічних належать такі аргументи:  

1) фактологічні (фактологічні відомості, статистика, документовані засоби); 

2) наукові (визначення, наукові закони й аксіоми); 3) юридичні (Конституція, 

закони, кодекси, рішення суду); 4) морально-етичні (норми моралі, оцінки, 

морально-етичні правила). Емоційно-образну аргументацію становлять:  

1) безпосередні емоційні оцінки (схвалення, осуд, заохочення, висміювання); 

2) публіцистичні образи (словесний образ, образ-персонаж, образ-алегорія, 

образ-картина); 3) образи художньої літератури (крилаті вислови, іронічні, 

сатиричні образи) [42, с. 139]. 

Дослідник М. Скуленко виділяє такі різновиди аргументації в 

журналістиці: 

1) теоретична аргументація. Можна підтверджувати або заперечувати 

конкретну думку тими чи іншими висновками, здобутими наукою в різних 

царинах знань. Здебільшого вона реалізується у вигляді цитування праць 

науковців або переказом їхніх думок; 

2) фактологічна аргументація. Докази, що спираються на аналіз та 

узагальнення конкретних фактів дійсності. Види: а) подієва інформація – 

проаналізовані й узагальнені події та явища повсякденного життя;  

б) підсумкові відомості – власні авторські узагальнення або ж запозичені з 
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інших джерел (статистичних збірників, довідників, різних періодичних 

видань); в) аргументація-свідчення – документальні підтвердження того чи 

іншого положення; 

3) емпірична аргументація. Судження, що базуються на життєвому 

досвіді, за допомогою емпіричних знань; 

4) ціннісно-нормативна аргументація. Виражається у світоглядних і 

політичних переконаннях індивіда, у дотриманні правил і норм поведінки; 

5) оцінювальна аргументація. Журналіст обґрунтовує якесь положення, 

посилаючись на особисті погляди або на думку іншої особи [179, с. 28–32]. 

За іншою класифікацією аргументи для переконування поділяють на 

три основні категорії: 1) реальні факти (незаперечна інформація, що 

міститься у тексті та налаштовує громадськість на оцінку усього тексту як 

правильного); 2) аргументи, що викликають своєрідне “психологічне 

задоволення”, оскільки вони апелюють до позитивних очікувань;  

3) аргументи, які апелюють до негативних очікувань [29, с. 337]. 

За способом аргументації розглядають так звані “однобічні” й 

“двобічні” повідомлення. Однобічне повідомлення – це текст, що містить 

аргументи лише джерела інформації, об’єкт впливу легко приймає 

запропонований погляд. Двобічне повідомлення містить аргументи як 

джерела інформації, так і контраргументи, тож громадськість має змогу 

порівняти різні погляди, думки та оцінки. Двобічні повідомлення орієнтовані 

на людей з високим рівнем інтелектуального розвитку, здатних аналізувати й 

критично сприймати дійсність [9, с. 20]. 

Аргументи “проти” завжди менш ефективні, ніж аргументи “за”, тому 

доведення і переконування слід будувати на аргументах “за”, переконаний  

І. Лубкович. “Ті, хто під впливом тексту змінив свою думку про предмет 

розмови, серед причин, передусім, називають переконливість. У той же час 

дуже мало (близько 9 %) читачів визнають, що їм подобаються тексти, 

“побудовані на доведенні” – люди схильні вважати, що вони самі приходять 

до конкретного висновку” [125, с. 97]. 
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Дослідник О. Івін вважає, що твердження аргументації мають 

відповідати таким риторичним принципам: сумісності (положення, що 

обґрунтовується, має відповідати законам тієї наукової царини, на яку 

орієнтується журналіст); простоти (під час пояснення процесів і явищ 

кількість незалежних припущень має бути обмеженою); консерватизму 

(вимагає пояснення думок за допомогою усталених і звичних для аудиторії 

аргументів); логічності (вимагає дотримання системи логічних законів, які 

гарантують правильність) [94]. 

Правильність способу аргументації зумовлена дотриманням таких 

вимог [79, с. 157]: 1. Істинність аргументу, критерієм якого є віра в нього 

адресанта висловлення. Проте, на відміну від тези, віру в істинність 

аргументу має поділяти і співрозмовник. 2. Достатність аргументу для 

доведення тези (“аргументація має бути достатньою для людей, на яких вона 

спрямована”). 3. Необхідність використання положень, істинність яких 

доведена незалежно від тези. 4. Потреба індивідуального підходу до вибору 

аргументації. Перш ніж переходити до доказу, потрібно вивчити 

ментальність і особливості поведінки слухачів і лише після цього, 

ґрунтуючись на власних спостереженнях, добирати аргументи, пріоритетні 

для конкретної аудиторії. Щоб досягнути ефективності аргументації, 

аудиторія має прийняти висновки мовця, як власні. 

Оскільки персвазивний текст є апеляційним, то для нього типовою є 

аргументаційна структура: завершення або висновок, правило висновку, 

аргумент чи доведення [51]. Висновок (твердження, яке доводять за 

допомогою аргументів) – це головний елемент аргументаційної структури 

персвазивного тексту. Перевагу терміна “висновок” пояснюється тим, що 

риторичному (персвазивному) тексту здебільшого притаманна імпліцитна 

аргументація. Наступний елемент аргументаційної структури – правило 

висновку, за допомогою якого читач визначає зв’язок між аргументом і 

висновком. Будь-який висновок базується (експліцитно чи імпліцитно) на 

істинному, ймовірному чи загальновизнаному відношенні, яке він називає 
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додатковою умовою. Аргументація “Сократ смертний, тому що він людина” 

базується на істинному факті “Всі люди смертні”, тобто прийнятті 

відношення “Якщо хтось є людиною, то цей хтось – смертний”. Це 

відношення і буде правилом висновку для аргументації “Сократ смертний, бо 

він людина” або ж є базовою умовою аргументації [51]. 

У персвазивному тексті правило висновку здебільшого залишається 

імпліцитним і сприймається як щось самозрозуміле. В Інтернеті ми 

натрапили на цікавий демотиватор “Кажуть, якщо людина чогось дуже 

сильно хоче, то це обов’язково здійсниться. Очевидно, я не людина…”. Тут 

нестандартно інтерпретується імпліцитна інформація. Адже 

аргументація“Кажуть, якщо людина чогось дуже сильно хоче, то це 

обов’язково здійсниться” логічно базується на факті “Людські бажання 

здійснюються”, тобто сприйнятті відношення “Якщо хтось є людиною, то 

його бажання здійсняться”. Із наукового погляду це і буде правило висновку 

(базовою умовою аргументації), однак інколи висновки бувають цілком 

несподіваними, як у цитаті з демотиватора, де спостерігаємо підміну понять 

(софістику). 

Розглядають різні способи зв’язку між аргументом і висновком, який 

називають способом висновку. В науковій літературі виділяють два основних 

способи висновку: когнітивний висновок і практичний висновок. У 

когнітивному висновку завершення ґрунтується на істинному чи ймовірному 

правилі висновку. Практичний висновок базується на підставі 

загальновизнаного чи індивідуально визначеного правила висновку. 

Дослідник А. Голоднов вважає, що журналіст персвазивного тексту не має на 

меті довести який-небудь факт, а намагається переконати читача в 

необхідності/бажаності/можливості зробити/не зробити відповідну 

посткомунікативну дію, тому практичний висновок є найбільш поширеним 

способом зв’язку між аргументами і висновками. 

Практичний висновок складається з ентимеми і розмірковування за 

аналогією. “Ентимема – це неповністю наведений аргумент 
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(розмірковування, умовивід, висновок, доказ), невидимі частини якого 

приховують очевидне, тобто є загальновизнаними. За допомогою аргументів 

читач самостійно робить висновки, що підвищує персвазивний потенціал 

ентиматичної аргументації” [51]. Як зазначає А. Голоднов у статті 

“Аргументаційна структура риторичного (персвазивного) тексту”, 

розмірковування за аналогією – це спосіб аргументування, під час якого 

знання, отримані від об’єкта, який досліджували, переносять на менш 

вивчений, подібний за сутнісними ознаками. Якщо в ентимемі правило 

висновку встановлюється у результаті всезагального конвенційного знання 

чи досвіду, то в процесі розмірковування за аналогією перехід від аргументу 

до висновку відбувається на основі індивідуального правила висновку, 

сформованого журналістом для читача. 

В. Різун, Н. Непийвода та В. Корнєєв у праці “Лінгвістика впливу” 

визначають імпліцитний (прихований)  впливу та експліцитний (прямий) 

вплив.  Імпліцитний впливу – процес неусвідомленої адресатом зміни його 

поведінки, емоційних станів, переконань, установок зумовлений мовними 

діями адресанта. Експліцитний – адресант чітко формує мету впливу, тобто 

його мовне вираження набуває форми наказу, прохання, побажання [164,  

c. 41–37]. 

Отже, теоретики неориторики (“теорії аргументації”) переконані, якщо 

доведення може бути правильним або неправильним, то аргументація може 

бути більш-менш сильною, більш-менш переконливою. Аргументація 

залежить від ідеологічних стратегій та психоемоційних реакцій. 

Персвазивність та аргументація пов’язані трьома варіантами відношень:  

1) персвазивність орієнтована на емоційну сферу, а аргументація на 

раціональне переконування; 2) персвазивність – це сукупність чинників, які 

спрямовані на підсилення аргументів; 3) персвазивність як стилістичний 

варіант реалізації аргументування.  

Аргументація – це основа персвазивної комунікації, адже саме завдяки 

правильно дібраним аргументам аудиторія починає вірити журналістові. 
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Персвазивний текст варто розглядати як носій багаторівневої 

макроаргументативної структури, в якій аргументаційні кроки взаємодіють 

один з одним для обґрунтування висновку. Однак, для персвазивної 

комунікації одних аргументів мало. У структурі персвазивного тексту, крім 

аргументів, висновків, правил висновків, є інші компоненти: різноманітні 

пояснення, відступи, коментарі, приклади, описи. 

 

1.2.2. Синергія переконування: ефективність впливу спільними 

діями 

Мережевий інформаційний простір із часу свого виникнення щораз 

поглиблюється і розвивається. Інтернет-комунікування акумулює багато 

чинників, які у спільній дії творять щось нове. Саме завдяки багатогранності 

елементів мережевої журналістики та їх сумарній дії варто розглянути деякі 

елементи синергетичних зв’язків інтернет-комунікування. 

Термін “синергетика” має давньогрецьке походження й означає 

сприяння, співучасть або те, що сприяє, допомагає. Його часто вживають у 

контексті наукових досліджень у таких значеннях: погоджена дія, 

безперервна співпраця, спільне використання [118]. “Синергія (грец. συνεργία 

synergos – (syn) разом, (ergos) дія) – енергія спільної дії, праці, яка твориться 

сумою конкретних чинників” [240]. У 1973 р. відбулася перша конференція з 

питань самоорганізації, де німецький вчений Штутгартського університету 

Герман Гакен (Hermann Haken) поклав початок новій дисципліні. У своїй 

класичній роботі “Синергетика” він зазначав, що у багатьох дисциплінах, від 

астрофізики до соціології, ми часто простежуємо, як кооперація окремих 

частин системи призводить до макроскопічних структур або функцій [118]. 

Доцент Українського католицького університету (УКУ) Марія 

Титаренко зауважує: “Насправді визначень синергетики – десятки 

(Пригожин, Білоусов, Жаботинський, Ейген, Матурана, Варела, Кадомцев, 

Курдюмов, Лоренц, Мандельброт, Сінай, Луман, Вайс, Вільке, Маннерман та 

ін.). Об’єднує їх те, що цей науковий напрям, який розробляють численні 
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інститути синергетики, має міждисциплінарний чи то пак 

кросдисциплінарний характер і використовується як у природничій, так і в 

гуманітарній сферах” [199]. Дослідниця переконана, що синергетика, як і 

кожна серйозна наука, претендує на місце світогляду: для того, щоб існувати, 

нині недостатньо просто мислити, – потрібно думати масштабно, системно, 

стереоскопічно. 

Синергетичний підхід також застосовують у процесі вивчення такої 

складної і неструктурованої системи, як мережевий інформаційний простір. 

Б. Потятиник про мережу Інтернет пише так: “Йдеться про нове інтегроване 

інформаційне середовище, яке увібрало в себе пошту, бібліотеку, періодичні 

видання, телебачення, радіо, телефон і навіть музей чи картинну галерею. 

Додаймо сюди ще віртуальний університет та електронну комерцію, щоб 

збагнути найголовніше: йдеться не просто про арифметичну суму старих 

ЗМІ. Ця сума, за законами синергії, створює принципово нове комунікаційне 

середовище, те, що Ральф Волдо Емерсон називав “кумулятивним інтелектом 

всесвіту” [150]. Отже, Інтернет за своєю природою синергетичний і 

створений завдяки сумі багатьох елементів та чинників. Відома цитата  

Г. Гакена “Синергетика росте звідусіль” найповніше реалізує свій зміст в 

інтернет-комунікуванні. Подвижник синергетики у російській науці  

С. Курдюмов (до речі, створено сайт на його честь http://spkurdyumov.ru/) 

писав: “Із синергетики народжується нова філософія: філософія, яка 

усвідомлює, що вивчати потрібно нелінійний світ...” [117]. 

Нині неможливо уявити успішне паперове видання без електронної 

версії в  мережі Інтернет, так само, як і відмовитися від традиційних ЗМІ на 

користь мережі. Нова інформаційна епоха диктує потребу синергетичного, 

комплексного підходу до вивчення сучасної журналістики. Журналістика вже 

за своєю природою – синергетична. “По-перше, вона міждисциплінарна. По-

друге, вона сама є складною метасистемою, що складається із різнорівневих 

підсистем: наукових інститутів, різних видів ЗМК та каналів передачі 

інформації (преса, радіо, ТБ, інтернет-журналістика), розгалуженої сітки 
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видань, видавництв, мережі розповсюдження, редакцій, відділів, передач, 

текстів, жанрів, стилів та ін.) По-третє, ця система є відкритою і динамічною, 

вона постійно оновлюється завдяки новому контенту, каналам і кадрам. По-

четверте, журналістика, справді, нагадує нестійку хаотично-впорядковану 

систему, яка постійно видозмінюється (в нашому випадку – це, приміром, 

виникнення електронної журналістики)” [198]. 

М. Титаренко у статті “Новочасна журналістика в контексті 

синергетики, або В пошуках унікального “надлишку” намагалася окреслити 

деякі синергетичні зв’язки, породжені журналістикою і часом. Як зауважує 

авторка, в контексті журналістики ми маємо симбіоз тексту традиційного 

(друкованого, озвученого, візуалізованого) і мережевого. Цей симбіоз часто 

окреслюють терміном “супертекст”. Журналістика поєднує ці тексти у 

синергетичні зв’язки: архетекст (первинний текст) → гіпертекст → 

супертекст. Інший рівень синергії окреслює тріадою: монолог – діалог – 

полілог. “Із виникненням нових технологій, зокрема мережі, діалог 

переростає у полілог, в якому бере участь необмежена кількість осіб і 

виводить інтерактивний дискурс на різні рівні, реєстри, мережеві файли, 

каталоги тощо. Новочасна журналістика – полілогічна” [193]. Наступна 

синергетична тріада в журналістиці: медіа – гіпермедіа – мультимедіа. 

Мультимедійна інформація, як відомо, містить не лише текстографічні вузли 

(як гіпертекстова система), але й фрагменти, що складаються із 

мультиплікації, графічних образів, звуку, музики, мовлення і відеопродукції 

[193]. Як зазначає російський академік В. Степін, вузли множинності 

можливостей прочитання гіпертексту подібні до розгляду точок біфуркації 

(роздвоєння) відкритих систем у синергетиці [191]. Однак основна 

відмінність нового шляху прочитання гіпертексту – це можливість 

повернення до попереднього вузла і поновлення прочитання за іншим 

шляхом. У кібернетиці є поняття “бектрекінг” (backtraking) – повернення у 

випадку невдачі за навігаційним шляхом, який зберегла система [231]. 

Б. Потятиник у праці “Інтернет-журналістика” намагається відповісти 
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на запитання “Чи є мультимедійна журналістика чимось більшим, аніж 

просто сумою традиційних форматів?”. І зазначає: “Відповідь – однозначно 

позитивна. Поєднання текстового, відео- та аудіоформатів творить 

інтегровану систему, ефект якої потенційно має бути більшим, ніж ефект 

просумованих “доданків”. Це випливає з правил синергетики чи 

особливостей множин, які утворюють системне ціле. Така система завжди 

схильна виявляти дещо інші властивості, ніж ознаки окремо взятих 

складників” [150]. 

На першому етапі розвитку (90-ті роки ХХ ст.) інтернет-журналістику 

пов’язували з синергетичним ефектом інтерактивності і мультимедійності. У 

перспективі передбачалося залучити ще такі відчуття, як дотик і нюх.  

Б. Потятиник, аналізуючи статтю Джона Павліка (J. V. Pavlik) “Journalism 

Redefined for the Digital Age” [262] (“Перезавантаження журналістики в 

цифрову епоху”), зазначає, що суть “перезавантаження” у журналістиці 

полягає не так у проголошенні “смерті наративу” та “кінця оповіді”, як у 

перевизначенні журналістики у зв’язку з синергетичним ефектом 

мультимедійності, гіпертекстовості, надоперативності та інтерактивності. 

Спробуймо простежити ще декілька синергетичних зв’язків в інтернет-

журналістиці. Передусім виокремимо важливу тріаду: монокодовий – 

дикодовий (креолізований) – полікодовий текст. Монокодовий текст як текст, 

до якого входять коди лише однієї семіотичної системи (мови), дикодовий 

текст містить коди двох знакових систем та полікодовий, який точно 

характеризує наявність у тексті декількох складових частин. Зважаючи на 

залучення не лише графічних, а й аудіальних і динамічних компонентів 

(мультиплікаційних, музичних) фрагментів віртуального тексту, науковці 

вважають, що такий текст доцільно називати полікодовим. 

Як зазначає М. Яцимірська у статті “Синергія персвазивності 

нелінійних текстів”, у гіпертексті персвазивні чинники діють разом і лише в 

такому випадку сила раціонального та емоційного слова дає бажаний 

результат [240]. Отже, раціональні аргументи + емоційно-експресивний 
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вплив = персвазія (переконування). Найбільшого ефекту персвазія досягає 

тоді, коли журналістські техніки переконування настільки ефективні, що 

читачі не просто сприймають інформацію, а допускають, щоб погляди 

журналіста (або ж самостійно зроблені висновки з матеріалу) стали їхніми 

переконаннями. У цьому випадку 2+2=22, адже ефективна синергетична 

сукупність двох елементів завжди більша, ніж сумарний математичний 

результат. М. Яцимірська зазначає про синергетичний вплив інтернет-

форумів, адже їхнє основне призначення – спільно обговорювати і 

взаємовпливати. “Така взаємодія на міжнародному рівні (глобальна 

інтеракція) персвазивних чинників дає ефективний результат. Синергія 

(спільна дія) інтернет-спільноти конструктивно впливає на погляди чи 

переконання масового читача” [240]. 

На сайті Вадима Котельникова [110] знаходимо формулу синергії: 

1+1+1=111, де синергію розглядають як вигоду, яка є результатом 

сполучення двох чи більше елементів (щоб продуктивність була більша, ніж 

сума усіх елементів окремо). Креативність згідно з формулою синергії 

пояснюють не як відкриття чогось нового, а як творення нових – 

синергетичних зв’язків. У традиційній інтерпретації креативність 

розглядають як тип інтелектуально-творчих здібностей особистості, здатність 

породжувати незвичайні ідеї, відхилятись від традиційних схем мислення, 

швидко розв’язувати проблемні ситуації. Український дослідник із 

психології творчості Володимир Роменець зазначає, що, на перший погляд, 

оригінальність і комунікація заперечують одна одну, адже комунікація 

передбачає спільність у змісті та формі спілкування, інакше вона взагалі не 

може бути здійсненою. А оригінальністю є все те, що відрізняє одну людину 

від іншої, – неповторні її риси, тобто творча індивідуальність. Незважаючи 

на цю докорінну протилежність оригінальності й комунікації, вони 

виявляються двома органічно пов’язаними елементами єдиної творчої 

діяльності. В. Роменець зауважує: “Поглиблення оригінальності веде до 

розширення комунікації, а комунікація, що розвивається, означає 
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інтенсифікацію оригінальності. Те, що на перший погляд здається 

парадоксом, насправді в своїй глибокій суті показує, що творчість має 

суспільний характер і є взаємодією індивідуальностей” [167]. Отже, 

оригінальність (парадоксальність) + комунікація (мова + мислення) = 

креативність. 

Наслідуючи формулу синергії, можна окреслити ще один новітній 

сумарний результат в інтернет-комунікуванні: великий обсяг даних + знання 

відповідних комп’ютерних програм = журналістика даних. Без сумніву, на 

сучасному етапі розвитку інтернет-журналістики можна стверджувати про 

еру візуалізації даних. Адже гіперінформаційне суспільство перенасичене і 

потребує комплексного підходу до структуризації та систематизації 

величезної кількості інформації. Саме це може забезпечити інфографіка та 

інтерактивна візуалізація даних, тобто журналістика даних. “Інфографіка 

може бути надзвичайно потужним інструментом політичної агітації зокрема 

в соціальних мережах, які стають джерелом інформації для ширших груп 

населення, а будь-яка партія, безперечно, прагне донести свої меседжі до 

найбільшої кількості громадян” [205]. Тож завдяки опрацюванню даних за 

допомогою мов програмування та застосування “візуального мислення” ми 

можемо охопити і зрозуміти більше інформації, ніж завдяки тексту та 

числам. 

Наша країна знову пережила позачергові президентські вибори (25 

травня 2014 року). Актуально окреслити нову сучасну синергетичну дію, яку 

використав Барак Обама на президентських виборах 2012 року. Це – синергія 

технології мікротарґетування (система збору і аналізу величезної кількості 

інформації) та соціальної мережі Фейсбук. “Технологія мікротарґетування 

дозволяє зібрати інформацію про поведінку користувача на інтернет-сайтах, 

про місце проживання, покупки, пожертвування тощо. Робиться це за 

допомогою цифрового маркера кукі (cookie), який помічає комп’ютер 

користувача при відвідуванні сайту. Збирається інформація і офлайн: фірмові 

картки магазинів і кредитки дають уявлення про товари, що придбав 
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виборець. Окрім того, політичні технологи використовують бази даних 

політичної активності, голосування, що містять історію, і партійну 

приналежність виборців. Вибори у США 2012 вже назвали “виборами 

даних”, а новий тип політичних комунікацій – “переконування за допомогою 

взаємодії” [172]. Отже, технологія мікротарґетування + Фейсбук = 

переконування за допомогою взаємодії. 

Український Євромайдан 2013–2014 року акумулював свої початкові 

сили саме завдяки поширенню інформації у соціальній мережі Фейсбук.  

Г. Почепцов у статті “Вибори Обами як новий етап розвитку виборчих 

технологій” зазначає: “Один з менеджерів компанії Фейсбук сказав: “Люди 

не довіряють компаніям. Вони навіть не вірять медійним організаціям. Кому 

вони вірять? Своїм друзям” [153]. До речі, соціальною мережею Фейсбук, яку 

заснов Марк Цукерберг 2004 року, тепер щомісяця користуються понад 

мільярд людей. Кількість українських користувачів – більше трьох мільйонів 

(відомості за жовтень 2013 року) [109]. 

Сучасні соціальні мережі – не просто технічний засіб, а передусім 

передача впливу. “Загалом усі зміни до персоналізації через інтернет-

комунікування відповідають давно висловленим ідеям Тофлера про те, що 

закінчився час масової комунікації, а настав час – нішевих індивідуальних 

комунікацій” [153]. Тож можна вести мову про синергетичний зв’язок 

масової та індивідуальної комунікацій. Якщо людина довго перебуває в 

інтернеті, то в неї розвивається так званий примітивний дитячий нарцисизм. 

Вислови “My yahoo”, “My windows”, “my email” стали вже слоганами 

індивідуалістичного мережевого світу. В людей змінюється ставлення до 

часу і простору, моделі комунікації, пріоритети. Простежується тенденції 

індивідуалізму, а також агресивність, оскільки напористі мовні тактики 

будуть швидше почутими в Мережі. Крім користувачів соцмереж, які є 

активними учасниками індивідуальної комунікації, варто згадати про блоґи. 

Блоґери, тобто автори блоґів, свідомо акцентують на своєму авторському 

“Я”. У блоґосфері відбувається повна персоніфікація комунікації. “У масовий 
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журналізм стихійно увірвався персональний (на превеликий подив і блоґерів, 

і журналістів). Блоґерів нині прирівняно до журналістів не уявно-

метафорично, а вже й на законодавчому рівні. Про це свідчить“найсвіжіша” 

судова справа про конфлікт між відомим блоґером Філіпом Смітом та 

власником фірми BidZirk. Суд виправдав Сміта, прирівнявши блоґера до 

журналіста” [199]. 

Виокремлюючи лінгвокультурні моделі журналістики, М. Житарюк 

акцентує на опозиційній парі “індивідуальне – колективне”. Він зауважує, що 

“масова комунікація і журналістика – це різновиди колективного розуму, 

життєздатність і функціонування яких, по-перше, детерміновані 

індивідуальним творчим інтелектом, по-друге, політичними, ідейними, 

комерційними, економічними чи галузевими інтересами, по-третє, засобами 

мультимедіа, задіяними у роботі штучного інтелекту” [74, c. 359]. 

Варто також зазначити про прихід ери індивідуалізованих чи 

персоналізованих медій – інформаційних продуктів, адаптованих до потреб 

конкретного споживача. Як зазначає Б. Потятиник, І-медіа (скорочено від 

individuated media) можна окреслити новий тип медіа, які спроможні 

автоматично налаштовуватися на індивідуальні потреби і зацікавлення 

споживача. Персоналізація відбуваються в масовому масштабі. Серед 

перших успішних проектів такого типу можна вважати сервіс Google News, 

який запропонував індивідуальні новинні рубрики для сотень мільйонів 

читачів всього світу [150]. 

Синергетичний, кумулятивний підхід в інтернет-комунікуванні веде до 

відкриття нових зв’язків у журналістиці, так звану додану вартість інтернет-

журналістики порівняно з традиційною.  “Відповідно до вимог системно і 

синергетичного розуміння, себто взаємодії, осмислення термінологічних 

особливостей теорії і практики комунікації та моделей тексту підводить нас 

до розуміння величини, всі елементи якої є складовими однієї системи” [74, 

с. 21]. 

Синергетика “росте” звідусіль, а внаслідок спільної дії утворюються 
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сучасні відкриття. Так утворився полікодовий текст, який увібрав 

монокодовий та дикодовий (креолізований) тексти. У результаті технології 

мікротарґетування та можливостей соціальної мережі Фейсбук маємо 

переконування за допомогою взаємодії. Використання великої кількості 

інформаційних даних та знання відповідних комп’ютерних програм сприяли 

виникненню нового напряму в інтернет-комунікуванні – журналістики даних. 

Оригінальність (а то й парадоксальність) разом із комунікацією створюють 

креативність, яка й, можливо, стала отим поштовхом для переходу від 

масової комунікації до індивідуальної. Коли два елементи діють разом, то їх 

уже неможливо зворотно розділити на два попередні складники, адже тоді ми 

ризикуємо втратити отой унікальний “надлишок”, який і є визначальним. 

 

1.2.3. Персвазивні можливості гіпертексту 

Персвазивні чинники нерозривно пов’язані з гіпертекстуальними 

можливостями сучасних мережевих медій. Персвазія як теорія 

переконування розширює свої можливості у гіпертекстових елементах 

електронних видань. Журналісти використовують ці можливості для більшої 

ефективності впливу на читача. 

За словами російського професора Я. Засурського, “гіпертекст 

пришвидшує сприйняття цілісного медіатексту, а підтримка озвученим 

словом і візуальним рядом робить його особливо виразним. Медіатекст дає 

змогу раціональніше використати і талант універсального журналіста XXІ 

сторіччя, який творить мультимедіатекст і, вирішуючи дуже складні й важкі 

завдання, може вплинути на всі напрямки медійної культури” [81]. 

Дослідники О. Калмикова та Л. Коханова вважають, що традиційна 

журналістика гіпертекстуальна у своїй основі, а веб-журналістика лише 

продемонструвала її можливості [98, с. 161]. У “Cловнику культури ХХ 

століття” В. Руднєв зазначає, що гіпертекст дещо схожий на долю: людина 

іде вулицею, думає про щось хороше, але випадково натискається якась 

кнопка, і життя перевертається. Людина починає жити по-іншому. Але 
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згодом хтось знову натискає кнопку, людина повертається до тих же 

проблем, до тієї ж вулиці, до тих же хороших думок [168, с. 69]. 

У гіпертексті здійснено інтеграцію величезного, але фрагментарного 

знання про ту соціальну, психологічну, дискурсивну дійсність, яка 

відображена у лінійному тексті. Дослідник В. Епштейн на своєму сайті, 

присвяченому вивченню гіпертекстових систем, пише: “Термін “гіпертекст” 

введений Тедом Нельсоном (Ted Nelson) в 1965 р. для опису документів 

(експонованих комп’ютером), які висловлюють нелінійну структуру ідей, на 

противагу лінійній структурі традиційних книжок і фільмів” [70]. Гіпертекст 

відрізняється від звичайного тексту порядком проходження матеріалу та 

засобом його подання (прочитання тексту забезпечує відтворюваність 

рухливих ілюстрацій). 

На думку О. Проніної та Є. Проніна, у віртуальному світі нових 

інформаційних технологій предтечею мультимедій у Росії вважають В. 

Висоцького. Він умів за допомогою пісні залучити глибинні механізми 

колективного осмислення реальності. “Якщо б 150 років тому були 

магнітофони, – імпровізував на сцені Володимир Висоцький, – можливо, 

деякі вірші Олександра Сергійовича також були би записані лише на 

магнітофон. То ж вважатимемо, що тепер це також своєрідна література. 

Просто раніше її не було, а тепер вона є. Потім з’явиться що-небудь інше. 

Можливо, будемо телепатично пісні одне одному передавати: кому хочу, 

тому й передав вірш чи пісню, а він сидить і ловить кайф” [156, с. 48]. 

Передбачення В. Висоцького здійснилися, тепер ми не лише пісні передаємо, 

але й бачимо один одного, перебуваючи на різних континентах, за 

допомогою Skype. 

Британський винахідник Тім Берерс-Лі розробив персональний 

замінник пам’яті (Enquire), гіпертекстову систему, що дала змогу йому 

вставляти в документи слова, які слугували покликаннями на інші 

документи. Для того, щоб поділитися системою з іншими дослідниками, 

Берерс-Лі випустив і розповсюдив Всесвітню павутину – World Wide Web. У 
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1997 році в інтерв’ю журналу “Time”, яке він давав у наукові лабораторії 

Массачусьтського технологічного інституту, Т. Берерс-Лі описав інтуїтивну 

нервову систему гіпертексту на прикладі свого горнятка кави: “Якщо б 

замість кави я приніс сюди гілочку бузку, – сказав він журналісту, – у вас би 

виникла чітка асоціація між лабораторією ком’ютерних досліджень та 

бузком. Ідучи на прогулянці повз кущ бузку, ви б знову мисленнєво 

поверталися в цю лабораторію” [66]. Вчений був переконаний, що 

“гіперпокликання павутини імітують асоціативні зв’язки пам’яті, зв’язки, які 

надають мисленню інтуїтивну здатність до наведення аналогій. 

Окремі особливості персвазивності присутні у самих детермінуючих 

рисах гіпертексту. Наприклад, нелінійність гіпертексту, яка дає змогу 

читачеві самому вибирати шлях прочитання та створювати свій текст. Так ми 

намагаємося нібито самі керувати сприйняттям журналістського матеріалу. 

Щоправда, цей факт дещо унеможливлює критику, бо прочитати гіпертекст 

повністю майже неможливо. Переконування за допомогою використання 

мультимедійності експліцитно впливає через вираження внутрішніх зв’язків 

як власне друкованого тексту, так і аудіо- та відеозаписів, фотографій, 

мультиплікації. Змінюється традиційне уявлення про текст взагалі. 

Мультимедійність гіпертексту синергетично впливає на споживача-читача, 

адже журналісти використовують не тільки літературні та видавничі 

(шрифти, верстка, ілюстрації) можливості, а й комп’ютерні (звук, відео, 

анімація, покликання).  

Розпорошеність (дисперсність) елементів гіпертексту також є  

персвазивним чинником. Дослідниця Е. Клочкова вважає, що електронний 

гіпертекст – це лінгвістичний феномен, який, незважаючи на дисперсну (!) 

структуру, має змістову і структурну цілісність [101]. Важливою ознакою 

гіпертексту є неієрархічність структурування тексту, тобто відсутність 

протиставлень “передній план – задній план”, “основна інформація – 

додаткова інформація”, “домінуючий мовленнєвий акт – допоміжний 

мовленнєвий акт” [12]. Це дає можливість читачеві самому визначати 
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головне і другорядне та спонукає до аналізу. 

Гіпертекст має багато авторів, які постійно змінюються. Це веде до 

зміни статусу читача, який може стати співавтором. Множинність авторства 

має ще один наслідок: у гіпертексті подано багато поглядів на проблему, а у 

традиційному – лише одна. Саме завдяки цьому гіпертекст більш 

об’єктивний і володіє більшою силою переконування. “У процесі 

гіпертекстової комунікації в Мережі відбувається не лише „смерть автора”, 

але його деперсоналізація не в класичному, а й в юридичному значенні 

(проблема авторського права в Мережі)” [92]. Б. Потятиник переконаний, що 

інтерактивність психологічно пов’язана з посиленим індивідуалізмом й 

потребою самореалізації дедалі більшої кількості людей. Однак існує думка, 

що розвиток інтерактивності насправді є лише імітацією зворотнього зв’язку 

з читачами, адже люди перестали спілкуватися між собою і цілковито 

ізолювалися. “Мережеве видання чи публікація відрізняється від друкованих 

аналогів тим, що автор інтернет-публікації відчуває безпосередній зв’язок із 

читачем. Між ними немає ні відстані, ні редактора, ні видавництва. Такі ж 

відчуття і в читача” [150]. 

Під час прочитання гіпертексту читач не просто сприймає текст, 

відбувається своєрідна гіперцепція. За словами Умберто Еко, це “більш 

глобальне сприйняття, яке відбувається через образи телебачення та інші 

електронні засоби” [73]. Щодо особливостей побудови й рецепції 

гіпертексту, то не можна залишити поза увагою кореляцію таких понять, як 

гіпертекстуальність (демонстрація та уточнення текстових зв’язків) та 

інтертекстуальність (наявність у писемному тексті конкретної кількості вже 

створених текстів, які можуть існувати й поза волею автора) [18, с. 39]. 

Гіпертекст з лінгвістичної позиції доречно назвати не нелінійним, а 

мультилінійним. “Будь-який гіпертекст складається з лінійних об’єктів, 

однак послідовність прочитання окремих об’єктів найчастіше задана автором 

за допомогою вбудованих посилань” [170]. Гіпертекстові покликання 

залежно від місця розташування інформаційних одиниць поділяють на 
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внутрішньотекстові та міжтекстові [96, с. 80]. Чимало онлайнових редакцій 

дозволяють лише внутрішні гіперпокликання, тобто на інші публікації свого 

сайту, осільки побоюються, що, коли читач клікне на зовнішнє 

гіперпокликання, то перейде на інший сайт і не повернеться до попереднього 

матеріалу. І лише потужніші новинно-аналітичні ресурси, як NYT чи Бі-Бі-

Сі, позбулися такого страху [150, с. 63]. Наприклад, інтернет-видання 

“Українська правда” у матеріалі “В Краматорську на аеродромі підірвано 

вертоліт” [279] подає покликання на соціальну мережу Фейсбук:“В 

Краматорську біля аеродрому пролунали вибухи, в тому числі вибухнув 

вертоліт. Про це у своєму Facebook повідомив Володимир Кухар, який 

перебуває на місці подій”. Також подано три покликання на власні матеріали: 

1.“Станом на 12:47 керівник АТО Василь Крутов у п’ятницю в Києві 

повідомив: “Гелікоптер на аеродромі в Краматорську був обстріляний 

одиночним снайперським пострілом на стоянці. Постріл було здійснено у бак 

з пальним””. 2. “Як відомо, сепаратисти вже робили спробу захопити 

аеродром, проте їх атака була відбита”. 3. “Крім того, в районі 

Краматорська і Слов'янська, які знаходяться недалеко один від одного, вже 

кілька разів обстрілювали українські військові літаки і вертольоти”. 

Гіперпокликання виділені підкресленням (як і в первинному джерелі). 

Гіперпокликання дають можливість подати тло події, не порушуючи 

стрункості оповіді, вважає Б. Потятиник. В іншому матеріалі “Української 

правди”“Сепаратисти підпалили хокейну арену Колеснікова у Донецьку” 

гіперпосилання на два інші інтернет-видання видання: “Новости Донбасса” 

та “ОстроВ” і жодного внутрішнього. У публікації “Через кордон у 

Луганщині прорвалася колона зі зброєю, був бій” два зовнішні покликання  

(1. Вночі через кордон у Луганській області прорвалася колона з кількох 

вантажівок, легковиків і автобусів, зав’язався бій, прикордонники захопили 

частину транспорту, повного зброєю. Про це повідомляє Державна 

прикордонна служба. 2. Дмитро Тимчук з “Інформаційного спротиву” 

повідомляє, що “одного з російських бойовиків знищено, одного важко 
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поранено”) і одне внутрішнє (…навпроти ділянки відповідальності відділу 

прикордонної служби “Дмитрівка” (Донецька область) на “глибину” до 10 

км з російського боку зосереджено до 40 “Камазів” з озброєними людьми, які 

перебувають в готовності перетнути державний кордон України). У 

пропорції внутрішніх та зовнішніх покликань (за Б. Потятиником) варто 

дотримуватися розумного балансу: зовнішні покликання – необхідні, однак 

половина покликань мають бути внутрішніми. 

Американський дослідник Ніколас Карр (N. Carr) [250] зазначає, що 

гіпертекст у своїй основі мав розвивати навички до критичного мислення, що 

давало б змогу людям легко і швидко ознайомлюватися з іншими поглядами. 

Гіперпокликання мало бути технологією визволення. Однак замість 

ентузіазму з’явився скептицизм. У подальших дослідженнях вплив 

гіпертексту на наші пізнавальні здібності розглядають по-іншому. Спробуємо 

виокремити декілька негативних ознак гіпертексту, які зауважив Н. Карр:  

1. Деконцентрація гіпертексту. Інтернет – це система, заснована на 

перериванні. Гіпертекст привертає нашу увагу, щоб за хвилю спрямувати її в 

іншому напрямку. 2. Витрати на перемикання (switchingcosts). Стрибання з 

одного завдання на інше може суттєво збільшити наше когнітивне 

навантаження, що ускладнює мислення і збільшує ймовірність оминути або 

не зрозуміти суттєву інформацію. 3. Перепрограмування. Наші поведінкові 

звички в Інтернеті впливають на фукціонування нашого мозку, навіть коли 

ми вимикаємо комп’ютер. Ми використовуємо ті самі нейронні зв’язки, 

пов’язані з багатозначністю, і вимикаємо ті, які пов’язані з читанням книжок 

чи глибоким переосмисленням. 

Зауважмо, що гіпертекстуальні можливості нині широко 

використовують у медіасередовищі. Автори інтернет-видань усіляко 

намагаються використовувати всі можливості гіпертексту задля впливу на 

читача. Детермінуючі риси мережевого гіпертексту (нелінійність, 

мультимедійність, дисперсність та неієрархічність структури, 

багатоавторство, гетерогенність, інтерактивність, креолізованість та 
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полікодовість тексту, відкритість та всеосяжність, динамічність, 

інформативність) притаманні персвазивному тексту веб-журналістики.  

Послідовність прочитання мультимедіатексту, який здебільшого 

складається із лінійних об’єктів, найчастіше задана автором за допомогою 

вбудованих покликань. Такі тексти за своєю гіпертекстуальною основою 

динамічні і народжуються щораз, як до них звертається читач. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Аналіз історіографії дослідження персвазії підтвердив, що науковці 

(Р. Чалдіні, С. Мартін, К. Хоган, Дж. Спікмен, А. Кампка, Л. Павлюк,  

М. Яцимірська та ін.) схильні вважати персвазію наукою про переконування. 

Однак дослідники не заперечують, що персвазія – це також і мистецтво 

переконування. Теоретики соціальних комунікацій поки що не дійшли 

спільної думки щодо відповідного застосування цього двозначного терміна. 

Використання одного і того ж слова для дефініції таких різних за суттю і 

масштабом понять (як наука і процес) справді створює деяке когнітивне 

нерозуміння. Було б доцільно застосовувати два фонетично диференційовані 

терміни. 

Проаналізувавши наукові погляди сучасних дослідників, пропонуємо 

термін “персвазія” розглядати як наукову теорію про переконування; як один 

із напрямків соціальної комунікації, а персвазивність як процес 

переконування; як синтез інтелектуальних, емоційних та моральних 

складників мови, які покликані переконувати адресата.  

Окремі дослідники розглядають персвазивність як підкатегорію 

аргументації, а саме як сукупність чинників, які спрямовані на підсилення 

аргументів. Однак ми схиляємося до думки тих, хто персвазивність 

протиставляє аргументуванню як процесу раціонального переконування, 

оскільки вона орієнтована передусім на емоційний стан читача. 

Персвазивна комунікації як різновид масової комунікації має на меті 

змінити поведінку читача і спрямована на досягнення кінцевої мети – 
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переконування якомога більшої кількості осіб і доведення слушності 

конкретних поглядів, які стануть переконаннями. 

2. Аргументація як основа персвазивної комунікації залежить від 

ідеологічних стратегій та психоемоційних реакцій. Персвазивність – це 

сукупність чинників, які спрямовані на підсилення аргументів та орієнтовані 

на емоційну сферу читача. Аргументація – це раціональне переконування, 

адже саме завдяки правильно дібраним аргументам аудиторія починає вірити 

журналістові. Однак, для персвазивної комунікації одних аргументів мало. У 

структурі персвазивного тексту, крім аргументів, висновків, правил 

висновків, є інші компоненти: різноманітні пояснення, відступи, коментарі, 

приклади, описи. 

3. Синергетичний, кумулятивний підхід в інтернет-комунікуванні веде 

до вивчення нових зв’язків у соціальній комунікації. Полікодовий текст 

увібрав монокодовий та дикодовий (креолізований) тексти у результаті чого 

послугування електронним гіпертекстом дало змогу медіапрацівникам 

формувати нові текстові масиви з наявністю різноманітних семіотичних 

компонентів (графіка, аудіо, відео). Персвазивні можливості гіпертексту, 

набувають нових характеристик під впливом сучасного мережевого світу за 

допомогою мультимедійності, гіпертекстуальності та інтерактивності. 
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РОЗДІЛ 2 

СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОГО ПЕРЕКОНУВАННЯ В СУЧАСНІЙ 

ЖУРНАЛІСТСЬКІЙ ПРАКТИЦІ 

 

2.1. Психологічні чинники впливу на читачів 

Ефективність переконування в сучасній журналістській практиці 

залежить від комплексної дії багатьох чинників, зокрема синергетичного 

впливу психологічних, лінгвістичних, візуальних та соціокомунікативних 

стратегій. Психологічні чинники персвазивного впливу базуються на 

індивідуальних особливостях читача, його соціальних установках та 

правилах конструювання повідомлень. Якщо автор журналістського тексту 

зважає на ці елементи, то його матеріал обов’язково буде ефективним. 

Формування установок, а згодом зміна і утвердження їх залежить саме від 

фаховості журналіста. 

У цьому розділі дисертації ми простежили комунікативні установки 

персвазивних текстів на прикладі журналістських матеріалів Сергія 

Рахманіна. Зазначили спільні та відмінні ознаки між такими 

комунікативними стратегіями персвазивності, як: маніпуляція, сугестія та 

стратегія вартісного інформування на прикладі гасел політичних партій 

передвиборчої кампанії до Верховної Ради України 2012 року. 

 

2.1.1. Комунікативні установки в персвазивних текстах 

Підвищення ефективності переконувального впливу, за твердженням 

фахівців з експериментальної риторики Єльського університету (Yale 

University), залежить від того, наскільки враховано індивідуальні 

особливості, соціальні установки людей та правила конструювання 

повідомлень [247, p. 60]. Саме на цих засадах, на їхній погляд, ґрунтується 

персвазивна комунікація. Йдеться про те, що кожна людина має установки 

щодо різних об’єктів, суб’єктів і взаємин, які сприяють або заважають 

переконувальному впливу, зміцненню наявних або формуванню нових 
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установок. 

Як вважає А. Голоднов, персвазивна комунікація – це закріплена в 

суспільстві та комунікативній практиці особлива форма ментально-

мовленнєвої взаємодії індивідів, що реалізується на визначених типах 

текстів, які використовує комунікатор [журналіст – Н. Д.-І.] для впливу на 

установку свого реципієнта [читача – Н. Д.-І.], щоб він ненасильницьким 

шляхом прийняв бажане рішення. “Персвазивний текст, – зазначає  

А. Голоднов, – це текст, домінантною комунікативною функцією якого – в 

ієрархії інших комунікативно-прагматичних установок – є вплив на 

ментальну сферу читача (його думки, оцінки) з метою зміни його поведінки” 

[48]. Отже, персвазивна комунікація, а зокрема персвазивний текст, має на 

меті змінити поведінку читача. Текст може бути інтерпретований як 

персвазивний лише шляхом зіставлення його з параметрами комунікації, 

відновлення його зв’язку з широким комунікативним контекстом, тобто на 

дискурсивному рівні. “Саме в межах дискурсу персвазивна комунікативна 

ситуація і реалізує текст, який утворює змістову, структурну і функціональну 

єдність. Результати теоретичних узагальнень знаходять застосування в 

практичних риториках у вигляді конкретних способів (технік) оптимізації 

процесу персвазивного впливу на співрозмовника” [48]. 

Львівська дослідниця Л. Павлюк вважає, що теорія персвазивного 

впливу базується на досвіді соціальної, когнітивної та соціально-когнітивної 

психології із базовими для цих наукових ділянок концепціями: “поведінка”, 

“взаємодія”, “соціальні стимули”, “пізнавальні процеси”, “опрацювання 

інформації”, “репрезентація соціального знання”, “формування 

перцептивного досвіду”, “моделі зміни установок” [144, с. 121]. 

Явище установки відкрив німецький психолог Л. Ланге. Суспільно-

психологічна теорія установки розроблена на основі численних 

експериментальних досліджень Д. Узнадзе та його школи. Аналізуючи 

теорію установки Д. Узнадзе, відомий теоретик журналістики В. Здоровега 

робить висновок, що “установка – це стан організму, в якому він перебуває 
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між стимулом і реакцією. Структура поведінки набуває іншого вигляду: 

стимул – установка – реакція” [83, с. 107]. Також “установка (attitude) – 

обов’язкова організація переконувань щодо об’єкта чи ситуації, що схиляє 

особу до реакцій конкретного типу” [264]. Поняття “установка” з’явилося 

внаслідок спроб збагнути зміст “чорного ящика” свідомості. “Установка – 

місток між минулим досвідом і наступним вчинком, речовим оточенням та 

поведінкою, мисленням і дією, соціальними вартостями та індивідуальною 

діяльністю. Концепт установки стосується різних видів індивідуальної чи 

соціальної “запрограмованості” на подібні об’єкти або ситуації” [144, с. 124]. 

Одним із найбільш цитованих, особливо в англо-американській літературі, є 

визначення установки, яке навів Дж. Олпорт у 30-х роках ХХ століття. 

Формулювання Дж. Олпорта пояснює установку як ментальний і 

нейродинамічний стан готовності, що виникає внаслідок досвіду та має 

прямий або побічний вплив на ставлення до всіх об’єктів і ситуацій, з якими 

він пов’язаний [264]. 

У кожного з нас є сформовані конкретні установоки щодо різних 

об’єктів, суб’єктів і відносин. “Установки сприяють, або заважають 

переконувальному впливу (комунікативному процесу, що передбачає 

активну взаємодію комунікантів, асиметричних щодо мети і соціального 

статусу та рівних щодо комунікативної незалежності – свободи участі, 

впливу одне на одного на різних етапах спілкування та діяльності, що 

відповідає об’єкт-суб’єктній парадигмі), який відповідно сприяє зміцненню 

усталених установок або формуванню нових” [154, с. 56]. На думку 

дослідників, повідомлення матиме заряд переконувального впливу, якщо 

нейтралізує суперечність між елементами свідомості в тих, на кого цей вплив 

спрямовано або посилить попередню думку, адже суперечність спричиняє 

психологічний дискомфорт, який пробуджує готовність його позбутися. 

У підручнику “Теорія масової комунікації” В. Різун зазначає, що ефект 

переконування пов’язаний із формуванням і зміною установок аудиторії, а 

також трансформацією поведінки під впливом установок, що змінюються. 
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Він зазначає, що процес переконування має три послідовні етапи: 1) слухачі 

повинні звернути увагу на відповідне медіаповідомлення; 2) вони повинні 

зрозуміти його зміст; 3) вони повинні погодитися зі змістом повідомлення 

[162, с. 182]. 

Соціальна поведінка базується на установках і переконаннях. Одне з 

класичних запитань – “Коли установки обґрунтовують поведінку?”.  

Ф. Зімбардо і М. Ляйппе [88] виокремлюють раціональне переконування 

(persuasion) і зазначають, що є впливи, мета яких – зміна поведінки об’єкта 

впливу не безпосередньо, а через зміну переконань людини, що 

перетворюються на особисті установки, які (за конкретних умов) спричинять 

бажану чи очікувану поведінку. 

На думку О. Самборської, переконувальний вплив – це складний 

феномен, структуру якого утворюють сприйняття, оцінювання, прийняття 

(акцепція): співвідношення інформації (зовнішніх цінностей) із власною 

системою цінностей, з утворенням суб’єктивних цінностей, що зумовлюють 

нову орієнтацію (установку) [171, с. 117]. 

Структурно-динамічна модель переконувального впливу  

О. Самборської ще раз доводить, що ефективний персвазивний текст формує 

установки. Розгляньмо, наприклад, публікації журналіста Сергія Рахманіна з 

газети “Дзеркало тижня” (взірець офлайн-видання http://dt.ua), який закликає 

своїх читачів не боятися, а діяти, хоче донести до читача установку 

“спротиву владі”: “Ми живемо у міжсвітті. У землянці. Між лячною 

передовою наших несвідомих страхів і спокійним тилом наших безглуздих 

надій. Між ревною ненавистю до них і туманною надією на них же. 

Споглядаючи на арабські бунти, ми заздримо. І здригаємося. Наш гнів ми 

переносимо на ближніх, усе ще боячись гніву вищих за рангом. Наш гнів 

накопичується і, звиваючись, б’ється об стіни кухонь, по-дурному 

плутається в павутинні Інтернету. Ми боїмося. Боїмося признатися, що ми 

відважніші, ніж нам здається. Що ми ближчі одне до одного, ніж здається 

їм. І немає поруч нікого, хто, як Василь Липківський, зміг би сказати, не 
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озираючись на катів: “Не бійтеся...”. Ми мусимо перебороти свій страх 

раніше, ніж ненависть ззовні грубо й зримо ввірветься в наші затишні й 

затхлі комірчини. Бо тоді не залишиться місця ані для страхів, ані для 

сподівань” [287]. Ми як читачі приймаємо той факт, що живемо в хаосі та 

страху. Кожен з нас оцінює власне становище і приймає (або не приймає) 

настанову до змін, яку хоче донести автор. 

Наслідком персвазивного процесу дослідники вважають установки, 

уявлення, емоції та поведінку. Журналістові, щоб переконати читача, на наш 

погляд, потрібно: 1) конкретно формулювати для читачів свої погляди 

(експліцитно); 2) закріпити ці погляди візуальною інформацією, сильними 

аргументами; 3) сприяти остаточній зміні поглядів, системними матеріалами 

у тому ж напрямі (наприклад, щодо установки спротиву владній політиці). На 

нашу думку, саме за такою схемою і працює журналіст всеукраїнського 

тижневика “Дзеркало тижня” Сергій Рахманін. 

Щоб досягнути очікуваних результатів журналістові варто вдаватися до 

мовної гри: “Патроном сучасної мовної гри в публіцистиці виразно виступає 

риторика: здійснюється пошук слова зі значною персвазивною силою (часто 

– слова дієвого) завдяки створеній мовній грі” [67, с. 79]. С. Рахманін вдало 

компонує мовне оформлення тексту та використовує переконувальні, однак, 

аж ніяк не маніпулятивні техніки. Мета будь-якого переконування – це 

довготривала зміна уявлень та установок. Персвазивна комунікація 

демонструє, на наш погляд, залежність зовнішніх змін поведінки читача від 

трансформацій в його ментальній сфері. Адже всі можливі персвазивні 

ефекти (зовнішні зміни в поведінці читача) пов’язані зі змінами установки. 

Підставою для висновків про зміст установки є емоції, поведінка і 

дискурс, вважає Л. Павлюк. “Установка акумулює досвід ставлення до 

об’єкта – емоційної прихильності чи відторгнення, – і тому її спрямованість 

можна схарактеризувати у термінах “за” чи “проти”: пропрезидентська, 

провладна, проєвропейська установка. Врешті-решт, установка може 

стосуватися емоційного стратегічного плану: “Що у нас поганого? Все 
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погано!” (песимістично-критична установка) або “Чи довіряєте ви місцевій 

владі? – Довіряю! А скільки можна не довіряти” (установка на позитивне 

сприйняття соціального довкілля та інститутів). Наскільки носієві установки 

потрібні інші люди для реалізації своєї прагматичної та емоційної програми, 

настільки вони потенційно стають об’єктами впливу установки” [144, с. 125]. 

У праці “Персвазивна комунікація” Дж. Стіфф (J. Stiff) [264] виділяє 

декілька аспектів установок: 

– когнітивний (інформаційна ідентифікація, класифікація ознак); 

Журналіст Сергій Рахманін знає рівень освіченості своїх читачів, тому у 

статті “Острів лотофагів” впевнено прогнозує крах політики В. Януковича і 

формує установку “недовіри до влади” (чи краще “остаточної зневіри”): 

“Немає потреби вести перепис курйозів, конфузів, ляпів і обмовок (Віктора 

Федоровича Януковича). Немає сенсу шукати приховані покликання в тезах 

“Відвертої розмови з країною”, яка більше скидається на закритий монолог. 

Вибачимо йому невгамовне прагнення стати карикатурним близнюком 

стратегічного сусіда. У нас є що не вибачати йому і без цього. Той, хто має 

очі, давно все розгледів; той, хто має вуха, – почув” [287]. 

– афективний (емоційна реакція, вплив на преференції). Наприклад, у 

матеріалі “Епоха великих нічиїх” С. Рахманін емоційно висловлює свої 

погляди щодо ситуації в нашій країні:“В Україні люблять політичні пазли. 

Рука заносить квадратик, але при ближчому розгляді він виявляється 

трикутником. Аби згодом стати кружечком. Наші політики надзвичайно 

гнучкі. Тому й реформи не складаються. Та й країна до пуття – теж. А 

отже, країну очікує не епоха великих перемог, як пророкують прихильники 

Януковича. І не епоха великих поразок, як прогнозують симпатики 

Тимошенко. Нас очікує епоха великих нічиїх. Чи надовго? А це вже залежить 

від нас. А ми будемо вболівати! Вболівати...” [287]. Автор намагається 

вплинути на емоційний стан читача та сформувати установку “нікчемності 

влади”. 

– конотативний (поведінковий, мотиваційний). Наприклад, С. Рахманін 
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переконує читачів у тому, що влада В. Януковича нічого вартісного не 

робить і формує установку “бездіяльність влади”: “Гучні обіцянки провести 

реформи скрізь означають банальне небажання взагалі їх проводити. 

Аналізувати дії Віктора Федоровича – марна справа. Усе, що він досі робив, 

– інтенсивні роботи зі зміцнення схилу. А внизу – хоч трава не рости. Благо 

нагорі – хащі дурманного лотоса” [287]. 

Теоретики стверджують: якщо установка була сформована на основі 

когнітивної (фактологічної) інформації, то її легше змінити за допомогою 

афективних персвазивних стимулів, якщо ж в основі установки лежить 

пам’ять афективних реакцій, то змінити таку установку легше при 

використанні когнітивної інформації. Тобто використання альтернативних, 

несподіваних засобів переконування не дає змоги читачеві швидко реагувати 

і захищати свої попередні погляди. 

Основні терміни (формування, закріплення, зміна установок) 

персвазивної теорії свідчать про процесуальність феномену впливу. Процес 

формування персвазивної установки у свідомості читачів може бути відносно 

розгорнутим або стислим у часі. “Закріплення установки – стадія у процесі 

переконування, яка стає актуальною після визначення напряму персвазивних 

змін, скажімо, на етапі приходу до влади нової політичної сили, коли та 

постає перед потребою закріпити здобуті позиції через адміністративну, 

політичну та комунікативну діяльність. Зміна віри, вартості, життєвого стилю 

є пристосувальною реакцією на зміну соціальних обставин” [144, с. 126]. 

Будь-яка установка формується факт за фактом, епізод за епізодом, 

аргумент за аргументом. Дж. Стіфф [264] виокремлює такі види установок: 1) 

соціальні ;  2) моторні – готовність до дії; 3) сенсорні – готовність сприймати; 

4) розумові – готовність до визначених стереотипів мислення; 5) дифузні – 

установки, сформовані під час одноразової зустрічі з об’єктом, явищем. 

Дослідник Р. Титов виділяє ситуативну установку і зазначає, що “це 

готовність, яка ґрунтується на минулому досвіді в подібних ситуаціях, що 

змінюється під впливом реальних умов, у яких в конкретний момент 
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відбувається дія” [200]. Він зауважує, що, формуючи установку, журналіст 

може прогнозувати поведінку свого героя. Глибоко зрозуміти і правильно 

оцінити майбутнього читача можна лише завдяки його попередньому 

вивченню. Сергій Рахманін знає рівнь освіченості та мисленнєві здібності 

своєї аудиторії (а його читають здебільшого інтелектуали),тому впевнено у 

статті “Острів лотофагів” прогнозує крах політики В. Януковича. 

Американські психологи Ф. Зімбардо та М. Ляйппе [88, с. 330] 

визначили п’ять основних етапів у процесі переконування і формування 

переконань у цільової аудиторії: 

1. Звернення із повідомленням до цільової аудиторії. Важливим є вибір 

каналу комунікації: вербального, візуального чи подієвого. Наприклад, 

журналіст Сергій Рахманін обирає подієвий (фактичний) канал комунікації і 

звертається до читачів з таким повідомленням: “Один колега наступного дня 

після виборів меланхолійно зауважив:“Уявляєш, мій син закінчить школу, 

ВНЗ, влаштується на роботу, можливо, навіть одружиться, а на Банковій 

усе ще сидітиме Янукович”. У цьому монолозі, як на мене, найважливішим 

було не приречене очікування довговічності новообраної влади. А втомлена 

готовність чекати довго” [287]. 

2. Звернення уваги на повідомлення. Повідомлення має зацікавити. 

Привернення уваги має два взаємопов’язані аспекти: створення “атмосфери” 

значущості й актуальності навколо проблеми та пробудження інтересу до неї. 

Наприклад: “Відновлення політичного режиму часів Леоніда Кучми. Саме 

таку мету поставив перед собою Віктор Янукович. Віддамо належне: 

гарант просувається до її досягнення семимильними кроками, незважаючи 

на критику знизу та знаки небес. “Швидкість і натиск” – ось вичерпна 

характеристика дій його команди. Широкий рєпінський мазок – і вітчизняна 

строката політична картинка остаточно перетвориться на квадрат 

вугільного кольору. Кутастий, похмурий і однотонний” [287]. Автор звертає 

увагу на повідомлення завдяки не тільки актуальності теми, але й зацікавлює 

майстерним викладом, як от: порівнює політичну ситуацію в країні з чорним 
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квадратом. 

3. Розуміння інформації та її сприйняття. Повідомлення має вплив, 

коли той, кого переконують, розуміє його суть. Розуміння суті, адекватність 

сприйняття повідомлення забезпечуються логічністю, послідовністю, 

доступністю викладу, ефективністю системи аргументації, глибиною та 

всебічністю розроблення теми, поданням та розглядом протилежних доказів, 

їх ґрунтовним аналізом. Наприклад: “Небезпечна непередбачуваність, 

кепська керованість і відсутність системних реформ. Саме так звали тих 

трьох китів, на яких останні роки затишно спочивала недовіра до нашої 

держави. Не можна сказати, що новий режим нічого не робить. Його 

активність, яка плавно переходить в агресивність, очевидна. От лише 

дебютні кроки чергової влади складно назвати реформаторськими. 

“Революція” на відборі на “Євробачення”, метушня Табачника, зміна 

статусу Межигір’я. Це і є реформи? Якщо так, то ми з їхніми ініціаторами 

навчалися за різними букварями. Чиновники в АП, Кабміні та кримському 

уряді розплодилися як кролики. І геть неможливо зрозуміти, як це 

поєднується з принципами тотальної економії та розумної доцільності, 

проголошеними владою. Якщо це новий рецепт державної боротьби з 

бідністю, то надто вже дивний” [287]. Це уже висновок автора із низки 

послідовних аргументів, які наводилися у матеріалі С. Рахманіна. 

4. Сприйняття висновків, зроблених на основі повідомлень.. 

Ефективність сприйняття висновку забезпечується забезпечує зміна настанов 

цільової громадськості. Найкраще застосувати прийомом “розмірковування 

вголос”, коли аудиторія стає свідком пошуку істини, разом із автором 

сумнівається, робить припущення, спростовує хибну інформацію, проходить 

шлях від однієї думки до іншої, знаходить шляхи й методи розв’язання 

проблеми. Наприклад, С. Рахманін у статті “Набір інструментів” пише: “У 

нинішній ситуації, економічній і політичній, прем’єрське крісло, справді, 

більше схоже на електричний стілець. Для кожного втаємниченого 

очевидно: на Грушевського сьогодні потрібен той, хто невтомно розгребе, 
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старанно розрулює і покірно піде. Азаров – педант, букваліст, трудоголік і 

цербер – для цієї непочесної місії підходить більше за інших. Азаров уміє 

говорити “ні” будь-кому. Окрім однієї людини – власного начальника. Ця 

людина прагне у прем’єрське крісло не для того, щоб робити кар’єру. А для 

того, щоб довести, що його не оцінили, не зрозуміли. Що він іще може, а не 

лише хоче” [287]. Інформації у цьому матеріалі спонукає аудиторію до 

розуміння безвихідної ситуації в країні та узагальнень, які читачі мають 

зробити самі. 

5. Переведення установки в поведінку. Якщо метою повідомлення був 

вплив на поведінку, то в релевантній ситуації поведінкою має керувати нова 

настанова: “Кому під силу зупинити цей бронепоїзд із вертикальним злетом? 

Опозиції? Вона дедалі більше скидається на форварда вітчизняної збірної 

Мілевського. Грає спиною до воріт. Падає у першій-ліпшій жорсткій сутичці 

з суперником. Не так атакує, як окреслює атаку. Рідко б’є по воротах, 

часто сперечається з арбітрами. Багато пози, мало користі. До речі, щодо 

швидкості. Якщо владна команда не збавить темп, то восени ми станемо 

свідками не лише приходу нової місцевої влади, а й повернення старої 

Конституції. Не вірите – підрахуйте самі” [287]. Автор закликає до 

кардинальних змін, бо інакше буде ще гірше. 

Загальна установка проаналізованих статей С. Рахманіна – спротив 

чинній владі В. Януковича. Автор зумисне не пропонує читачам подальшого 

плану розвитку нової настанови, у яку так би хотіли вірити читачі, адже 

закликає до критичного сприйняття і кардинальних змін. 

Кожен із нас уже має сформовану думку  щодо тої чи іншої теми (тобто 

власне упередження). Нас може переконати лише те видання чи журналіст, 

якому ми справді довіряємо. Саме тому ефективність впливу на установки 

адресата повідомлень фахівці з теорії персвазивності пов’язують із 

категорією “авторитетності джерела” (автора чи (і) видання). “Джерело, 

якому довіряють, може сподіватися на те, що аудиторія прийме лише 

мінімум розходжень зі своєю початковою позицією, а повідомлення із 
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високим ступенем розходжень взагалі не приймаються” [144, с. 130]. 

Авторитетне видання “Дзеркало тижня” та фаховий журналіст Сергій 

Рахманін цілком може сподіватися на те, що їхні читачі повністю довіряють 

написаному. Щоправда не лише вірять, але й згодні змінити свої погляди 

(установки), якщо журналіст аргументовано переконає їх у цьому. 

Отже, формування, утвердження і зміна комунікативних установок у 

читачів персвазивних текстів можливе виключно завдяки фаховості 

журналіста. На прикладі низки статей авторитетного журналіста 

всеукраїнської газети “Дзеркало тижня” Сергія Рахманіна ми проаналізували 

установки, які намагався, на нашу думку, сформувати автор у своїх читачів. 

У його статтях, які були написані за час перебування при владі В. Януковича, 

виокремили такі установки: 1) спротив чинній владі; 2) недовіра до влади;  

3) бажання справедливості; 4) бездіяльність влади; 5) боротьба з 

корумпованістю влади. 

Комунікативні установки персвазивних текстів залежать від того, 

наскільки враховано індивідуальні особливості, соціальні установки читачів 

та правила конструювання повідомлень. Журналіст С. Рахманін зважає на ці 

три чинники і своїми матеріалами спонукає до зростання протестних 

настроїв та навіть до революційних змін. Справді, установка – це місток між 

минулим досвідом і майбутнім вчинком. Читачі сприйняли, оцінили і 

прийняли запропоновані автором думки. 

 

2.1.2. Персвазивність і маніпуляція в передвиборчій кампанії до 

Верховної Ради України 2012 року 

Дослідники соціальної комунікації часто зближують риторику та 

теорію персвазивної комунікації з мовним маніпулюванням. Науковці 

переконані, що у процесі персвазивної аргументації може відбуватися не 

лише раціональний вплив, а й емоційний з придушенням читача. Ми також 

погоджуємося з тим, що емоційний вплив беззаперечний, однак схиляємося 

до думки, що варто розрізняти вплив маніпуляційний і персвазивно-
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аксіологічний. 

Більшість авторів акцентууть увагу на відміних характеристиках 

термінів “персвазія” та “маніпуляція”. Адже “маніпуляція (лат. manipulatio – 

підступ, маневр) ставить за мету шляхом інспірованих дій та ошуканства 

вплинути на вчинки особи чи групи осіб на користь маніпуляторів [257]. 

Засобами маніпуляції можуть бути зміст і способи передавання інформації, 

замовчування, фільтрування фактів, підтасування статистики. Персвазивні 

дії, навпаки, впливають “чистими” засобами і з позитивною інтенцією. Вони 

– ефективний чинник уникнення суперечностей. Автор маніпуляції зазвичай 

має особисті корисливі плани: економічні чи політичні. “Образно 

маніпуляцію трактують як вторгнення до розуму жертви і підкидання туди 

власних задумів так, щоб вона думала, що сама є їхнім автором” [242, с. 20].  

Автор праці “Маніпуляція свідомістю” С. Кара-Мурза вважає, що 

сьогодні політика і преса (припускаємо, що і будь-який тип медіа) постійно 

змінюють зміст слів і правила гри залежно від кон’юнктури. Гілберт 

Честертон зазначив: “Раніше “компроміс” означав, що півбуханки хліба 

краще, ніж нічого. Для сучасних політиків півхлібини краще, ніж ціла” [99]. 

На думку американської дослідниці Р. Лакофф (R. Lakoff), усі ми 

маніпулюємо мовою і робимо це постійно. “Будь-яка наша взаємодія 

політична, хочемо ми того чи ні, від інтимного тет-а-тет (мікрополітика) до 

промови, яка звернена до мільйонів (макрополітика), цілі ті самі, а прийоми – 

близькі один до одного” [264, с. 17]. 

Як зауважує І. Хоменко, “Маніпулювання – це вид взаємодії між 

сперечальниками, коли один з них, застосовуючи конкретні прийоми, 

свідомо намагається контролювати поведінку та дії іншого” [214, с. 157]. 

Звісно,  маніпулятивні прийоми застосовують так, щоб співрозмовник не 

відчував себе об’єктом маніпулювання. Персвазивна ж комунікація впливає 

достойними чинниками, які не принижують гідності читача. 

У монографії “Діагностика і прогностика брехні: Екскурси в теорію 

комунікації” І. Павлюк зауважує, що квазікомунікаційне глобальне поле із 
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завжди марґінальною діагностикою та прогностикою брехні свіжонеоране. 

Він переконаний, що будь-яка ідея однозначно прагне прийти до влади через 

рекламу (пропаганду), як і будь-який товар. “Брехня – це перш за все потреба 

(чи бажання) отримати більше, ніж вкласти, неадекватність обміну 

енергіями” [143]. 

Рекламні гасла, особливо передвиборчі – це ефективний психологічний 

засіб, оскільки вони звернені безпосередньо до вольових особливостей 

людини і проникають у підсвідомість не вимагаючи осмислення, 

розмірковування. Під час аналізу рекламних гасел політичних сил до 

Верховної Ради України (2012 р.) ми звернулися до класифікації 

маніпулятивних аргументів української дослідниці І. Хоменко [214]. 

Науковець визначає кілька видів маніпуляційних аргументів, яких варто 

остерігатися.  

“Аргумент до палки” (argumentum ad baculum) – сперечальник 

перешкоджає супротивнику вільно аргументувати свої погляди. Наприклад, 

Партія регіонів України запевняє виборців у тому, що жити стало краще, 

тому варто очікувати ще кращого, а не слухати опозиційних обіцянок. 

Підтвердженням цьому – їхнє передвиборче гасло: “Від стабільності – до 

добробуту”.  

“Аргумент до людини” (argumentum ad hominem) – сперечальник 

застосовує особисті напади на опонента з метою відвернути увагу від змісту 

того, що говорить супротивник. Гаслом“Ми їх зупинимо” Всеукраїнське 

Об’єднання Батьківщина намагається звинувачувати і критикувати чинну 

владу.  

“Аргумент до мас” – сперечальник замість наведення аргументів для 

обґрунтування своїх поглядів намагається схилити на свій бік більшість 

слухачів, використовуючи як аргументи національні та расові забобони, 

неправдиві обіцянки, класові інтереси тощо. “Прописка коррупционера – 

тюрьма! Добейся этого 28 октября! Вернем страну народу!” – закликає 

Комуністична партія України.  
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“Аргумент до авторитету” – сперечальник замість наведення 

аргументів для обґрунтування своїх поглядів намагається опертися в процесі 

суперечки на власні знання та авторитет або ідеї, імена, погляди людей, які є 

авторитетами для супротивника. Яскравий приклад цього – залучення до 

передвиборчих перегонів партії Наталії Королевської “Україна – вперед” 

Андрія Шевченка та гасло “Приєднуйся до команди нових лідерів” [275]. 

“Аргумент до вигоди” – це прийом, сутність якого полягає в тому, що 

сперечальник як аргумент застосовує пропозицію, яка, на його думку, має 

принести користь супротивникові або учасникам суперечки. “Я мрію про те, 

що українці будуть жити в сучасній європейській країні. Бо ми європейці 

географічно, ментально, історично, але, на жаль, дуже далекі від Європи за 

стандартами життя. Бо є в нашій країні люди, яким це невигідно, які 

ведуть свій народ до міжнародної ізоляції. Ми цього не допустимо” [273], – 

запевняє Віталій Кличко у передвиборчій агітації. 

“Аргумент до скромності” (argumentum ad verecundiam) – сперечальник 

необґрунтовано застосовує як аргумент власний авторитет або покликання на 

свою компетентність у власних питаннях. Яскравим прикладом цього 

аргументу – гасло партії УДАР: “Від успіху людини – до успіху країни. 

Настав час УДАРу”. 

Зовсім не дивно, що жодна з політичних сил у передвиборчих гаслах не 

застосувала відомий “аргумент до пихи”, де сперечальник застосовує 

похвалу супротивника з надією на те, що, зворушений компліментами, він 

подобріє, розм’якне і стане поступливішим. Наприклад: “Ви як людина 

розумна, не будете заперечувати, що…”. Такі аргументи часто застосовують 

політики під час дебатів. Подібно і “аргумент до освіченості” (сперечальник 

звертає увагу на неосвіченість та непоінформованість супротивника) 

здебільшого застосовують під час усного мовлення. Акцент робиться на 

тому, що супротивникові буде соромно зізнатися в необізнаності: “Невже ви 

не читали Камю? А саме він стверджував…”. 

Інженер Леонід Тарасюк у своїй статті “Невидима частина 
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передвиборчих гасел” пише про справжній зміст передвиборчих гасел: “Під 

час президентських виборів 2004 р. головними гаслами Віктора Ющенка 

були: “Бандитам тюрми” та “Багаті допоможуть бідним”. Саме вони привели 

Ющенка до перемоги, бо саме такі гасла хотіли чути українці. Віктор 

Ющенко став Президентом і суттєво збільшив свої статки. Для виборців, як 

ми бачимо, фактично вийшло: “Бандитам – тюрми в управління” та “Багаті 

допоможуть бідним стати злидарями”. Докази доповнених мною гасел 

Ющенка лежать на поверхні: перебування Юлії Тимошенко в Качанівській 

колонії та статистика ООН про жахливий рівень життя 79% українців. 

На наступних президентських виборах переміг Віктор Янукович, який 

обрав гасла “Почую кожного” та “Покращення життя вже сьогодні”. Ці його 

гасла досягли мети – він став Президентом, за два роки фантастично зросли 

статки його сім’ї, кількість олігархів зросла втричі. У той час більшість 

виборців, які пережили “лохотрон” передвиборчих гасел Ющенка, нічого не 

зрозуміли і купились на побудованих за тим самими принципами та 

психологією гасла Януковича. Фактично вийшло: “Почую кожного зі свого 

оточення” та “Покращення життя вже сьогодні для моєї сім’ї та мого 

оточення” [194]. 

Автор вважає, що останнім часом за схожими принципами і 

психологією діє Наталія Королевська, основні гасла якої очікувані в 

суспільстві: “Захистимо кожного”, “Нові лідери – нова країна” та 

“Приєднуйся до команди нових лідерів” [194]. “Не важко передбачити, що 

після перемоги на виборах політичної сили Королевської задекларовані нею 

нині гасла перетворяться на “Захистимо кожного зі свого оточення”, “Нові 

лідери злодіїв і нова країна для них”, “Приєднуйся до команди нових лідерів, 

щоб прислужувати їм” [194]. Автор переконаний, час довів, що без 

інтелектуального потенціалу будь-яка політична сила не здатна реалізувати 

задекларовані нею передвиборчі гасла. 

Гасло, як і реклама, розраховане на емоції людини. У політичній 

рекламі саме гасло має динамічний характер, який сприяє ідентифікації 



75 
 

особистості з політичним суб’єктом. Американські дослідники політичної 

реклами виокремлюють п’ять головних вимог до політичного рекламного 

гасла: “воно має відповідати мовним стандартам; легко запам’ятовуватися; 

нести емоційний позитивний заряд; мати тісний зв’язок з об’єктом 

рекламування; бути чітко комунікативно спрямованим (наявність 

конкретного адресата з конкретними цілями та настановами)” [158]. 

Американський рекламіст Емер Елвіс 1896 року запропонував одну з 

моделей рекламних звернень AIDA (attention – interest – desire – action, тобто 

увага – зацікавленість – бажання – дія), суть якої у тому, що ідеальне 

рекламне звернення має насамперед привертати мимовільну увагу [157]. 

Американський лінгвіст, філософ, громадський діяч та політичний 

аналітик Ноам Хомський опублікував 23 вересня 2012 року в іспанському 

виданні “Rebelion” статтю “10 способів маніпуляції людьми за допомогою 

ЗМІ”. Автор виділяє такі способи маніпуляції: 1. Відволікти увагу. 2. 

Створити проблему, а потім пропонувати способи її вирішення. 3. Поетапне 

застосування впливу. 4. Відтермінувати виконання. 5. Звертатися до народу, 

як до малих дітей. 6. Зважати більше на емоції, аніж на розум. 7. Тримати 

людей в неуцтві, пропагувати посередність. 8. Змушувати громадян 

захоплюватися посередністю. 9. Посилювати відчуття власної провини. 10. 

Знати про людей більше, ніж вони самі про себе знають [215]. Цими 

правилами справді користуються і наші політтехнологи. 

Деякі науковці переконані, що журналістика в Україні – це спосіб 

пропаганди, а не засіб контролю за владою: “Українська преса є дуже 

залежна, монополістом нашої преси є, звичайно, влада або ті політичні партії, 

які наближені до влади. Преса постійно думає, а чи буде це добре для 

уряду…” [75]. І. Павлюк у праці “Митець – Влада – Преса: історико-

типологічний аналіз” [142, c. 12–13] розглядав мистецтво, політичну владу та 

засоби масової інформації як Трикутник Сили. Митців (припускаємо, що 

можна говорити і про журналістів-публіцистів), які “підтримували” стосунки 

з політичною владою авторитарної системи науковець охарактеризував 
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трьома симптомами: 1. Симптом Вергілія: співпраця із Владою без видимих 

зовнішніх виявів конфлікту. 2. Симптом Сенеки: співпраця із Владою, яка 

призводить до самовбивства Митця; зовнішні мотиви конфлікту не 

розголошуються Владою. 3. Симптом Рудакі: Влада за сфабрикованими 

даними страчує Митця, який підтримує чи підтримував її. У сучасній 

журналістиці не важко простежити ці симптоми, адже деякі журналісти 

прислуговують чинній владі, інші – не витримують тиску і йдуть добровільно 

з життя, а ще інших – просто усувають від діяльності (влада забирає в них 

життя). 

Сьогодні ступінь маніпулювання свідомістю українського суспільства 

досягнув загрозливих масштабів. Потрібно глибше вивчати засоби 

політичного маніпулювання для того, щоб захистити своє право на той чи 

інший вибір. За умови успішного результату аудиторія вирішує на користь 

маніпулятора, вважає його думку власною, прийнятою без будь-якого 

примусу та втручання. Агітаційні гасла провідних політичних партій 

виборчих перегонів до парламенту 2012 року персвадують до кожного 

виборця. ЗМІ як четверта влада (а часто влада слова є першою владою) 

повинна підказувати суспільству аргументованість поточних гасел і 

розвінчувати підступність обіцянок окремих політиків. 

Варто зазначити, що в центрі уваги сучасної соціальної комунікації є 

homo eloqens (людина, яка говорить). Розуміння мови як знаряддя здійснення 

цілеспрямованої діяльності зумовлює зацікавлення українських та 

закордонних науковців до таких форм активного й усвідомленого мовного 

впливу журналіста на читача як аргументування, сугестивність і 

персвазивність. Ці форми мовного впливу інтенціонально подібні, тому що 

спрямовані на зміну посткомунікативної поведінки читача. Водночас вони 

мають відмінні прагматичні характеристики. 

Аргументування є ментально-мовленнєвою діяльністю, спрямованою 

на переконання читача в істинності, ймовірності або прийнятності 

конкретного положення, зауважує А. Голоднов [48]. Дослідники, які 



77 
 

працюють в царині мовної суґестії (Б. Поршнєв, І. Черепанова), зазначають, 

що загальна мета комунікації полягає не у передаванні інформації, а 

передусім у здійсненні впливу на співрозмовника, спрямованого на 

коригування його поведінки, що є максимально актуальним для ЗМІ. 

Науковець А. Голоднов доводить, що результати теоретичних 

узагальнень застосовують у практичній риториці у вигляді конкретних 

способів (технік) оптимізації процесу персвазивного впливу на 

співрозмовника. У цьому аспекті персвазивність розглядають як одну з 

можливих складників комунікативно-прагматичної стратегії тексту, план з 

оптимального втілення відповідного комунікативного наміру або 

“концептуально-тематичних установок” адресата. Передусім слід зазначити, 

що в низці досліджень процес персвазивного впливу описують як особливу 

форму ментально-мовної діяльності, як акт персвазивної комунікації. 

Сугестія в сучасному світі – ефективний засіб переконування, 

психологічний вплив спрямований на особу або групу осіб незалежно від їх 

думок і волі. Від інших способів впливу суґестивний метод відрізняється 

зниженою аргументацією. Навіювання застосовують при зниженому рівні 

усвідомлення і критичності, регулюючи і стимулюючи психічну та фізичну 

активність. 

Велика кількість однобоких визначень і зловживання навіюванням як 

науковим терміном призвело до суттєвої плутанини в висвітленні тих 

психологічних явищ, які стосуються царини навіювання. У сучасній 

узагальненій інтерпретації сугестія (від лат. suggestio – навіювання, натяк) – 

це подання інформації, яка сприймається без критичної оцінки і впливає на 

перебіг нервово-психологічних процесів; дії на психічну сферу людини, 

пов’язаний із зниженням критичності при сприйнятті та реалізації змісту, що 

навіюється [127]. Інформація, засвоєна за допомогою навіювання, важко 

піддається осмисленню та корекції. Очевидно, що в тій чи іншій формі 

досягнення сугестології знайшли широке застосування в пропаганді та 

політичній рекламі. Для того, щоб свідомо реагувати на сугестивний канал, 



78 
 

політичної реклами найбільш свідомі користувачі та рецепієнти такого 

впливу мають підвищити свою компетентність у царині сугестії. 

Науковці переконані, що сугестію варто вважати однозначно 

негативним явищем, незалежно від того, з якою метою і заради чого її 

застосовують. Дослідник М. Скуленко запевняє, що cугестії не потрібна 

активна розумова робота, ідеальний для неї – пасивний стан свідомості. Тоді 

інформації легше проникнути у сховища підсвідомості, закріпитися там, щоб 

потім за потреби вийти на поверхню. “Головне завдання того, хто навіює – 

обійти ті перешкоди, які розум ставить на шляху сприйняття, проникнути за 

поріг свідомості, щоб діяти на “незахищеній території душі” [180]. Зауважмо, 

що “до суґестивних контекстів входить політична та соціальна реклама, 

скерована на регуляцію ціннісних відносин у соціумі” [229, с. 27]. 

Як зазначає Ю. Станкевич, впливовий механізм Мілтон-моделі (Milton 

Erickson, американський психотерапевт), базується на положеннях про 

невідповідність між глибинними структурами повідомлення та їхніми 

поверхневими репрезентаціями, реалізованими у мовленні, що відображають 

процеси упущення, узагальнення та викривлення інформації. “Процес 

упущення демонструє виключення з поверхневої репрезентації конкретних 

значущих частин глибинної структури, що фіксується в таких елементах 

Мілтон-моделі, як номіналізації” [190]. “Номіналізація – слова, що описують 

поняття, до яких не можна доторкнутися, відчути і почути. Це слова типу 

“цікавість’, “знання”, “любов” тощо. У будь-якому випадку, коли 

використовується номіналізація, ігнорується велика кількість інформації. 

Якщо я говорю: “Еммілі володіє великими знанями”, то я пропускаю 

інформацію про те, що конкретно знає Еммілі та як вона це знає” [267]. 

Номіналізації найчастіше ілюструють політичні дискурси про вплив яких 

зауважує низка науковців (А. Баранов, Ф. Бацевич, Г. Почепцов). 

До номіналізації належать (за Т. Ковалевською [104]): 

– віддієслівні іменники, використання яких призводить до редукування 

динаміки в дієслівній семантиці, результатом чого є значна сенсова 
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невизначеність повідомлень. Наприклад, сучасні політичні гасла: 

“Покращення вашого життя”, “Забезпечено продовження зростання 

економік”; 

– неспецифічні дієслова – пасивні дієслова та присудкові форми на -но, 

-то, які нівелюють інформацію про суб’єкт дії: “було розгромлено 

підприємства”, “було вкрадено все, що можна було вкрасти”; неспецифічні 

номени – абстрактні іменники, семантична специфіка яких уможливлює 

різновекторність сприйняттєвих тлумачень: “Свободу не спинити”, 

“Справедливість перемогла”; 

– займенники, що деконкретизують суб’єкт комунікації й 

характеризуються семантичною дифузністю: “Вони зраджують, Вона 

працює”; 

– компаративно-суперлативні конструкції, в яких зумисне редукується 

один із членів порівняння, у результаті чого семантичне обґрунтування такої 

конструкції залишається нечітким, провокуючи значну сенсову 

розшарованість і змушуючи читача сприймати подані характеристики 

об’єкта як внутрішньо притаманні його семантичній структурі: “Ми зробимо 

краще”, “Правда сильніша”. 

Процес узагальнення відображає заміщення категорії явищ конкретним 

елементом. “До процесу узагальнення належать універсальні квантифікатори, 

експліковані означальними займенниками та деякими кількісно-

означальними й обставинними прислівниками, семантика яких 

характеризується відсутністю чітких локально-темпоральних меж, 

представляючи собою гіперузагальнення”. Наприклад, “Всюди те саме”, 

“Почую кожного”, “Захистимо кожного”, “Партій багато – Батьківщина 

одна”. Сюди також належить використання підсилювальних часток тільки, 

лише: “Лише Литвин вартий вашої довіри”, “Лише справжній лідер зможе 

вивести нас з цього безладу”; модальні оператори можливості/необхідності 

фіксують універсальні модальнісні аспекти суб’єктивної мапи мовця, 

наприклад: “Так повинно бути, і так буде”, “Разом ми зможемо їх 
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зупинити”, які унеможливлюють поведінкову варіативність особистості. Або 

такі приклади: “УДАР”: Боротьбу з корупцією повинна контролювати 

опозиція”, “Віктор Пинзеник: Країна повинна отримати новий бюджет”, 

“Ми їх зупинимо”. 

Процес викривлення є вербалізацією гіпотетично змодельованого 

довкілля з неідентифікованими у попередньому досвіді складниками  

(Т. Ковалевська), що виявляється в таких синтаксичних сполуках, як 

пресупозиції, ідентифіковані в мовознавстві як комплекс попередніх знань, 

прихована реалізація яких у мовленні припускає суб’єктивно-об’єктивну 

адекватність та істинність комунікації. Пресупозиція також вимагає 

наявності конкретного “жорсткого” апріорного змісту, що і визначає 

поведінкову перспективу читача (Т. Ковалевська): “Єдиний спосіб змінити 

ситуацію – обрати Віктора Януковича” (пресупозиція “ситуація потребує 

змін”), “Щоб нас поважали – наведемо лад у нашому домі” (“нас не 

поважають”), “Вернімо країну народу” (пресупозиція “країна не в руках 

народу”); читання думок – висловлення, які створюють ілюзію обізнаності 

суґестора у внутрішніх переживаннях, думках, почуттях, намірах суґерента: 

“Ти знаєш, у якій країні хочеш жити, ми знаємо, як її побудувати”, “Люди 

знають і не дозволять ошукати себе знову!”; вмонтовані команди – 

приховані накази, які сприймаються краще, ніж категоричні імперативні 

форми, яким свідомість людини чинить опір: “Час обирати чесну владу”, 

“Настав час об’єднатися”, “Настав час УДАРу”. 

У праці “Маніпуляція свідомістю” С. Кара Мурза зазначає, що  

політична семантика досліджує ключові терміни, гасла і доктрини з погляду 

того, як їх розуміють люди. Існує метод для семантичного аналізу текстів, 

який вивчає використання тих чи інших слів для передачі або спотворення 

змісту [99]. 

Розглянутий механізм Мілтон-моделі, що базується на процесах 

упущення, узагальнення та викривлення інформації, проілюстрований 

прикладами української передвиборчої політичної реклами 2012 року, 
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яскраво відображає сугестивність в персвазивному тексті. Аргументування, 

сугестивність і персвазивність як інтенціонально подібні форми мовного 

впливу справді спрямовані на зміну посткомунікативної поведінки читача, 

хоча і мають відмінні прагматичні характеристики. 

Варто зазначити, що персвазія тісно пов’язана не лише з 

маніпулятивним техніками та сугестивним впливом, але й з аксіологією (яка 

ґрунтується на морально-етичних нормах журналіста). “Аксіологія (гр. αξια – 

цінність, вартість) – наука про теорію цінностей, їхню природу та зв’язки між 

ними, соціальними та культурними чинниками і структурою особистості” 

[242]. Персвазія змінює основи мислення, впливає на переконання та вчинки 

людини, використовуючи морально-етичні принципи. У соціальній 

комунікуванні слово – це найважливіший чинник персвазії. Слово як 

вербальне відображення волі людини, яке має інформаційне навантаження та 

оформлене мовними одиницями. Його сила впливу – в аксіологічному змісті. 

Основою окремої персвазивної стратегії риторичного метадискурсу (за 

А. Голодновим) є стратегія вартісного інформування. “Мета вартісного 

інформування – не у фактологічному описі об’єкта комунікації (теми тексту), 

а в його характеристиці (створенні того чи іншого іміджу)” [52]. Персвазивна 

стратегія вартісного інформування основується на науці про цінності 

(вартості) – аксіології. “Аксіологія – це наука про цінності освіти, у яких 

представлена система значень, принципів, норм, канонів, ідеалів, що 

регулюють взаємодію в освітній галузі. Проблема вартостей і моралі в 

особливо гострій формі виникає в суспільстві, де культурні традиції та 

ідеологічні настанови дискредитовані” [166, с. 108].  

Узагальнено науковці визначають аксіологію як вчення про природу 

моральних, естетичних та інших цінностей, їхній зв’язок між собою, із 

соціальними, культурними чинниками та особистістю людини. Розрізняють 

також і аксіологію в риториці, яку розглядають як морально-етичні вартості 

промовця. Ще з часів Аристотеля було необхідно, щоб оратор опирався на 

конкретну систему вартостей. “Цінністю вважається будь-яке матеріальне 
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або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради 

якого вона діє, витрачає сили, заради якого вона живе” [116, с. 20]. За 

результатами “Світового обстеження цінностей”, що проводиться під 

керівництвом американського соціолога Рональда Інґлегарта (Ronald 

Inglehart), який працює у Мічиганському університеті, вартостілюдей 

зазнають поступових змін під впливом поліпшення матеріальних умов життя 

[277]. 

Засновником сучасної аксіології є німецький учений Роберт  

С. Хартман, який був номінований на Нобелівську премію за внесок у теорію 

вимірювання цінностей із застосуванням положень аксіології. Він 

запропонував визначати систему людських пріоритетів за допомогою 

математики, щляхом підрахування того, на що люди звертають увагу, що є 

важливим і які є упередження [86]. Отже, аксіологія пояснює і визначає 

процеси мислення, які формують людську поведінку. 

Аксіологічні дослідження концентруються на двох аспектах: етичному 

(розуміння доброго й поганого) та естетичному (розуміння прекрасного й 

огидного). У мові на лексичному рівні поширений бінарний підхід, тобто 

предмету або явищу присвоюють умовний знак “+” або “-”. Щодо визначення 

природи цінності та її критеріїв (предмета або явища) неможливо дійти 

одностайного висновку, адже не всі явища/предмети мають протилежність. 

Отже, на нашу думку, єдиний можливий вихід – визнання цінностей 

суб’єктивними. 

Дослідниця Л. Павлюк вважає, що спільними зусиллями опозиційних 

сторін у мові народжуються якісно відмінні, часто цілком протилежні за 

змістом означальні версії одного і того ж явища, структури. “Логічно назвати 

ці конфліктні номінації аксіоназвами: СРСР – “сім’я братніх народів” – 

“імперія зла”; США – “оплот демократії” – “світовий жандарм”; НАТО – 

“агресивний блок” – “оборонний союз” – “миротворча організація” [144, с. 

52]. Вона вважає, що непрості колізії та бінарні схеми сучасного 

українського політичного життя зумовлюють ситуативні контрасти 
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семантики в оцінках політичних процесів і політичних акторів. 

Психолог Кевін Хоган (Kevin Hogan) зазначає, що прагнення 

переконати людину, незважаючи на її цінності та погляди, – це “промивання 

мізків”. На думку автора, “промивання мізків” неетичне майже завжди. 

Зазначимо, що як і “етику”, “промивання мізків” потрібно оцінювати в 

контексті індивідуальних цінностей кожної людини. Психолог вважає, що 

переконання людей варто поважати, або ж спілкування виявиться 

неможливим. Він зауважує: 1. Здійснювати контроль за свідомістю людей 

дуже важко, якщо люди перебувають у звичному оточенні. Для цього 

потрібно вивести людину зі звичної ситуації на деякий час або назавжди.  

2. Мова – наступний сполучний елемент між людиною і новою групою, до 

якої він потрапляє. 3. Відмова від колишніх переконань і цінностей 

(“депрограмуванння”). 4. Заповнення порожнечі, яка утворилася, завдяки 

новим переконанням і цінностям (“перепрограмування”). 5. Учні стають 

вчителями. Коли людина пройшла переорієнтацію, то вона готова “нести 

благу вістку”. Відомо, що кращий метод навчитися – це навчити інших. 

Щодня людина, яку “депрограмують”, щораз більше втягується в нову групу 

і приймає нові цінності. Що більше часу проводить вона у новому оточенні, 

то рідше натрапляє на опір “ззовні”. Що рідше натрапляє на опір, то більше 

знаходить підтримку своїх нових переконань [211]. 

Потрібний крок у процесі переконування – це визначення ієрархії 

вартостей, зазначає К. Хоган. Важливо з’ясувати і власні цінності, і цінності 

співрозмовника, адже ми часто вважаємо, ніби у інших людей вони такі ж, як 

у нас. Якщо ми не дізнаємося, які цінності в інших людей, то 

приписуватимемо їм власні. Це призведе до невдач і зміни понять у 

спілкуванні, а шансів для переконування залишиться мало. Є два види 

цінностей: цінності-засоби і цінності-цілі. Цінності-засоби – це предмети і 

дії. Прикладом є машини, капіталовкладення, комп’ютери, подорожі, шлюб, 

діти, секс, спорт, яхти тощо. “Цінності-цілі – це почуття, пов’язані з 

цінностями-засобами. Наприклад, любов, радість, нові враження, щастя, 
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безпека, свобода, успіх, здоров’я і сила. Цінності виявляються “як бажаний, 

переважно для цього соціального суб’єкта (індивіда, соціальної спільності, 

народу) стан соціальних зв’язків, які визначають сенс цілеспрямованої 

діяльності, регулюють соціальні взаємодії, спонукають до діяльності. 

Цінність орієнтує людину в світі і мотивує до конкретних дій” [141]. 

Фундаментальними все ж таки є моральні цінності. У них представлені 

бажані взаємини людей, їх зв’язки одине з одним та суспільством. Моральні 

цінності, пронизуючи усю систему цінностей, апелюють до вільного вибору 

людину, підкріплені внутрішньо особовими, найбільш глибокими формами 

контролю (совість, сором, покаяння). Але саме в переконаннях міститься те, 

до чого людина справді прихильна, чим керуються в повсякденній діяльності. 

Як вважає Т. Кузнєцова, значну роль у формуванні ціннісних 

орієнтацій суспільства відіграють сучасні мас-медіа. “Саме аксіологічно 

збалансована інформація не лише змістить акценти з негативу, а й допоможе 

повертути реципієнта до стану консонансу” [116, с. 5]. 

Розглядаючи специфіку переконування саме у сфері політичної 

комунікації, професор К. Серажим аргументацію трактує як сукупність форм 

і засобів апелювання комунікантів до різних категорій цінностей (емоційних, 

пізнавальних, етичних) для переконання за допомогою формування нового 

знання на основі вже відомих положень [173]. Апеляція до цінностей – 

доволі поширений прийом у політичних кампаніях та промовах політичних 

лідерів, що виправдовує залучення аксіології до дослідження аргументації в 

сукупності політичних дискурсів різних країн. 

Професор В. Різун зауважує, що деякі з масовокомунікативних ефектів 

мають великий вплив на аудиторію. “Ефект десенсибілізації – це поступова 

зміна норм і цінностей, під час якої попередньо табуйована поведінка стає 

прийнятною внаслідок постійного впливу ЗМІ на індивіда. Наприклад, коли 

дівчина-підліток бачить на екрані, як її улюблена телезірка (кінозірка) має 

статеві зносини, глядачка може змінити свою думку щодо дошлюбних 

сексуальних зв’язків як табуйованої теми” [162, с. 182]. 
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Отже, сьогодні ступінь маніпулювання свідомістю українського 

суспільства досягнув загрозливих масштабів. Потрібно глибше вивчати 

засоби політичного маніпулювання для того, щоб захистити своє право на 

той чи інший вибір. Маніпулятивний вплив (особливо у соціальній 

комунікації) здійснюється приховано і, за умови успішного результату, 

аудиторія вирішує на користь маніпулятора, вважає його думку власною, 

прийнятою без будь-якого примусу та втручання. Агітаційні гасла провідних 

політичних партій виборчих перегонів до Верховної Ради України 2012 року 

звернені до кожного виборця. Механізм Мілтон-моделі, що базується на 

процесах упущення, узагальнення та викривлення інформації, 

проілюстрований прикладами передвиборчої політичної реклами, яскраво 

відображає сугестивність в персвазивному тексті. Аргументування, 

сугестивність і персвазивність як інтенціонально подібні форми мовного 

впливу справді спрямовані на зміну посткомунікативної поведінки читача, 

хоча й мають відмінні прагматичні характеристики. Персвазія та аксіологія 

нерозривно пов’язані між собою соціальними та культурними чинниками. 

Персвазія змінює основи мислення, впливає на переконання та вчинки 

людини, використовуючи морально-етичні принципи. 

 

2.2. Паралінгвістичні засоби візуалізованої інформації 

Дослідження текстів ЗМІ є повноцінним лише за умови комплексного 

вивчення особливостей співфункціонування вербальних і паравербальних 

текстових елементів, які утворюють єдине візуальне, структурне, змістове та 

функціональне ціле. Науковці особливу увагу звертають на графічну 

семантику писемного тексту. З огляду на це сьогодні активно досліджують 

проблематику інструментарію невербальних засобів та візуалізації 

інформації. 

Як зазначають дослідники, “текст, який існує у віртуальному інтернет- 

просторі, не може обмежуватися лише традиційними невербальними 

елементами (світлинами, малюнками, таблицями, схемами, шрифтами, 
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кольорами, друкарськими знаками), тому змушений виробляти власні, 

специфічні засоби й максимально повно використовувати їх властивості” 

[150, с. 74]. Якщо у повсякденному спілкуванні до невербальних засобів 

комунікації відносять жести, міміку, інтонацію, погляд, то в мережевому 

тексті застосування невербальних засобів комунікації має свою специфіку, 

яка полягає в можливості використання тексту, схеми й навіть 

відеозображення з метою повного донесення інформації до її споживача. 

Ера візуалізації (напевно, саме так назвуть згодом наше століття) 

надзвичайно швидко входить у наше життя: від особистого (через 

екранізацію приватної інформації в соціальних мережах) до соціального 

(через можливість інтерактивного спілкування у багатьох інтернет-ЗМІ). 

Візуалізація проникає скрізь. Мережеві медіа – не виняток. Вони 

акумулюють довкола себе всю зібрану інформацію (щоб поза межами не 

залишити жодної найменшої деталі) і показують її у систематизованих 

інфографіках чи динамічних інтерактивних візуалізаціях. 

У цьому підрозділі ми порівняли різнокодові тексти (монокодовий, 

дикодовий та полікодовий) з погляду персвазивності та проілюстрували 

прикладами з інтернет-видань. Зосередили увагу на паралінгвістичних та 

мультимедійних засобах полікодового тексту. Охарактеризували новий 

напрям в інтернет-журналістиці – журналістику даних (зокрема персвазивні 

чинники інфографіки та інтерактивної візуалізації даних). 

 

2.2.1. Монокодовий – дикодовий – полікодовий текст: 

порівняльний аналіз ефективності впливу 

Дослідниця Л. Большакова у статті “Про зміст поняття “полікодовий 

текст” пропонує виділити три різновиди нелінійного тексту: монокодовий, 

дикодовий і полікодовий текст. “Монокодовий текст – це гомогенне лінійне 

або нелінійне утворення, до якого входять коди лише однієї семіотичної 

системи, передусім знакової системи мови (у її письмовій формі). Прикладом 

монокодового нелінійного тексту є інтертекст і деякі види гіпертексту 
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(енциклопедія, словник, художній текст із коментарями, але без ілюстрацій)” 

[24]. Першим досліджував явище взаємодії текстів М. Бахтін. На його думку, 

кожен текст пов’язаний з іншими текстами особливими діалогічними 

зв’язками. Подібно розглядає цю проблему Ю. Лотман і його послідовники. 

Укорінене поняття “текст у тексті” Ю. Лотман трактує так: “...коли в 

основний текст входить “чужий текст”, то зміна випробовує той і той текст. 

Уривок, який був нетекстом, входячи в конкретний текст, стає частиною 

цього тексту, що породжує нову художню цілісність” [124, с. 73]. Для 

інтертексту характерна взаємодія між двома текстами, що належать різним 

авторам, у часовому відношенні вони визначаються як ранній і пізній. Л. 

Большакова вважає, що Можна з упевненістю сказати, що інтертекст є 

монокодовим, оскільки основний і “введений” текст представлені знаками 

однієї вербальної семіотичної системи. Гіпертекст також можна розглядати 

як монокодовий текст, якщо він не містить фотографій, малюнків та інших 

зображувальних елементів. 

Наприклад, матеріал “Україна зможе додатково заробити на ринках 

ЄС 500 мільйонів – Шеремета” (див. рис. 2.1) про те, що відкриття 

європейських ринків для українських товарів дасть змогу додатково залучити 

в економіку України близько 500 млн євро, – монокодовий, оскільки 

використано лише одну знакову систему – мову. Цей текст без ілюстрацій, 

однак має гіперпокликання на сайт Кабміну та коментарі читачів. 

  

Рис. 2.1. Скриншот сторінки інтернет-видання “Українська правда” 
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Дикодовий текст – “це нелінійне гомогенне утворення, що містить коди 

двох (гр. di – “два”) знакових систем” [24]. Приклад дикодового тексту –

креолізований текст. Креолізовані тексти тривалий час не привертали до себе 

уваги дослідників, хоча навіть ілюстрація “як особливий структурний момент 

висловлювання належить до компетенції лінгвістів” [9, с. 3]. Традиційно 

вузький підхід до тексту, який обмежував його природу лише вербальними 

засобами, призвів до того, що дослідження креолізованих текстів зводилося 

до окремих спостережень щодо застосування зображення у рекламі, афіші, 

щодо ролі підпису під світлинами та карикатурами в пресі. Термін 

“креолізовані тексти” у 1990 запропонували російські психолінгвісти Ю. 

Сорокін і Є. Тарасов. “Креолізовані тексти – це тексти, фактура яких 

складається з двох негомогенних частин: вербальної (мовної/мовленнєвої) і 

невербальної (такої, що належить до інших знакових систем, ніж природна 

мова)” [186, с. 180]. Як приклад, називають кінотексти, тексти радіомовлення 

і телебачення, засоби наочної агітації та пропаганди, плакати, рекламні 

тексти. 

Щодо текстів інтернет-видань, то вони просто рясніють 

креолізованими елементати, які часто мають вирішальне значення під час 

сприйняття інформації. Журналістський матеріал “Південного Сходу більше 

немає” (“Українська правда”) доповнений двома ілюстраціями: 

1) картою України (див. рис. 2.2), де показані регіони, яких згодом 

(після тривалої агресії Росії) має позбутися наша країна; 

 

Рис. 2.2. Елемент дикодового тексту  
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2) картою (див. рис. 2.3), де показані кількісні відомості підписників 

сторінок Євромайдану та Антимайдану Вконтакті за населеними пунктами. 

 

Рис. 2.3. Елемент дикодового тексту в матеріалі “Південного Сходу 

більше немає” 

Ілюстративний ряд у цьому матеріалі має важливе значення під час 

сприйняття, адже без цих карт нам важко уявити те, про що говорить автор. 

Важливим елементом ефективності цього матеріалу є також і актуальність 

теми. Публікацію поширили на Фейсбук 4 тисячі читачів, у Твіттері – 143 

особи та Вконтакті – 142.  

Вербальні тексти створюють з метою донесення інформації адресатам. 

У креолізованих текстах вербальний і візуальний компоненти перебувають у 

нерозривному зв’язку. Часто ілюстративно-візуальний ряд має вирішальне 

значення у сприйнятті тексту. Якщо видалити один з компонентів, то 

фрагмент, що залишився, або перестає передавати інформацію, або робить це 

неповноцінно, або інтерпретується інакше. Класичний приклад 

креолізованого тексту, де вербальний текст і авторські малюнки становлять 

єдине ціле – це казка А. де Сент-Екзюпері “Маленький принц”. 

Креолізація – це “комбінування засобів різних семіотичних систем в 

комплексі, що відповідає умові текстуальності” [17]. До засобів креолізації 
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вербальних текстів належать образотворчі компоненти, що мають значний 

вплив на інтерпретацію тексту, а також усі технічні моменти оформлення 

тексту, що впливають на його сенс. Усі засоби креолізації ще не виділено і 

комплексно не класифіковано науковцями. 

Первинне значення слова “креолізація” – “процес утворення нових 

етнічних груп шляхом змішання декількох етносів, що контактують” [239]. 

Як відомо, спочатку креолами (лат. creare – створювати, вирощувати) 

називали дітей змішаних шлюбів іспанських і португальських поселенців і 

місцевих жителів, що народилися у Латинській Америці. Згодом креолами 

стали називати усіх нащадків європейських переселенців на територіях 

колоній у Північній і Південній Америці. Процес взаємодії декількох етносів 

на одній території неминуче веде до взаємодії їхніх національних мов. Це 

зумовило друге, вузьколінгвістичне значення терміна: креолізація – “процес 

формування нової мови (змішаної за лексикою і граматикою) в результаті 

взаємодії декількох мов” [239], процес, що відбувається за піджиізацією. 

Відповідно, креолізованими (креольськими) називають мови, що виникли в 

результаті змішання декількох мов. 

Отже, є три розуміння терміна “креолізація”: “загальне”, “лінгвістичне” 

і “текстуальне”. У лінгвістичній літературі автори намагаються визначити 

суть цього типу текстів за допомогою різноманітних термінів: “семіотично 

ускладнений”, “нетрадиційний”, “відеовербальний’, “складений’, 

“полікодовий текст”, “лінгвовізуальний феномен”, “синкретичне 

повідомлення”, “ізовербальний комплекс”, “ізоверб”, “іконотекст”. 

Дослідниця Є. Анісімова проводить градацію текстів за етапами 

надходження вербальних і невербальних компонентів: гомогенні вербальні 

тексти – паралінгвістично активні тексти – тексти з частковою креолізацією – 

тексти з повною креолізацією [9]. Цей ланцюжок охоплює усі основні 

можливості взаємодії вербальних і невербальних компонентів у текстах, які 

неможливо охарактеризувати одним і тим же терміном. 

Якщо у традиційній інтерпретації креолізованих текстів невербальний 
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компонент трактують як винятково графічний, то “з появою текстів 

особливого типу виникає потреба розширити межі змісту поняття 

“невербальний компонент тексту”, зважаючи на залучення не лише 

графічних, а й аудіальних і динамічних компонентів (мультиплікаційних, 

музичних, мовних фрагментів) віртуального тексту, що також варто віднести 

до показників креолізованості” [60, с. 74]. Однак це твердження не цілком 

однозначне, адже останнім часом дослідники часто звертаються до терміна 

“полікодовий текст”, який охоплює усі можливі паралінгвістичні компоненти 

тексту. До полікодових текстів в широкому семіотичному сенсі мають бути 

віднесені випадки поєднання природного мовного коду з кодом якої-небудь 

іншої семіотичної системи (зображення, музика і т. п.). 

Наприклад, журналістський матеріал “Україна має 5-го президента і 

головнокомандувача: Порошенко склав присягу” (“Українська правда”), окрім 

вербального тексту, проілюстрований світлинами та відео з прямої трансляції 

інавгурації нового президента. Вважаємо, що саме завдяки мультимедійному 

елементу цей матеріал привертає увагу читачів. Повідомлення про 

інавгурацію президента на цьому сайті, які не супроводжувалися відео 

трансляцією, було переглянуто значно меншою кількістю відвідувачів. 

Полікодовими тексти називають ті, які побудовані на поднанні в 

конкретному графічному просторі семіотично гетерогенних складників – 

вербального тексту, зображення, а також знаків іншої природи [184, с. 117]. 

Слід розрізняти вербальний і невербальний компоненти в полікодових 

текстах. Усі п’ять органів чуття виконують в людському суспільстві 

семіотичні функції. Полікодові тексти також розрізняють за кількістю 

знакових систем, які взаємодіють. Серед найбільш складних науковці 

назвають мюзикли, особливо кінематографічні, – “дуже складні синкретичні 

утворення, що поєднують цілий ряд аудіо- і візуальних семіотичних засобів” 

[25, с. 321]. 

Для загальної характеристики усіх паралінгвістично активних текстів 

А. Бернацькая пропонує використати термін “полікодовий текст” [17]. Адже 
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він точно характеризує наявність у тексті декількох складових частин. 

Використання у вербальній структурі тексту компонентів інших знакових 

систем, сприяє швидшому сприйняттю інформації, в деяких випадках 

(наприклад у рекламі) спрощує розуміння текстів, збагачує можливості для їх 

інтерпретацій. 

На думку Є. Анісімової [10], існує два основних види співвідношень 

між вербальними та візуальними елементами: автосемантичні (відносна 

незалежність вербальних і невербальних елементів) та синсемантичні 

(залежність вербального компонента від невербального). “Автосемантичні 

відношення мають такі підвиди: прямий денотативний зв’язок між 

вербальними та іконічними знаками, опосередкований денотативний зв’язок 

та непрямий денотативний зв’язок, коли за вербальними та невербальними 

знаками закріплені різні значення одного й того ж слова. А синсемантичні 

відношення реалізуються у таких типах зв’язків: залежність вербального 

компонента від візуального у вираженні та за змістом та залежність 

вербального компонента від візуального лише за змістом (відсутність 

змістової самостійності вербального компонента щодо невербального, 

наявність змістової самостійності між двома компонентами)” [10, с. 74–78].  

Автосемантичні відношення вербальних і невербальних елементів 

можна проілюструвати матеріалом з інтернет-видання “Тексти.org.ua” 

(http://texty.org.ua) “Кожен десятий українець перебуває за межею 

бідності”, де є цілком самостійний вербальний текст, однак світлина з 

бабцею, яка лічить мізерні копійки на своїй долоні, підсилює персвазивний 

вплив. Синсематичні відношення, де вербальний компонент залежить від 

невербального, можна проілюструвати відеоматеріалом “Марс в 3D. Чудова 

імітація польоту над Червоною планетою” [282].  Тут невеликий за обсягом 

текст був би голослівним без відеосюжету. Матеріал супроводжується 

використаннями незначної вербальної інформації, адже спрямований на 

зорові відчуття від перегляду тривимірного ландшафту, який змодельований 

на основі реальних подій з борту апарата “Марс-експрес” і з точністю 

http://texty.org.ua/
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повторює марсіанський рельєф. 

Відеоматеріал “Їжте нашу ковбасу! Ох...ая ковбаса!” І ці люди 

блокують наш шоколад!?” [282] (рис. 2.4), який супроводжується лише оцим 

вербальним текстом: “Росія весь час лякає нас тим, що після підписання 

асоціації з ЄС в Україну хлине потік товарів з Європи. При цьому як 

альтернативу Росія, зрозуміло, бажає запропонувати нам потік своїх 

товарів з Митного союзу. Про те, що це за товари, якнайкраще свідчить ось 

це відео одного з російських м’ясокомбінатів” [282]. 

 

 

Рис. 2.4. Ілюстрація до відеоматеріалу 

Із тексту ми не до кінця розуміємо, про що мова. А от на відео бачимо, 

як працівник м’ясокомбінату лопатою збирає м’ясний фарш з підлоги та 

іронічно закликає їсти саме цю ковбасу і витрачати на неї свої гроші. 

Отже, зв’язок між вербальними та паравербальними елементами 

компонентами тексту може бути явним (емпліцитним) або опосередкованим 

(імпліцитним). Він базується на поглибленому дослідження текстових 

компонентів та залежить здебільшого від знань читача. Паралінгвістичні 

засоби оформлення електронного тексту мають таку класифікацію: 1) 

іконічні (графічні): світлини, малюнки, формули, таблиці, символи; 2) 
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аудіальні (звукові): музичні, мовні фрагменти; 3) мультимедійні (інтеграція 

графіки, звуку, динаміки) [108, с. 165]. 

У віртуальному тексті поняття невербального засобу розширюється та 

набуває нових змістових компонентів. “До завдань, які мають виконувати 

невербальні компоненти (акцентування, утримання уваги та організація 

спілкування), долучають додаткові, специфічні для електронного тексту, а 

саме: організація особливого типу спілкування – віртуального, 

опосередкованого, отримання зворотньої реакції, формування умов, 

сприятливих для здійснення інформаційного впливу” [62]. Зауважимо, що 

журналіст використовує невербальні засоби не лише заради акцентування 

уваги на найважливіших, на його думку, фрагментах, а й для організації 

кращого  сприйняття електронного медіатексту, який полегшує процес 

розуміння.  

Отже, в сучасну гіперінформаційну епоху для читача важливою є 

структуралізація вербальної інформації. Ефективно це завдання виконують 

паравербальні засоби оформлення полікодового електронного тексту 

(іконічні, аудіальні, мультимедійні), які розширюють, комплексно 

відображають інформацію та виконують персвазивну функцію. Візуальна 

інформація сприймається швидше й краще за вербальну і претендує на 

вищий ступінь правдоподібності, а отже, паравербальний складник 

креолізованого та полікодового тексту має більше можливостей привернути 

увагу адресата та стимулювати його пізнавальну діяльність. 

На прикладі журналістських матеріалів з інтернет-видань “Українська 

правда” і “Тексти.org.ua” ми проаналізували ефективність впливу 

різнокодових текстів. Отже, монокодовий текст в інтернет-виданнях, попри 

те, що немає паралінгвістичних елементів (тобто не може впливати через 

візуальний ряд) здебільшого має гіперпокликання на матеріали інших 

мережевих видань. В дикодовому (креолізованому) тексті ілюстративний ряд 

(наприклад, можливі варіанти карти України після воєнних дій) має 

вирішальне значення під час сприйняття. Полікодовий текст, на наш погляд, 
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привертає увагу читачів саме завдяки інтеграції мультимедійних елементів у 

вербальний текст. Наприклад, повідомлення про інавгурацію президента, які 

не супроводжувалися відеотрансляцією були переглянуті меншою кількістю 

читачів. 

 

2.2.2. Журналістика даних: інфографіка та інтерактивна 

візуалізація даних як персвазивний стимул в інтернет-виданні 

“Тексти.org.ua” 

Процес збирання, фільтрації та візуалізації інформації перебуває за 

межами того, що бачить в результаті читач. Мова, якою передаються ці 

зв’язки, – це дані, маленька кількість інформації, яка часто не має особливого 

значення, але насправді вкрай важлива. Нечисленні журналісти-новатори вже 

довели, як використовувати дані, щоб створити глибше бачення того, що 

відбувається навколо нас. “Завдяки використанню даних змінюється 

головний фокус журналістської роботи: не повідомити першим про те, що 

сталося, а бути тим, хто пояснить, що насправді означає той чи інший 

розвиток подій” [77]. 

Дослідниця М. Г. Шаліна вважає, що журналістика даних (англ. data 

journalism) – це створення конвергентного медійного контенту на основі 

використання великих масивів комп’ютерних та інтернет-даних [233]. Як 

зазначає журналіст Джеррі Верманен (Jerry Vermanen), “журналістика даних 

– це новий набір навичок для пошуку, розуміння та візуалізації цифрових 

джерел у час, коли базових знань у традиційній журналістиці вже 

недостатньо. Це не заміна традиційної журналістики, а додаток до неї. 

Журналістика даних – це лише початок процесу розвитку нашого минулого 

досвіду з метою адаптувати його до режиму онлайн” [77]. Директор студії 

інфографіки агентства “РІА Новості” Майя Стравинська зауважує, що 

“журналістика даних – це та база, той обсяг інформації, яку журналісти 

відсікали, прибирали, компромісно погоджувалися не зважати на неї задля 

одного факту, який потрібен був для замітки. Тепер журналісти усе це 
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можуть взяти зі собою” [6]. Дж. Павлік у праці “Перезавантаження 

журналістики в цифрову епоху” (Jоurnalism Redefined for the Digital Age) 

[266] пропонує “перевизначення” журналістики відповідно до вимог і 

стандартів ХХІ ст. Дослідник намагається переконати нас, що журналісти 

взагалі не повинні мати нічого спільного з “розповіданням історій”. 

Натомість журналістика в епоху Інтернету має ґрунтуватися на фактах і 

джерелах. Річ у тім, що журналіст “запаковує” факти в оповідь, ті ж факти, 

які не вдається запакувати в оповідь, які не пасують  сюжету чи логіці, 

залишаються поза межами оповіді. У цьому випадку, як і зауважила Майя 

Стравинська, на допомогу приходить журналістика даних, яка використовує 

усі, навіть найменш значні факти. На нашу думку, ні можливості 

журналістики даних, ні проект Джона Павліка не борються за “смерть 

наративу” та “кінця оповіді”, лише ґрунтовно доповнюють журналістський 

матеріал. 

У 2012 році вийшов посібник “The Data Journalism Handbook” за 

редакцією Ліліани Бунеґру (Liliana Bounegru), Джонатана Ґрея (Jonathan 

Gray) та Люсі Чемберс (Lucy Chambers). Як зазначено в анотації, підручник 

писали 70 авторів, які є журналістами відомих західних видань. Це поки 

єдина книга, яка описує принципи, методи та правила журналістики даних. 

На сайті інтернет-видання “Тексти.org.ua” уже є доступний переклад Сергія 

Лук’янчука українською мовою “Журналістика  даних: посібник” [77]. 

У підручнику (розділ “Дані для чайників: лікнеп за три прості кроки”) 

проводиться паралель між писемною грамотністю та грамотністю даних: 

“Грамотність у даних – це здатність використовувати дані для пошуку знань, 

створювати логічні відомості та критично осмислювати їх. Грамотність у 

даних – це обізнаність у статистиці та розуміння, як працювати з великою 

кількістю даних, як вони були створені, як їх поєднувати та інтерпретувати” 

[77]. Влучно зазначено, що обсяг математичних знань, який потрібен для 

журналістики даних, освоюють діти у середніх класах загальноосвітньої 

школи. Університет журналістики Пойнтера (Poynter’s News University) 
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пропонує курси з математики для журналістів, на яких репортери отримують 

допомогу в розумінні таких понять, як процентні зміни та середні числа. 

“Вельми цікаво, що ці ж поняття в той же час викладають поблизу від 

приміщення університету, у школах Флориди, для учнів п’ятих класів (віком 

10–11 років), як про це свідчить навчальна програма” [77]. Сінтія О’Марчу 

(“Financial Times”) вважає здатність аналізувати й інтерпретувати дані 

невід’ємною частиною сучасного інструментарію журналіста, а не окремою 

дисципліною. “Сьогодні все більші обсяги даних стають доступними, 

важливо, щоб журналісти розуміли техніку журналістики даних. Це має бути 

інструмент в інструментарії кожного журналіста: чи то він сам навчиться, як 

безпосередньо працювати з даними, чи співпрацюватиме з тим, хто вміє це 

робити” [77], – зазначає С. О’Марчу.  

Інформація про те, як Макс Шремс у 2011 році зі звичайного студента 

перетворився у символ боротьби із захисту персональних даних, актуальна і 

досі. Він довів, що соціальна мережа Фейсбук зберігає усю інформацію про 

будь-які дії користувачів (навіть видалені файли і коментарі). Коли Максим 

зажадав свої персональні дані – йому вислали файл 1200 сторінок у форматі 

pdf. Студент не полінувався уважно вивчити цю інформацію та розгорнув 

бурхливу активну діяльність в Інтернеті. “Інформація про те, як він отримав 

диск з інформацією від Фейсбука, стала однією з найпопулярніших того ж 

дня. Про Максима, звичайно ж, розповідали всі європейські таблоїди і 

телеканали. Він і сам мало не став журналістом – створив сторінку на 

Фейсбуку (!) “Європа проти Facebook”, сайт і канал на Youtube” [7]. 

Цей проект як приклад журналістики даних розміщений на сайті 

“OpenDataCity” (http://opendatacity.de). Там також є 10 найкращих прикладів 

німецьких робіт із журналістики даних. Про сайт “OpenDataCity”, який 

засновано наприкінці 2010 року, розповідає в посібнику з журналістики 

даних Лоренц Матцат. За його словами, на той час в Німеччині не було 

жодного проекту з журналістики даних. Саме тоді було вирішено 

спеціалізуватися в цьому напрямі, оскільки багато редакцій у Німеччині не 
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мали можливостей відкривати підрозділи з журналістики даних, але були 

готові віддавати ідеї проектів на аутсорсинг. (Аутсо́рсинг (англ. outsourcing) 

– це передача компанією частини її завдань або процесів стороннім 

виконавцям на умовах субпідряду [277]). У команді “OPenDataCity” працює 

троє осіб: двоє – з журналістським досвідом і один – з глибокими знаннями в 

царині програмування, кодування та візуалізації. “Компанія не просто збирає 

і робить журналістський проект, вони розцінюють візуалізацію даних як 

спільний тренд для багатьох царин. Тому деякі їхні роботи для “Tageszeitung” 

(TAZ) (http://www.taz.de) корисні в абсолютно іншій галузі. Приміром, вони 

розробили додаток – інтерактивний інструмент з шумів аеропортів, 

зроблений на базі нового аеропорту в Берліні” [7]. 

Аспірантка факультету журналістики Московського державного 

університету ім. М. В. Ломоносова Анна Северс зазначає, що новиною 

політичного сезону 2012 року в царині політичних комунікацій стала 

інтеграція технології мікротарґетування із соціальною мережею Фейсбук. 

Авторство інновації належить Бараку Обамі, що балотувався на другий 

термін на пост президента США. Новий тип політичних комунікацій вже 

називають “переконування за допомогою взаємодії”, а вибори 2012 –  

“виборами даних” [172]. “Використовуючи мікротарґетування – систему 

збирання і аналізу величезної кількості інформації, – штаби Обами і Ромні 

вивчали смаки тих, хто голосує, щоб знати, як до них краще достукатися і з 

яким меседжем. Мета – дізнатися, куди краще витратити енергію та гроші, 

щоб виграти дуель. Це та ситуація, коли важлива сота доля відсотка” [33]. 

Технологія мікротарґетування дає змогу зібрати інформацію про поведінку 

користувача на інтернет-сайтах, інформацію про місце проживання, покупки, 

пожертвування тощо. Окрім того, політичні технологи використовують бази 

даних політичної активності, голосування, що містять історію і партійну 

належність виборців. 

Негативний ефект використання синергії мікротарґетування і 

соціальних мереж у політичній комунікації полягає в загрозі маніпуляції 
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громадською думкою. Внаслідок довіри, що персоналізується в нових 

медіаканалах, будь-яка інформація сприймається з меншим скептицизмом. 

Інший негативний ефект – порушення етичних норм конфіденційності 

інформації користувачів. Соціальні медіа можуть переступати межі 

приватного життя користувачів у процесі передачі їхніх особистих даних 

третім особам. Навіть якщо технологія мікротарґетування замінює ім’я 

виборця цифровим кодом, анонімність користувача соціальних мереж є 

уявною [172]. 

Журналістика даних часто пов’язана з журналістськими 

розслідуваннями, які вимагають копіткої роботи і багато часу. У посібнику з 

журналістики даних Лоренц Матцат пише про те, що розвивати цю галузь 

треба довготривалими проектами, а не лише оперативною інфографікою. Ось 

3 аргументи, якими товариші Лоренца користувалися, щоб переконувати 

редакції у створенні таких довготривалих і дорогих проектів: 1. Проекти в 

царині даних не старіють. Залежно від їх дизайну та конструктивних 

особливостей, в додатки журналістики даних часто можна долучати новий 

матеріал. 2. Ви можете використати свої минулі роботи для майбутніх 

проектів. Здійснюючи проект в царині даних, ви (і так відбувається досить 

часто) створюєте елементи коду, які можна згодом використати повторно або 

оновлювати. 3. Журналістика даних виправдовує і окуповує себе. Проекти в 

царині даних дешевші за традиційні маркетингові кампанії [7]. 

Як зауважує Арон Пілхофер (“New York Times”), журналістика даних 

охоплює щоразу новий набір інструментів, технік і підходів до розповіді 

історій, опису подій та створення сюжетів. “Журналістика даних 

відрізняється від журналістики слів лише тим, що використовує інший набір 

інструментів. Ми усе рознюхуємо та дізнаємося, повідомляємо і зв’язуємо в 

сюжети. Це як “фотожурналістика”, лише замість фотоапарата – лептоп” [77], 

– зазначає Брайян Бойєр (“Chicago Tribune”). Філіп Мейєр, почесний 

професор Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл зауважує, коли 

інформація була дефіцитом, частину наших зусиль ми спрямовували на її 
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пошук та збирання. Зараз, коли інформації вдосталь, важливіше – 

опрацювання. Шеріл Філіпс (“The Seattle Times”) переконаний, що деякі 

сюжети і теми можна зрозуміти та пояснити лише через аналіз, а іноді лише 

через візуалізацію даних. “Зв’язки між впливовими людьми або 

організаціями могли б залишитися нерозкритими; смерті, пов’язані з 

наркотиками, – таємницею; політика в царині екології, яка шкодить 

довкіллю, як і раніше, – без уваги. Проте усе вище зазначене змінилося – 

завдяки даним, які отримали, проаналізували і подали читачам журналісти” 

[77], – запевняє Ш. Філіпс. 

Сінтія О’Марчу (“Financial Times”) вважає, що гарним прикладом 

журналістики даних є стаття викладача Школи журналістики Уолтера 

Кронкайта (Університет штату Арізона) Стіва Дойґа “Що пішло не так”, де 

проаналізовані закономірності ушкоджень від урагану “Ендрю”. Автор 

об’єднав два різні набори даних: один демонструє рівень руйнувань, 

спричинених ураганом, а інший – швидкості вітру. Це дало йому змогу 

визначити території, де слабкі будівельні норми та неякісне будівництво 

призвели до посилення впливу стихії. За цю публікацію Стів Дойг у 1993 

році отримав Пулітцерівську премію [77]. 

Журналіст Девід Лі (“The Guardian”) переконаний, що журналістика 

даних безпосередньо випливає із суспільної користі. “Журналістика баз 

даних пов’язана з підвищенням прозорості всіх видів діяльності державних 

установ. Демонструючи наші бази даних, ми даємо змогу аудиторії 

зрозуміти, як ми прийшли до тих чи тих рішень під час підготовки матеріалу. 

Досі редакторам доводилося шукати безліч креативних підходів для подачі 

нудних, неяскравих дипломатичних звітів, аби читач зміг це проковтнути. 

Ми розклали матеріал відповідно до рівня зацікавленості глядача”, – каже 

Девід Лі. В The Guardian працював візуалізатор даних, який відповідно до 

ключових понять у WikiLeaks створював рухомі карти: “Наприклад, 

аналізуючи вибухи у визначеному регіоні, ми створювали рухомі карти. 

Залежно від того, кого було підірвано – цивільного чи військового – 
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будували графік, на якому зображували кількість поранених та вбитих. Якщо 

були фотографії в’язнів, то робили картинки інтерактивними. Можна було 

натиснути на будь-яку з цих фотографій – і дізнатися ім’я, причини та 

обставини ув’язнення” [32]. 

Журналісти газети “New York Times” спроектували інтерактивну карту, 

яка позначала посольства, що виробляли найбільше депеш. Інший проект 

“New York Times” – на основі WikiLeaks зображалася схема постачання зброї 

через Північну Корею. У штаті видання “Washington Post” є посади цифрових 

журналістів, відеографа, картографа, графічного розробника, дослідника та 

розробника баз даних, а з командою журналістів, які ведуть розслідування, 

працює редактор цифрових інновацій. Протягом двох років ці працівники 

займалися проектом з обігу нелегальної зброї у США: статті з інфографікою 

у друкованій версії видання, інтерактивні карти на сайті, відеоінтерв’ю, 

фотогалереї. Як зазачає менеджер проекту Джеймс Ґрімальді, інтерактивні 

карти дали змогу читачеві стежити за використанням зброї та за тим, як вона 

потрапляє до нелегальних магазинів [32]. 

Редактор цифрових інновацій “Washington Post” Лорін Кін протягом 

півроку разом із трьома журналістами працювала над проектом “Цілком 

таємна Америка”, який у мультимедійній формі розповідав про всі таємниці 

організації в США: на кого вони працювали, які їхні функції і як все 

змінилося з 11 вересня 2001 року. На сайті “Цілком таємна Америка” можна 

ввести такі запитання: “Які контракти надають приватним компаніям?”, “Чим 

займається ЦРУ?”, “Скільки людей наймає організація?” тощо [32]. 

Науковці Стенфордського університету (Каліфорнія, США) 

підготували серію з дев’яти  відеоматеріалів “Журналістика в епоху даних” 

(“Journalism at the Age of Data”) [5]. Дослідники розглянули дані не просто як 

основне джерело інформації майбутнього, а як форму комунікації, через яку 

можна розповісти історію. Відеоцикл цікавий і корисний не лише 

журналістам, оскільки візуалізація торкається багатьох царин, де є робота з 

даними, комунікацією та інформацією. 
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Дослідник інтернет-журналістики Б. Потятиник зауважує, що традиції 

якісних медіа продовжує наповнений аналітичною інформацією, діаграмами 

та графіками, сайт ProPublika. До речі, це видання має окремий сегмент 

“Tools&Data” (“Інструменти та дані”), де розміщені матеріали із застосування 

різноманітних графіків та баз даних. Інтернет-видання “The Gardian” також 

має на індекс-сторінці однойменну рубрику “Data”, яка вміщає “Data 

journalism”,“Data blog”, “Data store”. 

Текстові матеріали на веб-сайті “New York Times” теж проілюстровано 

відеоматеріалами, інтерактивною графікою (реагуючи на ваші клікання 

мишкою, ця графіка видозмінюється, подаючи деталізовану інформацію в 

таблицях чи графіках) та аудіоподкастами. “У саму тканину тексту 

інкорпоровано потрібну кулькість гіперпокликань на інші матеріали чи на 

довідкові джерела, що створює ефект об’ємної, багатопланової оповіді й 

подає необхідне тло чи передісторію події” [150]. 

В Україні у царині журналістики даних першим розпочало якісну 

роботу інтернет-видання “Тексти.org.ua”. Журналісти пишуть для людей, 

яким подобається думати. Однак новизну цього сайту визначає активна 

робота над новим напрямом у журналістиці – візуалізацією даних. 

“Tексти.org.ua” – це суспільно-політичне та аналітичне інтернет-видання, що 

поєднує професійну і так звану “народну” журналістику. Колектив 

складається з групи професійних редакторів, які видавали журнал 

“Український тиждень” у перший рік його існування, але покинули 

співпрацю, через конфлікт з інвестором. Видання почало виходити з червня 

2010 року. “Інтернет-ЗМІ працює у двох напрямах: традиційна журналістика 

і журналістика даних. У традиційній журналістиці видання сповідує 

концепцію “повільних медіа”. Такий підхід передбачає відмову від подання 

“смажених фактів” і робить акцент на вдумливому обговоренні важливих 

суспільних проблем. Мета видання – цікаві та розумні тексти” [277]. 

Один із авторів інтернет-видання “Tексти.org.ua” Анатолій Бондаренко 

вважає, що журналістика даних відрізняється від звичайної лише тим, що для 
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створення нових історій “отримання та опрацювання даних відбувається за 

допомогою мов програмування (спеціальних інструментів) та застосування 

“візуального мислення” ми можемо охопити та зрозуміти більше даних, ніж 

через тексти та числа” [25]. Як зазначає в електронному конспекті лекцій А. 

Бондаренко, “інфографіка – це створене за допомогою засобів графічного 

дизайну повідомлення, яке не передбачає інтерактивного циклу. А от 

візуалізація даних – це інструмент для інтерактивного навчання і 

дослідження даних, під час якого людина дізнається щодо цих даних щось 

нове” [25]. Інфографіка візуально подає інформацію, яка призначена для 

швидкого та чіткого відображення комплексної інформації. Інфографіка 

покращує сприйняття інформації, підвищує можливості зорової системи 

людини бачити моделі й тенденції. “Переваги інфографіки в лаконічній 

змістовності, зовнішній привабливості та зручності для поширення. Ці 

характеристики забезпечують високу ефективність донесення інформації, 

особливо в нових медіа” [205]. Інфографіка може бути надзвичайно 

потужним інструментом політичної агітації зокрема в соціальних мережах,  

Сьогодні мультимедійність нерозривно повязана з інтерактивністю, 

переконаний Б. Потятиник. Йдеться не лише про коментарі та чати. У мережі 

дедалі частіше споглядаємо кліпи, які передбачають кілька альтернативних 

сценаріїв розвитку подій залежно від глядацького вибору. Інтерактивність 

закладають в ілюстрації. Дослідник наводить приклад матеріалу на сайті 

газети “New York Times” про воєнні дії в Афганістані, де ми можемо 

викликати мапи бойових операцій. Клікання на підрозділах збройних сил 

викликає описи і характеристики того чи іншого підрозділу. 

На сайті “Tексти.org.ua” є окремий сегмент “Журналістика даних” 

(Інфовіз: інфографіка, інтерактивна візуалізація даних), де розміщені десятки 

актуальних робіт з інтерактивної візуалізації даних на різноманітні теми. 

Наприклад, добірка матеріалів (десять інфографік) на важливу сьогодні для 

України тему євроінтеграції, що має назву“Угода про асоціацію. Україна та 

ЄС: шлюбний контракт у картинках”. До речі, не лише на сайті “Текстів” 
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розміщені їхні інфографіки на тему ЄС. Інтернет-видання “Українська 

правда” підхопила ідею і також подає цю інфографіку та інформацію: “Це – 

перша спроба розповісти про складний і об’ємний документ простими 

словами у форматі інфографіки. Угода про асоціацію – наймасштабніший 

міжнародний документ, який будь-коли укладала Україна. Робота над ним 

тривала 5 років, а переклад тексту українською з’явився лише 2 місяці тому. 

Про що насправді йдеться в Угоді про асоціацію, нині знає зовсім вузьке коло 

експертів. Кількість людей, котрі прочитали весь 900-сторінковий 

документ, можна перелічити на пальцях” [282]. 

Як зазначено в матеріалах інтернет-видання, щоб подивитися 

інтерактивну графіку, потрібно натиснути на малюнок. На графіці є позначки 

“і”. Якщо натиснути на них, відкриється вікно з додатковою інформацією. Це 

яскравий приклад того, що інфографіка (яка зовні схожа на колишні таблиці) 

має ще й своєрідні гіпертекстові (чи гіперінфографічні) покликання. 

За допомогою інтерактивних візуалізацій ми можемо отримати 

інформацію, яка цікавить саме нас. Наприклад, матеріал “Школи великих 

міст” дає нам можливість порівняти і проаналізувати рівень підготовки 

учнів у дев’яти великих містах України згідно з результатами ЗНО. У 

відповідній графі потрібно лише обрати предмет і місто, які нас цікавлять, та 

завдяки можливостям інтерактивної візуалізації одразу отримати результат. 

Ще одна масштабна робота в цьому напрямку – рейтинг українських 

вишів на підставі результатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 

абітурієнтів. У матеріалі “Рейтинг університетів України” (“Де в Україні 

знаходяться найкращі університети?”) [282] за допомогою інтерактивної 

таблиці абітурієнти та їхні батьки можуть обрати виш, порівняти ЗНО-

рейтинг, кількість поданих на одне місце заяв та платню за навчання. Ще 

одна схожа інтерактивна візуалізація – “Choozvooz” також пропонує  

державні та приватні ВНЗ, різні форми навчання та можливість навчатися на 

військовій кафедрі. Наприклад, спеціальність “Журналістика” можна вивчати 

у 38 вишах України. Тож абітурієнтам з такими інтерактивними 
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візуалізаціями зовсім не важко вибрати той чи інший виш залежно від 

рейтингу ЗНО та можливостей батьків. 

Інфографіка “Труднощі перекладу” [282] показує кількість 

англомовних бестселерів, які перекладені українською мовою. Як зазначено у 

статті, на початку 1998 року американське видавництво “Modern Library” 

провело опитування серед своїх редакторів, щоб визначити 100 найкращих 

романів XX століття, написаних англійською мовою. Як з’ясувалося, 

українською перекладено менше третини творів із рейтингу – всього 27 зі 100 

(сюди входять і три романи, які перекладені частково). 

У журналістському дослідженні (розслідуванні) “Рейтинг депутатів-

прогульників” (“Прогульники: хто з депутатів за рік пропустив найбільше 

засідань Верховної Ради”) [282], курсуючи такими собі кольоровими 

мильними бульбашками (рис. 2.5.), маємо змогу ознайомитися з 

переможцями цього рейтингу (часовий період даних: з 25.05.2011 по 

25.05.2012). Ця інтерактивна візуалізація допоможе віднайти прізвище будь-

якого депутата та визначити відсоток невідвідуваності засідань Верховної 

Ради. 

 

 Рис. 2. 5. Інфографіка “Рейтинг депутатів-прогульників” 
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У матеріалі “Рейтинг хабарів за посади: А скільки ти заплатив за свою 

роботу?” [282] (див. рис. 2.6.) автор зауважує, що українці віддячують не 

лише за те, щоб отримати роботу, і не лише щоб її втримати, але й для того, 

щоб по-людськи звільнитись. “Джерелом достовірної інформації про хабарі, 

які українці дають за роботу, є відомості із Єдиного державного реєстру 

судових рішень. У постановах і ухвалах служителів Феміди вказано 

конкретні цифри за конкретні посади, факти давання хабарів зафіксовано 

документально співробітниками управління боротьби з економічною 

злочинністю, СБУ, міліцією, ДАІ та іншими правоохоронцями” [282].  

 

Рис. 2. 6. Інфографіка “Скільки коштує робота?” 

Інфографіка демонструє відомості близько 300 справ, які могли мати 

стосунок до хабарів за працевлаштування. Із сум, які називались у судових 

засіданнях, можна зрозуміти не лише ступінь нахабства продавців, але й 
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амбіції покупців, які, очевидно, у багатьох випадках готові “відбивати” 

куплені посади. На цю ж болючу тему цікавий матеріал у картинках під 

назвою “Екзотична корупція” [282]. Автори зауважують: “Аналізуючи 

справи з хабарництва у Єдиному реєстрі судових рішень для нас є справжнім 

відкриттям негрошові методи “розплати”. Мова йде про хабарі меблями за 

право вирубувати ліс або про хабар “болгаркою” за “відмазування” від 

призову до військкомату”. 

У двох матеріалах інтернет-видання “Tексти.org.ua” “Вулиці 

незалежної України: навіть після двадцяти років “совок” продовжує 

домінувати у назвах (і в головах?)” та “20 років Незалежності: Лєнін все 

ніяк не Goodbye!” [282] проаналізовано назви вулиць незалежної України 

(див. рис. 2.7). 

 

Рис. 2. 7. Інфографіка “Назви головних вулиць України” 

Перше місце у рейтингу очолює вулиця Леніна – близько 4500 

найменувань (аналіз проводили за назвами головних вулиць, на яких 

розташований орган влади – місцева рада). Як зазначено у статті, “безумовні 
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лідери з кількості таких назв – Вінницька, Кіровоградська та Житомирська 

області, у яких знаходиться багато сіл з іменем вождя світового 

пролетаріату. Загалом совкових назв в 20 разів більше, ніж назв, пов’язаних 

з Незалежністю”. Автори статті цитують Вацлава Гавела, який вдало 

підмітив, що, коли людина живе в оточенні пропаганди тоталітарної держави 

і не помічає її, то пропаганда досягла своїх цілей. І це, без перебільшення, 

правда. 

І неможливо оминути інфографіку “Жертви війни”, яка кількісно 

демонструє втрати семимісячної агресії Росії в Україні (див. рис. 2.8.) від 

початку війни Росії проти України (за українські території). Автори інтернет-

видання щоденно оновлють дані та систематизують їх у чіткі та всеохопні 

інфографіки. 

 

Рис. 2. 8. Інфографіка “Жертви війни” 

Або ж іще одна підсумкова інфографіка “Війна за незалежність: 

втрати, головні події, особи, місця і зброя першого етапу україно-російської 

війни за незалежність 2014 року” [282]. Ми продемонструємо лише елемент 

цієї узагальненої інфографіки (див. рис. 2.9.), де журналісти описують види 

зброї ворогуючих сторін, витрати та символічні місця головних боїв. 
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Рис. 2.9. Фрагмент інфографіки “Війна за незалежність” 

Професор університету Маямі як один із найбільш відомих викладачів 

інформаційного дизайну й журналістики даних Альберто Каїро у своїй статті 

“Конфедерація оповідачів правди: яскраве (але простіше) майбутнє малих і 

незалежних команд візуалізації” [249] намагається відповісти на запитання: 

“Як в умовах поступового зменшення впливу “Великих медій” інформувати 

суспільство про важливі теми?”. Він намагався з’ясувати, чи подібне 

завдання зможе виконати нове покоління невеликих та креативних команд  

візуальної комунікації, а для ілюстрації використовував такі проекти  

українського інтернет-видання “Tексти.org.ua”, як “Результати 

парламентських виборів, 2012 рік”, “Школи великих міст”, “Рейтинг 

депутатів-прогульників”. А. Каїро зазначає, що двоє авторів українського 

інтернет-видання “Tексти.org.ua” Анатолій Бондаренко і Роман 

Кульчинський роблять насправді якісні проекти з візуалізації даних та 

інфографіки. 

За допомогою проаналізованих матеріалів інтернет-видання 

“Tексти.org.ua” ми з’ясували, що ефективним візуальним персвазивним 

чинником  є інфографіка та інтерактивна візуалізація. Десятки фахових робіт 

з візуалізації даних на різноманітні актуальні теми в окремому сегменті 

“Журналістика даних” це підтверджують. Інші українські видання також уже 
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активно входять в процес візуалізації журналістських матеріалів. Наприклад, 

інтернет-видання “Zaxid.net” (http://zaxid.net/) та “Тиждень.ua” 

(http://tyzhden.ua/) мають окрему рубрику “Інфографіка”. Видання під 

однойменною назвою “Графічне Інфо” (http://grafichne.info/) прицільно 

спеціалізується на візуалізації даних. Однак розвитком і поширенням 

інтерактивних візуалізацій професійно займається лише група фахівців 

інтернет-видання “Tексти.org.ua”. 

Залишиться журналістика даних у користуванні початківців, чи 

незабаром у кожній медійній організації з’явиться власна команда із 

журналістики даних? Це запитання залишається актуальним, а результат 

згодом буде очевидний. 

 

2.2.3. Журналістські матеріали: кількість переглядів та поширень 

у соцмережах як критерій ефективності впливу 

До появи Мережі впливовість того чи іншого видання дослідники 

визначали кількістю тиражу. Щоправда, часто редакція преси навмисно його 

дописувала. У всьому світі зараз спостерігається тенденція падіння тиражів 

щоденних друкованих засобів масової інформації та зростання відвідувань 

інтернет-ЗМІ. На сучасному етапі розвитку одним із критеріїв ефективності 

переконування та впливу мережевих видань є кількість осіб, які переглянули 

(прочитали) публікацію та поширили її в соціальних мережах (Фейсбук, 

Твіттер, Вконтакті та ін.). 

Англійський дослідник Ден Роем у своїй праці “Візуальне мислення. 

Як “продавати” свої ідеї за допомогою візуальних образів” [165] виділяє 

чотири етапи візуалізації: 1. Подивитися; 2. Побачити; 3. Уявити; 4. Показати 

іншим. Всі ці етапи присутні у читачів інтернет-видання “Тексти.org.ua”, 

адже читачі дивляться на інфографіку до журналістських матеріалів, потім 

вдивляються та розуміють їх і часто хочуть поділитися побаченим зі своїми 

друзями у соціальних мережах. 

http://zaxid.net/
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Наприклад, інфографіка англійською та українською мовами під 

назвою “Україна проти Росії: війна за Незалежність (підсумки 2014 року)” 

[282] впливає на читачів видання графічно оформленими фактами. Цифри не 

потребують будь-яких інших аргументів (наприклад, відомості щодо втрат 

мирного населення, наших вояків та бойовиків) (див. рис.2.10.). 

 

 

Рис.2.10. Фрагмент інфографіки “Україна проти Росії: війна за 

Незалежність (підсумки 2014 року)” 

Інфографіка демонструє втрати сторін, ключові події, особи, 

символічні місця і зброю – лише голі факти гібридної україно-російської 

війни за 2014 рік. Переглянули цю інформації 1692 особи, 5 поширили на 

Фейсбук та 2 – на Твіттер. 

У матеріалі “Як “всепропальщики” деморалізують бійців на передовій 

і допомагають ворогу” [282] Дмитро Калинчук пише про те, що в перші 

місяці протистояння України з Росією діяльність російських пропагандистів 

майже не зустрічала опору. Саме тоді з’явилися інтернет-меми “все 

пропало!” та “нас зливають!”. “Осіб, які більшість своїх дописів робили саме 

в цьому ключі, користувачі соцмереж охрестили відповідно – 

“всепропальщиками”. Якийсь час діяльність “всепропальщиків” мало 

вибивалася із загальної канви – про проблеми і армії, і всієї держави взагалі, 
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тоді так само говорила вся країна” [282]. Далі автор виділяє три групи 

“всепропальщиків”: 1) ворожа агентура, задача якої – сіяти паніку та вчиняти 

провокації серед українських громадян; 2) активісти політичних партій, яким 

це вигідно; 3) звичайні громадяни, які щиро вірять в те, що борються з 

корупцією та зрадниками у владі. Автор Дмитро Калинчук критично та 

публіцистично аналізує ці три категорії людей, які сіють паніку в країні. Він 

приходить до висновку, що такі маси “всепропальщиків”, незалежно від 

мотивів, що ними керують, зникненню прірви у розумінні громадян не 

сприяють, а навпаки її поглиблюють. А тому “не здолавши цієї прірви, ані 

виграти війну, ані реформувати країну українцям не вдасться” [282]. 

Виникає логічне запитання: “Що ж робити із “всепропальщиками”?”. 

Автор ненавидить приклади з історичного минулого: “У Другу Світову війну 

їх карали у всіх воюючих країнах, з тією різницею, що одні (СРСР і 

Німеччина) їх розстрілювали та гноїли в концтаборах, а інші (Британія) 

садили у в’язниці і примушували розбирати завали від бомбардувань завданих 

німецькою авіацією. Сучасна Росія розрив здолала шаленою пропагандою, 

завдяки якій в країні створено культ особи президента Путіна. Очевидно, 

для нас всі подібні заходи – неприйнятні” [282].  

Для підсилення ефективності впливу та переконування публікація 

проілюстрована ось такою карикатурою. 
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Кількість переглядів – 839, поширення на Фейсбук – 114, Твіттер – 1, 

коментарів – 2. До речі, цікаво те, що один з коментаторів вважає, що “ця 

стаття – це приклад підміни реальних проблем уявними”. 

Матеріал “Як міліція “не знайшла” зятя замміністра, який напав на 

журналістів, і як викрилась корупція” (фото, відео) викликав неабияке 

зацікавлення читачів. Передусім це помітно з кількості переглядів – 4617.  

Уподобали цю публікацію та поширили на своїй сторінці у Фейсбуку  

71 особа, а 7 – висловили своє обурення за допомогою коментарів. Зрозуміло, 

що зараз дуже актуальною є тема корупції, проти якої борються прості 

громадяни і яку приховують ті, кому вона вигідна. Резонансна тема почалася 

ще наприкінці квітня, під час зйомок маєтку сім’ї заступника очільника МВС 

Сергія Чеботаря, де на знімальну групу програми “Наші гроші” телеканалу 

“ZIK” було здійснено напад. До матеріалу додається відеосюжет цієї 

програми та копії двох документів, які засвідчують правдивість розкриття 

злочину щодо незаконного володіння землею дочкою очільника МВС 

Оксаною Чеботар, яка побудувала свій маєток у лісовому заказнику 

місцевого значення “Чернечий ліс”. У цьому матеріалі аргументованих 

логічних та візуальних чинників для ефективного впливу на читачів, на нашу 

думку, більш ніж достатньо. 

Матеріал “Затримана за вбивство міліціонерів Заверуха – 

неонацистка” (фото) переконує та впливає за допомогою ілюстрацій аканту 

Вконтакті та світлин. Публікація розповідає про те, що молода дівчина Віта 

Заверуха у соцмережах викладає світлини й відео з нацистською символікою 

та звинувачує євреїв у російсько-українській війні. 

Цей матеріал переглянули 2138 читачів, з яких 71 поширили у 

Фейсбуку і двоє прокоментували. До речі, один коментатор звинуватив 

автора статті в поширенні подібних картинок, а інший захищав понівечену 

долю дівчини, яка не бачить іншого виходу із ситуації, ніж неонацизм. 
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Журналістський матеріал “Чверть заказників Київської області 

підпала під суцільні вирубки” прочитала 1141 особа, з яких 43 поширили цю 

інформацію на Фейсбуку. Це свідчить про те, що екологічна тема також 

актуальна і має досить тонку межу з тематикою корупції (адже ліс незаконно 

вирубують і так само нелегально продають). Показовою є візуальна схема, за 

допомогою якої ми маємо змогу побачити, як виглядає з космосу заказник 

“Жуків хутір”. Колами позначені локації рубок в його межах. 

 

 

Автор Володимир Голомб зібрав дані та створив інфографіку на тему, 

яка хвилює кожного свідомого громадянина України – підвищення тарифів за 

комунальні послуги. У матеріалі “У Києві найвища середня зарплата і одні з 

найнижчих тарифів за тепло” (інтерактивна графіка) автор порівняв 

середній рівень зарплат у різних областях із середнім рівнем ціни за тепло. У 

кожній області є декілька компаній, які працюють над постачанням тепла, і 
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для кожної з них Комісія з держрегулювання цін на енергетику та комунальні 

послуги встановлює свою ціну. Інтерактивна графіка цікава тим, що кожен 

читач має змогу порівняти рівень зарплатні та ціни на тепло у своїй області. 

Варто лише обрати одну з 24 областей України і графік зміниться відповідно 

до її даних. Цю інтерактивну інфографіку переглянули 2611 осіб, а  

33 поширили у Фейсбуку. 

Матеріал “Доноси і мобілізація: “…не служил, наркоман. Прошу 

отправить его или в лагерь или на Восточный фронт” [282] про те, що як 

тільки офіційно оголошується мобілізація, до працівникив військкоматів 

починають надходити звернення від небайдужих громадян. Їхня мета – 

мобілізувати ближнього свого. “Кляузи” – так називають ці папери у 

військових комісаріатах. Їх, звісно, менше, аніж скарг мобілізованих на 

неправильний призов. Утім, достатньо багато, щоб говорити про окреме 

явище” [282]. 

 

Ця світлина до матеріалу підписана влучно й однозначно: “Радянські 

традиції живі і досі. І це не тільки мімоза на 8 березня. Це й звичка 

строчити доноси”. Кількість переглядів: 3276. 

Зображення й вербальні засоби творять цілісну архітектоніку 

візуального тексту, для якого характерне інформаційне та змістове 

наповнення. Наприклад, розглянуті публікації підтверджують, що для читача 

передусім важлива проблематика публікації, адже, наприклад, темою 

корупції цікавляться майже 5 тисяч читачів інтернет-видання 

“Tексти.org.ua”. Ілюстративний матеріал до цих журналістських текстів є 

вагомим, невід’ємним складником комунікативного задуму автора. Біля 



116 
 

кожної назви матеріалу зазначено в дужках, які саме візуальні засоби 

використані (фото, відео, інтерактивна графіка). Візуальні тексти також 

можна інтерпретувати, аналізувати та узагальнювати, адже в них 

“вмонтовані” важливі думки та ідеї. 

 

2.3. Висновки до розділу 2 

1. Психологічна стратегія переконування як ефективний чинник впливу 

в сучасній журналістській практиці виражена через формування, 

утвердження і зміну комунікативних установок у читачів. За допомогою 

аналізу статей авторитетного журналіста Сергія Рахманіна (видання 

“Дзеркало тижня”) ми з’ясували, які установки намагався, на нашу думку, 

сформувати автор у своїх читачів. За останній рік перебування при владі 

президента В. Януковича в публікаціях журналіста ми виокремили такі 

установки: 1) спротив чинній владі; 2) недовіра до влади; 3) бажання 

справедливості; 4) бездіяльність влади; 5) боротьба з корумпованістю влади.  

Комунікативні установки персвазивних текстів С. Рахманіна залежать 

не лише від майстерності конструювання повідомлення, а й від того, чи взято 

до уваги індивідуальні особливості та раніше сформовані соціальні 

установки читачів-інтелектуалів. Змінити комунікативні установки (де 

установка – це місток між минулим досвідом і майбутнім вчинком) за 

допомогою персвазивних текстів можливо лише завдяки фаховості 

журналіста. Насмілимося припустити, що читачі сприйняли та прийняли 

авторські думки та погляди. 

2. У сучасному українському суспільстві засоби політичного 

маніпулювання як психологічний чинник впливу досяг загрозливих 

масштабів. Для того, щоб захистити своє право на той чи інший вибір ми, як 

члени громадянського суспільства, маємо навчитися відрізняти 

маніпулятивні техніки (які здійснюються приховано) від персвазивного 

впливу, який оснований на ціннісних характеристиках. 

Аргументування, маніпулювання, сугестивність і персвазивність як 
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подібні форми мовного впливу, що спрямовані на зміну поведінки читача, 

мають відмінні особливості. Аргументування основане на логічному 

доведенні фактів, маніпулювання впливає за допомогою інспірованих, 

прихованих засобів (прикладом є політичні рекламні гасла), сугестивність 

базується на викривленні інформації (ми проілюстрували її за допомогою 

механізму Мілтон-моделі), а персвазивність – це вартісне (як синонім до 

ціннісного) інформування, де об’єктом комунікації є глибинна 

характеристика, а не лише фактологічний опис. 

3. У сучасну гіперінформаційну епоху для читача важливою є 

структуралізація вербальної інформації. Візуальна інформація сприймається 

швидше й краще за вербальну, паравербальний складник креолізованого та 

полікодового тексту має більше можливостей привернути увагу адресата та 

стимулювати його пізнавальну діяльність. На прикладі журналістських 

матеріалів з інтернет-видань “Українська правда” і “Tексти.org.ua” ми 

проаналізували ефективність впливу різнокодових текстів. 

Монокодовий текст в інтернет-виданнях, попри те, що не має 

паралінгвістичних елементів (тобто не може впливати через візуальний ряд), 

здебільшого має гіперпокликання на матеріали інших видань, де є 

мультимедійні елементи. В дикодовому (креолізованому) тексті 

ілюстративний ряд (наприклад, можливі варіанти карти України після 

завершення воєнних дій) має важливе значення під час сприйняття. 

Полікодовий текст привертає увагу читачів саме завдяки мультимедійним 

елементам. Наприклад, повідомлення про інавгурацію президента, які не 

супроводжувалися відеотрансляцією, було переглянуто меншою кількістю 

читачів. 

4. Інфографіка та інтерактивна візуалізація даних як ефективний 

візуальний персвазивний чинник найкраще демонструє свої можливості в 

матеріалах інтернет-видання “Tексти.org.ua”. Кількість переглядів 

журналістських матеріалів у цьому виданні та поширення їх у соціальних 

мережах (Фейсбук, Твіттер, Вконтакті та ін.) – вагомий критерій 
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ефективності переконування та впливу на читачів. 

Зображення й вербальні засоби творять цілісну архітектоніку 

візуального тексту, для якого характерне конкретне інформаційне 

наповнення. Розглянуті публікації цього видання підтверджують, що для 

читача передусім важливою є актуальність проблематики публікації 

(наприклад, війна, корупція, зростання цін на комунальні послуги та ін.). 

Візуальний ряд у розглянутих журналістських текстах є невід’ємним 

складником комунікативного задуму автора. Світлини, відео, інтерактивна 

графіка – саме ці візуальні засоби сприяють ефективному переконуванню і 

впливають на кількість поширень матеріалів у соцмережах. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕМОЦІЙНА ЕКСПРЕСИВНІСТЬ В ЖУРНАЛІСТСЬКИХ 

ТЕКСТАХ 

 

3.1. Мовні маркери персвазивності 

Ефективність журналістських матеріалів, що наповнюють сучасний 

український медіапростір, залежить від майстерності автора конструювати 

повідомлення. “Слід розуміти, що стилю медіа характерна одночасність у 

поєднанні експресії та стандарту, цим зумовлюється вияв двох функцій мови: 

експресивної та власне інформаційної. Через поєднання логічності з 

емоційним забарвленням виявляється комунікативно-громадянська функція 

ЗМІ. Пріоритетне завдання журналіста – досягти поєднання цих засобів при 

викладі повідомлення” [102, с. 5]. Більшість дослідників переконані, що 

логіка викладу й емоційно-експресивна забарвленість мають бути 

врівноважені та гармонійно поєднані, публіцистика повинна одночасно 

впливати, інформувати і бути емоційною. 

У цьому розділі ми розглянули вплив різноманітних емоційних 

персвазивних чинників на читачів (на прикладі інтернет-видань “Українська 

правда” та “ЗІК”). Охарактеризували засоби творення експресивності, 

особливо звернули увагу на відмінності між адгерентною та інгерентною 

експресивністю. Проаналізували ефективність журналістської риторики та 

проілюстрували зразками з матеріалів Юрія Винничука в інтернет-виданні 

“ЗІК”. Розглянули реалізацію мовних маркерів персвазивності на прикладі 

емоційно-експресивних елементів журналістського тексту. 

 

3.1.1. Емоційні (мотиваційні) заголовки в матеріалах “Української 

правди” як авторські реакції на події 

Думки, враження та відчуття разом журналіста перетворюються в 

композиційно чіткий, гармонійно завершений матеріал. Важливими є емоції, 

які наповнюють публіцистичні виступи. Емоції (від. франц. еmotion – 
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хвилювання, збудження) – це психічне відображення об’єктивної дійсності у 

формі безпосереднього пристрасного переживання відношення предметів, 

явищ і ситуації до потреб і прагнень суб’єкта (задоволення, незадоволення, 

страх, радість, любов, здивування, гнів, сором тощо) [206, с. 171]; душевні 

переживання, почуття [182, с. 199]. 

Через пізнання читач формує власну думку. Чуттєве пізнання 

здійснюється за допомогою відчуття, сприйняття та уявлення. Почуття 

допитливості, жадоба до знань, за висловом англійського філософа  

Дж. Локка, – “велике знаряддя, дане людям для усунення неуцтва”. На 

пізнавальне значення сумніву вказував Р. Декарт. Адже коли читач 

сумнівається у чомусь, то неодмінно хоче віднайти аргументи щодо 

правильності своєї думки або ж контраргументи. Філософи-раціоналісти 

підкреслювали можливість негативного впливу емоцій на процес пізнання. 

Насправді ж роль емоцій у пізнанні має двоїстий характер: без емоцій не 

може бути пізнання, але людина намагається істину очистити від 

суб’єктивних нашарувань та пристрастей. 

Як зазначає Р. Ільюченко, “емоції часто є процесом, що дезорієнтує, 

який порушує пристосувальну поведінку організму” [97]. Емоція як 

структура, що дезорієнтує, в медіатексті передається через маніпулювання 

свідомістю, через викликання у людині тих почуттів, які вигідні авторові чи 

замовникові. Слід бути обережним під час сприйняття будь-якого тексту, бо 

нерідко вміння використовувати емоції автором стає небезпечним для 

читача. Але якщо емоції сприяють пам’яті, беруть участь у процесі адаптації, 

то як тоді укорінилася думка (ще за часів Арістотеля, Фоми Аквінського) про 

те, що раціональне – добре, емоційне – погане? Згодом дослідники помітили 

в емоціях мобілізаційну функцію (Реннон). “Гнів і радість – це збудження 

емоцій, які ведуть за собою енергетичний рух, який діє на серце та мозок”  

(Ч. Дарвін) [97]. 

Сприйняття медіатексту залежить від розуміння значення того чи 

іншого слова, ситуації. Важливим для усвідомлення чого-небудь є залежність 
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знака від емоційної, мотиваційної та пізнавальної сфер особистості. 

Журналіст повинен розуміти не лише суспільні та особистісні потреби 

людини, а й специфіку індивідуального значення слова. Медіатекст як 

продукт журналістської творчості передбачає передусім журналіста як 

творця. Розуміння того, хто по той бік медіатексту, – важливий етап у 

налагодженні комунікативного зв’язку між автором та читачем. В. Здоровега 

писав: “журналістська праця – це не просто вміння вправно написати замітку 

чи статтю, хоча ці ази треба засвоїти, а своєрідний спосіб сприйняття світу, 

спосіб бачення реальності, спосіб мислення і світовідчуття, спосіб існування 

й усвідомлення себе в неспокійному житті” [84, с. 10]. 

Комунікативна функція забезпечує обмін інформацією індивідуально 

чи через ЗМІ. Обмін інформацією передбачає й конкретний вплив на людей, 

їхню поведінку, характер діяльності, суспільну свідомість, тобто реалізується 

функція впливу, або інтерактивна функція. Проблема ефективності впливу 

ЗМІ на аудиторію є однією з провідних у сучасній теорії масової комунікації. 

Це поняття часто розглядають як зміну поведінки, уявлень, думок читача, 

слухача чи телеглядача, які зумовлені дією ЗМІ. Кожне значення слова 

наділене індивідуальними компонентами: асоціативними, конотативними 

(емоційне ставлення суб’єкта до предметів реальної дійсності) і 

ситуативними (для кожного індивіда значення слова реалізується через 

залучення його до конкретної життєвої ситуації). [241]. 

Першу позицію сприйняття пов’язують зі сприйняттям дійсності у 

власній перспективі, це – особистий ракурс, ваші відчуття, думки з приводу 

ситуації та висновки з погляду вашої власної реальності. Друга позиція 

сприйняття передбачає психологічний трансформація комунікатора до 

когнітивних орієнтирів співрозмовника. Це – позиція протилежного боку 

конфлікту, думки і відчуття іншої людини у відповідь на вашу поведінку. Що 

сильніший цей вплив, то активніша дія на читача, а відповідно вища дієвість 

конкретного матеріалу. Дослідник Віталій Карпенко пропонує формулу 

дієвості. Якщо позначити дієвість літерою Д, результат – Р, мета – М, то 
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формула дієвості матиме такий вигляд: 

Д = Р : М 

(Дієвість = Результат : Мета) 

Припустимо, що Д дорівнює Х (дієвість), яке дорівнюватиме одиниці за 

умови, коли У (досягнутий результат) дорівнює Z (поставленій меті). Це 

ідеальний випадок, бо, якщо результат дорівнює меті, то дієвість є 

стовідсотковою. Якщо Z (мета) більша, ніж У (досягнутий результат), то Х 

(дієвість) буде меншою від одиниці. Наближення до одиниці – це 

наближення до повної (100%) дієвості [100, с. 93]. 

Вміння журналіста співпереживати, творити матеріал, який буде 

сприйнятий, осягнутий та відчутий читачами, телеглядачами чи слухачами – 

підтвердження майстерності творчої людини, яка розуміє психологію 

сприйняття медіатексту. Якщо журналіст розуміє як особистісний ракурс 

читача, так і протилежний бік конфлікту, то він справді володіє такими 

незамінними здібностями, як емпатичні, та досягне бажаної дієвості 

матеріалу. 

Сухий, не відчутий навіть автором, текст не буде сприйнято, а тим паче 

запам’ятати його читачеві дуже складно. Французький філософ-

екзистенціаліст Ж. Сартр вважав, що коли емоції – це гра, то гра, якій ми 

віримо. Часто ми, як читачі, піддаємося емоційному впливу, розуміючи, що 

нам це потрібно, що неможливо жити без переживань. З огляду на це, 

завдання журналіста – давати “для споживання” те, що викликає позитивні 

хвилювання, що сприятиме пізнанню й самопошуку людини. Часто ми 

можемо спостерігати, що в нас живе нібито дві людини. Чому? Одна з 

причин – розподіл нашого мозку на ліву і праву півкулі. “Ліва півкуля 

опрацьовує інформацію послідовно, аналітично. Із цією півкулею пов’язані 

рух, читання, писання, позитивні емоції, сприйняття приємного, сміху. Права 

півкуля опрацьовує інформацію цілісно, одночасно, синтетично, 

формулюючи повний образ фрагментів. Із правою півкулею пов’язаний 

аналіз звуків, інтонація слів, оцінка музики, спів, негативні емоції, 
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сприйняття неприємного та жахливого. Праці Е. Костандова довели, що 

опрацювання інформації починається у правій півкулі, тобто вона швидше 

сприймає й актуалізує, ніж ліва” [97]. Часто медіатексти переповнені 

негативною інформацією, адже наша права півкуля головного мозку “прагне” 

цього. Якби видання наповняли позитивними емоціями та фактами, то це б 

сприяло аналітичному мисленню читачів. 

Польський журналіст Едвін Бендик (E. Bendyk) у статті “Інтернет 

змінює фундамент нашої культури” (у журналі “Політика”) [248] зазначає, 

що емоції варто поставити на службу зростання продуктивності праці – це 

скромний початок, який уможливив реформування старого промислового 

капіталізму, в якому місця на фабриках почали поступатися зайнятості у 

сфері послуг. Нікого не потрібно переконувати, що люди охчіше купують 

гамбургер, який продає людина із любов’ю (хоч би й тренованою) до клієнта, 

а не бездушний автомат. Ми живемо в парадоксальному світі, в якому 

приватні відносини є щораз більш раціоналізованими, а в мас-медіа дедалі 

більше плачу, хвилювань та емоцій. Оскільки слова мають значення, то 

також мають вартість. Розвиток емоційного ексгібіціонізму супроводжує 

паралельне явище, пов’язане безпосередньо з інтернетом. Інтернет і досі, як і 

у свій піонерський період, який досліджував Шеррі Теркл, є типом медіа, 

суть якого – у слові та тексті. Звичайно, в ньому повно фото і відео, але 

комунікація відбувається за допомогою слів. Вибухоподібне зростання 

виробництва слів – це золота жила для творців семантичного капіталізму. 

Світ семантичного капіталізму – це світ self-communication, тобто світ 

масового самоспілкування, а спілкування – це влада [248]. 

Науковці розділяють можливі вирази емоцій читача під час сприйняття 

медіаматеріалу на шість видів [99, c. 22]. Поряд з класифікацією наведемо 

приклади з сучасних інтернет-видань.  

1. Любов, щастя, радість. Наприклад, заголовок: “Школярів 

оздоровлюватимуть у християнському таборі” (“ЗІК”). 

2. Здивування. “Черновецький роздавав дітям морозиво, а Довгий 
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обнімався з ведмедем” (“Українська паравда”). 

3. Страх, страждання. “Під час сімейної сварки 78-річний чоловік 

поранив двох людей” (“ЗІК”). 

4. Гнів, відвага. “Януковичі відкопали “темник” Ющенка, як він 

використовує посуху у власних цілях” (“Українська паравда”). 

5. Відраза. “П’яний підліток убив бабусю і двох дітей” (“ЗІК”). 

6. Зневага. “Журналісти як обслуговуючий персонал, або Чому ми не 

поважаємо себе?” (“Українська паравда”). 

Коли читач сприймає медіатекст, то неодноразово можемо спостерігати 

на власному обличчі той чи інший вираз вищенаведених емоції. Вплив тексту 

на наш емоційний стан просто беззаперечний. “Є 365 англійських слів, які 

виражають різноманітні відтінки емоційного стану. Однак це лише слова, що 

описують ті чи інші сторони емоційного стану, а не кількість способів їх 

виникнення” [97]. Завдання фахового журналіста – зуміти віднайти 365 

способів і емоційно вплинути на читача. Медіаматеріал втрачає значущість, 

якщо безпосереднього не заторкує читача. 

Залежно від суб’єктивної цінності переживань у читача виділяють такі 

види емоцій [97, с. 10]: 

1. Альтруїстичні (від лат. alter – інший) – переживання, що виникає при 

потребі у співдії, допомозі, опіці ближніх. Наприклад, заголовки “Обстріли 

Луганщини посилюються”, “Бойовики обстрілюють мирні населені пункти” 

(“Українська правда”). 

2. Комунікативні (від лат. comunicare – перебувати у зв’язку, 

об’єднуватися, спілкуватися з кимось) – потреба у спілкуванні. Наприклад, 

гасло, яке використовулало багато телеканалів під час Революції 

гідності“Україна – Єдина” (Украина – Единственная). 

3. Глоричні (від лат. gloria – слава) – потреба в самоутвердженні та 

славі. “До Президента без смарагдових запонок входити заборонено” 

(“Українська правда”). 

4. Праксичні (від грец. praxis – справа, діяння) – спричинені діяльністю, 
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її зміною під час роботи, успішністю й неуспішністю. Наприклад, заголовок 

“Свобода слова” остаточно попрощалась з українцями” (“Українська 

правда”). 

5. Мобілізаційні, або пугнічні (від лат. pugna – боротьба) – потреба в 

подоланні небезпеки, цікавість до боротьби: потреба в гострих відчуттях, 

захоплення ризиком, почуття спортивного азарту, рішучості, сильного 

вольового та емоційного напруження, мобілізація своїх фізичних і розумових 

здібностей. Наприклад, матеріали “Терористи стріляють із забороненої 

зброї, активно шпигують”, “Руїна” в головах. Українська влада ввійшла в 

період напіврозпаду”, “Терористи знову атакують Мар’їнку”. 

6. Романтичні (від франц. romantique – романтизм) – потяг до всього 

незвичайного, таємного. Наприклад, публікація “Вільні VIP-серця”. 

7. Гносеологічні (від лат. gnosis – знання, пізнання) – потреба в 

пізнанні, гармонії. Матеріал “Трудові резерви: своїх будемо вчити чи чужих 

годувати?”. 

8. Естетичні (від грец. αισθητικός – чуттєво сприйнятий) – ліричні 

переживання, бажання краси, насолоди, гармонії. Наприклад, матеріал із 

заголовком “Молитися піснею”. 

9. Гедоністичні (від грец. hedone – насолода) – потреба духовного і 

тілесного комфорту, насолоди. Наприклад, заголовки: “Свобода слова ще не 

вмерла, але її треба захищати”, “Янукович заспокоїв, що хліба вистачить 

всім”. 

10. Акізитивні (від франц. acquisition – придбання) – потяг до 

нагромадження, заощадження, колекціонування. Наприклад, “Безсмертний 

“знайшов” у себе на рахунку 20 тис. грн “депутатських”. 

На нашу думку, в українців за останній період, під час драматичних 

подій Євромайдану та зовнішньої агресії Росії у Криму та на Донбасі, 

найчасніше присутні альтруїстичні та мобілізаційні емоції. Громадяни нашої 

держави безнастанно співчувають пораненим та загиблим воякам (які 

одночасно є їхніми близькими або родичами) та бажають подолати нарешні 
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цю набезпеку, яка, як дамоклів меч, нависла над ними. До цих емоцій часто 

їх спонують журналістські тексти, наприклад заголовки матеріалів: “У зоні 

АТО за добу – без жертв, семеро бійців поранено”, “Бойовики понад 70 разів 

обстріляли сили АТО – штаб”, “У Донецьку обстріляно житлові квартали, 

одна людина загинула”, “(Не)захищений Маріуполь, або Як вижити без газу і 

води”, “Маріуполь. Оманливе відчуття безпеки”. У цих публікаціях автори 

здебільшого розповідаю факти, які рідко потребують їхніх коментарів чи 

реакцій. Робимо висновок, що у матеріалах інтернет-видання “Українська 

првада” присутні усі види емоцій. Факти, які викликають ті чи інші емоції, 

справді впливають на відчуття та почуття читачів. 

Кожній людині притаманна своя духовно-емоційна мелодія, характерні 

найбільш близькі та бажані їй емоції. Відповідно до того, які людина хоче 

відчувати почуття у момент сприйняття, такі й матеріали вона обирає. 

Здебільшого предметом дослідження ефективності мас-медіа є вплив 

журналістських матеріалів на “знання, установки і способи поведінки”. 

Згодом до цього переліку додалось вивчення впливу на емоції [97]. 

Особливу увагу дослідники комунікаційних ефектів приділяють 

когнітивному процесу. Селективність сприйняття, когнітивні реакції 

призводять до того, що аудиторія по-різному реагує на медійні послання: 

можливі згода, спротив, можливий також ефект бумеранга. Такі дослідження 

зумовили створення когнітивної теорії відгуку, яка розглядає зв’язок між 

когнітивними процесами опрацювання інформації та можливими змінами 

установок. Треба особливо брати до уваги ступінь зацікавлення читача 

конкретною інформацією. Саме від цього залежить увага і зусилля до 

когнітивного опрацювання інформації. Розглянемо модель інформації 

“Опрацювання – можливість” (англ. “elaboration-likelihood model”). Як 

зауважує професор В. Іванов [89], за цією моделлю залежно від 

зацікавленості аудиторії опрацювання може відбуватися одним із двох 

маршрутів. Центральний маршрут переконування виникає у випадку 

активних розумових зусиль. Тут особливого значення набувають якість і сила 
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аргументу. Цілком природно, що у випадку особливої зацікавленості 

респондентів до питання, яке розглядається, велика ймовірність, що зусилля 

медіа, спрямовані на зміну установки, не приведуть до бажаного ефекту, а 

навпаки, можуть викликати негативні емоції (злість, неприйняття джерела 

повідомлення тощо). Периферійний маршрут переконування виникаєу 

випадку низької мотивації до здійснення аналізу теми. Нерідко це стосується 

обробки рекламних послань. Тут головну роль відіграє авторитет джерела, 

довжина послання (що більша, то краще), а також враження, що це погляди 

більшості (англ. bandwagon effect). У такому випадку особливу увагу слід 

приділяти створенню у читача позитивних емоцій. Багато значить частота 

посилань. Звичайно, якщо під час центрального маршруту переконування у 

процесі раціонального опрацювання інформації основну роль відіграють 

друкована преса й інтернет-медіа (завдяки тому, що можна означити темп 

ознайомлення з інформацією, повернутись до тієї інформації, яку не зрозумів 

із першого разу), то під час периферійного маршруту особливе значення 

мають електронні медіа (можливість впливати на кілька органів чуття краще 

підходить для створення відповідних емоцій). Ще одна важлива заувага: 

якщо зміна установки відбувається під час центрального маршруту 

переконування, то вона є довготривалою, під час периферійного – 

короткотерміновою. Легше впливати на периферійний маршрут. Так 

переважно і чинять творці рекламних повідомлень (і комерційних, і 

політичних). Основна проблема навіть не в кількості зусиль, а в тому, що під 

час центрального маршруту обробки прогнозувати результат набагато 

складніше. Окрім того, короткотермінове переконання цілком влаштовує 

“агітаторів” і за покупку товару, і за вибір конкретного кандидата [87]. 

У цьому дисертаційному дослідженні особливу увагу звертаємо на те, 

як читач сприймає медіатекст та на що звертає найбільшу увагу. Ми 

орієнтуємося передусім на вплив заголовків. Саме цей елемент 

журналістського тексту вирішує подальшу долю матеріалу: прочитають його 

чи ні. На запитання, що привертає увагу читача в тексті, професор  



128 
 

В. Здоровега [84, с. 45] відповідає, що тенденція цікавості виявляється у 

фотографіях, заголовках, ліді та титульній сторінці. 

Французькі дослідники поділяють заголовки на інформаційні та 

мотиваційні. Мета інформаційного заголовка – донести до читача суть події 

чи проблеми, а от мотиваційний, окрім інформаційного навантаження, 

повинен шокувати, використовувати гру слів, трансформування відомих 

фраз, неадекватне поєднання слів. Наприклад, інформаційні заголовки: 

“Дефіцит  держбюджету за рік становив 78 мільярдів гривень”, 

“Укртелеком” Ахметова підвищує ціни на інтернет”. До мотиваційних (які 

здебільшого є емоційні) можна віднести такі заголовки із  “Української 

правди”: “Синдром Сан Сановича”, “Як привчити політика грати за 

правилами, а не з правилами?”, “Що таке патріотизм і з чим його їдять”, 

“Нічний парламент – ківаловщина, ейфорія, нудьга…”, “Будні соціалістів у 

ВР: сигари і крабові палички”, “Туфлями зі страуса Янукович прозондував 

ґрунт Страсбурга”, “Як Лукаш до КС через паркан лізла”, “На що витрачає 

гроші український уряд?”, “Долар “ховати” зарано”, “Ющенко 

перезавантажив матрицю”, “Про гроші та програші”. 

Дослідниця Людмила Кайда визначає такі функції заголовків: 1. 

Інформативна. Наприклад, “Мороз зібрався працювати ще місяць і готовий 

йти до Ющенка”. 2. Називна. “Сальвадор, Тарасова гора і байкарська 

теща”. 3. Апелятивна. 4. Емотивна. “О – О – О, сер!”. 5. Рекламна.  

Професор В. Здоровега вважає, що умовно можна виділити такі сучасні 

типи заголовків [84, с. 44]: 1. Інформаційний, який найчастіше 

використовують в подієвій інформації. Наприклад, “Венеціанська комісія 

обговорить люстрацію та судову реформу”. 2. Спонукально-наказовий, 

досить поширений у тоталітарній журналістиці з її директивним характером, 

хоча трапляється в сьогоднішній практиці. Наприклад, “Досить! Зупинемо 

корупцію!”, “Президенте, насмітив – прибери! Або Іди на…пенсію”.  

3. Проблемний найчастіше, зрозуміло, поширений у відповідному виді 

публікацій. Стилістично він може бути виражений у формі питального 
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речення. Наприклад, “Хаотична євроінтеграція: чому Яценюк не призначає 

профільного віце-прем’єра?”, “Економічне чудо Януковича – 2, або 

Поліпшення нашого життя було вчора”, “П’янкий експорт. Чи стане 

українське вино брендом у Європі?”. 4. Констатуючо-описовий. Наприклад, У 

“Миколаївській області СБУ затримала на хабарі слідчого райвідділку 

міліції”, “Газові диверсії”. 6. Рекламний (який інтригує) заголовок завжди 

має якийсь елемент загадковості, несподіваності, новизни, сенсаційності. 

Наприклад, “Гіркий вугільний пиріг, або Навіщо шахтарів ділять на 

“чорних” та “білих”?”. 

Широку гаму емоційно-оцінних значень із високим ступенем експресії 

реалізують питальні речення, кількісний показник у текстах, які ми 

досліджували, досить високий. “Питальні конструкції розкривають емоційно-

оцінне значення за допомогою авторизовано-оцінних запитань, не лише 

служать міркуванням, питанням, а й підкреслюють потрібну думку, 

виражають припущення, обурення, осуд, незадоволення, здивування, 

заперечення” [106]. Наприклад, матеріал Мирослави Гонгадзе в “Українській 

правді” під назвою “Люстрація, кажете?” про те, що Володимир Бабенко 

та Олексій Баганець обидва після зміни керівництва в Україні (маємо на увазі 

2014 рік, після втечі В. Януковича) отримали високі посади в Генеральній 

прокуратурі України: один став прокурором Київської області, інший – 

заступником генерального прокурора. Мирослава Гонгадзе вважає їх 

причетними до вбивства її чоловіка Георгія Гонгадзе, тому не бачить у діях 

теперішньої влади жодної люстрації. 

Важливим і впливовим персвазивним чинником в інтернет-виданні 

“Українська правда” є мотиваційні заголовки. Саме вони формують перше 

враження, емоційно налаштовують читача на прочитання інформаційного 

повідомлення. Фаховий журналістський матеріал повинен викликати 

інтелектуальні емоції. Проаналізувавши заголовки матеріалів інтернет-

видання “Українська правда”, прийшли до висновку, що емоційні 

(мотиваційні) заголовки до публікації – це журналістська особистісна реакція 
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на події, які відбуваються в суспільстві. Що вища емоційність, то краще 

запам’ятовується матеріал читачу. 

Види емоцій (альтруїстичні, комунікативні, глоричні, праксичні, 

мобілізаційні (пугнічні), романтичні, гносеологічні, естетичні, гедоністичні, 

акізитивні), які ми проілюстрували заголовками з інтернет-видання 

“Українська правда”, насправді відображають те, що читач хоче відчути та 

почути у момент сприйняття. Саме завдяки вдалому заголовку журналіст 

спонукає читача до прочитання конкретного метеріалу. 

 

3.1.2. Адгерентна експресивність: індикатор персвазивності в 

політичній публіцистиці 

Науковці визначають експресивність як властивість мовної одиниці 

підсилювати логічний та емоційний зміст висловлюваного засобом 

суб’єктивного увиразнення мови. Через експресивність виражальних засобів 

журналіст передає своє ставлення і до повідомлення, і до читача. Дослідниця 

Н. Бойко стверджує, що експресивність – це семантико-стилістична 

суперкатегорія, яка виявляється в смисловій моделі слова через окремі 

складники, що входять до денотативного, конотативного або образного 

макрокомпонента і виступають індикаторами експресивності, яку можна 

визначати й аналізувати лише у зв’язку з ними [23]. 

Експресивність виявляє зв’язок із емоційністю, оцінністю, 

стилістичним значенням, проте не ототожнюється з названими поняттями. 

Вона акумулює ці поняття, є інтенсивною виразністю конкретного мовного 

знака. На думку Т. Коваль, експресивність (від лат. expressio – вираження) – 

це не лише лексико-семантична, а й комунікативно-прагматична категорія, 

оскільки слугує для створення переконливості матеріалів мас-медіа, 

активізації уваги читача та налагодження з ним контакту, а також для 

вираження конкретної оцінки явищ, фактів, подій. Експресивність у межах 

медійного дискурсу свідомо створюється журналістом відповідно до його 

комунікативного задуму [106]. 
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Експресивність – своєрідна виразно-зображувальна якість мовлення; 

соціально й психологічно мотивована властивість мовного знака, яка  

підтримує загострену увагу, активізує мислення, викликає почуттєве 

напруження слухача. Експресивність часто ототожнюють з емоційністю, хоча 

це різні поняття. Емоційність не завжди експресивна, вона може мати 

нейтральне вираження, а експресивність зумовлюється не лише емоціями, 

але й мисленням, інтелектом, волею, етикою та естетикою, конкретним 

світосприйманням мовців. “Експресивність – це поняття, яке суттєво ширше 

від емоційності, воно може охоплювати мовне вираження всіх, а не лише 

емоційних сфер життя” [132, с. 55]. 

Розглядають інгерентну і адгерентну експресивність мовних одиниць. 

“Інгерентною є така експресивність, що внутрішньо притаманна мовному 

знаку, є його постійною і невід’ємною ознакою в будь-яких ситуативно-

контекстних умовах. Адгерентна експресивність – це інтенсивна виразність 

мовного знака, що сформувалася лише у конкретному контексті, ситуації, 

умовах, а не в основному словниковому значенні” [132, с. 65]. Адгерентною 

експресивністю безпосередньо наділені оказіональні індивідуально-авторські 

слова. Актуалізація мовних одиниць відповідно до настанови (інтенції) 

мовця, мети, ситуації, умов робить їх експресивними, реалізуючи їхні 

інгерентні можливості або й додаючи їм адгерентної (контекстної) експресії. 

Такі одиниці називають експресивними засобами мови. Серед експресивних 

засобів є вже давно сформовані, усталені – це традиційні тропи і фігури. 

У сучасній науці про мову немає єдиноприйнятого визначення 

оказіонального слова. Це пояснюють, зокрема, об’єктивними труднощами у 

розмежуванні неузуальних та узуальних нових слів (власне мовних 

неологізмів). “Незважаючи на деякі спільні ознаки узуальних неологізмів та 

оказіональних слів, відмінності в меті їх створення, різні причини й умови їх 

виникнення, неоднакове функціональне спрямування не дають змоги 

розглядати їх як однорідні явища. Головною диференційною ознакою 

оказіональних слів є їх функціонування поза лексичною системою мови”  
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[40, с. 17]. 

Термін “оказіоналізм” (від лат. occasionalis – випадковий) означає 

слово, яке утворене принагідно, для конкретного випадку [187]. В. Лопатін 

акцентує на тому, що оказіоналізми належать до індивідуально-мовленнєвих 

(а не мовних) засобів, які створені та живуть лише в конкретному контексті, 

поза яким не відтворюються. Дослідник вважає, що саме у цьому полягає 

головна відмінність оказіоналізмів від неологізмів, що ввійшли в мову, стали 

загальновживаними. 

Дослідник О. Ликов виділив дев’ять ознак оказіонального слова, що 

відрізняють його від узуального (канонічного) слова [121]: 1. Належність 

мовленню. 2. Утворюваність (невідтворюваність). 3. Словотвірна похідність. 

4. Ненормативність. 5. Функціональна одноразовість. 6. Експресивність.  

7. Номінативна факультативність. 8. Синхронно-діахронна дифузність.  

9. Індивідуальна або авторська належність. На підставі цих ознак О. Ликов 

пропонує таке визначення: “Оказіональне слово – це мовленнєва експресивна 

одиниця, наділена властивостями невідтворюваності (утворюваності), 

ненормативності, номінативної факультативності та словотвірної похідності” 

[121, с. 36]. За визначенням В. Виноградова, оказіональні слова – надбання 

мовлення, вони завжди експресивні, створюються конкретним автором, 

зумовлюється цілями висловлювання і контекстом, з яким пов’язані й поза 

якими не відтворюються. Основна їхня функція – характеризувати, а не 

називати (номінативна), як у звичайних неологізмів. Ці слова іноді стають 

загальновживаними, тобто входять у лексичну систему мови, проте така 

метаморфоза відбувається рідко, головне те, що вони на неї не претендують, 

тому що це не просто слова, а особливі слова, спеціально призначені для 

експресивних цілей [35, с. 123]. 

Оказіональні слова поділяють на потенційні (потенціалізми) та 

індивідуально-авторські (егологізми) (В. Лопатін, О. Ликов, В. Виноградов). 

Об’єднання цих двох слів під загальною назвою оказіоналізми виправдане: 

адже вони відсутні в мовній традиції, а отже, створюються у момент 
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мовлення, тоді як решта слів у момент мовлення відтворюються як готові 

одиниці мови. Як ті, так і інші можна визначити як слова, що створюються 

самим автором в усному або письмовому мовленні для потреб контексту. 

Егологізми створюються за незвичайними або малопродуктивними моделями 

мови і відрізняються індивідуально-авторською своєрідністю і помітною 

новизною. Найчастіше вони з’являються у письмовому мовленні та найбільш 

частотні в сатиричних, гумористичних, пародійних літературних жанрах. 

Саме до такого сатирично-пародійного жанру належать “Національні 

обсервації” (обсерва́ція (лат. observatio, від observo – спостерігаю) –

спостереження [277]) Юзя Обсерватора (справжнє ім’я Юрій Винничук) в 

інтернет-виданні “ЗІК” (http://zik.ua/). Ми дослідили експресивну лексику 

(потенціалізми, егологізми, ефемеризми) цих публікації за 2009–2010 роки. 

Ю. Винничук постає як вмілий та дотепний журналіст, який вправно 

користується багатьма чинниками персвазивної комунікації та емоційно-

експресивної лексики. “Гумор і знання – дві великі надії цивілізації”, – писав 

один з найзначніших природознавців XX століття Конрад Лоренц. Гумор, 

який вдало використовує Ю. Обсерватор, – одна із форм соціально прийнятої 

і допустимої агресії: замість того, щоб атакувати противника, ми висміюємо 

його. 

Потенційні слова В. Лопатин теж визначає як нові лексичні одиниці, 

які створюються у процесі спілкування на основі високопродуктивних 

словотворчих моделей. “Авторська індивідуальність майже не впливає на їх 

створення, вони дуже схожі на слова, що існують в мові. Забарвлення 

новизни ніби стушовується в них завдяки високій регулярності 

словотворчого типу, до якого належить створене слово” [122, с. 70]. 

Наприклад, гнучкошиєнко (про Віктора Ющенка), головний обіцяльник (про 

Януковича), бандерошпигуни, майдануті (“ЗІК”). Такі лексичні одиниці 

немов би скрито, потенційно існують у мові, потрібен лише конкретний 

екстралінгвістичний стимул для їх появи в мовленні. Справедливо вважають 

ті, хто класифікує потенційні слова до оказіоналізмів, адже вони 

http://zik.ua/
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створюються у момент мовлення, до “відповідного випадку” і не 

відтворюються як “готові” лексичні одиниці. [122, с. 70]. Наприклад, 

трубадурченки (про сучасну владу), кацапізми, брехворматори, хюндаїзація 

(“ЗІК”). 

Ступінь експресивності різних оказіоналізмів неоднаковий. На думку 

М. Навальної, ті з них, що утворені за малопродуктивними моделями, мають 

слабше експресивне забарвлення. Значне порушення словотвірних норм, 

поєднання в одне ціле семантично або стилістично несумісних елементів, 

феномен мовної гри – усе це продукує оказіоналізми з яскравою експресією.  

Найбільшу кількість нових лексем, які вживає Ю. Винничук, 

становлять похідні одиниці від антропонімів, зокрема від прізвищ. 

Дослідники О. Стишов та М. Навальна класифікують ці утворення як 

ефемеризми, тобто слова, що їх широко вживають у конкретні періоди 

суспільного розвитку і які тісно пов’язані з діяльністю деяких політичних 

діячів. Щодо подальшої долі цих слів, то вони зазвичай не належать до 

загального фонду мови, а вживаються у зв’язку з конкретними подіями [139, 

с. 204]. Наприклад з “Національних Обсервацій”: шустери, зєлєнські, 

бенкендорфи (від Єгора Андрійовича Бенкендорфа, голови правління 

телеканалу “Інтер”), арфуші (від Валіда Мухамеда Аднана Арфуші, 

заступника президента національної телекомпанії Україна), пінкертони (від 

Алана Пінкертона, засновника першого приватного детективного агентства в 

США), царькови (від Євгена Царькова, його вважають запеклим 

українофобом), калєснічєнки (від Вадима Колесніченка, народного депутата 

України, відомого своєю неприязню до української мови та 

українофобськими висловлюваннями), мариновичі, андруховичі, грицаки, 

лукашенківщина, табачнікі, генпшонка.  

Окрему групу становлять іменники, утворені від прізвищ лідерів 

політичних партій, блоків, громадських об’єднань тощо. Наприклад, есдеки, 

ющенківці, свободівці, бютівці, упівці. Такі новотвори не мають визначених 

норм у написанні. Зокрема, деякі з них пишуть у лапках, інші – без них, одні 
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абревіатури, що входять до складу оказіоналізмів, пишуть з малої, інші – з 

великої літери: “бютівець”, б’ютівець, БЮТівець, НУтівець, “нашист”, 

свободівці або ж “свободівці”. 

Одним із промовистих риторичних засобів, що має характер словесної 

гри, є трансформація прізвищ із метою приписування їм оцінних конотацій – 

зазвичай пейоративних. Такі трансформації можуть полягати в маніпуляціях 

звуковою формою або морфемним складом прізвища; вони поєднуються із 

прагненням замінити прізвище на прізвисько. Вживання нових лексичних 

одиниць різної частиномовної належності від власних назв передусім 

характеризується прагненням до експресивності. “Подібні дражнилки 

неприпустимі в нормативному спілкуванні культурних людей, що 

дотримуються правил мовного етикету. Однак у гострих полеміках, 

памфлетах – це найпростіший і дієвий спосіб приниження противника” [67]. 

Наприклад, Ю. Винничук називає публічних людей так: Ніколушка Втарой, 

Ганця, Ганька, Дон, Яник, Гарант, Юлька, Зміюлька, Юльця, Наташа 

Вітренко, Інна Баскервілів, Влодзьо Литвин, Яйценюк, Петя Симоненко, 

Місько Бродський, Арсеній Боєздатне Село, Інна Геббельсівна, Сяня 

Білозорих, Пуцькін (Путін), Савцьо Шустер, наш Татусьо (колись Кучма, а 

тепер Ющенко), Боря Бєрєзовскій (наш хлоп з Березова), Симоненчиха, 

мадам Януковичиха, Богя Калєснікав, Жирік, Тигипцьо, Тарасьо Чорновіл, 

Ромцьо Козак, Мирцьо Сеник. 

У праці “Риторика, ідеологія, персуазивна комунікація” Л. Павлюк 

зазначає, що одним із найпоширеніших способів зведення ідейних 

прорахунків, висловлення неприязні та зневаги є множинні форми власної 

назви і написання прізвищ нешанованих (із погляду автора) осіб із малої 

літери [144, с. 52]. Наприклад, у матеріалі “Карабас і Мальвіна поховали 

Буратіно” Юрій Винничук пише: “І нема на то ради. Такий у нас народ і 

така в нас чудернацька країна. Тішить, звичайно, що стеля, якої можуть 

сягнути януковичі з симоненками постійно опускається, і це вже не 80% 

країни, як було на початку 1990-х років, але опускається вона надто 
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повільно. Так виглядає, що нікуди ми не дінемося від легендарних сорока років 

блукання пустелею. Залишилося ще двадцять” (“ЗІК”). І ще: “Щодо суду, 

який приймає рішення на користь Василька, то дивуватися нема чого. 

Зваричі куйбідам ока не видзьобають”. “У мене таке враження, що ще 

довгенько нас будуть переслідувати президенти України винятково 

кучмівського розливу. Головна їх ознака – наобіцяти і не виконати. 

Наприклад, другу державну мову” (“ЗІК”). 

Ще одним важливим персвазивним чинником політичної публіцистики 

автора є гра слів, яка базується на омонімах – “звуковій послідовності слів із 

різним походженням і значеннєвою функцією” [67]. Ю. Винничук цілком 

свідомо експериментує з омонімічними римами. Експресію медійного стилю 

журналіст максимально втілює у каламбурі – прийомі, в основі якого – 

зіставлення різних значень одного слова або значень різних слів, схожих за 

звучанням. Наприклад, у публікації “Брєд сивої кобили” читаємо заголовок 

“Де кімарив Кімакович”. Або ж таке: “В неділю на ТРК “Україна” нова 

програма “Чорне і біле”. Ну, думаю, чим же мене наші шустрі шустерінки 

здивують?”. І ще: “Але нічо – жились’мо у кучмівському ханаті, поживемо і 

в паханаті”. Або ж заголовки: “Вибір без вибору”, “Ні “мозгів”, ні 

МЗОу”,“Епідемія виборів і кампанія грипу” (“ЗІК”). 

Персвазивну функцію виконують алюзії до відомих літературних 

текстів, цитат із пісень, назв фільмів тощо, тобто до тих витворів культури, 

які належать до фонду крилатих слів і тривало функціонують у суспільній 

пам’яті. Наприклад: “Економічні прожекти Дона вражали своєю 

глибиною:,,при выработке чугуна получаем рентабельность в 10%. А вот, 

вырабатывая сталь, при той же рентабельности будем иметь уже 30%”. 

Тобто при рентабельності в 10% будемо мати 30! Ловкость рук і нікакова 

мошенства!” (“ЗІК”). Або ще: “В понеділок мав-єм здибанку з 

журналістами польського радіо. Після інтерв’ю запросили мене на вечерю до 

готелю “Старий Краків” на Шпитальній. Що то була за вечеря – бодай не 

казати. Мені було жахливо соромно за наших рагулів, які так ганьбляться 
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перед туристами. Поляки вирішили замовити українські страви: борщ, 

вареники і налисники. Борщ був у стилі “бліда поганка” – по пару ложках 

ніхто його їсти не захотів. Примітивна блідо-рожева юшка, яскрава 

ілюстрація приказки: “Борщ без мнєса – то є зупа, хлоп без вуса – то є 

дупа” (“ЗІК”). В обсервації під назвою “Сім мішків гречаної вовни” 

підзаголовк – це цитата із пісні “Гоп-стоп, Канада…”. Далі автор пише про 

те, що Тігіпко і Симоненко поміняли старих жінок на молодих. Також цікаві 

асоціації виникли в Ю. Винничука з романом Ільфа і Петрова “Дванадцять 

стільців”, тому автор назвав підзаголовок “Нью-Васюники”: “Так і хочеться 

гукнути: go home, васюники! Вас чекають полонини, трембіти і вівці. До 

вірменів вам, як до неба рачки” (“ЗІК”).  Мова в обсервації про те, що 

вірмени набагато більше випустили у світ художніх фільмів про геноцид, ніж 

українці. Назву публікації “Карабас і Мальвіна поховали Буратіно” (“ЗІК”) 

читаємо як “Янукович і Тимошенко поховали Ющенка” послуговуючись 

політичною ситуацією в Україні, що склалася після першого туру виборів 

2010 року. 

Наступний елемнт гри слів у публіцистиці Ю. Винничука – це 

модифікація переносних фразеологізмів. “А ті прокурори файно собі 

живуть – мало того, що будують собі палаци, то ще й за кордоном купують 

в Баден-Бадені, у Ніцці. І нікому ніц. Як з гуски вода” (“ЗІК”). Про Віктора 

Ющенка Обсерватор у матеріалі “Ющенко лягли і просють” висловлюється 

так: “Маючи такий запас довіри, який він мав у 2005, можна було гори 

перевертати, а він волів спочивати на лаврах”. І далі: “І шо ви си гадаєте? 

В неділю я таки пішов і голосував за него. Бийте мене, ріжте мене, крайте 

на плястерка. Але я голосував за того вар’ята з мокрою головою, який усіх 

своїх прихильників на рівному місці перетворив на ворогів, а ворогам вручив 

нагороди, чекаючи задля своєї наївності розуміння і подяки. А що почув від 

Калєснікова чи Підрахуя? Оте й почув. З вовками по вовчому вити, а не в 

цюцю-бабки бавитися” (“ЗІК”). 

Персвазивним чинником у політичній публіцистиці Ю. Винничука є 
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його авторські крилаті вислови та риторичні запитання. Наприклад: “Тепер 

будемо жити, або в країні чудес Тимошенко, або в країні дурнів Януковича”. 

Або ж: “А вибори у першому турі відбулися за правилом: проголосуй за Вітю 

– другого отримаєш безкоштовно”;“Не везло нам з культурою помаранчів, 

то не повезе й за баклажанів”; “А за кого голосував Яник? Він, за його 

словами, голосував “за перемєни і за стабільність”. Ги-ги-и. Видно, що поруч 

Ґандзі не було, жиби підказали, що втілювати водночас “перемєни” і 

“стабільність” – це те саме, що їсти салат олів’є ножиком і виделкою, 

сидячи на параші”; “Прогрессивно мыслящий (!), мудрый, принципиальный 

руководитель, талантливый (!), рациональный хозяйственник, порядочный, 

отзывчивый, чуткий, высокодуховный (!!!) человек...”Ану вгадайте, про кого 

це? Ану-ану? А якщо це ще й “яркий пример легендарного стального 

донбасского характера”? Га? Так і є – то наш Дон Янукович. Високим духом 

так і пре. А всі ці епітети в стилі розвинутого брежнєвізму насюсюкали у 

своєму привітальному листі “председатель Донецкого облсовета Анатолий 

Близнюк и донецкий губернатор Владимир Логвиненко”, назвавши себе гордо 

“громадой Донецкой области”. Тепер я не знаю, що нам робити. Чи маємо 

піднятися, аби дорівнятися тотій високодуховності, чи навпаки – 

опуститися?”.  Або ще: “Але ж, п’ятипроцентний ви наш! Та хоча б 

поясніть своєму електорату і мені включно, чому ви свого присохлого 

вектора саме туди спрямували. Треба ж людям на місцях сповістити, куди 

ви прямуєте і чого хочете. Хочете, аби виграв Дон? То так і скажіть. Але 

аргументуйте. Може, і ми за вами підемо. Може, Дон це й справді наш 

Месія. Може, він вам тихенько шепнув, що мантри про другу державну і 

узгодження нашої історії з Росією…” (“ЗІК”). 

У статті “Мовна гра як форма персвазії в суспільному дискурсі”  

Т. Добжинська зазначає, що мовна гра збагачує значення висловлювання і 

виконує різні прагматичні функції: привертає увагу адресата до мовної 

форми тексту й до акту мовлення; демонструє мовну компетенцію, що 

підвищує авторитет мовця й формує його образ як людини дотепної, вправної 
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у висловлюваннях, цікавої особистості; впливає на позицію слухача, отже, 

виконує персвазивну функцію [67]. На думку українського дослідника М. 

Скуленка, вдала гра слів із неясним значенням подобається людям 

парадоксальністю, несподіваністю та оригінальністю. Це один з 

випробуваних засобів урізноманітнення та більшої виразності текстів [178]. 

Аналіз експресивно-емоційної лексики Ю. Винничука з погляду 

персвазивності дає можливість зробити висновок, що вагомим чинником 

впливу в політичній публіцистиці є журналістська риторика. Завдяки мовній 

грі здійснюється пошук слова зі суттєвою переконливою силою. 

Промовистим риторичним засобом у політичні публіцистиці Ю. Винниука, 

що має характер словесної гри, є трансформація прізвищ із метою 

приписування їм оцінних негативних конотацій. Множинні форми власної 

назви і написання прізвищ нешанованих (із погляду автора) осіб із малої 

літери – це висловлення неприязні та зневаги. Ще один дієвий персвазивний 

чинник у матеріалах автора – трансформація переносних фразеологізмів і 

мовних метафор, наявність алюзій до відомих літературних текстів, цитат із 

пісень, назв фільмів тощо. Гра слів, що базується на омонімічних римах та 

питальних конструкціях має високий ступінь експресивності у публіцистиці 

Ю. Винничука. 

Вважаємо, що завдяки персвазивним чинникам емоційно-експресивної 

лексики автор має змогу вплинути на думку (або принаймні на емоційний 

стан) читача. Персвазивність привертає увагу адресата до мовної форми 

тексту й до самого акту мовлення, демонструє мовну компетенцію, що 

підносить авторитет журналіста й формує його образ як людини дотепної, 

вправної у висловлюваннях, цікавої особистості. 

 

3.2. Персвазивні елементи мережевих видань 

Сьогодні інтернет-комунікація стрімко розвивається. Щоб втриматись 

на плаву та бути конкурентними, електронні видання використовують 

різноманітні засоби творення полікодового тексту. Творці матеріалів, 
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журналісти, намагаються якомога привабливіше оформлювати свої тексти, 

щоб привертати увагу. Для цього вони використовують засоби 

експресивності всіх мовних та мультимедійних (графіка, аудіо, відео, 

інтерактивна візуалізація) рівнів. 

У цьому підрозділі ми розглянули деякі аспекти впливу інтернет-

видань на читачів згідно з результатами нашого соціологічного дослідження, 

яке ми провели серед студентів-журналістів КНУ ім. Тараса Шевченка та 

ЛНУ ім. Івана Франка. За результатами соціологічного дослідження (у формі 

анкетування) ми проаналізували та проілюстрували, у вигляді діаграм, 

відповіді на такі запитання: Які види медіа студенти читають? Які саме 

інтернет-видання? Як регулярно? Якою мовою? На які теми? Як часто 

коментують? Чи читають коментарі інших? Що найбільше впливає на них 

під час читання інтернет-публікацій? Які мультимедійні засоби привертають 

увагу? 

Охарактеризували та порівняли мультимедійні рубрики (відео, фото, 

мультимедіа, аудіо, інфографіка, журналістика даних) в десяти сучасних 

українських інтернет-ЗМІ з погляду персвазивності. 

 

3.2.1. Чинники впливу інтернет-видань на читачів (соціологічний 

аналіз відповідей студентів-журналістів) 

 Щоб простежити, які саме персвазивні чинники інтернет-видань 

найбільше впливають на читачів, ми провели соціологічне дослідження 

методом опитування у формі анкетування. Ми опитали 100 студентів 1–5-х 

курсів Інституту журналістики Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка та 100 студентів 1–5-х курсів факультету журналістики 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Учасникам 

опитування запропонована анкета із 12 запитань “Чинники впливу інтернет-

видань на читачів” (див. додаток Б). 

Як свідчать результати опитування, 85 київських студентів-журналістів  

надають перевагу інтернет-виданням (порівняно з пресою, радіо та ТБ). Із 
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них 13% (11 осіб) поєднують читання мережевих медій та перегляд 

телепередач. Лише 10 осіб поряд з електронними ЗМІ читають пресу, а  

3 особи – періодично слухає радіо (у поєднанні з читанням інтернет-видань). 

Звісно, студентська аудиторія – це особливий прошарок креативних людей. З 

ними завжди приємно працювати, адже час від часу трапляються 

несподіванки та додаткові зауваги. Зокрема, один студент зазначив, що надає 

перевагу “новому” типу медіа – літописам старців. 

Серед львівських студентів результати дещо відрізняються. Адже  

71  студент віддає перевагу інтернет-видання, а 33 особи полюбляє ТБ.  

Серед тих, хто схиляється до  мережевих видань, – 14% (10 осіб) поєднують 

їх із ТБ. Пресу читають 9 осіб, а радіо слухають 5 осіб (див. рис. В. 3.1.). 

Отже, використання інтернет-ЗМІ домінує серед молоді та є 

конкуретнно загрозливими іншим медіа (ТБ, пресі, радіо). Думаємо, це 

спричинено інтернетизованістю і ґаджетизованістю студентів, для яких 

мережа – це передусім швидкий доступ до джерела інформації. 

Приємно констатувати, що 56% київських студентів-журналістів 

читають електронні видання щодня (одна особа навіть декілька разів на 

день). Деякі опитані (36%) почали стежити за подіями, зважаючи на 

нестабільну ситуацію в нашій країні, і читають інтернет-видання майже 

щодня. Лише 6% (тобто 6 осіб) ознайомлюються з інформаційними подіями 

раз на тиждень. Натрапляємо і на відповіді “час од часу” та “іноді”, що, 

напевно, репрезентує суб’єктивне бачення студентами часу. 

Львівські студенти-журналісти (51%) щодня читають мережеві медіа 

(навіть ті, що віддають перевагу пресі чи ТБ); 39% – майже щодня (зважаючи 

на нестабільну ситуацію в нашій країні); 6% – раз на тиждень. Дехто читає 

“залежно від потреби” або ж “коли натрапляю, тоді й читаю” чи знову ж таки 

у своєму розумінні “регулярно” або ж “раз на рік” – сприймаю це радше як 

жарт, аніж правдиву відповідь студента-журналіста (таких 4%). 

На запитання “Якою мовою Ви зазвичай читаєте інтернет-видання?” 

54 київських респонденти відповіли, що читають українською або 
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російською (немає значення). Щоправда, з них 48% (26 осіб) також читають і 

англійською, що вельми похвально. Виключно російською читають 29 

респондентів, а лише українською – 17. Як помітно з опитування, українська 

мова серед київських студентів не вельми популярна. Однак 51 львівський 

студент читає інтернет-публікації саме українською; 44 – російською або 

українською (немає значення); 11 осіб  – англійською і лише 5 – виключно 

російською (див. рис. В. 3.2.). 

Тематика інтернет-публікацій, які читають студенти, – різноманітна. 

Однак першість виборює політика, якою цікавляться 76 осіб зі ста київських 

респондентів та 73 особи зі ста львівських. На другому місці у київських 

студентів – економічна інформація – 52 особи (здебільшого в поєднанні з 

політичною), а у львівських – соціальна – 53 особи. На третьому місці у 

столичних респондентів – соціальна інформація – 48 осіб (здебільшого 

поєднували її з тематикою про світське життя), а у галицьких – світське 

життя –18 осіб. На четверте місце київські студенти поставили світське 

життя – 22 особи, а львівські – економічну інформацію – 16 осіб. Спортивну 

тематику обрали лише респонденти чоловічої статі (18 студентів із Києва та  

9 – зі Львова), (див. рис. В. 3.3.). Поодинокі студенти зазначали і особливі 

теми – кримінальну хроніку та еротичні розповіді. 

Як свідчать результати опитування, 74% київських та 68% львівських 

респондентів ніколи не коментують публікації інтернет-видань (дивно, на 

наше глибоке переконання, саме цей соціальний прошарок населення 

найбільш схильний до коментування). Лише 2% (тобто лише двоє осіб) як 

київських так і львівських студентів-журналістів, коментують публікації 

щодня. Раз на тиждень коментує 5% київських респондентів (3% – 

львівських), через день-два – 5% київських (6% – львівських). Також 14% 

київських студентів (15% львівських) висловлюють свої погляди щодо 

прочитаних публікацій приблизно раз на місяць (див. рис. В. 3.4.). 

Декілька львівських студентів зазначили, що коментують публікації 

інтернет-видань “залежно від настрою” та “публікації” (чи то пак 
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дискусійності). Також траплялися такі, не визначені часовими межами, 

відповіді: “інколи”, “дуже рідко”, “не часто”. Загалом – це 6% львівських 

респондентів. Результати нашого опитування дещо наближені до правила  

90-9-1, про яке пише Б. Потятиник у посібнику “Інтернет-журналістика” 

[150, с. 75]. Згідно з правилом, 90% читачів не беруть участі в коментуванні, 

9% – пишуть коментарі дуже зрідка, а 1% відвідувачів пише їх безнастанно, 

звертаючить до надзвичайно широкого кола питань. Окрім того, лише 

незначна кількість коментарів торкається безпосередньо порушеної в 

публікації проблеми. Інші ж коментарі досить радикально відходять від неї, 

виражаючи емоційний стан автора. Щоправда, студентам-журналістам цікаво 

читати коментарі інших осіб: 23% – Київ та 33% – Львів, однак 67% 

київських респондентів та 60% львівських зважають на тематику публікацій. 

Зовсім не читають коментарі 10% київських та 7% львівських студентів. 

Думаємо, що майбутнє за інтерактивними інтернет-виданням, контент 

яких складається на основі даних, отриманих від відвідувачів сайту та 

оброблених сервером чи журналістом. Зауважимо, що інтернет-видання 

“Українська  правда” вже активно використовує ці можливості. Адже на 

сайті видання не лише ми можемо прочитати коментарі або ж залишити 

власне повідомлення, а й журналісти під впливом коментарів змінюють, 

вдосконалюють чи просто доопрацьовують свої первинні матеріали. Оце і є 

справжній інтерактивний зв’язок журналіста з читачами, які стають 

співавторами у коментарях. Згідно з нашим опитуванням, більшість 

студентів ніколи не коментують публікацій е-медій, однак їм цікаво читати 

коментарі інших. Припускаємо, що з часом вони також будуть активними 

учасниками інтерактивного зв’язку. 

Опитані київські студенти-журналісти вважають, що під час читання 

інтернет-публікацій на них найбільше впливають логічні аргументи 80%. 

Лише 13% зазначають, що на них має вагомий вплив емоційно-експресивна 

лексика, з яких 6% (8 осіб) – у поєднанні з логічними аргументами. Як 

власний варіант 7% опитаних називали: факти, покликання на джерела та 
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поважних експертів, актуальна та цікава тема, статистика, доступність і 

легкість сприйняття, стиль написання статті, авторитетність джерела. Під час 

читання інтернет-публікацій на одного зі студентів найбільше впливає 

алкоголь. 

Для 70% львівських студентів-журналістів найбільш переконливі 

логічні аргументи, однак 20% (до речі, лише жіночої статі) вважають, що під 

час читання публікацій впливає емоційно-експресивна лексика  

(див. рис. В. 3.5.). Також 10% зазначили власні варіанти впливовості, а саме: 

лаконічність, актуальність, якість написання та джерело, авторитет 

журналіста, тема, зміст написаного, факти, свіжість погляду. 

Серед мультимедійних засобів в інтернет-публікаціях найбільше 

привертають увагу студентів світлини (52 особи – київські та 53 особи – 

львівські), відео (51 особа – столичні опитані) та інфографіка (39 осіб – 

галичани). Про інфографіку як впливовий графічний засіб нових медій 

зазначили 31 майбутній журналіст столиці, з яких 10 осіб інфографіку 

поєднали з відео (див. рис. В. 3.6.). Аудіоінформація привертає увагу лише 4 

київських опитаних та 2 львівських, напевне, тому, що вона не конкурентна 

саме в мережевих-виданнях, де читач шукає здебільшого візуальну 

інформацію (світлини, інфографіку, інтерактивну візуалізацію даних) або ж 

відео (яке здебільшого уже супроводжується аудіоінформацію). 

До речі, як зауважує Б. Потятиник, мультимедійність (щодо інтернет-

журналістики) можна окреслити як взаємодію і взаємодоповнюваність 

різнорідних медіумів (тексту, аудіо, відео, анімації та нерухомих образів) 

залежно від виду користувача. “Найважливіше в питанні мультимедійності – 

нові психологічні настанови: автор мислить одразу категоріями тексту, 

графіки, фото, відео, аудіо” [150, с. 64]. Початок ХХІ ст. вирізняється 

експансією відео в Мережі, адже цьому сприяло масове поширення 

недорогих відеокамер та мобільних телефонів, а також можливість 

безкоштовно розмістити відео в Мережі. Як помітно з нашого соціологічного 

дослідження, під час читання інтернет-публікацій користувачі не завжди 
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мають час і бажання відкривати відео, а тому більшість надає перевагу 

тексту, який доповнений світлинами. 

Як відомо, інтернет-ЗМІ бувають офлайнові (інтернет-версії 

друкованих ЗМІ) та онлайнові (сайти інформагентств та власне інтернет-

видання). “Справді, є чимала дистанція між простою електронною копією 

газети в Мережі і повноцінним інтерактивним новинно-аналітичним 

ресурсом з можливістю архівного пошуку, коментуванням, 

мультимедійністю та іншими привабами онлайнового життя. Розбіжність 

така ж велика, як, скажімо, між просто трансляцією в Мережі телепрограми і 

телевізійним сайтом, на кшталт “CNN” [150, с. 30]. 

Більшість київських опитаних (60%) та 51% львівських надають 

перевагу онлайн-виданням. Офлайнові читає 30% київських респондентів (з 

яких 73% (22 особи) паралельно читає і онлайнові-ЗМІ) та 43% – львівських 

(з яких 32% (14 осіб) поєднує з онлайновими); 10% київських та  

6% львівських взагалі не відповіли на це запитання. Впадають в око 

неточності у відповідях. Студенти, які зазначали, що читають лише 

офлайнові-ЗМІ, вказували “Українську правду” чи, навпаки, зазначали 

онлайнові, а називали “Дзеркало тижня”. Це свідчить про неуважність 

респондентів або ж про нерозуміння понять. Одна студентка так і написала: 

“Не знаю, куди віднести “Українську правду”. До речі, як не дивно, але 

“кудись віднести” “Українську правду” намагалася магістр п’ятого курсу. 

Які ж саме інтернет-видання читають київські студенти-

журналісти? Найчастіше вони називали “Українську правду” – 33 особи. 

Також зазначали “Корреспондент” – 14 осіб; “Forbes” – 11 осіб; “tsn.ua” –  

10 осіб; “ukr.net” – 9 осіб; “Дзеркало тижня” – 7 осіб; “Бі-Бі-Сі” – 5 осіб; 

“CNN”, “Football.ua”, “RAP.RU”, “liga.net” – по 3 особи; “Коммерсант.ru”, 

“Сегодня”, “podrobnosti.ua”, “The village” – по 2 особи.  Одноразово у 

відповідях студенти зауважували “The wall street journal”, “The Guardian”, 

“Новини 24”, “sport.ua”, “iSport.ua”, “Eurosport.ru”, “Ведомости.ru”, “Вести. 

Репортер”, “Репортер”, “Інтерфакс-Україна”, “УНІАН”, “Washington Post”, 
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“Lenta.ru”, “Цензор.нет”, “ABC”, “The Ekonomist”, “Bloomberg”, 

“Обозреватель”, “etoday”, “Дістопія”, “w-o-s.ru”, “Укрінформ”, 

“ForeignPolicy”, “Слово Ірану”, “focus.ua”, “Лівий берег”, “Euronews”, 

“Gromadske.tv”, “Кримінальна Україна”. За допомогою аналізу та порівняття 

даних, ми обрали 10 інтернет-видань, які найчастіше читають (за кількісними 

показниками) київські студенти-журналісти (див. рис. В. 3.7.). 

Опитані львівські студенти-журналісти читають такі видання: УП –  

65 осіб, “Zaxid.net” – 23 особи, “День” – 16 осіб, “Бі-Бі-Сі” – 7 осіб; 

“Український тиждень” та “tsn.ua” – по 6 осіб; “Радіо Свобода” – 5; “УНІАН 

”,“Корреспондент”, “Лівий берег”, “канал 24”, – по 4 особи; “ЗІК”, 

“ALM.com”, “CNN”, “1+1” – по 3 особи; “Ї”, “ARTarea”, “Сноб”, 

“Gromadske.tv”, “Високий замок”, “Галінфо”, “Дзеркало тижня” – по 2 особи. 

Лише один раз зазначені такі видання: “Аргумент”, “Ратуша”, “Країна”, 

“Телекритика”, “Russia Today”,“Football.ua”, “Футбол-24”, “gazeta.ua”, 

“Цензор”, “Эхо Москвы”, “032.ua”, “Коментарі”, “Texty.org.ua”, 

“Укрінформ”, “Твоє місто”, “Adme.net.ua”, “Reuters”, “Вголос”, “Новий 

погляд”, “galnet.org”, “colta.ru”, “expres.ua”, “Public”, “National Geographic”, 

“Firtka.if.ua”, “fakty.ua”. До речі, варто зауважити, що у своїх відповідях 

львівські студенти часто зазначали регіональні видання (зокрема, 

західноукраїнські), а київські – обирали здебільшого всеукраїнські інтернет-

видання. Згідно з цими даними, ми сформували рейтинг 10 інтернет-видань, 

які найчастіше читають львівські студенти-журналісти (див. рис. В. 3.8.). 

Варто зазначити, що на відміну від київських студентів, які читають лише 

загальнонаціональні видання, львів’яни на друге місце поставили 

регіональний новинний ресурс “Zaxid.net”. 

На запитання “Які саме інтернет-видання Ви читаєте?” одна 

відповідь була доволі вичерпною: “Ви знущаєтесь?”. Або ж респонденти 

зазначали: “багато”, “велику кількість різних видань”. Студентка, яка, 

напевно, була стривожена власною безпекою, відповіла: “не вважаю за 

потрібне зазначати”. Також студенти, яких ми опитували, зауважили, що 
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користуються розсиланнями в соціальних мережах “Twitter”, “Вконтакте” та 

“Фейсбуку”. “Сьогодні гарним прикладом використання соціальних 

платформ є “Forbes” – кількість його читачів у Фейсбуку сягає 80785 

користувачів, “Корреспондент” – 88529 підписок та “Українська правда” – 

154044” [216, с. 141]. Мануель Кастельс (M. Castells), один із сучасних 

соціологів, викладач Відкритого університету Каліфорнії, вважає, що 

соціальні мережі стають найважливішою формою медіа. “Особи у віці до 30 

років набагато більше користуються інтернетом, ніж телебаченням, або 

дотримуються багатовекторності – одночасно слухають радіо, дивляться 

телебачення, користуються інтернетом і розмовляють по мобільному 

телефону” [252]. Як вважає Б. Потятиник, сучасна журналістика надто 

зрослася з численними мережевими сервісами – від пошукових механізмів і 

до блоґів чи соціальних мереж [150]. 

Один з майбутніх фахових журналістів читає випадкові сайти щодо 

подій, які його цікавлять. Як не дивно, але 21% київських і 2% львівських 

респондентів взагалі не відповіли на це запитання. За допомогою діаграми ми 

продемонстрували (див. рис. В. 3.9.) спільні зацікавлення київських та 

львівських студентів-журналістів. 

Отже, згідно з нашим соціологічним дослідженням “Чинники впливу 

інтернет-видань на читачів”, більшість київських та львівських студентів-

журналістів віддають перевагу інтернет-виданням (порівняно з пресою, радіо 

та ТБ) та читають їх щодня. За кількісними показниками лідирують: 

“Українська правда”, “Корреспондент”, “Дзеркало тижня” та “Бі-Бі-Сі”. 

Київські студенти-журналісти, за нашими результатами, краще володіють 

англійською і вільно читають інтернет-видання цією мовою порівняно з 

львівськими, які віддають перевагу державній українській мові. 

Зрозуміло, що у час велих політих змін і владних переворотів молодь 

найбільше заполонила політична тематика. Столичні студенти, перебуваючи 

у бізнесовому середовищі нашої країни, цікавляться ще й економічною 

інформацію, а львівські, напевно, зважаючи на ментально-географічно-
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культурологічні чинники – соціальною. 

Персвазивні чинники (вербальні, візуальні, психологічні) сучасних 

журналістських тексів, особливо в мережевих виданнях, згідно нашого 

дослідження, беззаперечно впливають на читачів і сприяють 

результативному інформуванню молоді. Найбільш дієві – логічні аргументи, 

однак часто в поєднанні з емоційно-експресивною лексикою. Щодо засобів 

впливу, то найбільшу силу в інтернет-виданнях, за нашими результатами, 

мають світлини, а також відео та інфографіка. 

 

3.2.2. Мультимедійні елементи на індекс-сторінках українських 

інтернет-видань: порівняльний аналіз 

Сьогодні дослідники з соціальної комунікації не обмежуються лише 

аналізом вербального складника комунікативного процесу, а звертають увагу 

на текст як семіотично ускладнену структуру. Зростання ролі візуальної 

інформації та комп’ютерної графіки особливо актуалізували зацікавленість 

проблемою паралінгвістичного оформлення тексту. Електронні ЗМІ 

розширюють можливості для функціонування різних семіотичних систем у 

цілісному просторі полікодового тексту. 

Як відомо, “мультимедіа – це одночасна презентація інформації більш, 

ніж одного виду медіа, до яких належить текст, електронні таблиці, звук, 

відео, статичні графічні та анімовані зображення” [137]. Доведено, що 

повний мультимедійний продукт (мультимедійне видання) охоплює текст, 

електронні таблиці, графіки, статичні графічні зображення (малюнки, 

фотографії, схеми, графіки, діаграми), звуки, музику, мову, відео, анімовані 

зображення. У перспективі – голографічні образи, ілюзії смаку і запаху, 

кінестичні відчуття (створення віртуальних об’єктів, які можна відчувати). У 

майбутньому це, напевно, будуть медіа, подібні до теперішніх фільмів 8 D 

формату, які уже можна подивитися у спеціалізованих залах кінотеатру. 

Колись, напевно, ми будемо сприймати новини у D форматі з відчуттям 

“смаку” і “запаху” війни. Наприклад, одягаємо відповідний жилет, лягаємо 
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собі вдома на дивані та віртуально переносимося у зону бойових дій і 

спокійно “набраємося” відчуттів. Скоро це буде не фантастика, ареальність... 

Сьогодні мультимедіа можна використати в усіх випадках, коли є 

тріада: інтерфейс – користувач – електронна інформація будь-якого типу. 

Мультимедіа дає змогу покращувати комп’ютерні інтерфейси; привертати й 

утримувати увагу; збільшувати запам’ятовування інформації. Доведено, що 

“запам’ятовування інформації складається з: 20% – наявність звукового 

супроводу; 30% – поєднання звуку і відеозображення; 60% – використання 

інтерактивної взаємодії, яка налагоджує зворотний зв’язок з користувачем. 

Загалом інформація, подана в образах, особливо в динамічних чи анімованих, 

засвоюється до 700 разів швидше і краще, ніж текстова інформація” [137]. 

Доцільно вважати, що лише ті інтернет-видання, які інтенсивно 

використовують графічні та мультимедійні засоби, а ще й мають змогу 

інтерактивного спілкування найбільше привертають увагу користувачів та 

впливають на емоційну сферу читача.  

Аналізуючи ієрархію мультимедійних форматів, Б. Потятиник на 

перше місце ставить друкований/електронний текст у вузькому розумінні, а 

також економні ілюстрації до нього (графіка і фото). На друге – відео, що 

зумовлює незгасимий інтерес читачів до відеоматеріалів. На третє – аудіо. 

Легко переконатися, що “CNN” в основу своєї інтернет-версії кладе текстові 

повідомлення, які на титульній сторінці (індекс-сторінці) представлені 

розширеними заголовками новин. Клацнувши на значок “відео”, можна 

переглянути відповідний відеоматеріал [150]. Мультимедійність, водночас 

весь час повертає нас до тексту (із численними покликаннями, віртуальними 

енциклопедіями та бібліотеками). 

Для прикладу розглянемо десять українських інтернет-видань за 

особливістю подання мультимедійної структури. Відомо, що в українському 

медійному інтернет-просторі можна відокремити три види інтернет-видань: 

1) інтернет-версії друкованих чи електронних ЗМІ (напр. “Дзеркало тижня”, 

“Експрес”, “Тиждень”); 2) сайти інформаційних агентств; (напр. УНІАН, 
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RegioNews); 3) власне інтернет-видання (напр. “Українська правда”, IPress.ua 

тощо). Наприклад, сайт всеукраїнської газети “Дзеркало тижня” (http://dt.ua/) 

на індекс-сторінці має самостійну рубрику“Мультимедіа”, де розміщені фото 

та відеоматеріали. Видання “Тиждень.ua” (http://tyzhden.ua/) подає на індекс-

сторінці лише одну рубрику, яка дотична до мультимедіа, – “ТижденьTV”. 

Уже тут ми бачимо рубрики “Відео” та “Інфографіка” (наприклад, 

“Карта захоплень українських стратегічних об’єктів в Криму”, “Мапа 

знищення пам’ятників Леніну”, “Українська карта працездатності”) та 

“Відео” (“Росія посіла друге місце у світі за кількістю біженців”, “У 

Брюсселі підписали політичний розділ Угоди про асоціацію”). 

 

 

 

На веб-ресурсі інформагентства “УНІАН” (http://www.unian.ua/) є 

рубрика “Мультимедіа”, де розміщені відеоматеріали та світлини на 

актуальні події: “Відео нападу на українське посольство в Москві”, “Імперія 

вимагає жертв” (відео), “Українські ЗМІ закликали не вірити брехні 

Путіна” (відео), “Журналісти зняли кліп на підтримку українських 

військових та їхніх родин” (відео), “Мир – справа кожного. У Росії 

мітингували проти анексії Криму” (18 фото), “Українські військові показали, 

чим можуть відповісти окупантам” (21 фото).  

На сайті “УНІАН”, зважаючи на анексію Росією української території 

(Крим), призупинено інтерактивний зв’язок з читачами: “В связи с 

участившимися провокациями и разжиганием межнациональной розни в 

комментариях, мы приняли решение временно отключить возможность 

комментирования материалов на сайте”. З одного боку, ніби й добре, адже 

кількість негативної інформації, яку б емоційні читачі викидали на автора та 

одне одного, помітно би зростала, однак, з іншого боку, втрачено важливий 

http://dt.ua/
http://tyzhden.ua/
http://www.unian.ua/
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елемент інтернет-видання – інтерактивний зв’язок (оті 60%, від яких 

залежить запам’ятовування інформації). 

На сайті інформагентства “Інтерфакс-Україна” 

(http://ua.interfax.com.ua/) є лише одна рубрика “Відео”. Там також низка 

відеоматеріалів: “У Дніпропетровську звалили пам’ятник Леніну”, “Пряма 

трансляція з Грушевського/Шовковичної”, “Заява Президента України” 

тощо. 

 

 

В інформагентстві “ЗІК” (http://zik.ua/) є дві рубрики “Фото” (де 

розміщені фоторепортажі з місця подій) і “Відео” (тут є два сегменти “Відео 

телеканалу” та “Відео інформагенції”). Із відкриттям телеканалу “ZIK” на 

сайті інформагенства долучили рубрику “ZIK наживо”. 

 

На сайті інформагентства Zaxid.net (http://zaxid.net/) є три елементи: 

“Фото”, “Відео” та “Інфографіка”. Цікаво, що у розділі “Інфографіка” 

здебільшого подають відомості соціологічних досліджень у вигляді 

різноманітних графіків. Наприклад, “На виборах президента на Львівщині 

переміг би Кличко,– соцдослідження”, “40% українців вважають себе 

футбольними вболівальниками, – опитування”, “Наймолодші” області 

України – Закарпатська та Рівненська”. Орім інфографіки, до деяких 

публікацій подані й відеоматеріали (це вже справді насичений 

мультимедійний матеріал). Наприклад, публікація “У Львові стартувала 

кампанія проти слабоалкогольних напоїв”, окрім вербального тексту, містить 

відсоткові дані споживання алкоголю в різних вікових групах, оформлені у 

http://zik.ua/
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вигляді інфографіки. та кількісні показники зростання продажу алкопопси 

через торгові мережі України за сім років (інфографіка), також додано відео 

зі звернення міського голови Львова. 

На сайті інтернет-видання “Українська правда” 

(http://www.pravda.com.ua/) є два сегменти: “Відео” та “Фото”. 

 

Наприклад, у рубриці “Відео”: “Путін сказав, що Крим ніколи не буде 

“бЄндерівським” і підписав договір про здачу АРК”, “Заява Януковича в 

Ростові-на-Дону”, “Русофіли в Харкові атакували Кличка яйцями, 

петардами та камінням”, “Файні новини: “А якщо президент в них теж 

надувний”. У рубриці “Фото” розміщені актуальні фоторепортажі: “Кривава 

ніч на Майдані”, “Грушевського. 16 лютого”, “Майдан під час перемир’я”, 

“Верховна Рада затвердила новий Кабмін”, “Лондону показали UKRAINIAN 

REVOLUTION” тощо. 

Інтернет-видання “IPress.ua” (http://ipress.ua/) має одну рубрику “Фото”, 

однак після публікацій подається покликання на “Відеоновини партнерів”. 

 

 На сайті інтернет-видання “Тексти.org.ua” (http://texty.org.ua/) є 

сегмент “Відео” (“Опозиція ставши владою передумала ухвалювати 

антикорупційні закони”, “Кримський рок-н-рол. Наші солдати смалять”) та 

“Журналістика даних” (“Аварійні місця на дорогах Києва”, “#Євромайдан – 

що відбувається у Твітері”, “Банки Януковича зростають як на дріжджах, 

Курченка – набирають обертів”). 

http://www.pravda.com.ua/
http://ipress.ua/
http://texty.org.ua/
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До речі, автори цього сайту, як ми вже зазначали, спеціалізуються саме 

на журналістиці даних, яка охоплює не лише інфографіку, як у виданнях 

“Тиждень.ua” чи “Zaxid.net”, а й інтерактивну візуалізацію даних, яка є 

інструментом для інтерактивного навчання і дослідження відомостей. 

На сайті “Радіо Свобода” (http://www.radiosvoboda.org) є рубрика 

“Медіа”, яка охоплює три сегменти “Відео”, “Фотогалереї” (Фотощоденник 

Радіо Свобода) та “Все з мультимедіа” та “ТБ”. Також є “InternetTV” та 

“Аудіоменю”, щоб власне слухати радіо. 

 

Можна зробити висновок, що в цьому виданні найбільш повно 

охоплено мультимедійний аспект. Для порівняння сформовано таблицю 

“Особливості подання мультимедійної інформації на індекс-сторінках 10-ти 

українських інтернет-видань” (див. додаток Д). 

Використання графічних та мультимедійних засобів дає змогу 

збільшити кількість каналів сприйняття, що сприяє ефективному засвоєнню 

інформації. Як помітно з дослідження, всі українські інтернет-видання, 

інформагентства та навіть онлайн-версії офлайнових видань намагаються 

подавати інформацію через мультимедійні канали. 

Ми проаналізували десять українських інтернет-видань і прийшли до 

висновку, що використання на індекс-сторінці таких рубрик, як: 

“Мультимедіа”, “Інфографіка”, “Відео”, “Фото”, “Аудіо”, “ТБ”, 

“Журналістика даних” – це ефективний персвазивний чинник впливу на 

читачів. За допомогою мультимедійних засобів у адресата збільшується 

кількість каналів сприйняття та надається додаткової порція інформації, що 

швидко засвоюється та запам’ятовується. 

http://www.radiosvoboda.org/
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3.3. Висновки до розділу 3 

1. Ефективним і впливовим емоційно-експресивним елементом в 

журналістських текстах інтернет-видання “Українська правда” є мотиваційні 

заголовки. Саме вони формують перше враження, емоційно налаштовують 

читача на прочитання інформаційного повідомлення. Проаналізувавши 

матеріали інтернет-видання “Українська правда”, ми з’ясували, що емоційні 

(мотиваційні) заголовки – це журналістська особиста реакція на факти, що 

відбуваються в суспільстві. Лише журналіст, який розуміє суспільні та 

особисті потреби читача може створити вдалий заголовок. Емоційна 

публікація краще запам’ятовується. Сухий, не відчутий навіть самим автором 

текст читачі можуть не сприйняти, а тим паче запам’ятати його буде дуже 

складно. 

Зважаючи на те, що хоче відчути (почути) у момент сприйняття читач, 

журналісти у заголовках (наприклад в інтернет-виданні “Українська правда”) 

використовують різноманітні види емоцій: альтруїстичні, комунікативні, 

глоричні, праксичні, пугнічні (мобілізаційні), романтичні, гносеологічні, 

естетичні, гедоністичні, акізитивні. 

2. Аналіз експресивно-емоційної лексики Ю. Винничука в інтернет-

виданні “ЗІК” за 2009–2010 рік з погляду персвазивності дає можливість 

зробити висновок, що вагомим персвазивним чинником в політичній 

публіцистиці є журналістська риторика. Завдяки мовній грі здійснюється 

пошук автором слова, яке переконує читача. 

Найбільш виразними риторичними засобами у досліджених 

публікаціях є: трансформація прізвищ із метою приписування їм оцінних 

пейоративних конотацій, мовна гра з використанням омонімів, питальні 

речення, оказіональні слова, множинні форми власної назви і написання 

прізвищ нешанованих осіб із малої літери, модифікація переносних 

фразеологізмів, мовних метафор, наявність алюзій до відомих літературних 

текстів, цитат із пісень, назв фільмів тощо. 

Завдяки персвазивним чинникам емоційно-експресивної лексики автор 
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має змогу вплинути на думку (або принаймні на емоційний стан) читача. 

Емоційно-експресивна лексика привертає увагу читача до мовної форми 

тексту, демонструє мовну компетенцію автора та підносить його авторитет як 

фахівця. 

3. Згідно з нашим соціологічним дослідженням методом опитування (у 

формі анкетування) “Чинники впливу інтернет-видань на читачів”, яке ми 

провели серед студентів-журналістів (опитано 200 осіб) 1–5-х курсів 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Інститут 

журналістики) та Львівського національного університету імені Івана Франка 

(факультет журналістики), більшість київських та львівських студентів-

журналістів віддають перевагу інтернет-виданням (порівняно з пресою, радіо 

та ТБ) та читають їх щодня. Видання-лідери серед молодого покоління (за 

кількісними показниками) це – “Українська правда”, “Корреспондент”, 

“Дзеркало тижня” та “Бі-Бі-Сі”. 

Київські студенти-журналісти, за нашими результатами, краще 

володіють англійською та вільно читають інтернет-видання цією мовою, 

порівняно зі львівськими. Однак львівські студенти-журналісти більше 

віддають перевагу державній українській мові, порівняно зі столичними 

студентами. Припускаємо, що столичні студенти розуміють, що за 

допомогою знання іноземної мови, вони мають змогу читати новини в 

авторитетних світових виданнях і дізнаватись правдиву інформацію щодо 

подій навіть у нашій державі. 

Зважаючи на російську агресію та воєнні дії на Сході України, 

найбільше цікавить студентів-журналістів політична тематика. Столичні 

студенти також стежать за економічною інформацію, а львівські (напевно, 

зважаючи на ментально-географічно-культурологічні чинники) – за 

соціальною. 

Найбільший персвазивний вплив на читачів інтернет-видань мають 

логічні аргументи, однак часто в поєднанні з емоційно-експресивною 

лексикою. Думаємо, що опитані недооцінюють дієвості впливу емоційних 
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чинників або ж просто “бояться” зізнатися у цьому. Щодо засобів впливу, то 

найбільшу силу в інтернет-виданнях, згідно з нашими результатами, мають 

світлини, а також відео та інфографіка. 

4. Порівняльний аналіз десяти українських інтернет-видань підтвердив, 

що ефективним персвазивним чинником є використання на індекс-сторінці 

таких рубрик, як “Мультимедіа”, “Інфографіка”, “Відео”, “Фото”, “Аудіо”, 

“ТБ”, “Журналістика даних”. Графічні та мультимедійні засоби в мережевих 

виданнях дають змогу збільшити кількість каналів сприйняття, що сприяє 

ефективному засвоєнню інформації. Усі досліджені українські інтернет-

видання, інформагентства та навіть онлайн-версії офлайнових видань 

намагаються подавати інформацію через мультимедійні канали. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дослідження стратегій ефективного впливу в ЗМІ та персвазивних 

чинників на читачів у сучасних журналістських текстах (за матеріалами 

українських видань “Тексти.org.ua”, “Українська правда”, “ZIK”, “Дзеркало 

тижня”) дало змогу зробити такі висновки. 

1. Персвазивність журналістських текстів є ключовою протидією 

маніпуляціям у ЗМІ та натискам фінансових груп інтересів на суспільну 

думку загалом і молодь зокрема. Етичні аспекти застосування персвазивних 

технік у ЗМІ допомагають зрозуміти мислення й поведінку читачів в 

екстремальних умовах (Революція Гідності, АТО) і скорегувати мотивацію 

майбутніх дій. 

Персвазія як наукова теорія про переконування стрімко розвивається і є 

важливим об’єктом активних дискусій вчених у галузі соціальних 

комунікацій. Проаналізувавши наукові розвідки сучасних дослідників, 

вважаємо доцільним розглядати персвазію як наукову теорію про 

переконування, а персвазивність – як процес переконування на основані 

вартісного (аксіологічного) інформування. 

Наголошено на тому, що персвазивна комунікація – це різновид 

масової комунікації, завданням якої є переконати читача за допомогою 

синтезу інтелектуальних, моральних та емоційних компонентів мови. 

Деякі дослідники розглядають персвазивність як підкатегорію 

аргументації. Сугестивність, аргументування, та персвазивність є подібними 

формами мовного впливу й спрямовані на зміну посткомунікативної 

поведінки читача. Однак вони мають і відмінні прагматичні характеристики. 

Персвазивні тексти функціонують у системі аксіологічних сенсів та 

морально-етичних аспектів і не тотожні з мовним маніпулюванням. 

2. За допомогою методів систематизації та класифікації з огляду на 

проаналізовані персвазивні чинники в сучасних журналістських текстах 

можна виокремити такі стратегії ефективного впливу: 
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а) психологічна стратегія. 

Персвазивна теорія розглядає медіа як частину досвіду соціалізації, 

важливий чинник формування реакцій і поглядів читачів. Переконування в 

сучасній журналістській практиці передбачає насамперед утвердження та 

модифікацію комунікативних установок. 

Аналіз статей журналіста С. Рахманіна (“Дзеркало тижня”) показав, які 

погляди та установки вдалося сформувати авторові у своїх читачів за 

останній рік президентства В. Януковича. Серед них такі: 1) спротив чинній 

владі; 2) недовіра до влади; 3) бажання справедливості; 4) бездіяльність 

влади; 5) боротьба з корумпованістю влади. 

Змінити комунікативні установки за допомогою персвазивних текстів 

можливо завдяки фаховості журналіста, послідовності соціальних та 

когнітивних трансформацій. Із коментарів до публікацій робимо висновок, 

що читачі сприйняли та зрозуміли сенс авторських інтенцій й активізували 

свою участь у подіях на Майдані. 

б) вербальна стратегія. 

Аналіз вербальних маркерів впливу журналістських текстів на прикладі 

експресивної лексики Ю. Винничука в інтернет-виданні “ЗІК” (за 2009–2010 

рік) з погляду персвазивності підтвердив, що журналістська риторика – це 

ефективний персвазивний чинник в політичній публіцистиці. Промовистими 

риторичними засобами в авторських публікаціях є: похідні одиниці від 

антропонімів, зокрема трансформація прізвищ із метою приписування їм 

оцінних негативних значень; множинні форми власної назви і написання 

прізвищ нешанованих (з погляду автора) осіб із малої літери як один із 

поширених способів висловлення неприязні та зневаги; наявність алюзій до 

відомих літературних текстів, цитат із пісень, назв фільмів; вживання 

оказіональної лексики; мовна гра за допомогою питальних речень та 

риторичних запитань. 

Завдяки використанню емотивно-експресивної лексики автор впливає 

на погляди (або принаймні емоційний стан) читача. Засоби журналістської 
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риторики як чинників персвазивності привертають увагу адресата до мовної 

форми тексту й до акту мовлення, демонструє мовну компетенцію, що сприяє 

зростанню авторитету журналіста (Ю. Винничука) й формує його образ як 

людини дотепної, вправної у висловлюваннях, цікавої особистості. 

Мотиваційні заголовки – це важливий і впливовий персвазивний 

чинник, який формує перше враження, емоційно налаштовує читача на 

прочитання журналістської публікації. Контент-аналіз публікацій інтернет-

видання “Українська правда” дає можливість зробити висновок, що завдяки 

емотивному (мотиваційному) заголовку журналіст переконує адресанта 

прочитати всю публікацію. Автори пишуть на актуальну для сьогодення тему 

(конкретну комунікативну подію), яка спонукає до використання особливих 

мовних засобів (наприклад, емоційно-експресивної лексики). Журналісти 

видання “Українська правда” використовують у заголовках різні види емоцій 

(альтруїстичні, комунікативні, глоричні, праксичні, мобілізаційні, 

романтичні, гносеологічні, естетичні, гедоністичні, акізитивні), зважаючи на 

суспільні та особисті потреби читача. 

в) візуальна стратегія. 

За допомогою методу порівняння ми дослідили ефективність впливу 

різнокодових текстів. На прикладі журналістських матеріалів з інтернет-

видань “Українська правда” і “Тексти.org.ua” проаналізовано монокодовий, 

дикодовий (креолізований) та полікодовий тексти. 

Монокодовий текст в інтернет-виданнях, попри те, що не має 

паралінгвістичних елементів (тобто не може впливати через візуальний ряд) 

здебільшого використовує гіперпокликання на матеріали інших видань, де є 

мультимедійні елементи. У дикодовому тексті ілюстративний ряд 

(наприклад, можливі варіанти карти України після воєнних дій) має 

вирішальне значення під час сприйняття. Полікодовий текст привертає увагу 

читачів саме завдяки мультимедійним елементам, де візуальний ряд є 

частиною комунікативного задуму автора. 

Інфографіка та інтерактивна візуалізація даних як ефективний 
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візуальний персвазивний чинник найкраще демонструє свої можливості в 

матеріалах інтернет-видання “Тексти.org.ua”. В окремому сегменті 

“Журналістика даних” розміщено сотні робіт з візуалізації даних на 

різноманітні актуальні теми. Інфографіки інтернет-видання “Тексти.org.ua” 

не лише привертають увагу та подають великий обсяг інформації, але й за 

допомогою гіперпокликань дають можливість заглиблюватися в ту 

інформацію, яка цікавить саме нас. Інтерактивна візуалізації даних – це 

динамічна та змінна інформація, тому може охоплювати надзвичайно 

об’ємний матеріал, за допомогою якого легко проаналізувати та порівняти ті 

чи інші відомості. Інфографіка та інтерактивна візуалізація даних найкраще 

систематизує вербальний матеріал, що надзвичайно важливо для читача в 

сучасну гіперінформаційну епоху. 

Графічні та мультимедійні засоби дають змогу збільшити канали 

сприйняття, що допомагає кращому та швидшому засвоєнню інформації. 

Порівняльний аналіз десяти українських інтернет-видань: “УНІАН”, 

“Інтерфакс-Україна”, “ЗІК”, “Українська правда”, “Тексти.org.ua”, “Радіо 

Свобода”, “Дзеркало тижня”, “Тиждень”, “Zaxid.net”, “IPress.ua” – 

підтвердив, що ефективним персвазивним чинником є використання на 

індекс-сторінці таких рубрик, як “Мультимедіа”, “Інфографіка”, “Відео”, 

“Фото”, “Аудіо”, “ТБ”, “Інтернет TV”, “Журналістика даних”. Усі українські 

інтернет-видання, інформагентства та навіть онлайн-версії офлайнових 

видань намагаються подавати інформацію через мультимедійні канали. 

г) соціокомунікативна стратегія. 

Цю стратегію виділено на основі аналізу персвазивних чинників у 

контексті цілісності журналістського тексту, адже вона комплексно об’єднує 

всі вище зазначені засоби ефективного впливу. Соціокомунікативна стратегія 

акумулює: способи зацікавлення аудиторії, актуальність теми, авторитет 

журналіста, імідж видання, особистість читача, майстерність конструювання 

повідомлення. 

Кількість переглядів журналістських матеріалів та їх поширення в 
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соціальних мережах (Фейсбук, Твіттер, Вконтакті) в мережевому виданні 

“Тексти.org.ua” підтверджують, що для читача передусім важлива 

актуальність публікації. Найбільшу кількість переглядів мають ті 

повідомлення, які висвітлюють та аналізують важливі для суспільства теми, 

наприклад, війну Росії з Україною, корупцію у владі, зростання цін на 

комунальні послуги, мінімальну заробітну плату тощо. Наголошено на тому, 

що саме візуальні засоби (світлини, відео, інтерактивна графіка) сприяють 

ефективному переконуванню і впливають на кількість поширень матеріалів у 

соцмережах. 

Для ефективного переконування в журналістських текстах не достатньо 

керуватися однією стратегією. Лише синергетичне, комплексне застосування 

усіх стратегій персвазивного впливу допоможе досягнути конкретної мети, 

яку ставить перед собою автор. 

3. Результати проведеного опитування “Чинники впливу інтернет-

видань на читачів” засвідчили, що  більшість молодих людей віддають 

перевагу інтернет-ЗМІ (порівняно з пресою, радіо чи ТБ). Авторитетні для 

студентів інтернет-видання це – “Українська правда”, “Корреспондент”, 

“Дзеркало тижня”, “Бі-Бі-Сі”. 

Зважаючи на російську агресію та воєнні дії на Сході України, 

більшість студентів-журналістів у мережевих виданнях особливо 

зосереджено стежать саме за політичною тематикою. Тому вміння 

використовувати ефективно стратегії переконування та впливу потрібне 

передовсім тим журналістам, які працюють у царині політичної 

публіцистики. 

Ефективне переконування в журналістських текстах на студентів як 

читачів здійснюється за допомогою логічних аргументів, однак часто в 

поєднанні з емоційно-експресивною лексикою. Персвазивним невербальним 

засобом впливу в інтернет-виданнях, за нашими результатами, є 

використання в авторських матеріалах світлин, відео та інфографіки. Ці 

результати підтверджують важливість синергетичної дії вербальної та 
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візуальної стратегій ефективності впливу. 

4. Аналіз дослідження допоміг осмислити динаміку ефективного 

переконування в соціальних комунікаціях та журналістиці. Персвазивні 

стратегії в ЗМІ впливають на рішучість молоді стати повноправним членом 

української політичної еліти. Персвазивність сучасної журналістики є 

каталізатором демократичних реформ, а морально-етичне переконування 

стало важливим чинником становлення громадянського суспільства в 

Україні. 

Перспективи дослідження. Персвазивність сучасних журналістських 

текстів у мережевих виданнях з огляду стратегій ефективного впливу 

потребує подальшого детального дослідження технік впливу. Унікальним 

середовищем інтернет-видань є гіперпокликання, мультимедійність та 

інтерактивність, які уже досліджені, однак не схарактеризовані з погляду 

персвазивності. В інтернет-журналістиці варто дослідити синергетичний 

вплив персвазивних чинників журналістських текстів на читачів. 

Оскільки в дисертації ми окреслили лише теоретичні аспекти 

журналістики даних і навели низку прикладів, вважаємо, що ця наукова 

царина потребує практичного вивчення. Варто ввести на факультетах 

журналістики спецкурс “Журналістика даних”. Сьогодні особливо важливо 

готувати фахівців, які спроможні комплексно застосовувати різні 

комунікативні формати (текст, графіку, аудіо, відео) у журналістських 

матеріалах. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Порівняльна таблиця різнокодових текстів інтернет-ЗМІ 

Р
із

н
о
в

и
д

 

т
ек

ст
у

 Основні характеристики тексту Приклади з інетрнет-

ЗМІ 

М
о
н

о
к

о
д
о
в
и

й
 т

ек
ст

 

– лінійний (або нелінійний) текст, до якого 

входять коди лише однієї семіотичної 

системи, передусім знакової системи мови (у 

її письмовій формі); 

– прикладом нелінійного монокодового 

тексту є інтертекст і деякі види гіпертексту 

(енциклопедия, словник, текст із 

коментарями, але без ілюстрацій). 

Матеріал “Україна 

зможе додатково заробити 

на ринках ЄС 500 мільйонів – 

Шеремета” (УП) про те, що 

відкриття європейських 

ринків для українських 

товарів дасть змогу 

додатково залучити в 

економіку України близько 

500 млн євро. 

Текст – монокодовий, 

оскільки використано лише 

одну знакову систему – мову. 

Матеріал не має ілюстрацій, 

однак має гіперпокликання 

на сайт Кабміну та коментарі 

читачів. 

Д
и

к
о

д
о
в
и

й
 (

к
р

ео
л

із
о
в
а
н

и
й

) 

т
ек

ст
 

– це нелінійне гомогенне утворення, що 

містить коди двох знакових систем – 

вербальної (мовної/мовленнєвої) і 

невербальної; 

– ілюстаративно-візуальний ряд частково 

доповнює або має вирішальне значення у 

сприйнятті текст; 

– використання іконічних (графічних) 

паралінгвістичних засобів: світлини, 

малюнки, формули, таблиці, символи. 

Матеріал “Південного 

Сходу більше немає” (УП) 

доповнено двома картами 

України: 1) де показані 

регіони, яких згодом має 

позбутися наша країна; 2) де 

показані кількісні дані 

підписників сторінок 

Євромайдану та 

Антимайдану Вконтакті за 

населеними пунктами. 

Ілюстративний ряд у 

цьому матеріалі має 

вирішальне значення під час 

сприйняття інтернет-

публікації. 

П
о
л

ік
о
д
о
в
и

й
 

т
ек

ст
 

– використання у вербальній структурі тексту 

компонентів інших (часто декількох) 

знакових систем; 

– використання мультимедійних 

паралінгвістичних засобів (інтеграція 

графіки, звуку, відео). 

Матеріал “Україна 

має 5-го президента і 

головнокомандувача: 

Порошенко склав присягу” 

(УП), окрім вербального 

тексту, проілюстровано 

світлинами та відео з прямої 

трансляції інавгурації нового 

президента. 
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Додаток Б 

АНКЕТА 

Шановний Респонденте! Саме Вас прошу взяти участь в анкетуванні 

“Чинники впливу інтернет-видань на читачів”. Результати опитування будуть 

використанні в дисертаційному дослідженні аспірантки факультету 

журналістики ЛНУ ім. Івана Франка. Виберіть та обведіть, будь ласка, один 

чи декілька варіантів відповідей або ж впишіть власний. Анонімність 

гарантована. Щиро дякую за співпрацю! 

1. Яким медіа Ви надаєте перевагу? 

1) преса; 2) радіо; 3) ТБ; 4) інтернет-видання. 

2. Як регулярно Ви читаєте інтернет-видання? 

1) щодня; 2) тепер часто (майже щодня), зважаючи на 

нестабільну ситуацію в країні; 3) раз на тиждень; 4) раз на місяць; 5) 

ваш варіант_____________________________ 

3. Якою мовою зазвичай читаєте інтернет-видання? 

1) українською; 2) російсько.; 3) українською або російською 

– немає значення. 

4. На які теми здебільшого читаєте? 

1) соціальні; 2) політичні; 3) економічні; 4) спортивні. 

5. Як часто коментуєте публікації інтернет-видань? 

1) щодня; 2) через день-два; 3) раз на тиждень; 4) раз на 

місяць; 5) ніколи не коментую; 6) ваш 

варіант__________________________ 

6. Чи цікаво Вам читати коментарі інших людей? 

1) так; 2) ні; 3) залежить від теми. 

7. Що найбільше впливає на Вас під час читання публікацій? 

1) логічні аргументи; 2) емоційно-експресивна лексика; 3) ваш 

варіант____________________________________________________ 

8. Які мультимедійні засоби в публікаціях привертають Вашу увагу 

найбільше? 

1) відео; 2) аудіо; 3) світлини; 4) інфографіка. 

9. Які види інтернет-ЗМІ читаєте? 

1) офлайнові; 2) онлайнові. 

10.  Назвіть, які саме інтернет-видання Ви читаєте? 

 

11. Ваша стать? 

1) чоловіча; 2) жіноча. 

12. Ваш курс?____________________________ 

Щиро дякую за участь та допомогу! 
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Додаток В 

 

 

 

Рис. 3.2.  Якою мовою Ви зазвичай читаєте інтернет-видання? 

 

 

 

 

Рис. 3.3. На які теми Ви здебільшого читаєте інтернет-публікації? 
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Рис. 3.4. Як часто Ви коментуєте публікації інтернет-видань? 

 

 

 

 



194 
 

Рис 3.5. Що найбільше на Вас впливає під час читання інтернет-

публікацій? 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Які мультимедійні засоби в інтернет-публікаціях 

привертають Вашу увагу найбільше? 
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Рис. 3.7. Рейтинг інтернет-видань серед київських студентів-

журналістів 

 

 

 

Рис. 3.8. Рейтинг інтернет-видань серед львівських студентів- 

журналістів 
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Рис. 3.9. Інтернет-видання, які читають київські та львівські 

студенти-журналісти 

 

Додаток Д 

 

Особливості подання мультимедійної інформації на індекс-

сторінках 10-ти українських інтернет-видань 
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 С
в

о
б

о
д
а

 

Мульти

медіа 

- - + - - - - - + + 

Інфогра

фіка 

- + - - - + - - - - 

Відео + + - + + + + - - + 

Фото - - - - + + + + - + 

Відеоно

вини 

парт 

нерів 

- - - - - - - + - - 

Журналі

стика 

даних 

+ - - - - - - - - - 
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Аудіо - - - - - - - - - + 

ТБ - - - - + - - - - + 
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ГЛОСАРІЙ 

 

Адгерентна експресивність – це інтенсивна виразність мовного знака, 

що сформувалася лише в конкретному контексті, ситуації, умовах, а не в 

основному словниковому значенні. 

Аутсо́рсинг (англ. outsourcing) – передача компанією частини завдань 

стороннім виконавцям на умовах субпідряду. Угода, за якою робота 

виконується людьми зі зовнішньої компанії, яка зазвичай є фахівцем цієї 

праці. Часто редакцій, які не готові відкривати підрозділи із журналістики 

даних віддають ідеї проектів на аутсорсинг. 

Акізитивні емоції (від франц. acquisition – придбання) – потяг до 

нагромадження, заощадження, колекціонування. 

Аксіологія – (гр. αξια – цінність, вартість) – наука про теорію 

цінностей, їхню природу та зв’язки між ними, соціальними та культурними 

чинниками і структурою особистості. 

Ампліфікація (лат. amplification – поширюю, збільшую) – 

нагромадження синонімів або однотипних виразів для підсилення емоційного 

впливу вислову. 

Біхевіори́зм (від англ. behavior – поведінка) – один з напрямів 

психології, що зводить поведінку людей до механічних, машиноподібних 

актів у відповідь на зовнішні подразнення. 

Візуалізація даних (від лат. visualis – зоровий) – це наочне 

представлення масивів різної інформації; інструмент для інтерактивного 

навчання і дослідження даних, під час якого людина дізнається щодо цих 

даних щось нове.  

Гіпертекст – знакова конструкція (текст у сенсі) з мультиформатним 

поданням інформації (об’єднання тексту, графіки, відео, звуку), тобто 

полікодовий текст з повністю креолізованою фактурою, який реалізує свої 

функціональні можливості у електронному вигляді з допомогою механізмів 

гіперпокликань. 
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Дикодовий текст (гр. di – “два”) – це нелінійне гомогенне утворення, 

що містить коди двох знакових систем (вербальної та невербальної). 

Емотивний – синонім до слово емоційний, частіше вживається 

стосовно неконтрольованих емоцій (афектів). 

Експресія (від лат. expressio – вираження): 1) сила вираження, вияву 

яких-небудь почуттів, переживань тощо; 2) підкреслене виявлення почуттів, 

переживань; виразність; 3) інтенсивна виразність тексту, що створюється 

фонетичними, лексичними, граматичними, стилістичними засобами мови. 

Емоції (від. франц. еmotion – хвилювання, збудження) – психічне 

відображення об’єктивної дійсності у формі безпосереднього пристрасного 

переживання відношення предметів, явищ і ситуації до потреб і прагнень 

суб’єкта (задоволення, страх, радість, любов, здивування, гнів, сором тощо). 

Журналістика даних (англ. data journalism) – це створення 

конвергентного медійного контенту на основі використання великих масивів 

комп’ютерних та інтернет-даних; це новий набір навичок для пошуку, 

розуміння та візуалізації цифрових джерел у час, коли основних знань у 

традиційній журналістиці вже недостатньо.  

Імане́нтний (лат. immanens (immanentis) – властивий, притаманний 

чомусь) – внутрішньо притаманний предметам або явищам, той, що випливає 

з їхньої природи. 

Імпліцитний (від лат. implicito – сплітаю) – неявний, прихований, 

такий, що може бути виявлений тільки через свої зв’язки з іншими об’єктами 

чи процесами. Протилежне – експліцитний. 

Інформаційна графіка (інфографіка) – це графічне візуальне подання 

інформації, даних або знань, призначених для швидкого та чіткого 

відображення комплексної інформації; створене за допомогою засобів 

графічного дизайну повідомлення, яке не передбачає інтерактивного циклу.  

Кумулятивність – (від лат. cumulatio – скупчення) – нагромадження, 

інформаційне насичення, що веде до втомлюваності та, як наслідок, 

відторгнення і несприйняття такої інформації. 
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Когніти́вність (лат. cognitio, – пізнання, вивчення, усвідомлення) – 

здатність до розумового сприйняття і переробки зовнішньої інформації; 

вивчення і розуміння так званих “психічних станів” (тобто переконань, 

бажань і намірів) під час опрацювання інформації. 

Конотація (від лат. co(n) – об’єднання, сумісність, notatio – 

позначення) – додаткові риси, що супроводжують основний зміст поняття та 

використовується для опису супутнього емоційно-експресивного значення 

мовної одиниці. 

Креолізований текст – це текст, фактура якого складається з двох 

негомогенних частин: вербальної (мовної\мовленнєвої) й невербальної (яка 

належить до інших знакових систем на відміну від природної мови).  

Маніпуляція (лат. manipulatio – підступ, маневр) ставить за мету 

шляхом інспірованих дій та ошуканства вплинути на вчинки особи чи групи 

осіб на користь маніпуляторів. 

Мікротарґетування – система збору і аналізу величезної кількості 

інформації.  

Мобілізаційні (пугнічні) емоції – походять від потреби в подоланні 

небезпеки, цікавості до боротьби, гострих відчуттів, захоплення ризиком, 

почуття спортивного азарту, рішучість, мобілізація фізичних і розумових 

здібностей. 

Монокодовий текст – це лінійне або нелінійне утворення, до якого 

входять коди однієї семіотичної системи, передусім знакової системи мови. 

Обсерва́ція (лат. observatio, від observo – спостерігаю) – 

спостереження за ізольованими в спеціальному приміщенні людьми, які мали 

контакт з хворими. Журналіст Ю. Винничук називає обсерваціями власні 

публікації.  

Оказіональне слово (від лат. occasionalis – випадковий) – слово 

утворене принагідно, для конкретного випадку; мовленнєва експресивна 

одиниця, наділена властивостями невідтворюваності (утворюваності), 

ненормативності, номінативної факультативності та словотвірної похідності.  
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Пейорати́в (лат. рeior – гірше) – слова та словосполучення, що 

виражають негативну оцінку чогось або когось, несхвалення, осуд, іронію чи 

презирство. За допомогою пейоративів виражаються негативні емоції, однах 

їх не слід плутати з лайкою. 

Персвазивність – це процес переконування за допомогою вербальних, 

невербальних, психологічних та соціокомунікативних чинників впливу на 

основані вартісного (аксіологічного) інформування. 

Персвазивний текст – це текст, домінантною комунікативною 

функцією якого – в ієрархії інших комунікативно-прагматичних настановок – 

є вплив на ментальну сферу читача (його думки, оцінки) з метою зміни його 

поведінки. 

Персвазія (від лат. persuasio – умовляння, переконування) – це наукова 

теорія про переконування; синтез інтелектуальних, моральних, емоційних 

складників мови, які скеровані переконувати читача. 

Силогізм (від грец. συλλογισμός – міркую, роблю висновок) – 

дедуктивний умовивід, у якому з двох суджень, що називають засновками, 

одержують зумовлене ними третє судження – висновок. 

Синергія (від грец. συνεργία synergos – (syn) разом, (ergos) дія) – 

енергія спільної дії; праця, що твориться сумою конкретних персвазивних 

чинників, які конструктивно впливають на погляди чи переконання читача. 

Страте́гія (від грец. στρατηγία – мистецтво полководця) – загальний, 

недеталізований план конкретної діяльності, який охоплює тривалий період, 

спосіб досягнення складної цілі. 

Сугестія (від лат. suggestio – навіювання, натяк) – це подання 

інформації, яка сприймається без критичної оцінки і впливає на перебіг 

нервово-психологічних процесів. 

Установка (від франц. attitude – поза) – психологічна організація 

переконуванання читача, що схиляє його до активності в конкретній ситуації. 


