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Анотація 

 

Грисюк В.П. «Репрезентація сексуальності в українських масмедіа (на 

матеріалах українського телебачення та онлайн-ЗМІ за 2018-2020 рр.)». – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 

журналістики за спеціальністю 061 «Журналістика». – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2022. 

Контент сексуального характеру, що створюється шляхом репрезентації 

сексуальності, широко представлений на українському телебаченні та в 

онлайн-ЗМІ, однак є майже не дослідженим українськими вченими. Це 

спричинило виникнення наукового вакууму, що полягає у відсутності 

термінологічної бази, опису, класифікації, аналізу відповідного контенту. 

Іноземні вчені у своїх працях доводять, що тиражування теми сексуальності у 

сучасних мадіа може бути небезпечним для аудиторії, а за останні десятиріччя 

цей процес набув загрозливих масштабів (Ward et al., 2016). Саме цим 

зумовлена актуальність дослідження.   

Комплексна наукова проблема полягає у недостатній теоретичній базі 

та нерозумінні типів, меж, способів, патогенних моделей розповсюдження, а 

також ризиків маніпулювання у контенті сексуального характеру на 

українському телебаченні та в онлайн-ЗМІ. Мета дослідження – розв’язання 

комплексної проблеми шляхом аналізу, опису, класифікації та моделювання 

контенту сексуального характеру на українському телебаченні та в онлайн-

ЗМІ. Об’єктом дослідження є контент сексуального характеру на 

українському телебаченні та в онлайн-ЗМІ. Предмет – репрезентація 

сексуальності у контенті українського телебачення та в онлайн-ЗМІ у 2018 – 

2020 рр. 

У дисертації в межах соціальнокомунікаційного підходу застосовано такі 

методи: аналіз літератури, термінологічний аналіз, контент-аналіз, 

порівняння, «кейс стади», синтез, аналогія, індукція, моделювання, 
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моніторинг, класифікація. Також використане експертне інтерв’ю як метод 

збору інформації – були проведені інтерв’ю з представниками (продюсерами, 

керівниками, ведучими) найбільших українських телеканалів («СТБ», 

«Україна», «Новий канал»), а також онлайн-ЗМІ («Сегодня», «Wonderzine»).  

Наукова новизна полягає у тому, що в роботі уперше жанрові, структурні 

та проблемно-тематичні аспекти розповсюдження контенту сексуального 

характеру, а також особливості репрезентації сексуальності в українських 

масмедіа стали предметом детального вивчення у сфері соціальних 

комунікацій; проведено класифікацію контенту сексуального характеру на 

українському телебаченні та в онлайн-ЗМІ; виокремлено типи репрезентації 

сексуальності у масмедіа (репрезентація тіла, типажу, ролі та реакції); 

визначено особливості маніпулювання в аспекті репрезентації сексуальності 

(сексуалізація, об’єктивізація, таблоїдизація); описано та охарактеризовано 

патогенні моделі розповсюдження контенту сексуального характеру; 

досліджено ставлення представників українських телеканалів до ризиків для 

медіааудиторії, які несе контент сексуального харпактеру (за допомогою 

експертних інтерв’ю з представниками найбільших українських телеканалів 

(«СТБ», «Україна», «Новий канал»); запропоновано рекомендації для 

українських медіафахівців щодо особливостей роботи з контентом 

сексуального характеру.  

Удосконалено підхіди до вивчення проблем сексуалізації та 

об’єктивізації, запропоновані Б. Фредріксон і Т. Робертс (1997) та доповнені 

М. Нуссбаум (1995), Р. Ленгтон (2009). Отримали подальший розвиток такі 

аспекти процесу репрезентації сексуальності: визначення та опис 

маніпуляційних технологій у контенті українських масмедіа, дослідження 

сексуалізації сучасних медіа як глобальної та комплексної проблеми; розгляд 

сексуальності як одного з напрямків таблоїдизації медіа, а також дослідження 

особливостей сексуалізації контенту в сучасних ЗМІ.  

У результаті дослідження розв’язано комплексну проблему: на прикладах 

українських телевізійних проєктів та публікацій в онлайн-ЗМІ за 2018-2020 рр. 
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визначено типи репрезентації сексуальності в українських масмедіа 

(репрезентація тіла, типажу, ролів та реакції). Контент сексуального характеру 

на українському телебаченні та в онлайн-ЗМІ прокласифіковано за: 1) метою 

створення; 2) способами створення; 3) платформами; 4) аудиторією (вік, стать, 

соціальний і матеріальний статус, освіта, сексуальна орієнтація); 5) 

специфікою впливу; 6) жанрами та проблемно-тематичним ракурсом. Описано 

та проаналізовано на наявність ознак маніпуляції на рівні сексуалізації, 

об’єктивізації та таблоїдизації телевізійні проєкти «Один за всіх» («СТБ»), 

«Детектор брехні» («СТБ»), «Говорить Україна» («Україна»). Також 

визначино особливості застосування засобів створення комічного в аспекті 

репрезентації сексуальлності у випусках гумористичних шоу «Вечірній 

Квартал» («1+1»), «Дизель Шоу» («ICTV») та  «Вар'яти» («Новий канал») за 

2018-2020 рр. Окрім того, окреслено межі, охарактеризовано патогенні моделі 

та визначено ризики розповсюдження контенту сексуального характеру на 

українському телебаченні та в онлайн-ЗМІ. 

Результати вивчення репрезентації сексуальності у масмедіа, викладені у 

дисертаційному дослідженні, мають практичне значення для галузей 

журналістики, освіти та науки. Матеріали роботи можуть бути використані 

викладачами курсів «Медіаграмотність», «Медіабезпека», а також у процесі 

покращення законодавчої бази для регулювання кола суспільних відносин, що 

стосуються медіабезпеки: запропоновані типи репрезентації сексуальності 

допоможуть якісніше ідентифіковувати контент сексуального характеру, що 

важливо для розроблення нових механізмів боротьби з його негативними 

впливами. Сконструйовані патогенні моделі розповсюдження контенту 

сексуального характеру на українському телебаченні та в онлайн-ЗМІ є 

першим кроком у процесі встановлення нових правил його створення та 

демонстрації. 

Працівники українських інформаційних сайтів, творці нових 

журналістських проєктів, розважальних програм та ток-шоу можуть 

використовувати зібраний фактологічний матеріал та одержані результати 
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дослідження для покращення відповідного контенту та уникнення 

сексуалізації та об’єктивізації в аспекті таблоїдизації на українському 

телебаченні та в онлайн-ЗМІ.  

Ключові слова. Репрезентація, сексуальність, сексуалізація, контент 

сексуального характеру, медіаконтент, моделі поширення контенту, цифровий 

медіапростір, масмедіа, українські онлайн-ЗМІ, українське телебачення. 
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Abstract 

Hrysiuk V.P. «Representation of sexuality in the Ukrainian media (based on 

the material of Ukrainian television and online media for 2018-2020)». – 

Qualifyication scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the field of Journalism 

in the specialty 061 Journalism. – Kyiv Taras Shevchenko National University. 

Kyiv, 2021. 

The sexual content, that is created through the representation of sexuality is 

widely available on Ukrainian television and online media, but it is almost 

unexplored by Ukrainian scholars. This has created a scientific vacuum, which is the 

lack of terminology, description, classification, analysis and distribution models for 

the relevant content. Foreign scholars have argued in their works that the replication 

of sexuality in modern media can be dangerous to the audience, and in recent 

decades this process has reached threatening proportions (Ward et al., 2016). This is 

due to the relevance of the study. 

A complex scientific problem is the lack of theoretical basis and 

misunderstanding of the types, methods, patterns of distribution, as well as the risks 

of manipulation in sexual content on Ukrainian television and online media. The 

purpose of the study is to solve a complex problem by analyzing, describing, 

classifying and modeling sexual content on Ukrainian television and online media. 

The object of research is sexual content on Ukrainian television and online media. 

Subject – methods, types and manipulative technologies of sexual representation in 

the content of Ukrainian television and online media in 2018-2020. 

The following methods are used within the framework of social 

communication approach in the dissertation: literature analysis, terminological 

analysis, content analysis, comparison, case method, synthesis, analogy, induction, 

modeling, monitoring, classification. It is also used the expert interview as a method 

of information gathering – the representatives (producers, managers, hosts) of the 
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largest Ukrainian TV channels (STB, Ukraine, Novyi Kanal, as well as online media 

«Segodnia»). 

The research novelty of the results lies in the fact that for the first time in the 

dissertation, the  genre, the structural, problematic and thematic aspects of sexual 

content distribution, as well as features of sexuality representation in Ukrainian mass 

media became the subject of detailed study in the field of social communications; 

the classification of sexual content on Ukrainian television and online media was 

carried out; the types of representation of sexuality in mass media were distinguished 

(representation of body, type, role and reaction); the features of manipulation in the 

aspects of sexual representation (sexualization, objectification, tabloidization) was 

identified; pathogenic models of sexual content distribution was created; the attitude 

of representatives of Ukrainian TV channels to the risks of sexual content for the 

media audience (with the help of expert interviews with representatives of the largest 

Ukrainian TV channels («STB», «Ukraine», «Novy Channel») was studied; 

recommendations for Ukrainian media specialists on the peculiarities of work with 

sexual content were offered. 

The approaches to the study of sexualization and objectification proposed by 

B. Fredrickson and T. Roberts (1997) and supplemented by M. Nussbaum (1995), 

R. Langton (2009) have been improved. 

The following aspects of the process of sexual representation have been 

further developed: definition and description of manipulative technologies in the 

content of Ukrainian mass media, research of sexualization of modern media as a 

global and complex problem; consideration of sexuality as one of the directions of 

tabloidization of media, and also research of features of sexualization of content in 

modern mass media. 

As a result of the research, a complex problem was solved: on the examples of 

Ukrainian television projects and publications in online media for 2018-2020, the 

types of representation of sexuality in the Ukrainian mass media were determined: 

body representation, type, roles and reactions. Sexual content on Ukrainian 

television and in the online media is classified according to: 1) the purpose of 
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creation; 2) methods of creation; 3) platforms; 4) audience (age, gender, social and 

material status, education, sexual orientation); 5) the specifics of the impact, 6) 

genres, problem and thematic perspective. 

The TV projects «One for All» («STB»), «The Detector of Lie» («STB»), 

«Ukraine Speaks» («Ukraine») are described and analyzed for signs of manipulation 

at the level of sexualization, objectification and tabloidization. The peculiarities of 

the use of comic means in the aspect of sexual representation in the issues of 

humorous shows «Evening Quarter» («1+1»), «Diesel Show» («ICTV») and 

«Varyaty» («Novyi Channel») for 2018-2020 are also determined. In addition, the 

borders were delineated, pathogenic models were constructed, and the risks of sexual 

content distribution on Ukrainian television and online media were identified. 

The results of the study of sexuality representation in the mass media, presented 

in the dissertation research, are of practical significance for the fields of journalism, 

education and science. The materials of the study can be used by teachers of the 

courses in «Media Literacy», «Media Security», as well as in the process of 

improving the legal basis for regulating the range of public relations related to media 

security: The proposed types of sexual representation will help to better identify 

sexual content, which is important for the development of new mechanisms to 

combat its influence. The constructed pathogenic models of sexual content 

distribution on Ukrainian television and in the online media are the first step in the 

process of establishing new rules for its creation and demonstration.  

The workers of the Ukrainian news sites, creators of new journalism projects, 

entertainment programs and talk shows can use the collected factual material and 

research results to improve relevant content and avoid sexualization and 

objectification in the aspect of tabloidization on Ukrainian television and online 

media. 

Key words. Representation, sexuality, sexualization, sexual content, media 

content, content distribution models, digital media space, mass media, Ukrainian 

online media, Ukrainian television. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. З появою та популяризацією 

телебачення й інтернету роль контенту сексуального характеру значно 

посилилась, а важелі контролю, оцінки, а також можливості перевірки 

відповідної інформації навпаки послабилися, що призводить до таблоїдизації 

медіакомунікацій та невілювання якості журналістських матеріалів (Ward et 

al., 2016). Американські вчені Л. Ворд, С. Еріксон, Дж. Ліппман і С. Джаккарді 

з департаменту комунікаційних досліджень та психології Мічиганського 

університету (США) з’ясували, що контент сексуального характеру переважає 

в основних розважальних ЗМІ й з'являється приблизно у 85% фільмів і 82% 

телепрограм. До того ж на телебаченні розмови про сексуальність поширеніші, 

аніж відповідні зображення, а згадки про сексуальні ризики – мінімальні (Ward 

et al., 2016). 

 Окрім того, медіафахівці почали запроваджувати нові способи залучення 

аудиторії, зокрема шляхом використання маніпулятивних технологій в аспекті 

репрезентації сексуальності – сексуалізації та об’єктивізації. Як показують 

дослідження, упродовж останніх десятиліть у масмедіа зросла інтенсивність 

сексуалізації і чоловіків, і жінок (Ward, 2016). Хоча це явище більшою мірою 

стосується саме жінок (Hatton & Trautner, 2011, p. 256–278; Smolak, Murnen & 

Myers, 2014, p. 379-397). Сексуалізація у ЗМІ спричиняє виникнення у жіночої 

аудиторії тривог та проблем, пов’язаних з прийняттям свого тіла (Smolak & 

Murnen, 2011), обмежує свободу поведінки (Bernard & Wollast, 2019; Gray, 

Knobe, Sheskin, Bloom, & Barrett, 2011, p. 1207–1220; Loughnan et al., 2010, p. 

709–717). Відповідних досліджень стосовно чоловіків є значно менше (Perloff, 

2014, , p. 363-377; Fardouly and Vartanian, 2015, p. 82-88; Fardouly and Vartanian, 

2016, p. 1-5). Можливо, це пов’язано з тим, що у суспільстві закріпився 

стереотип, наче проблеми репрезентації тіла для чоловіків не мають 

особливого значення (McCabe and Ricciardelli, 2003, p. 5-26; Daniel and Bridges, 

2010, p. 32-38). Втім, тиск з боку масмедіа на чоловіків також призводить до 
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незадоволеності тілом, низької самооцінки, психологічних розладів, 

наприклад депресії (Barlett et al., 2008, p. 279-310). 

Дослідники масових комунікацій звинувачують ЗМІ у тому, що вони 

несуть відповідальність за маніпулювання у репрезентації тіла (Barlett et al., 

2008, p. 279-310) та у створенні «штучного ідеалу» (Homan, 2010, p. 240-245). 

Несхвальні оцінки можуть призвести до виникнення негативних думок, 

депресії й тривоги (Leone et al., 2005, p. 377-401), зокрема вони мають 

вирішальне значення для самооцінки (Clay et al., 2005, p. 451-477).  

Професор кафедри масових комунікацій з британського Лестерського 

університету Б. Гантер зазначає, що проблема сексуалізації стосується і дітей. 

Вчений написав монографію «Медіа та дитяча сексуалізація», у якій аналізує 

дискусії, пов’язані з сексуальністю у житті дітей, зокрема на рівні 

розважальних ЗМІ, реклами та нових медіаплатформ (Gunter, 2014). 

Сексуалізація медіа стала однією з ключових у монографії доцентки 

факультету журналістики Орегонського університету (США) Д. Мерскін, яка 

спробувала відповісти на питання: з якою метою сексуальні образи 

заповнюють медіапростір (Мерскін, 2015, с. 10-11).  

Основні теоретичні положення виклали у своїх наукових працях 

зарубіжні дослідники репрезентації сексуальності у масмедіа: Ф. Аттвуд, К. 

Рудделл, М. Джонс, М. Джіджі Дарем, Г. Лонгстаффіс, С. Пасонен, С. Бірман, 

М. Фезерстоун, Ж. Ламбіаз, Т. Рейхерт, М. Олівер, Ш. Калянараман, Ц. Гонг, 

Б. Біль, М. Мубарік, Е. Штейнбок, Р. Бейрн, Ш. Маулабокус, У. Хан, М. Сан 

Філіппо, К. Олбері, Д. Каган, К. Гупта, К. Черанковські, С. Ван Баувел, Д. 

Рейнтон, С. Джонс, Е. Браун, Л. Розуарн, Л. Смолак, С. Мурнен, Ф. Бернар, К. 

Грей, Дж. Нобе, С. Лагнан, Б. Гантер та Н. Річардсон.  

Важливими є дослідження, які провели українські вчені: Н. Сидоренко, 

А. Волобуєва, Н. Желіховська, О. Фоменко, І. Ігнатенко, М. Маєрчик, О. Кісь, 

О. Косюк (2008; 2009; 2012; 2013), Б. Потятиник, О. Козлова, Н. Смахтіна, Т. 

Говорун, В. Гайденко, К. Диса, О. Балалаєва, Л. Риженко, О. Першина, С. 

Котловий, О. Сивоглаз. Цінними для окреслення методологічних підходів до 
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аналізу медіаконтенту та медіааудиторії є праці В. Різуна (2003, 2008, 2012), 

Ю. Бондаря (2007; 2010), В. Корнєєва (2016), Л. Городенко (2012; 2016), В. 

Гоян (2006; 2012; 2018), А. Бессараб (2021a; 2021b), Р. Горбика (2017, 2018, 

2019), Ю. Гаврильця (2018; 2019), Є. Цимбаленка (2013), А. Бойко, О. Ромах, 

Т. Трачук, О. Чекмишева, К. Шендеровського, О. Порфімович, І. Бєлінської, 

Ю. Нестеряк, Т. Сащук, С. Соловйова та В. Рябічева.  

Однак особливості, типи та способи репрезентації сексуальності в 

українських масмедіа майже не досліджені, попри значні обсяги відповідного 

контенту та його патогенний вплив на медіааудиторію. Це стало причиною 

виникнення наукового вакууму. Виходячи з усього вищевказаного, наше 

дослідження є актуальним, потрібним та важливим для українського 

суспільства на сучасному етапі розвитку. 

Наукова проблема полягає у невизначеності меж та способів 

репрезентації сексуальності в українських масмедіа, форм маніпуляцій у 

контенті сексуального характеру на українському телебаченні та в онлайн-

ЗМІ, а також відсутності характеристики патогенних моделей його (контенту 

сексуального характеру) розповсюдження. Ця наукова проблема є складником 

комплексної проблеми репрезентації сексуальноті у суспільстві, включаючи 

аспекти сексуалізації та об’єктивізації у процесі таблоїдизації контенту 

сучасних медіа; відсутності належної теоретичної бази і фахівців з цього 

питання. Мета дослідження – розв’язання комплексної проблеми шляхом 

аналізу, опису, класифікації та моделювання контенту сексуального характеру 

на українському телебаченні та в онлайн-ЗМІ. 

Для досягнення мети поставлено такі завдання:  

– проаналізувати наукові джерела, літературу та основні дефініції 

стосовно досліджуваної теми; 

– виокремити типи репрезентації сексуальності в українських масмедіа; 

– класифікувати та описати контент сексуального характеру на 

українському телебаченні та в онлайн-ЗМІ;  
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– проаналізувати маніпуляційні технології (сексуалізацію, 

об’єктивізацію) у процесі репрезентації сексуальності у масмедіа;  

– описати патогенні моделі розповсюдження контенту сексуального 

характеру на українському телебаченні та в онлайн-ЗМІ; 

– запропонувати рекомендації для медіафахівців щодо нівелювання 

патогенного впливу у контенті сексуального характеру.   

Джерельна база дослідження. У дисертації використано теоретичні 

(наукові праці), практичні джерела (дані вторинних емпіричних матеріалів – 

рейтинги IPTV/OTT, «Kantar TNS CMeter», «Basetop») та емпіричні матеріали 

(364 публікації українських новинних сайтів («ТСН», «Обозреватель», «24 

канал»), 6 телевізійних проєктів («Вечірній Квартал» («1+1»), «Дизель Шоу» 

(«ICTV»), «Вар'яти-шоу» («Новий канал»), «Один за всіх» («СТБ»), «Детектор 

брехні» («СТБ»), «Говорить Україна» («Україна»)), 6 експертних інтерв’ю з 

представниками українських телеканалів («СТБ», «Новий канал», «Україна»)). 

Хронологічні межі дослідження – 2018-2020 роки. Контент сексуального 

характеру, на нашу думку, важливо проаналізувати на прикладах найновіших 

телевізійних проєктів та публікацій, щоб відстежити останні тенденції в 

аспекті репрезентації сексуальності в українських масмедіа й запропонувати 

найбільш релевантні рекомендації щодо способів та меж його (контенту) 

поширення. Зважаючи на значний масив контенту сексуального характеру на 

українському телебаченні та в онлайн-ЗМІ, трирічного періоду було достатньо 

для вирішення поставлених у дослідженні завдань та обґрунтування 

висновків.  

Об’єктом дослідження є контент сексуального характеру на 

українському телебаченні та в онлайн-ЗМІ. Предмет – репрезентація 

сексуальності у контенті українського телебачення та в онлайн-ЗМІ у 2018 –

2020 рр. 

Методи дослідження. У дисертації використано 

соціальнокомунікаційний підхід, суть якого, за визначенням професора В. 

Різуна, полягає «у фіксації, моніторингу, описі, аналізі та інтерпретації даних 
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у системі понять соціальнокомунікаційного інжинірингу» (Різун, 2012, с. 311-

312). На думку В. Корнєєва (2016), використання соціальнокомунікаційного 

підходу обумовляє компоненти методології дослідження: «методи 

дослідження самого явища, його природи, особливостей функціонування 

тощо; методи вивчення соціальних реакцій на явище; особливості його 

функціонування та розвитку» (с. 312).  Вчений Р. Горбик пише, що 

«журналістикознавство становить парадокс у системі суспільних та 

гуманітарних наук: наука хоч молода, та позбавлена широкої дискусії щодо 

гносеологічного апарату; дослідники не надто охоче використовують 

експериминтальні методи, дещо запізніло запозичують нові підходи із 

суміжних дисциплін» (Горбик, 2012, с. 5).  

– загальнонаукові: аналіз літератури та термінологічний аналіз (для 

опрацювання теоретичних аспектів дослідження репрезентації 

сексуальності в українських масмедіа та визначення понять 

«сексуальність», «репрезентація», «репрезентація сексуальності», 

«контент сексуального характеру», «сексуалізація», «об’єктивізація»); 

порівняння (для зіставлення тенденцій сексуалізації та таблоїдизації 

медіа в Україні та інших країнах світу), моніторинг (українських 

телеканалів та онлайн-ЗМІ), «кейс стади» (для вивчення особливостей 

репрезентації сексуальності в українських телевізійних програмах та 

шоу – «Один за всіх» («СТБ»), «Детектор брехні» («СТБ»), «Говорить 

Україна» («Україна»), «Вечірній Квартал» («1+1»), «Дизель Шоу» 

(«ICTV») та «Вар'яти» («Новий канал») за 2018-2020 рр.); 

моделювання та аналогії (для конструювання патогенних моделей 

розповсюдження контенту сексуального характеру на українському 

телебаченні та в онлайн-ЗМІ), контент-аналіз (для визначення 

маніпуляцій (сексуалізації, об’єктивізації, таблоїдизації) у контенті 

сексуального характеру в українських онлайн-виданнях («ТСН», 

«Обозреватель», «24 канал»), а також на телеканалах («СТБ», 

«Україна», «Новий канал», «1+1», «ICTV»)); класифікація (контенту 
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сексуального характеру на українському телебаченні та в онлайн-ЗМІ), 

описовий та порівняльний методи (опис та порівняння процесу 

репрезентації сексуальності в ток-шоу, телевізійних програмах та 

публікаціях в українських інформаційних онлайн-виданнях); синтез та 

індукція (для одержання висновків на основі фактів, встановлених на 

основі аналізу контенту сексуального характеру на українському 

телебаченні та в онлайн-ЗМІ).  

– використано експертне інтерв'ю як метод збору інформації (для 

проведення інтерв’ю з представниками (продюсерами, керівниками, 

ведучими) найбільших українських телеканалів («СТБ», «Україна», 

«Новий канал», а також онлайн-ЗМІ («Сегодня»)). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що в 

дисертаційній роботі  

уперше: 

– жанрові, структурні та проблемно-тематичні аспекти розповсюдження 

контенту сексуального характеру, а також особливості репрезентації 

сексуальності в українських масмедіа стали предметом детального 

вивчення у сфері соціальних комунікацій; 

– прокласифіковано контент сексуального характеру в онлайн-ЗМІ та на 

українському телебаченні; 

– виокремлено типи репрезентації сексуальності у масмедіа;  

– визначено особливості маніпулювання в аспекті репрезентації 

сексуальності в українських масмедіа (сексуалізація, об’єктивізація, 

таблоїдизація);  

– охарактеризовано патогенні моделі розповсюдження контенту 

сексуального характеру; 

– досліджено ставлення представників українських телеканалів до 

ризиків для медіааудиторії, які несе контент сексуального харпактеру; 

– запропоновано рекомендації для медіафахівців щодо нівелювання 

патогенного впливу у контенті сексуального характеру.   
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Удосконалено:  

– підходи до вивчення проблем сексуалізації та об’єктивізації, 

запропоновані Б. Фредріксон і Т. Робертс (1997) та доповнені М. 

Нуссбаум (1995), Р. Ленгтон (2009).  

Набули подальшого розвитку такі аспекти процесу репрезентації 

сексуальності:  

– визначення та опис маніпуляційних технологій у контенті українських 

масмедіа; 

– дослідження сексуалізації сучасних медіа як глобальної та 

комплексної проблеми; 

– розгляд сексуальності як одного з напрямків таблоїдизації медіа, а 

також дослідження особливостей сексуалізації контенту в сучасних 

ЗМІ. 

Особистий внесок здобувача. Подана до захисту дисертаційна робота – 

це самостійно виконане наукове дослідження. Автор особисто проаналізував 

контент українських телеканалів та онлайн-ЗМІ, виклад усі ключові ідеї та 

висновки, що розкривають його наукову новизну та актуальність. Основні 

результати дослідження опубліковані в одноосібних наукових публікаціях. 

Апробація наукових результатів. Результати, отримані у ході 

написання наукової роботи, були обговорені на засіданнях кафедри 

соціальних комунікацій в Інституті журналістики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (2017-2021 рр.). Окремі положення й 

висновки опубліковано у наукових публікаціях та представлено на 

всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях:  

Міжнародні науково-практичні конференції. 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи 

розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (м. 

Переяслав-Хмельницький, 2016 р.); XIX Міжнародна наукова конференція 

«Europe 2017. From Printed Word to Knowledge: Local Traditions and Global 

Transition» (м. Вільнюс, 6-7 травня 2017 р.); Міжнародна науково-практична 
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конференція в університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, 11 травня 

2018 р.); 5th International conference «Science and society» (м. Гамільтон, 2018 

р.); Міжнародна наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку медіагалузі 

і регіональні ЗМІ» (м. Тернопіль, 10-13 травня 2019 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Наукові знання: історія становлення та перспективи 

розвитку» (м. Тернопіль, 2019 р.); ХХѴ Міжнародна науково-практична 

конференція «Мова. Суспільство. Журналістика» (Київ, 5 листопада 2019 р.); 

Міжнародна  науково-практична конференція «Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки» (м. Рівне, 21-22 травня 2020 р.); 

Мультидисциплінарна міжнародна науково-практична онлайн-конференція 

«Виклики пандемії в теорії і на практиці» в рамках міжнародного проєкту 

«Медіадіалог 2020. Плюралізм і розуміння» (м. Київ, 16 грудня 2020 р.). 

Всеукраїнські науково-практичні конференції. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Медіаконтент: види, 

форми подачі та особливості сприйняття» (м. Київ, 4 квітня 2017 р.); V 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Об’єднані наукою: 

перспективи міждисциплінарних досліджень» (м. Київ, 2018), ІІI 

Всеукраїнська науково-практичної конференції студентів та молодих вчених 

«Новітні тенденції в медіагалузі» (м. Київ, 2021 р.). 

Окремі аспекти дослідження також були обговорені:  

 у рамках міжнародної програми «Media Migration Labs» (Німеччина, 

Україна, Грузія) за підтримки Institute for Analysis and Policy Dialogue 

IfAP (Берлін), Institute on Migration Policy (Берлін), Gender Media 

Caucausus Journalists Association (Грузія) у вересні-грудні 2020 року; 

 у ході наукового стажування у міжнародній програмі «Зміни перспектив 

медіаосвіти та політичного діалогу» (Україна, Вірменія, Грузія та 

Німеччина, 2-9 грудня 2018 року); 

 на ток-шоу «Тілесність інформаційного простору» у Волинському 

національному університеті імені Лесі Українки (2 жовтня 2019 року); 
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 на ток-шоу «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» у рамках 

проєкту ГО «Альтернативна журналістика» за підтримки Посольств 

США та Великої Британії (12 листопада 2020 року).  

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали роботи 

можуть бути використані викладачами курсів «Медіаграмотність», 

«Медіабезпека» для підготовки фахівців за спеціальністю 061 

«Журналістика», а також у процесі покращення законодавчої бази для 

регулювання кола суспільних відносин, що стосуються медіабезпеки: 

запропоновані типи репрезентації сексуальності допоможуть якісніше 

ідентифіковувати контент сексуального характеру, що важливо для 

розроблення нових механізмів боротьби з його впливами.  

 Працівники українських інформаційних сайтів, творці нових 

журналістських проєктів, розважальних програм та ток-шоу можуть 

використовувати зібраний фактологічний матеріал та одержані результати 

дослідження для покращення відповідного контенту та уникнення 

сексуалізації та об’єктивізації в аспекті таблоїдизації на українському 

телебаченні та в онлайн-ЗМІ. Сконструйовані патогенні моделі 

розповсюдження контенту сексуального характеру на українському 

телебаченні та в онлайн-ЗМІ є першим кроком у процесі встановлення нових 

правил його створення та демонстрації.   

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 4 наукових 

статтях у фахових журналах України, 3 статтях в іноземних виданнях, а також 

в 1 колективній монографії.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, кожен з яких має підрозділи і супроводжується висновками, 

загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг 

дисертації – 475 сторінок, з них: основний текст 182 сторінки, список 

використаних джерел (296 найменувань) – 26 сторінок, додатки – 267 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія та термінологічна база 

 
 

Репрезентація сексуальності у масмедіа – це одна з тих тем, які вчені у 

сфері соціальних комунікацій в Україні тривалий час не помічали. Це 

підтверджується тим, що у вітчизняній науці є невелика кількість відповідних 

праць. Однак дослідники масових комунікацій із США, ЄС та Австралії за 

останні десятиліття опублікували чимало фундаментальних наукових розвідок 

й наголошують на низці проблем, які потрібно вирішити уже сьогодні.  

У пропонованому дослідженні ключовими є два поняття – 

«сексуальність» та «репрезентація». Насамперед, спробуємо визначити, як 

розуміли феномен сексуальності відомі вчені та філософи у минулому і зараз, 

у XXI столітті.  

Офіційною датою початку наукового вивчення сексуальності вважається 

1886 рік, коли друком вийшла наукова праця австрійського та німецького 

психіатра Ріхарда фон Краф-Ебінга «Статева психологія» (Kraft-Ebing, 2013), 

де він описував статеві розлади, а також давав визначення важливим 

сексологічним термінам: мазохізм, фетишизм, садизм, ексгібіціонізм (додаток 

Г). Вчені Г. Ліф, Дж. Мані, А. Ерхард (Money & Ehrhardt, 1972), Р. Столлер 

(Stoller, 1985), у свою чергу, ідентифікували різні компоненти сексуальності: 

біологічну стать, ґендерну ідентичність та статеву поведінку (Корсіні & 

Ауербах, 2006).  

Французький теоретик культури та філософ М. Фуко (1926-1984) 

стверджував, що «сексуальність конституюється історично й дискурсивно в 

точці перетину влади і знання» (Фуко, 1996, с. 208). У його розумінні вона 

задається рядом наукових дискурсів: насамперед медичним, 

психоаналітичним та соціологічним. Українська науковиця Л. Шкіль зазначає, 

що тільки сучасне західне суспільство почало вивчати сексуальність з погляду 
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науки, хоча мистецтво еротичної чуттєвості існувало і розвивалося у багатьох 

традиційних цивілізаціях та культурах. «Мислитель у жодному разі не 

ототожнює поняття «секс» та «сексуальність», але ставить за мету знайти між 

ними взаємозв’язок», – пише вчена (Шкіль, 2010, с. 8).  

Уже на початку ХХ століття австрійський психолог З. Фрейд трактував 

секс як біологічний феномен, а сексуальність як «базову вроджену 

характеристику людини», яка визначає більшість форм поведінки людини, а 

також особливості психології. У концепції Фрейда виникає ідея 

соціокультурного контролю, котрий обмежує сексуальність. Це призводить до 

глибшого культурного розуміння розглянутого феномена. Якщо сексуальний 

інстинкт є гнучким за своєю суттю, це означає, що саме культура визначає 

його значення і задає вибір форм його задоволення (Фрейд, 1989; 1997). 

Сексуальність, у розумінні З. Фрейда, поняття значно ширше і об'ємніше за 

статевий інстинкт та його реалізацію. Вона емоційно забарвлена, залежна від 

попереднього досвіду, почуттів, поведінки партнера; є особливістю тільки 

людини. «Це не те, що обумовлює потяг однієї людини до іншої. Це – 

життєдайна сила, певне животворне начало», – зазначає вчений (Фрейд, 1989, 

с. 189). 

У другій половині ХХ століття виникають теорії, які визначають не тільки 

вплив культурних чинників на особливості сексуальності, а й трактують 

сексуальність як виключно культурний феномен. Ці ідеї розвинулись пізніше 

у постмодерністській філософії. Російська вчена Ю. Єпанова пише, що «Фуко 

поставив під сумнів біологічну природу сексуальності, вводячи поняття 

«дискурсу сексуальності». Під дискурсом слід розуміти серію висловлювань 

та текстів, що пропонує певний спосіб розмірковувань на будь-яку тему. На 

думку Фуко, протягом останніх трьох століть все більше сфер людського 

життя потрапило під сексуальний «диспозитив», а це вплинуло на структуру 

уявлення про ідентичність (Foucault, 1990).  «Ми не народжуємося 

сексуальними, а вчимося ними бути. І відбувається це тільки в суспільствах, у 

яких сформована ідея сексуальності. У рамках європейської культури її 
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народження відбувається, на думку вченого, в XVIII-XIX століттях», – 

наголошує Єпанова (Єпанова, 2011, с. 4-20). 

Сексуальність як культурний феномен був підтриманий й у рамках 

соціального конструктивізму, представленого в роботах Дж. Вікса (Weeks, 

1985; Weeks, 1991), В. Саймона (Simon, 1996; Simon, 1984, p. 53), С. Джексон 

(Jackson, 1983, с. 32-41, Jackson, 1992, p. 25-35), Л. Сегал (Segal, 1987, Segal, 

1990) та ін. З точки зору прихильників цього підходу безумовним пріоритетом 

у формуванні останньої володіє не природа, а соціокультурний контекст. 

Французький мислитель Ж. Бодрійяр (1929-2007) також вважав, що 

«сексуальність постає результатом культурного виробництва, будучи вже не 

реальністю, а ефектом реальності – знаком, відображеним у просторі засобів 

масової інформації та вбудованим у систему споживання» (Бодріяр, 2000, с. 

41). 

Згідно з Д. Левіт (1978), сексуальність можна розглядати як специфічну, 

психосоматичну мову тіла, як форму спочатку невербалізованих комунікації. 

У цьому сенсі статевий зв'язок з психосоматичної точки зору висловлює 

захопленість, прихильність, довіру, безпеку і задоволення. Оголеність, у свою 

чергу, означає щирість, довіру та відданість. Оскільки прихильність, близький 

контакт, довіра й безпека – це універсальні потреби людини, їхні елементи 

«бажані у будь-яких міжособистісних стосунках, зокрема сексуальних» 

(Leavitt, 2012). 

Драматичні зміни у розумінні сексуальності відбулися у 1960-х і 1970-х 

роках. У цей період форсувалися процеси сексуалізації капіталістичних 

суспільств (Evans, 1993, p. 135-158), фемінізації сексу (Ehrenreich and Jacobs, 

1986) і «демократизації інтимності» (Giddens, 1993, с. 65). Для цих змін було 

чимало причин, одна із яких – зростання та поширення комунікацій (Weeks, 

1996). Саме з цього часу проблеми репрезентації сексуальності у масмедіа 

почали набувати все більшої актуальності, а шляхи їх вирішення – суспільної 

значущості для регулювання медіапростору.  
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На думку української дослідниці Л. Акімової, сексуальність як 

багатогранне і багатоаспектне поняття (Мастерс, 1999) – це «сукупність 

психічних та фізіологічних реакцій, переживань та вчинків, пов'язаних з 

проявом та задоволенням статевого потягу» (Акімова, 2005, с. 9). Акімова 

пише, що сексуальність – це одна з граней існування людини, а не тільки її 

здатність до еротичної реакції, «вона має кілька взаємозалежних між собою 

аспектів, серед яких: біологічний, клінічний, психологічний, поведінковий, 

соціально-правовий та культурний» (Акімова, 2005, с. 9).  

Значною подією стало започаткування журналу «Journal of the History of 

Sexuality» (JHS) у 1990 році. У передмові до першого випуску наукового 

видання вказано, що «дослідження людської сексуальності проводилися 

психологами, соціологами, антропологами, істориками мистецтва і кіно, 

філософами, літературознавцями, а також розглядалися з міждисциплінарної 

перспективи» (Fout, 1990, p. 1). За роки існування журналу на його сторінках 

висвітлювалась низка проблем, пов'язаних із людською сексуальністю. 

Повертаючись до вивчення підходів щодо розуміння сексуальності, слід 

зауважити, що у попередніх наукових дослідженнях, нам вдалося найбільш 

конкретно сформулювати визначення «сексуальності» на основі дефініції, 

поданої в американському журналі «Promotion of Sexual Health» (Pan American 

Health Organization World/Health Organization). Отже, «сексуальність – це 

ключовий аспект життя людини, вона проявляється у діяльності, ставленні, 

цінностях, бажаннях, віруваннях, думках, фантазіях та є результатом взаємодії 

біологічних, психологічних, етичних, соціально-економічних, культурних, 

релігійних та інших чинників, а також включає у себе стать, ґендерну 

ідентичність і роль, сексуальну орієнтацію, інтимність, еротизм, репродукцію, 

задоволення та любов» (Promotion of Sexual Health, 2000, p. 6).  

Ключовим для дослідження є процес репрезентації. Репрезентація, за 

нашим визначенням, – це відтворення отриманої раніше інформації про 

частину навколишнього світу: річ, явище, процес або особу (Грисюк, 2018, с. 

18-20). Термін застосовують у різних галузях науки: філософії, соціології, 
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філології, культурології, лінгвістиці, мистецтвознавстві, історії, а також 

соціальних комунікаціях (Усманова, 2001, с. 51). Він походить з латинського 

«repraesentatio» (від «praesetare» – уявляти), однак у французькій мові 

«representation» означає «відтворення, показ» – представлення кого-, чого-

небудь і представництво від імені когось або чогось (Robert, 1985, с. 2169). У 

попередніх наукових дослідженнях ми зазначали, що «через особливості 

світогляду, індивідуального сприйняття, психічного, психологічного, 

емоційного стану, соціалізації, виховання того, хто репрезентує певну 

інформацію (предмет, явище, об'єкт тощо), відбувається спотворення 

інформації» (Грисюк, 2018, с. 18-20). 

У 1983 році у Каліфорнійському університеті (США) був започаткований 

міждисциплінарний науковий журнал «Representations». У цьому виданні, 

окрім багатьох інших тем, вчені розглядали питання сексуальності, статі та 

тіла. В аспекті вивчення репрезентації знаковою стала стаття «Світ як 

репрезентація» французького історика Р. Шартьєра в журналі «Annales» 

(1990). Вчений наводить визначення, сформульоване у стародруці 

французького лексикографа XVII ст. А. Фуртьєра «Dictionnaire universel de 

Furetière» (1727). На думку Фуртьєра, поняття «reprosentation» має дві 

дефініції з протилежними значеннями – з одного боку, процес репрезентації – 

це присутність, що демонструє публіці певну річ, явище або особистість, з 

іншого боку – дає можливість бачити те, що відсутнє (Chartier, 1989, p. 1514-

1515). 

Упорядники словника «Le Petit Robert» також розділили статтю 

«representation» на дві частини. У першому значенні репрезентація розглянута 

як субституція – «дія, у ході якої за допомогою зображення, фігури, знаку до 

чийогось відома доходить щось»), у другому – репрезентація – це міметичне 

нагадування, заміна чого-небудь або когось, дія замість іншого (Robert, 1985, 

с. 2169). До речі, схоже розуміння висловлює і вчена Родіонова  (Родіонова, 

2001, с. 651-652).  Вказані визначення на перший погляд є непоєднуваними, 

однак для обох характерна ідея заміни, субституції, що, у свою чергу, стає 
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полем для свідомої та несвідомої маніпуляції (Грисюк, 2018, с. 18-20). Влучне 

визначення дав й італійський вчений-історик К. Гінзбург, який пише, що 

«репрезентація – це інструмент опосередкованого пізнання, який дозволяє 

побачити відсутній предмет шляхом його заміни «зображенням», що здатне 

воскресити предмет в пам'яті або «описати» його таким, яким він є» (Гинзбург, 

1998).  

Британський науковець С. Холл вказує, що об'єкти репрезентації 

створюються у культурному контексті в процесі комунікації та  інтерпретації, 

кодування чи декодування текстів, і не мають змісту самі по собі (Hall, 1997, 

с. 203). «Ми надаємо речам значення тим, як ми їх репрезентуємо, які слова і 

сюжети вибираємо для їх опису, які візуальні образи використовуємо, які 

емоції асоціюємо з ними, які цінності приписуємо, тобто яким чином 

класифікуємо і концептуалізуємо ці речі», – пише вчений (Hall, 1997, с. 203). 

Професор Чикагського університету В. Мітчелл визначав репрезентацію 

як «сфабриковану заміну культури» (Mitchell, 1995), а професор креативних 

комунікацій з Канберрського університету Дж. Уебб стверджує, що 

«репрезентація створена для того, щоб створити сенс» (Webb, 2009, p. 8). 

Німецький засновник школи рецептивної естетики В. Ізер розуміє 

репрезентацію як «даність, яку акт представлення так чи так дублює» (Iser & 

Krieger, 1987, p. 217). 

Згаданий вище С. Холл виділяє дві системи репрезентації (Hall, 1997): 1) 

«ментальні репрезентації, які виникають через цілий ряд факторів у процесі 

розвитку людини у певній спільноті. Сюди можемо віднести рекламу (зокрема 

зображення тіла людини на предметах одягу, канцелярії), систему освіти 

(літературні, музичні та художні твори національних авторів, які описують 

переваги та недоліки зовнішності), комунікацію (у колі сім'ї, між друзями, 

колегами); 2) мову (певну систему знаків), завдяки якій ментальні 

репрезентації виражаються та включаються у процес обміну між людьми. 

«Будь-який звук, слово, зображення або об'єкт, який функціонує як знак, 
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організований з іншими знаками в систему, та здатний нести і виражати 

значення, є "мовою"», – пише вчений (Hall, 1997, с. 203-215). 

Американська дослідниця В. О'Доннелл у своїй монографії «A Companion 

to Reality Television» (2012) визначає, що таке репрезентація на телебаченні, як 

вона впливає на глядачів, яку роль відіграє у зображенні статі, етнічної 

приналежності, раси, національності і як це впливає на колективну пам'ять 

суспільства (Ouellette, 2016, p. 157-160). «Візуальна репрезентації – це 

повторне проєктування образу когось або чогось […] Це не оригінал, а ілюзія 

оригіналу, що виконує його функції», – пише вчена. На її думку, концепція 

репрезентації представлена у вигляді телевізійного коду, ряду аудіовізуальних 

систем, здатних створювати значення. Телебачення вибудовує реальність та 

демонструє її глядачам, вибираючи та інтерпретуючи зображення, 

використовуючи наратив, конфлікт, дію персонажа, діалог. Це відбувається за 

допомогою камер, освітлення, звуків, музики, редагування, налаштування, а 

також кастингів (аби обрати потрібні зовнішність, характер, типаж) (Ouellette, 

2016, p. 157-160). 

У попередніх наукових дослідженнях ми писали, що ключовим фактором 

репрезентації (з апеляцією до масової комунікації) є суб'єктивне прочитання, 

власна оцінка та бачення, сформоване у процесі життєдіяльності. 

Медіафахівці генерують аудіовізуальний контент та пишуть тексти з огляду на 

уявлення, ставлення, погляди та стереотипи, за якими живе суспільство у 

певний історичний період, частиною якого вони є (Грисюк, 2018, с. 18-20). 

Репрезентація сексуальності у масмедіа, за нашим визначенням, – це 

процес відтворення медіафахівцями типажів, ролей, реакцій та образів 

тілесності в аспекті сексуальності. Репрезентація сексуальності може 

відбуватися з використанням маніпуляційних технологій – сексуалізації та 

об’єктивізації. Медіаматеріали з різними типами репрезентації сексуальності 

пропонуємо називати контентом сексуального характеру або сексуально 

маркованим контентом.  
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1.2. Стан наукової розробки теми 

Найбільш прогресивними у розробці теми є американські, британські та 

австралійські дослідники медіакомунікацій. Важливим для розуміння 

масштабності проблеми став випуск колективної монографії «The Routledge 

Companion to Media, Sex and Sexuality» у 2017 році. До цієї праці доклались 

професорка британського Університету Сандерленда, дослідниця сексуальних 

культур, репрезентації сексуальності, редакторка журналу «Rutledge Porn 

Studies» К. Сміт, а також викладач Університету Сассекса (Велика Британія) 

Н. Річардсон, котрий, окрім того, у співавторстві з К. Сміт написав працю 

«Вивчення сексуальностей: теорії, репрезентації та практики» (Smith, 2017).  

Сучасні науковці досліджують такі аспекти репрезентації сексуальності у 

масмедіа:  

1. Вплив нових технологій на процес репрезентації сексуальності. 

Взаємозв'язок сексуальності, медіа та технологій з огляду на історичні, 

культурні, соціальні та політичні фактори вивчала професорка Мідлсекського 

університету (Велика Британія), редакторка журналів «Sexualities Journal» та 

«Porn Studies», авторка книги «Секс-медіа та технології» Ф. Аттвуд. Вона 

опублікувала ґрунтовні монографії за темою дослідження: «Секс-медіа» 

(Attwood, 2018), «Porn.com: Розуміння інтернет-порнографії» (Attwood, 2010), 

«Інтеграція сексу: сексуалізація західної культури» (Attwood, 2009), «Грошей 

немає? Комерція, порнографія та нові культури сексуальності» (Attwöod, 2007, 

p. 441-456). 

Викладачка кіно і телебачення в університетському коледжі Святої Марії 

«Strawberry Hill» (Велика Британія) К. Рудделл визначила способи та причини 

використання комп’ютерної програми «Rotoshop» у кіновиробництві, а також 

технології репрезентації особистості на екрані, зокрема виокремила проблему 

фрагментарності ідентичності. На її думку, «технологічні інновації можуть 

змінити форму кіно у реальному часі» (Ruddell, 2012, p. 7-23). 
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Викладачка та координаторка курсів інтерактивних мультимедіа у 

Технологічному університеті Сіднею (Австралія) М. Джонс досліджує 

взаємозв'язки концепту тіла, культури та технологій. Серед іншого Джонс 

актуалізує дискусію щодо використання графічного редактора «Photoshop» і 

його впливу на процес репрезентації тіла, а також маніпулювання у процесі 

відображення реальності шляхом конструювання «ідеальних образів», 

створених у «Photoshop» та інших цифрових медіа. Цю проблему, на її думку, 

варто вирушити законодавчо. Також вчена цікавиться, яким чином можна 

пов'язати репрезентацію і реальність, демонструючи при цьому, що тіло, 

показане в ЗМІ, і те, що є у реальності, не існують окремо один від одного. 

«Поки що нас оточують медіатіла», – зазначає вчена (Jones, 2008, p. 520). 

Професорка Університету Айови (США) М. Джіджі Дарем (Durham, 2014; 

2015; 2018) у книзі «Technosex: Precarious Corporealities, Mediated Sexualities, 

and the Ethics of Embodied Technics» описує «прогресивну структуру цифрової 

етики в техносексуальному ландшафті» (Durham, 2016, pp. 1-23), визначаючи 

складні зв'язки між сексуальністю та технологіями. «Нові методи сексуальної 

репрезентації та трансформації тіла – від секстингу до пластичних операцій – 

виникають у зв'язку із глибокими і складними взаємодіями наших бажань з 

медіаобразами», – пише вчена (Durham, 2016, pp. 1-23).  

2. Дискурс порнографії в аспекті репрезентації сексуальності та 

психоаналіз саморепрезентації вивчає викладач кафедри масмедіа та культури 

у Ньюкаслському університеті (Велика Британія) Г. Лонгстафф. Вчений у 

своїх працях «Знаменитості, порнографія та психоаналіз саморепрезентації» 

(Longstaff, 2020), «Від реальності до фантазії: знаменитості, реаліті-шоу та 

порнографія» (Longstaff, 2013, p. 71-80), а також «Давайте зробимо селфі: 

саморепрезентація та знеособлений нарцисизм в інтернеті» (Longstaff, 2019) 

дослідив використання фрейдистського та лаканівського психоаналізу щодо 

репрезентації маскулінної сексуальності у порнографії та цифрових ЗМІ. 

Професор Університету Турку (Фінляндія) С. Пасонен досліджує 

порнографію, популярну культуру і теорію афектів (Paasonen, 2011). У книгах 
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«Фігури фантазії» (2005) та «Афект та інтернет-порнографія» (2011) вчена 

визначиє, що «центральну роль у афективній динаміці порно відіграє відраза 

та почуття сорому». С. Пасонен також є співавтором видання «Порніфікація: 

секс і сексуальність у медіакультурі» (2007), у якому описує, як порнографія 

проникає та розповсюджується через ЗМІ, та аналізує її трансформацію: від 

музичних кліпів до відвертих дискусій у популярних журналах; від реклами 

до демонстрації статевих актів у творах мистецтва. На думку науковиці, ЗМІ 

занурюють нас в естетику порнографії: «зараз це невід'ємна частина 

популярної культури, а порнографія – частина нашого повсякденного життя» 

(Paasonen, Nikunen & Saarenmaa, 2007). 

3. Медіаобрази в аспекті репрезентації сексуальності досліджують Е. 

Стайс зі Стенфордського університету (США) та С. Бірман з Техаського 

університету в Остіні (США). Вчені стверджують, що порушення образу тіла 

може посилює у дівчат-підлітків депресивні симптоми (Stice & Bearman, 2001, 

p. 597). Натомість професор соціології М. Фезерстоун з Лондонського 

університету (Велика Британія) визначав взаємозв’язки між тілом та іміджем 

у рамках споживчої культури. Дослідник поставив під сумнів припущення, що 

методи трансформації автоматично приводять до позитивнішого образу тіла 

(Featherstone, 2010, p. 193-221). 

Проблему ролі культурного контексту у процесі ґенерування сексуальних 

образів піднімає вчена болгарського походження П. Куртова з Університету 

Флориди (США). За її словами, соціальні норми та очікування, пов’язані із 

сексуальною ідентичністю, були фундаментом для побудови провокаційного 

іміджу численних американських та європейських виконавців популярної 

музики від Д. Боуї до Мадонни та Леді Ґаґи, які кидали виклик усім 

сексуальним табу. Що відбувається, коли ці стилі та перформанси копіюються 

та відтворюються у різних контекстах, дослідниця показала на прикладі 

болгарського поп-фолк-співака Азіза. Незважаючи на комерційний успіх, його 

музичні кліпи заборонили, звинувачуючи в демонстрації гомоеротизму, а 

рекламу артиста піддали цензурі. Куртова стверджує, що ця імітація може 
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стати засобом для подолання протиріч між місцевим і глобальним (Kourtova, 

2013, pp. 52-66). 

4. Репрезентацію сексуальності у рекламі розглядали Ж. Ламбіаз з 

Техаського технічного університету в Арлінгтоні (США) та Т. Рейхерт з 

Коледжу інформації та комунікації у Південній Кароліні (США). Науковці 

вивчали медіаобрази жінок і чоловіків у контексті реклами та культури 

споживання (Lambiase, 2013; 2014), а також використання сексу для 

просування брендів, журналів, відеоігор, телепрограм, музики і фільмів. 

Ламбіаз та Рейхерт запевняють, що мережеві та кабельні програми 

продовжують «розсовувати кордону провокації та пристойності» (Reichert, 

Lambiase, 2006).   

Професорка медіадосліджень з Державного коледжу комунікацій Пенна 

(США)  М. Олівер та асистентка професора з Університету Північної Кароліни 

(США) Ш. Калянараман досліджували соціальні та маркетингові ефекти 

сексуального вмісту в аудіовізуальних ЗМІ та фільмах. Вчені довели, що 

зображення сексуального характеру можуть опосередковано підвищувати 

відчуття задоволення у глядачів за допомогою напруги або гумору (Oliver, 

Kalyanaraman, 2007, p. 596-614). 

Ц. Гонг з коледжу ЗМІ та комунікацій Техаського технологічного 

університету (США) довів, що реклама змішаного сексуального характеру 

(коли в одному повідомленні представлені і гомосексуальні, і гетеросексуальні 

моделі) має вищу ефективність, ніж реклама виключно гей-тематики (Gong, 

2020, p. 916-939). Професорка та директор Інституту професійного розвитку у 

Берліні (Німеччина) Б. Біль визначила, як репрезентуються типажі та ґендерні 

ролі жінок у вірусних рекламних фільмах. За її словами, жінок часто 

показують у таких стрічках, керуючись «традиційними ґендерними 

стереотипами» (Biehl, 2020, p. 439-455).  

М. Мубарік з Близькосхідного технічного університету (Туреччина) 

досліджував, наскільки часто в рекламі ЗМІ жінки репрезентуються як 
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сексуальні об'єкти і з’ясував, що «у середньому в одному з двух випадків, у 

яких вони фігурують» (Mubarique & Özkan, 2014).  

Загалом дослідження цієї теми мають суперечливі результати: одні дані 

засвідчують, що використання сексуалізованної реклами призводить до 

позитивної реакції від потенційних споживачів (Grazer and Kessling, 1995, p. 

47-57), а інші показують негативні ефекти (Bongiorno et al. 2013), наприклад 

погіршення фізичного та психологічного благополуччя жінок (Grabe et al., 

2008, p. 460), підсилення ґендерної нерівності, підняття рівня терпимості до 

сексуальних домагань і зґвалтувань, «прийняття міфу» (Ward, 2016, pp. 560-

577). 

5. Репрезентацію сексуальних орієнтацій у масмедіа досліджувала низка 

науковців. Е. Штейнбок з Лейденського університету (Нідерланди) простежує 

«альтернативні способи розуміння ґендерних переходів через естетику змін» 

у кіно (Steinbock, 2018; 2019). Викладачка Університету Ньюкасла (Австралія) 

Р. Бейрн вивчає репрезентацію лесбі-сексуальності у фільмах та телебаченні. 

На її думку, у серіалах показують «похмуру картину життя лесбіянок» (Beirne, 

2008). Взаємозв’язок «міської культури геїв і цифровими медіатехнологіями» 

у своїх наукових працях встановив викладач цифрових медіа в Університеті 

Сассекса (Велика Британія) Ш. Маулабокус.  

Професорка права Карлтонського університету (Канада) У. Хан на 

прикладі зображень з БДСМ-сценами спробувала провести межу між нормаю 

та патологією (Khan, 2015, pp. 49-58). Доктор філософії у галузі кіно та 

масмедіа з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі М. Сан Філіппо 

визначила центральну роль бісексуальності в сучасній екранній культурі, 

підкреслюючи її важливість для репрезентації, маркетингу та медіааудиторії 

(San Filippo, 2013). 

Професорка комунікацій з Технологічного університету Свінберна 

(Австралія) К. Олбері, окрім іншого, досліджує особливості розвитку 

гетеросексуальної молоді, зокрема вивчає практику цифрової 

саморепрезентації й ролі у цьому процесі медіа (зокрема соціальні мережі) з 
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точки зору формального та неформального сексуального навчання (Albury, 

2015). Д. Каган з Університету Ла Троба (Австралія) досліджує репрезентацію 

квір-сексуальності, аналізуючи літературу, телебачення, документальні 

фільми та новинні сюжети, щоб виявити соціокультурні основи квір-

свідомості та розуміння кризи СНІДу (Kagan, 2018, p. 27-37). Репрезентацію 

асексуальності у ЗМІ розглядали К. Гупта, викладачка кафедри ґендерних та 

сексуальних досліджень в Університеті Уейк Форест (США), та докторка 

філософії, доцентка кафедри ґендерних і феміністських досліджень в 

Оберлінському коледжі (США) К. Черанковські (Cerankowski, 2014). К. Гупта, 

провівши 30 глибинних інтерв'ю, дослідила взаємозв'язок між привілейованою 

сексуальністю та маргіналізацією асексуальності (Gupta, 2017, p. 991-1013), а 

К. Черанковські – проаналізувала прояви асексуальності в медіакультурі 

(Cerankowski & Milks, 2014).  

6. Репрезентацію сексуальності на телебаченні досліджувала докторка 

філософії з Оклендського університету (Нова Зеландія) М. Кавка. Вона 

визначила важливість сексуальної репрезентації у популярних реаліті-шоу, 

провівши аналіз та опис низки проєктів у цьому телевізійному жанрі (Kavka, 

2018, pp. 309-318).  

Дослідники статі та сексуальності з Гентського университету (Бельгія) Ф. 

Дханенс та С. Ван Баувел зазначають, що сексуальні теми (насамперед, 

сексуальний гумор) вважаються ключовою рисою ситкомів, однак у подібних 

стрічках про секс говорять радше натяками, аніж безпосередньо. Вчені на 

прикладі американського серіалу «Друзі»  визначили, яким чином там 

репрезентуються сексуальні практики та до яких дискурсів вони належать. 

«Незважаючи на його комічний імпульс і безтурботну обстановку, до ситкому 

не слід ставитися легковажно […] Це популярні продукти, які можуть охопити 

велику аудиторію (Mills, 2005), і стати орієнтиром для багатьох чоловіків та 

жінок у сучасних західних суспільствах», – пишуть науковці (Dhaenens & Van 

Bauwel, 2017). 
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Д. Рейнтон з Університету в Оттаві (Канада) вивчала прояви 

сексуальності у відеокліпах. Вчена припускає, що відсутність у музичному 

відео сексуалізованого чоловічого тіла «визначає його (чоловіка – Ред.) 

суб'єктність», а також допомагає зберегти «гегемоністську мужність». 

Натомість жінки, отримавши можливість зробити свій вибір, «вирішують 

стати сексуальними об’єктами» (Railton, 2011, pp. 85-86).  

Викладач кафедри масмедіа британського Університету Нортумбрія С. 

Джонс досліджував сексуальність у фільмах жахів. Вчений вказує, що «злиття 

сексу та жаху є виключно сучасним явищем», і воно настільки регулярне, що 

ці два поняття слід вважати «принаймні частково переплетеними» (Jones, 

2017). 

Е. Браун з Університету Юти (США) аналізувала сексуальність у 

відеоіграх. Науковиця критично оцінила наукові тексти, опублікавоні за 

останні 37 років, і зробила висновок, що дослідження про цю проблему з 

одного боку вказували на можливі ризики, а з іншого – їх вкрай мало 

(Harviainen, Brown & Suominen, 2018, p. 605-623).   

7. Репрезентацію сексуальності в інтернеті розглядала старша 

викладачка Мельбурнського університету (Австралія) Л. Розуарн. Науковиця 

написала ґрунтовну монографію «Інтимність в інтернеті: медіарепрезентація 

інтернет-зв’язків» (2016). Вона вивчила проблеми ґендеру, сексуальності, поп-

культури та впливу технологій на міжособистісні стосунки. За її словами, 

популярна культура (кіно, телебачення, ЗМІ і реклама) представляють 

абсолютно різні шляхи використання інтернету в аспекті інтимності: від 

новинних повідомлень про жертв онлайн-знайомств до історій про збоченців 

та девіантів (Rosewarne, 2016). 

«Інтернет розширює наші горизонти, пропонує нові (інколи більш 

ефективні) способи, як можна шукати любов, заводити друзів, займатися 

сексом, а також документувати події свого життя, вихвалятися, а також 

оплакувати втрати. Все це ми робити офлайн з незапам'ятних часів. Так, 
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методи могли змінитися, але бажання залишилися колишніми», – пише Л. 

Розуарн (Rosewarne, 2016, p. 1-4).  

Доцентка австралійського Університету Нового Південного Уельсу К. 

Олбері (Albury, 2013) цікавиться теоретичними та прикладними аспектами 

саморепрезентації сексуальності (Thumin, 2012), діджитал-саморепрезентації 

(Maina, 2010) та роллю у цих процесах ЗМІ та соціальних мереж.  

8. Сексуалізацію як явище досліджували Л. Смолак та С. Мурнен з 

департаменту психології Колоджу Кеньон (США). Вчені стверджують, що 

сексуалізація підтримує низький статус жінок і сприяє виникненню тривог та 

проблем, пов’язаних з прийняттям свого тіла (Smolak & Murnen, 2011, pp. 53-

75). К. Графф з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі (США) та Л. 

Смолак також з’ясували, що дівчата, одягнуті у сексуалізований одяг, 

оцінюються сторонніми людьми як менш розумні, менш компетентні, менш 

рішучі, з низьким рівнем поваги до себе (Graff, Murnen & Smolak, 2012, p. 764-

775).  

Ф. Бернар з Вільного університету в Брюсселі (Бельгія) пише, що 

сексуалізовані люди сприймаються такими, що володіють меншою кількістю 

людських рис (Bernard & Wollast, 2019). Професор психології і нейробіології 

Університету Північної Кароліни (США) К. Грей разом з професором 

філософії, психології та лінгвістики Дж. Нобе з Прінстонського університету 

(США), а також викладачем Єльського університету М. Шескіном виявили, 

що «зосередження уваги на тілі знижує рівень сприйняття свободи волі, але 

збільшує сприйняття досвіду (емоцій і відчуттів)», але припускають, що 

«фокус на тілі не применшує атрибуції всіх розумових здібностей» (Gray, 

Knobe, Sheskin, Bloom, & Barrett, 2011, pp. 1207-1220). С. Лагнан з 

Единбурзького університету (Велика Британія) запевняє, що об’єктивовані 

люди сприймаються як менш душевні, з меншим моральним статусом і 

обмеженою свободою поведінки (Loughnan et al., 2010, pp. 709-717). Професор 

кафедри масових комунікацій Лестерського університету Б. Гантер зазначає, 

що проблема сексуалізації стосується і дітей. Вчений написав монографію 



39 
 

«Медіа та дитяча сексуалізація», у якій аналізує дискусії, пов’язані з 

сексуальністю у житті дітей (Gunter, 2014). 

Досліджень стосовно сексуалізації чоловіків є значно менше (Perloff, 

2014, pp. 363-377; Fardouly and Vartanian, 2015, pp. 82-88; Fardouly and 

Vartanian, 2016, pp. 1-5). Це може бути повязано з тим, що у суспільстві 

закріпився стереотип, нібито проблеми репрезентації тіла мають значення 

тільки для жінок (McCabe and Ricciardelli, 2003, pp. 5-26; Daniel and Bridges, 

2010, pp. 32-38). Чоловіки як аудиторія не хочуть публічно ділитися своїми 

проблемами з репрезентацією тіла (Hargreaves and Tiggemann, 2006, pp. 567-

576). 

9. Зростає науковий інтерес до впливу соціальних мереж на сприйняття 

образу саме жіночого тіла (Fardouly, Diedrichs, Vartanian & Halliwell, 2015, pp. 

38-45); Fardouly and Vartanian, 2016, p. 1-5); Ahadzadeh et al. 2017, p. 8-16; 

Hendrickse et al. 2017, p. 92-100; Shankardass, 2018). Науковці з США, Великої 

Британії, Австралії доводять, що взаємодія з соціальними мережами може 

мати негативні наслідки для благополуччя молодих жінок, зокрема: 

погіршення якості сну (Woods and Scott, 2016, p. 41-49), низька самооцінка, 

підвищена тривожність і депресія (Woods and Scott, 2016; Primack et al. 2017, 

p. 1-9), низька задоволення зовнішнім виглядом та поганий настрій (Fardouly 

et al. 2017, p. 31-39.), високий ризик незадоволеності тілом та одержимість 

схудненням (Hendrickse et al. 2017, p. 92-100).  

Маніпуляції з фільтрами у соцмережі Instagram підвищують ймовірність 

того, що люди матимуть ідеалізовані уявлення про інших (Hendrickse et al. 

2017, Sheldon and Bryant, 2016, pp. 89-97). Також вчені стверджують, що чим 

більше часу жінки проводять в соціальних мережах та чим вони активніші, тим 

більше буде негативних наслідків (Tiggemann and Slater, 2013, pp. 630-633; 

Hendrickse et al. 2017; Holland and Tiggemann, 2017, pp. 76-79). 

Дослідниці Ж. Фардулі та Е. Галлівел з Центру емоційного здоров'я (CEH) 

Університету Маккуорі (Австралія) разом з Ф. Дідріхс з Університету Західної 

Англії (Велика Британія) та Л. Вартанян з Університету UNSW у Сіднеї 
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(Австралія) з’ясували, що «порівняння своєї зовнішності з зовнішністю інших 

людей, репрезентованих у різних типах медіа (соціальних мережах, на 

телебаченні, у музичних відеокліпах тощо) може відігравати важливу роль у 

самооб'єктивації молодих жінок» (Fardouly, Diedrichs, Vartanian & Halliwell, 

2015). Важливим для розуміння ролі соцмереж у сучасному суспільстві стало 

дослідження А. Бессараб, яка разом з колегами звернула увагу на історію 

виникнення та розвитку соціальних мереж, представила їх класифікацію. 

Вчена пише, що «соціальні мережі привабливі для будь-якого віку від 12 до 

61+, і  кожна вікова група відображає в них свої інтереси» (Bessarab et al., 

2021b). Вчений Р. Горбик, аналізуючи  сексуалізоване сприйняття Європи в 

Росії й Польщі на фоні України, зазначає, що «російський веб-простір 

переповнений напіввидуманими історіями про моральний занепад Заходу та 

розповідями про гей-прайди для дітей», зокрема «Гейропу» – «іронічний 

референс російських ультраконсерваторів на європейське розуміння прав 

людини» (Horbyk, 2017, p. 120).  

10. Репрезентацію сексуальності у гумористичному розважальному 

контенті досліджувала низка авторитетних науковців  (Azim et al., 2005; Kohn 

et al., 2011, p. 888-897; Brodzinsky, 1976; 1981; Derks 1993; McGraw & Warner). 

Зокрема П. Вртічка і Дж. Блек, які працюють у відділенні психіатрії та 

поведінкових наук Центру міждисциплінарних досліджень мозку в 

Стенфордському університеті (США), впевнені, що вивчення статевих 

відмінностей у сприйнятті гумору може допомогти зрозуміти типову людську 

поведінку і нейронні механізми, котрі лежать в основі психоневрологічних 

розладів (Vrticka et al., 2013, pp. 860-868).  

Також існує чимало досліджень, у яких вчені вивчали окремі аспекти 

сприйняття гумору з сексуальним змістом чоловічою та жіночою аудиторією 

(Martin, 2007; 2014; Chan, 2016). 

Н. Річардсон зазначає, що «західна культура одержима сексом – 

телебачення, кіно, журнали, музика, книги та інтернет насичені сексуальним 

змістом» (Richardson, 2003, с. 6-7). Він також впевнений, що є тільки два 
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культурних уявлення, які відрізняють людей від тварин – їжа та секс. «Ми 

створили специфічну культуру навколо сексу, яка змушує нас дотримуватися 

певних правил у процесі сексуальної взаємодії», – пише він. Взагалі ж, 

дослідник впевнений, що одна з важливих причин, чому сексуальність 

викликає настільки великий інтерес, полягає в «концептуальному зв'язку 

сексуального задоволення з життям та смертю» (Richardson, 2003, с. 6-7).  

Окремо концепти «репрезентації» та «сексуальності» розглядали й 

українські науковці, зокрема в сфері соціальних комунікацій. Термін 

«репрезентація» став ключовим у дисертаційних роботах низки вчених: Н. 

Шемякіна досліджувала «Авторську репрезентацію у мові сучасної 

французької преси» (Шемякіна, 2000), С. Субота захистила дисертацію про 

репрезентацію соціальної реальності (Субота, 2008), І. Брага визначала мовну 

репрезентацію образу держави в українській пресі (Брага, 2002), Г. Яновська 

вивчала фреймову репрезентацію іронії в пресі (Яновська, 2006), а Л. Гоц – 

репрезентацію магії в сучасній медіакультурі (Гоц, 2014).  

Близькі до теми нашого дослідження праці опублікували: В. Різун  (Різун, 

2003), Л. Афанасьєва, Ю. Капак, Т. Кабанець, Л. Масімова, О. Лагода, А. 

Кікоть, В. Бавикіна, Ю. Маслова, О. Клепикова, Д. Чувашова, Л. Білякович, І. 

Галуцьких, Р. Безугла, О. Мудрик-Іванець. Явище репрезентації в інших 

галузях гуманітарних наук також вивчали: соціологи А. Тащенко, Я. Яненко 

О. Роздобутько, філософи С. Клепко, С. Чжан, В. Корабльова, В. Фомічова, 

мистецтвознавці А. Сімферовська, М. Обихвіст, В. Головей, культуролог І. 

Грабовська, філологи М. Степанюк, Л. Дорошина, Л. Федоренко, етнічний 

психолог А. Сошніков, лінгвіст В. Іващенко.  

Натомість вивчення проблем сексуальності в українській науці почалося 

відносно недавно, однак уже опубліковано декілька міждисциплінарних 

праць, що є дотичними до теми нашого дослідження і слугують його 

теоретичною базою. Різні аспекти сексуальності вивчали: С. Павличко (2000), 

О. Косюк (2009; 2013), О. Козлова (2009), Н. Смахтіна Н. (2011), Т. Говорун 

(1995), В. Гайденко (2009), К. Диса (2010).  
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Важливими для розрізнення основних дефініцій у цій роботі були наукові 

праці з ґендерних студій Н. Сидоренко (1994; 2004; 2016), А. Волобуєвої 

(2008), Н. Желіховської (2012), О. Балалаєвої (2019), Л. Риженко (2016), О. 

Фоменко, О. Першиної (2005), С. Котлової, (2020), О. Сивоглаз (2017). 

 За допомогою етнографічних праць М. Грушевського, В. Балушок, П. 

Богатирьова, Д. Яворницького, О. Воропая, Г. Кабакова, Ю. Липи, М. 

Маєрчик, І. Ігнатенко вдалось простежити специфіку та етапи процесу 

формування української медіааудиторії. Однак проблеми репрезентації 

сексуальності в українських масмедіа все ж не були досі проаналізовані. 

 

1.3. Особливості репрезентації сексуальності в українській культурі 

Сексуальну поведінку українців в історичній ретроспективі досліджувала 

низка відомих етнографів, істориків та антропологів. Варто звернути увагу на 

монографії фольклористки І. Ігнатенко («Жіноче тіло у традиційній культурі 

українців» (2016) та «Чоловіче тіло у традиційній культурі українців» (2016), 

у яких дослідниця за допомогою етнографічних записів та архівних 

фотографій розкриває подробиці інтимного виховання, набуття жінками та 

чоловіками першого сексуального досвіду в українській традиції. Не менш 

цінними є праці культурної антропологині та квір-феміністки М. Маєрчик. Її 

монографія «Ритуал і тіло» (2011) присвячена семіотиці тілесності в 

українській обрядовій традиції – символіці руху, частин тіла, статі та 

ритуальної андрогінії, одяговим і кулінарним кодам. Історик та антрополог О. 

Кісь видала монографію «Жінка в традиційній українській культурі» (друга 

половина XIX – початок XX ст.), у якій вивчала ґендерну проблематику в 

історично-культурній ретроспективі (Кісь, 2008). Багато в чому праці 

вищезгаданих дослідниць ґрунтуються на працях українського дослідника М. 

Грушевського. Надзвичайно важливим також є дослідження української 

вченої О. Косюк, яка у 2009 році опублікувала монографію «Гра-інформація-

комунікація: генетичний розтин розважальної продукції електронних 
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масмедіа». Дослідниця вперше здійснила спробу створення теоретичної 

концепції сучасних медіарозваг та здійснила класифікацію продукованих 

електронними ЗМІ проєктів. На думку О. Косюк, «медіаексперти осуджують 

еротичні розваги, зараховуючи до порнокатегорії мало не все, що циркулює в 

інформаційному просторі, і пропонують її заборонити як шкідливу й нікому 

не потрібну» (Косюк, 2009, с. 35). У підсумку спостерігаємо «дивну ситуацію: 

медіапростір буквально переповнений продукцією, котра активно 

споживається, будучи „нікому не потрібною“» (Косюк, 2009, с. 35).  

Сексуальності у фольклорі приділив увагу також Х. Вовк у книзі 

«Український фольклор. Сороміцькі звичаї, казки, пісні, приказки, загадки і 

лайки» (1898). Важливою є праця історика та соціального психолога М. 

Махнія «Зачарована етноеротика: метаморфози українського лібідо» (Махній, 

2012), у якій автор пропонує еротичне тлумачення фольклорних символів та 

міфологем, реконструює староукраїнські фалічні культи, піддає аналізові 

прояви національного лібідо. М. Махній зазначає, що в ментальності українців 

сексуальна функція представлена як рівноцінна в обох статей, тому в 

українських еротичних піснях ініціатива у сексуальних стосунках часто йде і 

від жінки (Махній, 2012). Дослідниця української етносексології О. Кікінежді 

зазначає, що у змісті сороміцьких співанок, лібідо представлене як притаманне 

людській природі, земне та безпосереднє (Кікінежді, 1999). Однак часто у 

сороміцьких піснях назви ерогенних зон, статевих органів є алегоричними, а 

застосовані порівняння мають гумористичний відтінок. М. Махній (2012) 

пише, що висміювання відбувається, аби підкреслити прийняття тілесності як 

такої, що приносить радість, задоволення та втіху (Махній, 2012). 

За словами українського публіциста Ю. Липи, духовним центром в 

українській традиції є образ жінка-матері – вона єднає довкола себе родину. 

Власне, це є характерним для хліборобської культури із її підпорядкованістю 

природним циклам і ритму праці на землі. «Образ Великої Матері, божества 

прапрадідів сучасних українців, – найдавніший символ агрокультурного 

населення», – пише вчений (Липа, 1938, c. 2-4). У народній традиції тільки 
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жінки могли бути присутні на пологах, «нічному сидінні при покійному», 

«очікуванні душі після похорону», на сороковинах, виконували поховальні 

голосіння (Кабакова, 2007, c. 180-202). Жінки здавна відповідали за внутрішнє 

і потаємне – сім’ю і домашнє господарство, ворожіння (магію, обряди); їх 

обмежують у статевому житті. Темами жіночих розмов переважно були 

чудеса, знаки, зцілення, пологи, влаштування дітей, хвороби, смерті та ін. 

(Кабакова, 2007, c. 180-202). До чоловічого дискурсу входили історичні 

анекдоти, байки, перекази. Вони часто приміряли на себе маску блазеня: 

жартували на вечерницях, під час обрядів, над дівчатами, їх ворожінням тощо 

(Балушок, 1998, с. 96; Максимович, 2002; Воропай, 1991; Галька, 1874).  

Втім, до жінок існувало дещо упереджене ставлення. Фактом на 

підтвердження цієї тези є заборона жінкам входити на територію Запорізької 

Січі у XVI-XVIII ст. Згідно з дослідженнями вченого С. Жеребкіна, для 

козацького суспільства був характерний «чоловічий гомосексуальний ерос», 

адже він регулює соціальні стосунки у групі чоловіків завдяки «особливому 

механізму сексуальної дискримінації» (Жеребкин, 2002, c. 230). Цей механізм 

виключає інтимні сексуальні стосунки з жінкою, а також будь-який статевий 

акт, який не є знаком опущення індивіда (Жеребкин, 2002, c. 230). Свою тезу 

С. Жеребкін підкріплює цитатою з «Записок про Північну Русь» П. Куліша, 

яка була побудована переважно на фольклорному та історичному матеріалах 

(Явopницький, 1990). Вважаючи себе лицарями, козаки, очевидно, «прагнули 

духовної та тілесної чистоти» (Жеребкин, 2002, c. 230).  

Народні звичаї демонструють такі характерні риси українців в аспекті 

сприйняття сексуальності: взаємозвязок сміхової культури та сексуальності; 

важливість збереження дівочої цноти; позасімейність чоловіків; надання сексу 

магічного значення; подвійна мораль (молодіжна та родинна); замаскованість 

(завуалізованості еротичного у підтекстах); комунікація на інтимні теми 

відбувалась у формі сороміцьких пісень та жартів.  
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Якщо окреслити специфіку національної сексуальної традиції, яка 

існувала тривалий час лише в усній формі (наприклад, сороміцькі пісні), то це 

будуть (за М. Махнієм):  

 ритуалістичність (пісні виконували у рамках певного обряду – 

весільного, календарного); 

 іронічність; 

 евфемістичність; 

 доброзичливість.  

Тож справедливо можемо назвати вищенаведені звичаї – взірцем 

української праеротичної комунікації, яка, в свою чергу, шляхом передачі з 

покоління у покоління заклала основу світоглядних орієнтирів сучасної 

аудиторії масмедіа (Косюк, 2009).  
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Висновки до першого розділу 

У першому розділі «Теоретичні основи дослідження» наведені 

найважливіші праці українських та іноземих дослідників соціальних 

комунікацій, які вивчали окремі аспекти репрезентації та рецепції 

сексуальності в інформаційному просторі. Зокрема, детальніше 

проаналізований досвід європейських, американських та австралійських 

наукових шкіл.  

Основними концептами дослідження визначено «сексуальність» та 

процес «репрезентації». З’ясовано, що вони є міждисциплінарними, тож у різні 

історичні періоди розглядалися вченими з різних галузей науки, насамперед у 

філософії, медицині, психології, етнографії (Р. фон Краф Ебінг, М. Фуко, З. 

Фрейд, Ж. Бодрійяр, К. Гінзбург, С. Холл, М. Грушевський, М. Маєрчик, С. 

Павличко). Визначено, що, згідно з дефініцією журналу «Promotion of Sexual 

Health», сексуальність включає у себе стать, ґендерну ідентичність і роль, вона 

є результатом взаємодії культурних, етичних, соціально-економічних, 

біологічних та інших  чинників, та виражається у ставленнях, цінностях, 

думках, фантазіях тощо (Promotion of Sexual Health, 2000).  

Встановлено, що термін «репрезентація»  використовуються у низці сфер: 

мистецтвознавстві,  соціології, культурології, історії, філології, філософії, 

лінгвістиці та соціальних комунікаціях. Проаналізувавши праці українських та 

іноземних вчених, ми з'ясували, що репрезентація – це відтворення людиною 

інформації про суб'єкти, об'єкти, явища, процеси у навколишньому світі. В 

основі процесу репрезентації – власне прочитання, суб’єктивна оцінка, 

індивідуальне сприйняття, яке формується у процесі життєдіяльності (Грисюк, 

2018, с. 19-23).  

Найбільш прогресивними у вивченні проблем репрезентації 

сексуальності є дослідники соціальних комунікацій з США, ЄС та Австралії. 

Науковці вивчають такі аспекти: 1) вплив нових технологій на процес 

репрезентації сексуальності (Ф. Аттвуд, К. Рудделл, М. Джонс, М. Джіджі 
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Дарем); 2) дискурс порнографії та психоаналіз саморепрезентації (Г. 

Лонгстаффіс, С. Пасонен); 3) медіаобрази у процесі репрезентації 

сексуальності (С. Бірман, М. Фезерстоун, П. Куртова); 4) репрезентацію 

сексуальності у рекламі (Ж. Ламбіаз, Т. Рейхерт, М. Олівер, Ш. Калянараман, 

Ц. Гонг, М. Мубарік); 5) репрезентацію сексуальних орієнтацій у масмедіа (Е. 

Штейнбок, Р. Бейрн, У. Хан, М. Сан Філіппо, К. Олбері, Д. Каган, К. Гупта, К. 

Черанковські); 6) репрезентацію сексуальності на телебаченні (М. Кавка, Ф. 

Дханенс, С. Ван Баувел, Д. Рейнтон, С. Джонс, Е. Браун); 7) репрезентацію 

сексуальності в інтернеті (Л. Розуарн, К. Олбері); 8) сексуалізацію як явище 

(Л. Смолак, С. Мурнен, К. Графф, Ф. Бернар, К. Грей, Дж. Нобе, С. Лагнан, Б. 

Гантер); 9) вплив соціальних мереж на сприйняття образу жіночого тіла (Ж. 

Фардулі, Е. Галлівел, Ф. Дідріхс, Л. Вартанян); 10) репрезентацію 

сексуальності у гумористичному розважальному контенті (П. Вртічка, Дж. 

Блек, Н. Річардсон). 

За допомогою праць М. Махнія, П. Богатирьова, О. Воропая, Д. 

Явopницького, Г. Кабакова, Ю. Липи, М. Маєрчик, І. Ігнатенко визначити 

основні риси національної сексуальної традиції: евфемістичність, іронічність, 

ритуалістичність, доброзичливість.  
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РОЗДІЛ 2. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СЕКСУАЛЬНОСТІ ЯК ЯВИЩЕ В 

УКРАЇНСЬКИХ МАСМЕДІА 

2.1. Методологія дослідження репрезентації сексуальності у масмедіа 

Дослідження репрезентації сексуальності в українських масмедіа 

складалося з таких етапів: 1) систематизація теоретичної бази; 2) пошук, 

планування та підготовка матеріалів для проведення дослідження; 3) 

моніторинг найбільших українських телеканалів для визначення 

найпопулярніших видів контенту; 4) здійснення первинного дослідження: 

«кейс-стади» та проведення контент-аналізу; 5) класифікація та опис контенту 

сексуального характеру на українському телебаченні та в інтернет-ЗМІ; 6) 

опис патогенних моделей поширення контенту сексуального характеру; 7) 

інтерпретація отриманних результатів та формулювання висновків.  

Систематизація теоретичної бази дослідження. Завдяки сформованій 

теоретичній базі дослідження виявлено основні аспекти та актуальні проблеми 

у вивчені процесу репрезентації сексуальності у сучасних масмедіа, зокрема: 

1) вплив нових технологій на процес репрезентації сексуальності у масмедіа; 

2) значення порнографії в аспекті репрезентації сексуальності та психоаналіз 

саморепрезентації; 3) значення медіаобразів в аспекті репрезентації 

сексуальності; 4) репрезентація сексуальності у рекламі; 5) репрезентація 

сексуальних орієнтацій у масмедіа; 6) особливості репрезентації сексуальності 

на телебаченні; 7) специфіка репрезентації сексуальності в інтернеті; 8) 

сексуалізація як явище у сучасних медіа; 9) вплив соціальних мереж на 

сприйняття образу тіла; 10) репрезентація сексуальності у гумористичному 

розважальному контенті.  

Пошук, планування та підготовка матеріалів для проведення 

дослідження. На основі зібраної теоретичної бази, а також проведених 

експертних інтерв’ю з представниками українських телеканалів, здійснено 

планування первинного емпіричного дослідження, визначено телевізійні 

проєкти та новинні сайти для дослідження.  
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Моніторинг найбільших українських телеканалів для визначення 

найпопулярніших видів контенту: «1+1» за 1-30 березня 2020 року (додаток 

Е1), «Україна» за 1-31 березня 2020 року (додаток Е2), «СТБ» за 1-30 березня 

2020 року (додаток Е3). З’ясовано, що на всіх трьох вищезгаданих телеканалах 

переважає розважальний контент, зокрема шоу (у т. ч. гумористичні), а також 

фільми та серіали, котрі й були взяті для детальнішого опису та аналізу.   

Проведення первинного дослідження за допомогою: 

1) «Кейс-стади». Проаналізовано види сексуально маркованого гумору в 

аспекті репрезентації сексуальності у чотирьох випусках «Вечірнього 

Кварталу» («1+1») за 2018-2020 рр. (випуски від 03.11.2018 р., 28.09.2019 р. та 

13.06.2020 р.), у чотирьох випусках «Дизель Шоу» («ICTV») за 2018-2020 рр. 

(випуски від 13.10.2018 р., 15.03.2019 р. та 01.05.2020 р.) і чотирьох випусках 

«Вар'яти-шоу» («Новий канал») за 2018-2020 рр. (випуски від 30.10.2018 р., 

24.12.2019 р. та 25.12.2020 р.). Загальну кількість сцен (мініатюр) сексуально 

маркованого гумору (фарсу, клоунади, подиву, непорозуміння, іронії, сатири 

та пародії) ми вносили у діаграми (діаграми 1.1, 1.2, 1.3; 2.1., 2.2., 2.3.; 3.1, 3.2., 

3.3). За 100% було взято весь гумор відповідного спектру. До сексуального 

маркованого гумору було віднесено сцени, у яких гумористи або 

безпосередньо актуалізували тему сексуальності (сексу, статі, ґендеру тощо), 

або завуалізовано – у підтекстах. 

Також проаналізовано 17 випусків шоу «Один за всіх» («СТБ») за 2018 

рік (весь 11 сезон), 18 випусків шоу «Детектор брехні» («СТБ») за 2020 рік 

(весь 10 сезон) та 5 випусків щоденного соціального ток-шоу «Говорить 

Україна» («Україна») за квітень 2019 року (всього переглянуто 15 випусків, 

що вийшли в ефір у квітні 2019 року) в аспекті репрезентації сексуальності, 

таблоїдизації, сексуалізації та об’єктивізації. Під час дослідження шляхом 

опису та характеристики було визначено проблематику контенту сексуального 

характеру, а також стать героїв випусків, відносно яких застосовувались 

сексуалізація та/або об’єктивізація в аспекті таблоїдизації.    
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Було розроблено систему критеріїв для аналізу медіапродуктів: визначено 

ознаки певних типів репрезентації сексуальності (репрезентація тіла, типажу, 

ролі та реакції), таблоїдизації, сексуалізації та об’єктивізації (Див.: підрозділ 

«Маніпуляції у процесі репрезентації сексуальності»). 

2) Контент-аналіз. Проаналізовано контент сексуального характеру на 

сайті «24 каналу» (пошук публікацій на сайті за вказаний період часу 

здійснювався за ключовим словом «сексуальність») за 01.05. – 01.08.2018 р. 

(20 публікацій), за 30.09. – 31.12.2019 р. (61 публікація) та за 01.01. – 

30.04.2020 р. (64 публікації); контент сексуального характеру на сайті 

«Обозреватель» (пошук публікацій на сайті за вказаний період часу 

здійснювався за ключовим словом «сексуальність») за 01.07. – 31.08.2018 р. 

(60 публікацій), за 01.09. – 30.10.2019 р. (45 публікацій), за 01.01. – 31.03.2020 

р. (54 публікації); контент сексуального характеру на сайті «ТСН» (пошук 

публікацій на сайті за вказаний період часу здійснювався за ключовим словом 

«сексуальність») за 01.07.  – 13.12.2018 р. (20 публікації), за 01.08. – 25.09.2019 

р. (20 публікацій) та за 02.08. – 29.10.2020 р. (20 публікацій). У ході аналізу 

визначалися: назва публікації, дата, рубрика, жанр, тип репрезентації 

сексуальності, наявність ознак сексуалізації, таблоїдизації, стать особи щодо 

якої застосовувалась сексуалізація в аспекті таблоїдизації.  

Вказаного часового періоду було достатньо для того, щоб зробити 

обґрунтовані висновки та простежити основні тенденції у процесі 

репрезентація сексуальності. 

Проведена класифікація контенту сексуального характеру на 

українському телебаченні за: 1) метою створення; 2) способами створення; 3) 

платформами для розповсюдження (для онлайн-ЗМІ), 4) аудиторією (вік, 

стать, соціальний і матеріальний статус, освіта, сексуальна орієнтація); 5) 

специфікою впливу; 6) жанрами та проблемно-тематичним ракурсом. 

Класифікація здійснювалась на основі обраних для аналізу телевізійних 

проєктів (показаних на телеканалах: «1+1», «ICTV», «Україна», «СТБ», 



51 
 

«Новий канал») та журналістських публікацій («ТСН», «Обозреватель», «24 

канал»). 

Опис патогенних моделей поширення контенту сексуального характеру. 

За допомогою аналізу особливостей репрезентації сексуальності у трьох 

українських телевізійних шоу «Детектор брехні» («СТБ»), «Один за всіх» 

(«СТБ»), «Говорить Україна» («Україна») побудовано патогенну модель 

розповсюдження контенту сексуального характеру в українських телевізійних 

проєктах, що включає три елементи: 1) розважальність; → 2) репрезентація 

сексуальних типажів, ролей та реакцій; → 3) таблоїдизація. Аналіз 

особливостей репрезентації сексуальності на трьох українських новинних 

сайтах «24 каналу», «ТСН», «Обозревателя» за 2018-2020 рр. став основою для 

побудови патогенної моделі поширення відповідного контенту в українських 

онлайн-ЗМІ, що також складається з трьох елементів: 1) розважальність; → 2) 

сексуалізація жіночого тіла; → 3) таблоїдизація. 

Інтерпретація отриманних результатів та формулювання висновків. 

Результати аналізу 364 публікацій українських новинних сайтів («ТСН», 

«Обозреватель», «24 канал»), 6 телевізійних проєктів («Вечірній Квартал» 

(«1+1»), «Дизель Шоу» («ICTV»), «Вар'яти-шоу» («Новий канал»), «Один за 

всіх» («СТБ»), «Детектор брехні» («СТБ»), «Говорить Україна» («Україна»)), 

а також окремі медіапродукти трьох найбільших українських медіагруп «1+1 

медіа», «StarLightMedia» та «Медіа Група Україна»1, 6 експертних інтерв’ю з 

представниками українських телеканалів («СТБ», «Новий канал», «Україна»), 

а також два експертних інтерв’ю з представниками українських онлайн-ЗМІ 

(«Сегодня», «Wonderzine») показали, що сучасні українські медіа тиражують 

тему сексуальності, розширюючи межі та способи її репрезентації, а також 

розповсюдження відповідного контенту, викоричтовуючи при цьому 

                                                           
1 Рейтинги телеканалів серед користувачів IPTV/OTT у ІІІ кварталі 2019 року. (2019). Національна рада з 

питань телебачення і радіомовлення. Retrieved from https://www.nrada.gov.ua/rejtyngy-telekanaliv-sered-

korystuvachiv-iptv-ott-u-iii-kvartali-2019-roku/. 
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маніпулятивні технології в аспекті таблоїдизації – сексуалізацію та 

об’єктивізацію.  

 

2.2. Типи репрезентації сексуальності 

Контент сексуального характеру в українських масмедіа пропонуємо 

розділити на три основних типи в аспекті репрезентації сексуальності: 

репрезентація тіла, репрезентація типажу та ролі, а також репрезентація 

реакції.  

Репрезентація тіла – відтворення образу людини через її/його фізичні 

дані та особливості зовнішності. Виділяємо такі ознаки репрезентації тіла: 1) 

тіло та зовнішній вигляд ототожнюється з особистістю; 2) тіло стає засобом 

для досягнення публічності; 3) тіло стає засобом сексуалізації.      

Під репрезентацією сексуальних типажів та ролей розуміємо 

відтворення образу людини з характерною зовнішністю, моделлю поведінки, 

статусом у конкретних життєвих ситуаціях та у контексті певної історії. 

Виділяємо такі ознаки репрезентації сексуальних типажів та ролей: 1) 

демонстрація особливостей та моделей поведінки; 2) навішування ярликів 

(наприклад, представники ЛГБТ+ – негативна конотація; моногамність – 

позитивна конотація; полігамність – негативна конотація); 3) відповідність 

стереотипам, що існують у суспільстві. 

Репрезентації реакції – відтворення характерної реакції на людину, 

предмет чи явище на основі гри на емоціях; на перший план виходять сам 

сторітелінг, коментарі та ставлення до проблеми з боку аудиторії. 

Виокремлюємо такі ознаки репрезентації реакції: 1) суб’єктивна оцінка тіла, 

типажу та моделей поведінки іншої людини; 2) акцент на емоційності; 3) 

відповідність стереотипам, що існують у суспільстві.  

Згідно з рейтингами IPTV/OTT у ІІІ кварталі 2019 року, три українські 

медіагрупи контролюють більшу частину телевізійного медіаринку: «1+1 
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медіа», «StarLightMedia» та «Медіа Група Україна»2. Ми беремо їхній контент 

для аналізу, оскільки вони акумулюють найбільшу та найширшу за різними 

параметрами аудиторію. Як зазначає український вчений Ю. Гаврилець, 

«інтенсивний потік інформації продукується і поширюється в соціумі 

масовокомунікаційними джерелами. Це – рекламні ролики, інші комерційні 

інформаційні продукти, кінофільми, різного виду ток-шоу та ін. Провідне ж 

місце в палітрі телепрограм посідають новини, оскільки є журналістикою в 

найбільш «чистому» вигляді як сфера продукування повідомлень про факти» 

(Гаврилець, 2014, с. 61). 

Медіагрупи, маючи у підпорядкуванні по кілька телеканалів, делегують 

кожному із них певний профіль та орієнтацію на чітко визначену аудиторію. 

«Кожен поважний телеканал прагне зацікавити українського глядача 

технологічно сучасними, стилістично довершеними ранковими чи вечірніми 

програмами інформаційно-розважального типу», – пише  українська вчена В. 

Гоян (2015, с. 106). Так, до «1+1 медіа» входить телеканал, який охоплює 

найширшу аудиторію – «1+1», а також більш спеціалізовані, наприклад, 

телеканал «ТЕТ», що орієнтується на молодь, «Бігуді» – на жінок, «Спорт» – 

на чоловіків, «ПлюсПлюс» – на дітей. Телеканал «2+2» переважно транслює 

художні фільГоянми, а УНІАН-ТВ – новини (1+1 медіа: офіційний сайт, 

2021)3.  

Медіахолдинг «StarLightMedia» також чітко розподілив контент за 

аудиторією: телеканал «СТБ» переважно орієнтується на жінок, «ICTV» – на 

чоловіків, «Новий канал», «ОЦЕ», «М1», «М2» показують розважальні 

програми та музичні кліпи для молоді та дітей (StarLightMedia: офіційний 

сайт, 2021)4. У медіахолдингу «Медіа Група Україна», у свою чергу, є 

медіафлагман «Україна» (додаток Б5),  розважальний молодіжний телеканал 

                                                           
2 Рейтинги телеканалів серед користувачів IPTV/OTT у ІІІ кварталі 2019 року. (2019). Національна рада з 

питань телебачення і радіомовлення. Retrieved from https://www.nrada.gov.ua/rejtyngy-telekanaliv-sered-

korystuvachiv-iptv-ott-u-iii-kvartali-2019-roku/. 
3 1+1 Медіа (2020). Офіційний сайт медіахолдингу. Retrieved May 29, from https://media.1plus1.ua/ua/media 
4 StarLightMedia. (2020). Офіційний сайт медіахолдингу StarLightMedia. Retrieved May 29, from 

https://slm.ua/about-ua/ 
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«НЛО TV», спортивні телеканали «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3» 

(орієнтовані переважно на чоловічу аудиторію) (Медіа Група Україна: 

офіційний сайт, 2021)5.  

Спробуємо на конкретних кейсах (телевізійних форматних проєктах) 

описати, як саме вищеперераховані типи репрезентації сексуальності 

застосовуються у контенті українського телебачення. Отже, на репрезентації 

тіла побудовані формати таких телевізійних проєктів: «Красуня за 12 годин» 

(«1+1»), «Поверніть мені красу» («1+1»), «Модель XL» («1+1»), «Зважені та 

щасливі» («СТБ»), «Я соромлюсь свого тіла» («СТБ»).  

 

Таблиця 1. Приклади телевізійних проєктів, формати яких побудовані 

на репрезентації тіла 

 
 

№ 

 

Телеканал 

(Медіагрупа) 

 

Назва 

проєкту 

 

 

 

Характеристика 

 

 

Ознаки  

репрезентації  

тіла Жанр 

 

1. 

 

 

«1+1» 

(«1+1 медіа») 

 

«Красуня 

за 12 

годин» 

 

Учасницям 

проєкту 

професійні 

стилісти та 

візажисти 

допомагають 

змінити стиль та 

зовнішній вигляд. 

 

 

Тіло та зовнішній 

вигляд  

героїнь цього проєкту  

можуть 

ототожнюватися  

з особистістю 

(зовнішність 

обговорюється більше, 

аніж особливості 

характеру, здібності 

тощо). Тіло стає  

засобом для 

досягнення  

публічності (потреба 

змін у зовнішності – 

головна умова участі у 

проєкті). 

 

Реаліті-

шоу 

 

2. 

 

«1+1» 

(«1+1 медіа») 

 

«Поверніть 

мені 

 

Учасникам 

проєкту з 

 

Тіло та зовнішній 

вигляд  

                                                           
5 Медіа Групі Україна. (2020). Офіційний сайт Медіа Групи Україна. Retrieved May 29, from 

https://mgukraine.com 



55 
 

красу» 

 

фізичними 

недоліками 

допомагають 

фахівці. 

 

 

учасників проєкту 

можуть  

ототожнюватися з  

особистістю (увагу 

зосереджено на 

дефектах, травмах, 

ранах, рубцях). Тіло 

стає  

засобом для досягнення  

публічності (наявність 

візуального 

дефекту/фізичного 

недоліку – головна 

умова участі у проєкті). 

 

Реаліті-

шоу 

 

3. 

 

«1+1» 

(«1+1 медіа») 

 

«Модель 

XL» 

 

 

Жінки, які 

прагнуть стати 

фешн-моделями 

категорії plus-size, 

змагаються між 

собою, проходять 

випробування, 

аби перемогти 

конкуренток. 

 

 

 

 

 

 

Тіло та зовнішній 

вигляд  

учасників проєкту 

можуть  

ототожнюватися з  

особистістю 

(зовнішність 

обговорюється більше, 

аніж особливості 

характеру, здібності 

тощо). Тіло стає  

засобом для досягнення 

публічності (учасниці 

мають відповідати 

стандартам plus-size). 

Тіло стає засобом 

сексуалізації (цінність 

людини визначається 

лише її сексуальною 

привабливістю чи 

сексуа-льною 

поведінкою, не 

зважаючи на усі інші 

характеристики).      

 

Реаліті-

шоу 

 

4. 

 

«СТБ» 

(«StarLightMedia») 

 

 

«Зважені та 

щасливі» 

 

 

Учасники проєкту 

з зайвою вагою 

намагаються 

схуднути і 

виграти грошовий 

приз. 

 

 

Тіло стає засобом для  

досягнення публічності 

(зайва вага – головна 

вимога участі у 

проєкті). 
Реаліті-

шоу 

 

 

5. 

 

«СТБ» 

(«StarLightMedia») 

 

«Я 

 

Учасники проєкту 

з «візуальними 

 

Тіло стає засобом для  
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соромлюсь 

свого тіла» 

 

діагнозами» 

консультуються з 

лікарями і 

намагаються 

вилікуватися. 

 

досягнення публічності 

(візуальні діагнози – 

головна вимога участі у 

проєкті). Реаліті-

шоу 

 

 

 

Попри те, що формати вищезгаданих проєктів відрізняються один від 

одного, їхній принцип однаковий – відтворення образу героя/героїні через 

фізичні дані та особливості зовнішності, тобто за допомогою тіла. Наприклад, 

учасниками реаліті-шоу «Зважені та щасливі» («СТБ») можуть стати лише 

люди з надлишковою вагою. Експерти реаліті-шоу допомагають учасникам 

схуднути, і чим більше схудли учасники, тим ближчими вони стають до 

перемоги у проєкті. При цьому їхнє тіло стає засобом для досягнення 

публічності (медійності). У той же час в синопсисі реаліті-шоу «Модель XL» 

стверджується, що «краса – це дуже неточне поняття», а в красиві дівчата 

бувають з різним кольором волосся, формами та зростом6 (Модель XL: реаліті-

шоу, 2021). За умовами проєкту, тридцятеро учасниць, що носять «великі 

розміри», змагаються за право прикрасити обкладинку «Cosmopolitan» та 

стати обличчям колекції українського модельєра Андре Тана (Модель XL: 

реаліті-шоу, 2021). Перетворити учасниць у «красунь» обіцяють і творці 

реаліті-шоу для жінок «Красуня за 12 годин» («1+1»). «Зміна стилю, зачіски, 

новий макіяж – і ви вже не впізнаєте себе», – зазначено на офіційному сайті 

телеканалу7 (Красуня за 12 годин, 2021). За правилами, начебто непривабливу 

учасницю проєкту чекає «перевтілення у справжню красуню», у цьому їй 

допомагають стиліст О. Слонь та дизайнер, експерт-косметолог О. Сеймур 

(Красуня за 12 годин: телепрограма). Учасниці не змінюються фізично, усе 

«перевтілення» відбувається штучно.  

                                                           
6 Модель XL: реаліті-шоу (2020). Телеканал 1+1. Retrieved May 29, from https://1plus1.video/model-xl/2-

sezon/5-vypusk-model-xl-2-sezon-5-vipusk 
7 Красуня за 12 годин: телепрограма (2020). Телеканал 1+1. Retrieved May 29, from 

https://1plus1.video/krasotka-za-12-chasov/2-sezon 

https://1plus1.video/krasotka-za-12-chasov/2-sezon
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За дещо іншою схемою працює реаліті-шоу «Поверніть мені красу» 

(«1+1»), у якому експерти допомагають героїням позбутися певного 

«зовнішнього дефекту, що заважає отримувати задоволення від життя». Вони 

працюють зі стилем, зовнішністю та комплексами героїнь8 (Поверніть мені 

красу: реаліті-шоу, 2021).  

На репрезентації сексуальних типажів та ролей побудовані формати 

таких телевізійних проєктів: «Наречена для тата» («СТБ»), «Хата на тата» 

(«СТБ»), «ЛавЛавCAR»  («ТЕТ»), «СуперЖінка» («ТЕТ»),  «Панянка-селянка» 

(«ТЕТ»), «Міняю жінку» («1+1»), «Холостяк» («СТБ»), «Принцеса тут я» 

(«ТЕТ»), «4 весілля» («1+1»), «Любов онлайн» («ТЕТ»), «Хто зверху?» 

(«Новий канал»). У цих розважальних програмах та шоу репрезентуються ролі 

та моделі сексуальної поведінки (стосунків) чоловіка та жінки як подружжя, 

матері та батька тощо (Додаток В1).  

До прикладу, у реаліті-шоу «Любов онлайн» («ТЕТ») телеглядачам 

показують, як саме відбувається інтернет-знайомство та спілкування в аспекті 

міжособистісних стосунків. «Учасники зустрінуться з усіма проблемами 

стосунків на відстані: любов і ненависть, зради та брехня, розбіжність 

реальності й очікувань», – зазначено в синопсисі проєкту (Любов онлайн: сайт 

телеканалу ТЕТ, 2021).  

На «Новому каналі» виходить ґендерно марковане шоу «Хто зверху?» –  

це голландський формат (Battle of the Sexes), що належить компанії «Talpa». 

За правилами проєкту, жіноча та чоловіча команда влаштовують поєдинок, 

аби продемонструвати, що представники обидвох статей знають про життя 

одне одного (Хто зверху: офіційний сайт Нового каналу, 2021). Учасники шоу 

– відомі люди, саме вони демонструють глядачам, як слід поводитися з іншою 

статтю. «У цій програмі, конкурсах, темах глядач впізнає і бачить себе, – 

розповідає продюсерка проєкту А. Вовк. – Всі конкурси та питання, які звучать 

в ефірі, взяті з нашого власного досвіду. Глядач розуміє, що артисти такі ж 

                                                           
8 Поверніть мені красу: реаліті-шоу (2020). Телеканал 1+1. Retrieved May 29, from https://1plus1.video/vernite-

mne-krasotu/3-sezon 
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звичайні люди, як всі ми. Вони говорять на ті ж теми, сміються над тими ж 

жартами. Також плюс у тому, що зірки приходять до нас справді відпочити і 

розважитися, а глядач це відчуває» (додаток В4). На питання, як моделі 

поведінки ведучих та учасників шоу впливають на глядачів, які на це 

дивляться, А. Вовк в експертному інтерв’ю відповідає так: «Не дуже 

впливають, бо ж всім зрозуміло, що це гумор. Коли ми дивимося кіно чи 

ходимо до театру, то ми ж не переймаємо моделі поведінки головних героїв, 

бо розуміємо, що це все гра. Ведучі та учасники шоу ставляться одне до одного 

з великою повагою. Звісно, вони підколюють одне одного, жартують, бо ж 

хочуть виграти, ну і посміятися. Але у нас немає образ. Взагалі, до цього 

контенту треба ставитися легко і просто, бо якихось великих смислів там 

немає» (додаток Б4).   

Втім, А. Вовк визнає, що в шоу є стереотипи про чоловіків і жінок. «Все, 

що ми беремо, це більшою мірою стереотипи – все те, що є близьким нашому 

глядачу. Бо він має впізнавати у цих конкурсах, питаннях та розмовах себе», – 

стверджує продюсерка проєкут.  За її словами, боротьба чоловіків та жінок – 

це також стереотип, на якому побудовано багато контенту, бо «те, що є 

найбільш впізнаваним для глядача, працює найкраще» (додаток Б4).  

Цілий пласт реаліті-шоу присвячений обмінам. Ідея цього формату 

полягає у тому, щоб дати можливість учасникам пожити іншим життям, 

змінити оточення, а іноді і партнера: «Панянка-селянка» («ТЕТ»), «Міняю 

жінку» («1+1»), «Хата на тата» («СТБ»). У першому випадку двоє учасниць 

міняються соціальними ролями – одна переїжджає з села у місто, а інша – 

навпаки. У фіналі в героїнь проєкту має відбутися переоцінка цінностей та 

життєвих орієнтирів. Однак типажі успішних жінок, які глядачі бачать на 

екрані, можуть і не відповідати дійсності.  

Репрезентуються сексуальні типажі та ролі й у реаліті-шоу «Холостяк» 

(«СТБ») та «Холостячка» («СТБ»). За форматом першого проєкту 

неодружений чоловік з великої кількості претенденток обирає собі наричену. 

Його фаворитка репрезентує собою образ дівчини, з якою хоче одружитися 
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успішний чоловік. Однак за дев’ять сезонів цього проєкту, за інформацією 

сайту радіо «Люкс», підтримує стосунків одна пара з дев’яти сформованих. 

Тобто у більшості випадків дівчата, яких на шоу обирали «холостяки», у 

реальному житті не підходили їм для продовження стосунків9  (Холостяк: 

офіційний сайт телеканалу СТБ, 2021). 

Продюсерка проєкту «Холостячка» Т. Безщасна стверджує, що у цьому 

дейтинг-шоу «немає жодних стереотипів» (додаток Б6). «Це романтичне 

реаліті, ми не показуємо побут, але все, що відбувається у кадрі – це абсолютна 

реальність, – розповідає вона. – Звичайно, що всі побачення ідеальні й 

проходять у красивих локаціях, адже, погодьтесь, що і у житті чоловіки 

намагаються справити враження на дівчину, яка подобається. Не обов’язково 

витрачати великі кошти, але фантазія допоможе зробити все красиво та 

вразити дівчину» (додаток Б6). 

За словами Т. Безщасної, «важко сказати», як саме моделі побудови 

стосунків між чоловіком і жінкою, показані у цьому шоу, впливають на 

глядачів і  наскільки медіааудиторія переймає ці шаблони і потім застосовує у 

реальності. «У повсякденному житті у глядачів не буває таких умов, як у героїв 

шоу, бо останні живуть кілька місяців у максимально романтичних 

обставинах, чого зазвичай не трапляється у житті решти людей, бо є робота, 

побут, друзі, родини, – пояснює продюсерка. – Окрім того, модель побудови 

стосунків головним героєм диктується його характером, життєвим досвідом. 

Навряд те, що добре для одного, буде добрим і для всіх глядачів» (додаток Б6). 

Також представлені в Україні й реаліті-шоу на весільну тематику – 

«Принцеса тут я» («ТЕТ») та «4 весілля» («1+1»), у рамках яких учасниці 

намагаються «створити весільний образ їхньої мрії, взявши до уваги усі 

особливості зовнішності та характерів»10 та організувати «найкращу шлюбну 

церемонію, що вразить гостей». Творці обох шоу репрезентують образи 

                                                           
9 Шоу Холостяк: як склалася доля головних героїв дев'яти сезонів реаліті. (2020, May 31). Радіо Люкс: сайт. 

Retrieved May 29, from https://lux.fm/holostyak-vsi-sezoni-yak-sklalasya-dolya-holostyakiv-7-sezoniv_n64307 
10 Принцеса тут я: реаліті-шоу. (2020). Телеканал ТЕТ. Retrieved May 29, from https://1plus1.video/princessa-

tut-ya 
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нареченої та нареченого й показують, як саме має виглядати їхнє «ідеальне 

весілля» (Телеканал ТЕТ).  

На репрезентації реакції побудовані формати таких телевізійних 

проєктів: «Говорить Україна» («Україна»), «Один за всіх» («СТБ»), «Детектор 

брехні» («СТБ»), «Теорія зради» («ТЕТ»), «Давай поговоримо про секс» 

(«СТБ»). Творці цих шоу обрали нішу побутових скандалів та 

міжособистісних стосунків в аспекті ставлення до них з боку аудиторії. У 

цьому випадку для творчої команди проєкту важливо зацікавити глядачів 

несподіваною історією, що викличе у них (глядачів) сильну емоційну реакцію.  

 

Таблиця 2. Приклади телевізійних проєктів, формати яких побудовані 

на репрезентації реакції 

 

№ 

 

Телеканал 

(Медіагрупа) 

Назва проєкту  

Характеристика 

 

Ознаки репрезентації  

реакції 
Жанр 

 

1. 

 

 

«Україна» 

 

 

«Говорить 

Україна» 

 

У рамках шоу 

обговорюються 

резонансні теми, 

події, історії з 

двох позицій – 

обвинуваченого 

та жертви 

(додаток Б2). 

 

Суб’єктивна оцінка 

ведучого та експертів шоу 

зовнішності, типажів та 

моделей поведінки 

учасників проєкту. Акцент 

на емоціях (показ реакції 

ведучого, експертів та 

аудиторії у студії на 

подробиці певної історії).  

Відповідність стереотипам, 

що існують у суспільстві. 

 

Соціальне ток-

шоу 

 

2. 

 

«СТБ» 

 

«Один за всіх» 

 

У рамках проєкту 

ведучий та 

експерти 

намагаються 

розібратися у 

складних 

ситуаціях, які 

виникають у 

житті людей 

(додаток Є1). 

 

 

 

Суб’єктивна оцінка 

ведучого та експертів шоу 

зовнішності, типажів та 

моделей поведінки 

учасників проєкту. Акцент 

на емоціях (показ реакції 

ведучого, експертів та 

аудиторії у студії на 

подробиці певної історії).    

 

Психологічне 

ток-шоу 
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Продюсерка ток-шоу «Говорить Україна» Ю. Охріменко зазначає, що 

контент, який транслюється у прайм-тайм (додаток Г), має привертати та 

втримувати увагу аудиторії. «Ми виходимо у прайм-тайм, коли конкуренція 

найжорстокіша. У людини є максимум три секунди, щоб затриматися перед 

екраном. Глядач сидить, перемикає кнопки на своєму пульті. Якщо ти зможеш 

за цей короткий час привернути і втримати його увагу, то він залишиться на 

каналі, – розповідає Ю. Охріменко. – […] Прагнемо, аби  глядач поставив собі 

 

3. 

 

«ТЕТ» 

 

«Теорія зради» 

 

Учасники проєкту 

шляхом 

проведення 

таємного 

розслідування 

намагаються 

дізнатися, чи 

зраджують їм 

партнери. 

 

 

Суб’єктивна оцінка 

зовнішності, типажів та 

моделей поведінки людей 

(ведучим та психологом 

проєкту). Акцент на 

емоціях (показ реакції 

експертів та аудиторії у 

студії на подробиці певної 

історії).  

 

Розслідування 

 

4. 

 

«СТБ» 

 

«Давай 

поговоримо про 

секс» 

 

Ведуча та 

експерти 

намагаються 

допомогти 

учасникам 

проєкту вирішити 

проблеми 

сексуального 

характеру 

(додаток Б1). 

 

 

Суб’єктивна оцінка 

зовнішності, типажів та 

моделей поведінки 

учасників проєкту 

(ведучою, експертами). 

Акцент на емоціях (показ 

реакції експертів та 

аудиторії у студії на 

подробиці певної історії).  

 

Ток-шоу 

 

5. 

 

«СТБ» 

 

«Детектор 

брехні» 

 

Учасники проєкту 

отримують 

грошову 

винагороду за 

кожну правдиву 

відповідь на 

питання ведучого 

(додаток Є2). 

 

 

Суб’єктивна оцінка 

зовнішності, типажів та 

моделей поведінки 

учасника проєкту 

(ведучого, запрошених 

гостей). Акцент на емоціях 

(показ реакції ведучого та 

запрошених у студію 

гостей на подробиці певної 

історії). Відповідність 

стереотипам, що існують у 

суспільстві. 

 

Психологічне 

шоу 
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бодай одне з цих питання: «Що вони мали на увазі?», «Як це взагалі може 

бути?». Якщо тема його зацікавила, він продовжує дивитися» (додаток Б2).  

Наскільки важливим для глядачів є цей тип репрезентації сексуальності, 

засвідчують й дані статистики YouTube-каналу проєкту «Один за всіх» 

(«СТБ»), на котрий підписано 228 тисяч користувачів інтернету (станом на 

травень 2020 року). Найбільше переглядів за всю історію його існування 

набрали випуски, пов’язані зі злочинами на сексуальному ґрунті: «Реакція 

педофіла, якого публічно вивели на чисту воду» (4,1 млн переглядів), «105 

ударів через ревнощів / Оргії на очах у 8-річного сина» (2,6 млн переглядів), 

«Жахливі звинувачення» (про зґвалтування 10-класниці – Ред.) – 2,4 млн 

переглядів11 (Один за всіх: YouTube-канал соціального ток-шоу, 2020). Творці 

проєкту переконують, що подібні випуски спрямовані на те, щоб допомогти 

людям. «Головне у роботі редакторів та журналістів пояснити, що телебачення 

– це остання інстанція, куди завжди можна звернутися, отримати допомогу та 

вирішити своє болюче питання, – розповідає в інтерв’ю керівник проєкту Р. 

Панасенко. – Це місце, де наші учасники, страждаючи, проходять певного 

роду очищення та після зйомок відчувають певного роду катарсис. Це місце, 

де ми допомагаємо тим, хто втратив надію на справедливість» (Телеканал 

СТБ: офіційний сайт, 2020)12. 

Зауважимо, що телевізійний контент, побудований на різних типах 

репрезентації сексуальності, демонструє високі та сталі показники перегляду, 

а відповідні проєкти тривають роками: «Міняю жінку» – в ефірі з 2010 року 

(15 сезонів), «Холостяк» – з 2011 року (11 сезонів), «Хто зверху?» – з 2012 року 

(10 сезонів), «Говорить Україна» – з 2012 року (8 сезонів) (Телекритика, 2020).  

 

 

 

                                                           
11 Один за всіх: соціальне ток-шоу. (2020). Телеканал СТБ: YouTube-канал. Retrieved May 29, from 

https://www.youtube.com/user/OdinZaVsehSTB/videos?view=0&sort=p&flow=grid 
12 Керівник проєкту «Один за всіх» розповів про новий сезон (2020). Телеканал «СТБ»: офіційний сайт.  

Retrieved from https://www.stb.ua/ua/2020/02/13/rukovoditel-proekta-odin-za-vsih-rasskazal-o-novom-sezone-2/ 
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2.3. Класифікація контенту сексуального характеру на українському 

телебаченні 

Пропонуємо класифікувати контент сексуального характеру на 

українському телебаченні за: 1) метою створення; 2) способами створення; 3) 

аудиторією (вік, стать, соціальний і матеріальний статус, освіта, сексуальна 

орієнтація); 4) специфікою впливу; 5) жанрами та проблемно-тематичним 

ракурсом. 

Контент сексуального характеру за метою створення на українському 

телебаченні поділяємо на такий, що має: а) привернути увагу (або навпаки 

відволікти) та зацікавлювати; б) прорекламувати; г) задовільняти базові 

потреби; ґ) розважати; д) знищути репутацію; е) бути частиною PR-стратегії; 

є) навчати (медіаграмотність, профілактика венеричних хвороб, боротьба зі 

СНІДом); ж) розвивати медіамистецтво.  

 

Таблиця 3.1. Класифікація контенту сексуального характеру  

на українському телебаченні за метою створення 

 

№ Назва Характеристика та приклади 

 

1. 

 

Задоволення базових 

потреб 

 

Генерування сексуального контенту, щоб 

задовільнити попит аудиторії на матеріали, 

наближені до порнографії. Зауважимо, що 

порнографія в Україні заборонено для 

росповсюдження на законодавчому рівні. Зокрема, у 

ЗУ «Про захист суспільної моралі» (2004) вказано, 

який саме контент можна зараховувати до 

порнографічного (ст. 1).  

 

Приклад: «На ковзанці в Санкт-Петербурзі 

відвідувачам показали порно» («ТСН»)13. 

 

2. Привернення уваги Контент сексуального характеру допомагає 

журналістам триваліший час утримувати розсіяну 

увагу аудиторії та слугує інструментом для 

виведення глядачів зі стану рівноваги. Окрім того, 

може використовуватися для відволікання 

суспільства від набагато важливіших подій та 

                                                           
13 URL: https://newsvideo.su/video/7618644. Retrieved May 29, from (Дата звернення: 23.01.2021) 

https://newsvideo.su/video/7618644
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проблем.   

 

Приклад: «Анастасія Волочкова налякала 

шанувальників стриптизом» («Україна»)14. 
 

3. Розвага Контент сексуального характеру допомагає 

аудиторії відволіктися від інформаційної картини 

дня.  

 

Приклад: «У США оголена дівчина пройшлася 

торговельним центром» («Україна»)15 

 

4. Реклама Окрім традиційних рекламних площ, рекламних 

роликів, банерів та анімацій використовуються й 

фрагменти з постільними сценами, а також 

обговорення сексуальності в анонсах телепрограм, 

ток-шоу, телесеріалів і фільмів.  

Приклад: «Холостячка: анонс 8 випуску»16 («СТБ») 

5. 

 

Елемент PR-стратегії Сексуальність використовується задля збільшення 

рівня впізнаваності та популяризації особи.  

 

Приклад: «Рибка у кремлівській сітці: як елітна 

повія перетворилася на політичну полонянку»17 

(«ТСН») 

 

6. Знищення репутації Оприлюднення інформації про сексуальне життя 

(сексуальні оподобання, сексуальну орієнтацію) 

публічних осіб здатне зруйнувати або зіпсувати їхню 

репутацію.  

 

Приклад: «Секс-скандал в російському футболі: 

неоднозначний Артем Дзюба»18 («1+1») 

 

7. Навчальна Створення спеціальних проєктів або спеціалізованих 

програм, щоб посприяти вирішенню важливих 

проблем: профілактики венеричних хвороб, 

боротьба зі СНІДом.   

                                                           
14 Анастасія Волочкова налякала шанувальників стриптизом. Україна. Retrieved May 29, from 

https://www.youtube.com/watch?v=uNOPAGpiaRQ (Дата звернення: 23.01.2021) 
15 У США оголена дівчина пройшлася торговельним центром. Україна. Retrieved May 29, from 

https://www.youtube.com/watch?v=tkoQiP0pf1U (Дата звернення: 23.01.2021) 
16 Холостячка: анонс 8 випуску. СТБ. Retrieved May 29, from https://www.youtube.com/watch?v=mYkzZEI4yps 

(Дата звернення: 23.01.2021) 
17 URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZHuSkCe68tY (Дата звернення: 23.01.2021) 
18 Секс-скандал в російському футболі: неоднозначний Артем Дзюба. 1+1. Retrieved May 29, from 

https://www.youtube.com/watch?v=gd1efX7--9o (Дата звернення: 10.04.2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=uNOPAGpiaRQ
https://www.youtube.com/watch?v=tkoQiP0pf1U
https://www.youtube.com/watch?v=mYkzZEI4yps
https://www.youtube.com/watch?v=ZHuSkCe68tY
https://www.youtube.com/watch?v=gd1efX7--9o
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Приклад: «ВІЛ та СНІД – міфи та реальність, 

120/80»19 («24 канал») 

8. Створення медіамистецтва Створення сюжетів, прямих включень, репортажів з 

музеїв сумачного мистецтва, галерей, арт-просторів, 

де показуються перформанси, акції та інсталяції 

митців, які використовують власне тіло та 

сексуальність як символ, аби висловити певну 

творчу ідею. 

 

Приклад: «Виставка "Заборонене зображення" Борис 

Михайлов привіз фотографії до Києва» («СТБ»)20. 

 

 

Розглядаємо такі способи репрезентації сексуальності на українському 

телебаченні:    

1. Використання позиції експертів. Експерти уповноважені говорити про 

сексуальність фахово, але журналісти використовують їхні слова не лише тоді, 

коли це необхідно, а й для того, щоб вивести на вищий рівень надто таблоїдну 

тему, як це було з ObozTV, журналісти якого брали коментар у сексолога, щоб 

з’ясувати, чим українська поп-співачка Тіна Кароль приваблює чоловічу 

аудиторію21.  

2. Сторітелінг / сповідь, обговорення проблеми. Поширення історій у 

масмедіа, що ґрунтується на сексуальності. Наприклад, телеканал «1+1» у 

програмі «Гроші» показав сюжет про російську «спокусницю олігархів» та 

«повію» Настю Рибку, яка потрапила до тайландської в’язниці після 

«скандального зізнання» про спільний відпочинок з мільярдером Олегом 

Дерипаскою. У сюжеті показаний коментар подруги Насті Рибки, а також 

проведено реконструкцію, у яких умовах їй доводиться жити у в’язниці22.  

                                                           
19 ВІЛ та СНІД – міфи та реальність, 120/80. 24 канал. Retrieved May 29, from 

https://www.youtube.com/watch?v=K6cHus0_6vU 
20 Виставка "Заборонене зображення" Борис Михайлов привіз фотографії до Києва. СТБ. Retrieved May 29, 

from https://www.youtube.com/watch?v=taLviPVMzww (Дата звернення: 23.01.2021) 
21 Сексолог объяснил успех Тины Кароль у мужчин. ObozTV. Retrieved May 29, from 

https://www.youtube.com/watch?v=7YYEUSQDYnc (Дата звернення: 16.03.2021) 
22 Як залякали секс-провокаторку Настю Рибку. ТСН. Retrieved May 29, from 

https://www.youtube.com/watch?v=B36O9aIalsE (Дата звернення: 16.03.2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=taLviPVMzww
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3. Гра, змагання. У формі сексуалізованої гри побудовано чимало 

розважальних шоу («Хто зверху?» («Новий канал»), «Хто проти блондинок?» 

(«Новий канал»), «Голі та смішні» («ICTV»).  

4. Інформування про подію. Підняття у публічну площину подробиць 

резонансних злочинів проти статевої свободи особи, аби захистити жертву, 

покарати кривдника та встановити справедливість. Так, команда «ТСН» 

(«1+1») на місці події проводила своє розслідування у справі про зґвалтування 

жінки у Кагарлику23.  

5. Коментарі. Позиція публічних людей щодо подій та явищ, у яких 

безпосередньо чи опосередковано розкривається тема сексуальності. 

Наприклад, уже згаданий вище випадок зі зґвалтуванням поліцейськими жінки 

з Кагарлику український політик О. Ляшко в ефірі телеканалу «Україна 24» 

прокоментував фразою «Каструвати треба!»24. Ці слова редактори винесли у 

заголовок – відповідний ролик тільки у YouTube було переглянуто 78 тисяч 

разів.  

6. Показ анонсів. Завдання анонсів – проінформувати глядачів про 

контент, який невдовзі з’явиться в ефірі. Ймовірно, щоб стимулювати 

потенційну аудиторію до перегляду, редактори обирають найцікавіші та 

найрезонансніші фрагменти, у переліг який часто входить і сексуальні сцени 

або натяки на секс. Так, тизер-трейлер серіалу «Секс, Інста і ЗНО» (2020), який 

зняв продакшн «1+1», складається з розповіді головної героїні: вона вела 

таємний щоденник і описувала свої сексуальні фантазії, аднак ці одкровення 

несподівано стали публічними25.  

7. Пояснення, історичні довідки. Коли глядацька аудиторія потребує 

додаткової інформації, відповідна пояснювальна довідка подається у вигляді 

виноски (знизу екрана) або коротким сюжетом, змонтованим окремо. Цим 

                                                           
23 URL: https://www.youtube.com/watch?v=7Gsz_xG453o (Дата звернення: 16.03.2021) 
24 «Каструвати треба!»: Ляшко жорстко висловився про зґвалтування в Кагарлику. Україна. Retrieved May 

29, from https://www.youtube.com/watch?v=k2Dp1KRt_JQ (Дата звернення: 16.03.2021) 
25 Секс, Інста і ЗНО. Український тизер-трейлер. 1+1. Retrieved May 29, from 

https://www.youtube.com/watch?v=i3iLofy66uc (Дата звернення: 16.03.2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=7Gsz_xG453o
https://www.youtube.com/watch?v=k2Dp1KRt_JQ
https://www.youtube.com/watch?v=i3iLofy66uc
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послуговуються у розважальних шоу («Давай поговоримо про секс» («СТБ»), 

«Вихідні, після опівночі» («Тоніс»). 

8. Реклама. Сексуалізовані жіночі та чоловічі тіла з’являються не лише у 

рекламі, яка більш чи менш дотично стосується сексуальності (презервативи, 

гігієнічні засоби, парфуми, нижня білизна), а й у несподіваніших контекстах – 

реклама йогуртів, алкоголю, автомобілів чи вікон. 

«Ні одна форма комунікації не асоціюється з сексом більше, аніж 

реклама», – пише Д. Мерскін (Мерскін, 2015, с. 122). За словами вченої, це 

найбільш доступний та поширений спосіб маніпуляції цією біологічною 

функцією, щоб привернути нашу увагу та продати товар або послугу (Мерскін, 

2015, с. 122). 

9. Гра акторів у фільмах та серіалах. Симуляція статевого акту, 

відтворення моделей поведінки, створення сексуалізованих медіаобразів 

(прикладом є постільні сцени у фільмах В. Васяновича «Атлантида», «Плем'я» 

М. Слабошпицького) (додаток В). 

За аудиторією (вік, стать, соціальний і матеріальний статус, освіта, 

сексуальна орієнтація) контент сексуального характеру може бути скерованим 

на: 1) дітей дошкільного віку (до 6 років), 2) шкільного віку (6-18 років), 3) 

молодих людей (25-44 років) та 4) людей середнього віку (44-60 років) 

(класифікація Всесвітньої організації охорони здоров'я).  

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про захист суспільної моралі» (2004), у 

у теле- та радіопрограмах з елементами еротики допускається до трансляції з 

24 години до четвертої години ранку, втім аудиторія має бути попередженою 

про характер програми або текстовим, або звуковим повідомленнями. Також  

ЗМІ заборонено створювати та поширювати порнографічні матеріали у формі 

аудіо-, кіно-, відеопродукцію (Закон України «Про захист суспільної моралі», 

2004). Тож, яким же чином діти до 6 років та діти шкільного віку стають 

споживачами контенту сексуального характеру? Насамперед це відбувається 

шляхом сексуальної репрезентації тіла та типажів і моделей поведінки у 

мультфільмах (Грисюк, 2016, с. 103-112). Президент Українського центру 
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суспільного розвитку М. Бурмака у блозі для видання «Левый берег» пише, що 

герої мультфільмів безпосередньо впливають на поведінку дітей. За її словами, 

у хлопчиків формується система уявлень, якими вони будуть керуватися під 

час вибору партнерки у майбутньому, а у дівчаток створюються стереотипи 

щодо того, якою має бути їхня сексуальна поведінка, внутрішні якості та 

характер (Бурмака, 2012)26. Втім, провести межу між корисним, нешкідливим 

і шкідливим контентом часто дуже важко. Так, Національна комісія з питань 

захисту суспільної моралі у 2012 році скликала спеціальне засідання, щоб 

подивитися, як найпопулярніші мультфільми впливають на дітей27. Тоді 

йшлося про «Губку Боба», «Лунтіка», «Машу і Ведмедя», «Телепузиків», 

«Покемонів», «Сімпсонів», які автори дослідження на сайті «Під Покровом 

пресвятої Богородиці» звинуватили у пропаганді збочень, садизму, 

гомосексуальності. На їхню думку, подібний контент негативно впливати на 

емоційний, фізичний та етичний розвиток дітей28. Однак вищезгадані 

мультфільми так і не заборонили до показу.  

Інколи мультфільми на сексуальну тему використовують й з 

просвітницькою метою. Наприклад, у 2021 році на дитячому телеканалі «DR 

Ramasjang» (Данія) вийшов мультфільм «Джон Діллерманд», у якому 

розповідається про хлопця з найдовшим у світі статевим органом. Видання 

«BBC Україна» зазначає, що ця 13-серійна анімаційна стрічка призначена для 

дітей від чотирьох до вісьми років – це цільова аудиторія, на яку орієнтувалися 

творці мультфільму (BBC, 2021)29. «Джон Діллерманд» спровокував жваве 

обговорення у самій Даній, а в Україні реакція на цей мультфільм була ще 

радикальнішою. Втім, подібні публічні дискусії та обговорення, на нашу 

думку, сприяють культурному розвитку суспільства. 

                                                           
26 Бурмака М. (24 грудня 2012). Сучасні мультфільми сексуально дезорієнтують дітей. Retrieved May 29, 

from https://lb.ua/blog/maryna_burmaka/183591_suchasni_multfilmi_seksualno.html  
27 «Моральна нацкомісія» знищить мультфільми, які формують «злочинців і збоченців»? (2012). Retrieved 

May 29, from https://www.pravda.com.ua/news/2012/08/15/6970866/ (Дата звернення: 16.03.2021) 
28 «Моральна нацкомісія» знищить мультфільми, які формують «злочинців і збоченців»? (2012). Retrieved 

May 29, from https://www.pravda.com.ua/news/2012/08/15/6970866/  (Дата звернення: 16.03.2021) 
29 У Данії випустили дитячий мультик про найдовший пеніс у світі. (6 січня 2021). Retrieved May 29, from 

https://www.bbc.com/ukrainian/news-55548098  (Дата звернення: 16.03.2021) 

https://lb.ua/blog/maryna_burmaka/183591_suchasni_multfilmi_seksualno.html
https://www.pravda.com.ua/news/2012/08/15/6970866/
https://www.pravda.com.ua/news/2012/08/15/6970866/
https://www.bbc.com/ukrainian/news-55548098
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Вплив телебачення на дітей не варто недооцінювати. Фонд сім’ї Генрі Дж. 

Кайзера провів дослідження серед 2032 молодих юнаків та дівчат, які 

навчаються в 3-12 класах, і опитав їх про звички у використанні масмедіа. Як 

показали результати, у будні дні діти та підлітки проводять вісім з половиною 

годин з різноманітними формами масмедіа (телебачення, відео, музика, 

відеоігри, комп’ютери, фільми) (Kunkel, Cope, Farinola, Biely, Rollin & 

Donnerstein, 1999). Однак ядром аудиторії на телебаченні все ж є люди, які 

досягли статевої зрілості – у цьому плані найактивніша вікова група 25-44 

роки. Окрім цікавості до самого контенту, цей сигмент аудиторії є 

комерційним, що важливо для рекламодавців, за рахунок яких медіа 

заробляють (додаток Б2).  

За статтю контент сексуального характеру поділяється на чоловічий та 

жіночий. За соціальним статусом – для неодружених, для одружених, 

розлучених, для жінок/чоловіків з дитиною (дітьми) тощо. Значення має і 

матеріальне становище аудиторії – контент сексуального характеру для 

забезпечених відрізняється від того, який створюється для людей з середнім 

достатком та нижче середнього. 

Важливим фактором у рецепції та репрезентації контенту сексуального 

характеру є освіта. Чим вищий рівень освіти в аудиторії медіа, тим 

вимогливішою вона стає до контенту і тим важче її зацікавити шляхом 

використання маніпуляційних технологій (Fedorov, 2017). Контент 

сексуального характеру за критерієм освіченості аудиторії поділяємо на: 1) 

низькоінтелектуальний; 2) перехідний (який має певні ознаки 

інтелектуального); 3) інтелектуальний. Перші два пункти – це контент, що 

створюється для масового споживача (розважальні шоу, гумористичні 

програми, серіали, реклама), останній – для еліти (артхаусне кіно (додаток Г), 

культурні дискусії, експертні інтерв’ю).  

Поділ контенту сексуального характеру за сексуальною орієнтацією в 

Україні досить умовний, бо не існує телеканалів, які б створювали продукт 

окремо для гомосексуальних людей, трансгендерів, асексуалів тощо. Однак 
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проблеми ЛГБТ+ спільноти піднімаються ситуативно – на рівні окремих 

сюжетів у випусках новин, фрагментів у розважальних програмах, шоу, 

фільмах та серіалах для гетеросексуальної аудиторії (інше питання, як саме 

вони піднімаються, з якими акцентами та у якому вигляді). Нині це радше 

нагадує поділ на «звичне, прийнятне, нормальне, всім зрозуміле» та «дивне, 

неприйнятне, ненормальне, незрозуміле». Як показало дослідження «Pew 

Research Center», серед європейських країн в Україні найнижчий рівень 

сприйняття гомосексуальності: тільки 14% опитаних відповіли, що ЛГБТ+ 

мають бути прийняті суспільством. Цей показник впав порівняно з 

попередніми роками, коли проводилось дослідження: наприклад, у 2002 році 

в Україні він становив 17%, у 2007 – 20%, у 2011 –15%30. Отже, підняття теми 

ЛГБТ+ в українських медіа апріорі не може викликати схвалення в аудиторії, 

якщо це позитивний кейс чи історія, а не критика. Саме тому ключовим і 

центральним контентом в Україні є гетеросексуальний, а контент для ЛГБТ+ 

все більше зміщується на маргінеси.  

У попередніх дослідженнях (Грисюк, 2017)31 контент сексуального 

характеру на українському телебаченні ми поділили  на три групи за 

специфікою впливу на аудиторію: 1) ситуативну – контент сексуального 

характеру розглядається фрагментарно у контексті певних інформаційних 

приводів, проблем, питань, резонансних історій, що стали публічними через 

значний суспільний інтерес («Вікна-новини» («СТБ»), «Репортер» («Новий 

канал»)): висвітлення новин про зґвалтування, розбещення неповнолітніх та 

інших сексуальних злочинів, дискусії стосовно моральності, виступи 

учасників на розважальних талант-шоу та конкурсах; 2) змішану – 

медіафахівці подають тему сексуальності завуалізовано, використовуючи 

маніпуляційні технології (реаліті-шоу «Вагітна у 16» («СТБ»), «Я соромлюсь 

                                                           
30 Москвичова А. (30 жовтня 2019). За дослідженням, в Україні і Росії однаково ставляться до геїв. Що 

кажуть українські ЛГБТ? Retrieved May 29, from https://www.radiosvoboda.org/a/news-pew-research-center-

dijshov-vysnovku-sho-v-ukraini-i-rosii-odnakove-stavlennia/30244447.html (Дата звернення: 16.03.2021) 
31 Грисюк, В. (2017). «Сексуальний контент» на українському телебаченні: суспільна користь і небезпека. IV 

Науковий інтернет-симпозіум. Retrieved May 29, from https://symposium2017.nethouse.ua/services/grisiuk-

volodimir-seksualnii-kontent-na-ukranskomu-telebachenn-s (Дата звернення: 16.03.2021) 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-pew-research-center-dijshov-vysnovku-sho-v-ukraini-i-rosii-odnakove-stavlennia/30244447.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-pew-research-center-dijshov-vysnovku-sho-v-ukraini-i-rosii-odnakove-stavlennia/30244447.html
https://symposium2017.nethouse.ua/services/grisiuk-volodimir-seksualnii-kontent-na-ukranskomu-telebachenn-s
https://symposium2017.nethouse.ua/services/grisiuk-volodimir-seksualnii-kontent-na-ukranskomu-telebachenn-s
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свого тіла» («СТБ»), соціальне ток-шоу «Говорить Україна» («Україна»); 3) 

спеціалізовану – у такому контенті тема сексуальності є основною, їй 

приділяється найбільше ефірного часу («Давай поговоримо про секс» («СТБ»), 

«Вихідні, після опівночі» («Тоніс») (Грисюк, 2017). 

У ток-шоу «Давай поговоримо про секс» («СТБ»), що належить до 

спеціалізованої групи, ведуча Ю. Бортник запрошує у студію експертів і разом 

з ними намагається допомогти гостям (додаток Б1). На сайті телеканалу 

вказано, що перший випуск науково-популярної та освітньої програми «Давай 

поговоримо про секс» подивилися близько 4,5 млн українців. Головна мета 

цього ток-шоу – просвітницька, аби закохані пари почали вільно розмовляти 

на теми сексуального характеру (Телеканал СТБ, 2021)32. На зйомки шоу 

запрошують людей, які мають сексуальні проблеми, та експертів, котрі 

розповідають про причини хвороб та психологічних фобій учасників проєкту. 

Розмови у студії доповнюють додатковими сюжетами, знятими поза студією, 

та постановочними діалогами (Грисюк, 2017). У ток-шоу «Давай поговоримо 

про секс» поле для обговорення достатньо широке: у студії, наприклад, 

обговорювали «шокуючу статистику» перегляду порно, «страшні наслідки» 

відсутності сексуальної освіти та виховання у дітей, вплив орального сексу на 

успішність чоловіків, «сигнали», за допомогою яких можна розпізнати 

чоловіка-гомосексуала тощо (Давай поговоримо пре секс: офіційний сайт 

телеканалу СТБ). Хоч проєкт позиціонує себе як просвітницький, є ознаки 

таблоїдизації (за Є. Цимбаленком), до прикладу, у випусках про те, як 

збільшити чоловічий статевий орган без хірургічного втручання та як 

зрозуміти, чи практикує керівник БДСМ (Давай поговоримо пре секс: 

офіційний сайт телеканалу СТБ). Творці програми, щоб зацікавити широку 

аудиторію, також запрошують у студію публічних людей, знаменитостей 

(музиканти І. Дорн та С. П’єха, шоумен С. Писаренко), подають історичні 

довідки про сексуальні практики. Ця програма є нетиповою для українського 

                                                           
32 Давай поговоримо про секс. Телеканал СТБ. Retrieved May 29, from http://www.maximonline.ru (Дата 

звернення: 16.03.2021) 

http://www.maximonline.ru/
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телебачення, позаяк в ефірі чи не вперше почали відкрито розмовляти про 

сексуальні проблеми українців (додаток Б1). Втім, як ми уже писали у 

пепередніх наукових розвідках (Грисюк, 2017), думки та поради експертів, 

запрошених у студію, глядачі можуть сприймати як істину й не звертатися до 

профільних експертів (сексопатологів, сексологів, психологів, психіатрів 

тощо), а їхні пропозиції щодо вирішення проблем – розглядати як панацею 

(Грисюк, 2017)33. 

Ведуча шоу Ю. Бортник розповідає, що проєкт був легким, веселим, з 

гумором, але водночас і емоційно насиченим, «він залишив незабутній слід на 

українському телебаченні» (додаток Б1). «У шоу було чотири сезони – цим ми 

довели свій успіх. За цей час у нас побувала маса людей зі своїми історіями. 

Такої величезної кількості інтерв’ю про секс з парами на межі розлучення, як 

я, у цій країні ніхто ще не проводив», – додає Ю. Бортник (додаток Б1). За її 

словами, «велика ідея» шоу «Давай поговоримо пре секс» – допомагати 

людям. «Взагалі, це завжди була фішка каналу «СТБ», тому його так палко 

люблять глядачі. Це не просто шоу на телебаченні, – ми несли певну місію. 

Над контентом працювали люди, для яких це був принциповий момент. Мене 

дратувало, коли хтось казав, що це, як «Секс з Амфісою Чеховою», бо це було 

зовсім про інше – про стосунки між людьми. Хоча секс є величезним пластом 

у житті людей, інколи він є каталізатором проблем або їхньою причиною», – 

стверджує ведуча проєкту.   

Ю. Бортник розповіла (додаток Б1), що шоу мало свій сайт, де можна було 

заповнити заявку. У першому сезоні ведуча особисто проводила первинний 

кастинг в Skype, починаючи з другого сезону був сформований кастинг-відділ, 

який відсіював «невмотивованих людей», які телефонували, щоб повеселитися 

чи просто хотіли потрапити на телебачення (додаток Б1). «На телебаченні є 

чимало різноманітних факторів, і вони мають усі співпасти: у людини можуть 

                                                           
33 Грисюк, В. (2017). «Сексуальний контент» на українському телебаченні: суспільна користь і небезпека. IV 

Науковий інтернет-симпозіум. Retrieved May 29, from https://symposium2017.nethouse.ua/services/grisiuk-

volodimir-seksualnii-kontent-na-ukranskomu-telebachenn-s  (Дата звернення: 16.03.2021) 

https://symposium2017.nethouse.ua/services/grisiuk-volodimir-seksualnii-kontent-na-ukranskomu-telebachenn-s
https://symposium2017.nethouse.ua/services/grisiuk-volodimir-seksualnii-kontent-na-ukranskomu-telebachenn-s
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бути проблеми, але вона не здатна про це розповісти, вона може бути надто 

скутою, неемоційною. У розвинутих країнах люди знають, що є сімейних 

психолог і йдуть до нього за допомогою, а у нас звертаються до лікаря, коли 

вже нічого не можна виправити», – додає ведуча проєкту.  

Причину закриття шоу Ю. Бортник в експертному інтерв'ю розкривати 

відмовилася, але заявила, що це відбулось не через рішення регулятора. «Через 

рішення Нацради не закривалося ніщо і ніколи. Проєкти закриває керівництво 

телеканалу, коли проєкт себе вичирпав, коли не час таке показувати і коли є 

кращий проєкт. У нас були величезні рейтинги. Проєкт був один з 

найуспішніших в історії телеканалу «СТБ». Єдине що – рейтинги падали, коли 

шоу виходили надто пізно – о пів на 12 ночі, наприклад», – резюмувала Ю. 

Бортник (додаток Б1). 

На каналі «СТБ» виходило також медичне реаліті-шоу «Я соромлюсь 

свого тіла»34, що належить до змішаної групи (прихований вплив) згідно з 

запропонованою нами класифікацією (Грисюк, 2017). Це проєкт про людей, 

які соромляться свого тіла через зовнішні дефекти. «Я соромлюсь свого тіла» 

– українська версія британського шоу «Embarrassing Bodies», що виходило на 

каналі «Channel 4» (Я соромлюсь свого тіла: офіційний сайт телеканалу СТБ). 

У кадрі вади людського тіла показують з медичною деталізацією – крупним 

планом. Експерти на публіку проводять майстер-клас з самодіагностики яєчок, 

молочних залоз, діагностують жировики на статевому органі, розповідають, як 

лікувати сверблячку в інтимній зоні, слухають історії гермафродитів та людей, 

які змінили стать. Мета програми – закликати людей звертатися до лікаря у 

різі потреби (Я соромлюсь свого тіла: офіційний сайт телеканалу СТБ).  

Як ми писали у попередніх наукових працях (Грисюк, 2017), творці цього 

проєкту, обираючи героїв чергового випуску, намагаються викликати в 

аудиторії огиду, сміх, відразу, шок – будь-яку експресивну реакцію на 

показане.  

                                                           
34 Я соромлюсь свого тіла. Телеканал СТБ. Retrieved May 29, from  http://tilo.stb.ua/ua/ (Дата звернення: 

16.03.2021) 

http://tilo.stb.ua/ua/
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Зміст програм та анонсів каналу «СТБ» неодноразово викликав обурення 

у глядачів. До Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у 2015 

році надійшло кілька скарг від громадян: Т. Маслової щодо випуску «Я 

соромлюсь свого тіла» (СТБ)35, М. Егиазарян щодо денних анонсів ток-шоу 

«Врятуйте нашу сім’ю» («СТБ), «Детектор брехні» («СТБ»), «Я соромлюсь 

свого тіла» («СТБ»), «Кохана, ми вбиваємо дітей» («СТБ). Серед іншого в 

скаргах йшлося про  надмірну деталізацію сексуальних подробиць з життя 

учасників проєкту, а також  зображення оголених тіл (Грисюк, 2017). 

Ще одним прикладом змішаної групи за специфікою впливу є ток-шоу 

«Говорить Україна» («Україна»). Творці шоу піднімають переважно актуальні 

соціальні питання, та трапляються й таблоїдні випуски про пластичні операції, 

модифікації тіла, дивні діагнози, паталогії та аномалії. Втім, як нам вдалося 

встановити раніше (Грисюк, 2017), деякі випуски ток-шоу «Говорить Україна» 

є просвітницькими, а проблеми, підняті у студії, інколи мають важливе 

значення для формування громадської думки та впровадження толерантності 

у суспільстві, наприклад, щодо ставлення до представників ЛГБТ+. 

В експертному інтерв’ю продюсерка ток-шоу «Говорить Україна» Ю. 

Охріменко розповідає, що творча команда проєкту завжди ставить питання, 

що буде з учасником після зйомок. «Що стосується теми гомосексуальності, 

то мусимо визнати, що наше суспільство до цього не готове, приймати так, як 

в Європі. Але люди і не цураються цього, ми просто не будемо провокувати 

суспільство такими темами, – заявляє продюсерка (додаток Б2). – Тому що це 

не наша історія – просто викликати реакцію. Нашій аудиторії взагалі це не 

дуже цікаво. Українці хочуть захистити дитину, якось становити 

справедливість. Нехай навіть пасивно, сидячи перед екраном». Ю. Охріменко 

додає, що телеканал «Україна», на якому виходить шоу, отримував 

попередження від Нацради, але не змогла пригадати конкретних прикладів. 

                                                           
35 Нацрада проти СТБ: регулятор-імітатор. Mediasapiens. Retrieved May 29, from  

http://osvita.mediasapiens.ua/tv_radio/1411981046/natsrada_proti_stb_regulyatorimitator/ (Дата звернення: 

16.03.2021) 

http://osvita.mediasapiens.ua/tv_radio/1411981046/natsrada_proti_stb_regulyatorimitator/
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«Ми співпрацюємо з Нацрадою, у нас є спільні акти взаєморегулювання. 

Стараємося чути один одного і йти на якісь взаємовигідні умови. Розумієте, 

якщо те, що пропонується Нацрадою, маю раціональне зерно, то чому б і ні», 

– стверджує продюсерка (додаток Б2). За її словами, проєкт виконує 

інформаційну, виховну та освітню функції.  

Що стосується жанрів, то Ю. Охріменко виділяє шість основних (додаток 

Б2):  

 «Жди меня» – коли одна людина намагається знайти своїх родичів, 

близьких, друзів. Глядач тут може попереживати, поспівчувати, 

перейнятися, поплакати; 

 Сімейні історії про дітей; 

 Актуальні події; 

 Детективне розслідування; 

 Тема ДНК; 

 Медична драма. 

«Ми виходимо п’ять разів на тижден – якщо є якась важлива, складна, 

резонансна тема, то наш випуск буде мати більш інформаційний, суспільно-

значущий характер. Тоді не до розваг. Ми намагаємося з’ясувати, як це могло 

статися, висловити якісь свої припущення, намагаємося розібратися у ситуації. 

Є й розважальні програми, які ми створюємо на справжніх людських історіях», 

– резюмує Ю. Охріменко. 

Однак найбільш стихійно розповсюджується сексуальний контент 

ситуативної групи, що є практично неконтрольованим (Грисюк, 2017). До 

прикладу, тему сексу та сексуальності обговорюють навіть у контексті 

мультфільмів (Грисюк, 2016, с. 103-112).   

У ході класифікації контенту сексуального характеру на українському 

телебаченні, ми провели моніторинг трьох українських загальнонаціональних 

телеканалів «1+1» («1+1 медіа»), «Україна» («Медіа Групи Україна») та 

«СТБ» («StarLightMedia») упродовж 1-31 березня 2020 року (додатки Е1, Е2, 
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Е3) та з’ясували, що у їхньому контенті в аспекті жанру найбільш широко 

представлені розважальні шоу та програми (18 різновидів на телеканалі 

«1+1», 16 – «СТБ», 9 – «Україна»), а також серіали і фільми (6 і 15 різновидів 

відповідно на телеканалі «1+1», 29 і 15 – «Україна», 8 та 11 – «СТБ»). Саме 

тому цей сигмент контенту досліджуватимемо детальніше. Порівняно менше 

новинного контенту (2 різновиди на телеканалі «1+1», 2 – «Україна», 1 – 

«СТБ»), журналістських розслідувань (2 різновиди на телеканалі «1+1», 5 – 

«Україна») та політичних шоу (3 різновиди на телеканалі «1+1», 1 – «Україна», 

1 – «СТБ») (додатки Е1, Е2, Е3). 

Подібну тенденцію спостерігають фахівці і в США. Американська служба 

вивчення проблем охорони здоров'я «Kaiser Family Foundation» (KFF) 

встановила, що найбільш інтенсивно сексуальна тема експлуатується у 

комедійних програмах («situation comedies») та фільмах. «Очевидно, що 

телебачення транслює багато сексу, тому потрібно думати про те, яка саме 

інформація поширюється», – стверджує представник «KFF» В. Райдаут 

(Kunkel, 1999, с. 230-236). На думку експерта, відповідна інформація може 

бути представлена у вигляді розмов про секс в кадрі, демонстрації персонажів, 

які мають намір займатися сексом, і сцен, що зображують статевий акт. Як 

з’ясувалося, при використанні в програмах теми сексу серед молоді тільки в 

одному випадку з десяти згадувалося про пов'язані з цим процесом ризики і 

відповідальність (Kunkel, 1999, с. 230-236).  

За проблемно-тематичним ракурсом контент сексуального характеру на 

українському телебаченні поділяємо на:   

1) розважальний: 

а) розважально-медичний (зміна зовнішності, обговорення моделей 

поведінки та способу життя людей, висміювання сексуальності); 

б) розважально-соціальний; 

в) розважально-гумористичний;  

г) розважально-спортивний (репрезентація сексуальності під час 

змагань, поєдинків, встановлення рекордів); 
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ґ) розважально-мистецький (створення відеоарту та медіаарту). 

2) подієвий (повідомлення новин, обговорення резонансних історій);  

3) іміджевий (сексуальність стає частиною іміджу). 

Розважальний  контент сексуального характеру втілюється у жанрових 

фільмах (еротичні кінострічки, драми, бойовики, комедії), серіалах (мильні 

опери, ситкоми), а також у розважально-гумористичних шоу («Голі та смішні» 

(«ICTV»), «Вечірній квартал» («1+1»), «Жіночий квартал» («1+1»), «Розсміши 

коміка» («1+1»), «Ліга сміху» («1+1»), «Вар'яти» («Новий канал»), «Дизель 

Шоу» («ICTV»)); розважально-медичних шоу («Я соромлюсь свого тіла» 

(«СТБ»), «За живе!» («СТБ»), «Поверніть мені красу» («1+1»)), розважально-

соціальних шоу («Говорить Україна» («Україна»), «Один за всіх» («СТБ»)).  

У подієвому контенті сексуального характеру сексуальність 

репрезентується у контексті злочинів, секс-скандалів, законодавчих змін у 

випусках новин, у програмах журналістських розслідувань, політичних та 

соціальних шоу («ТСН» («1+1»), «Сьогодні» («Україна»), «Вікна-Новини» 

(«СТБ»)). Мистецький контент сексуального характеру представлений 

відеоартом та медіаартом, а іміджевий – у вигляді конкурсів краси, світських 

церемоній, премій та концертів.  

Спробуємо на прикладі окремих телевізійних проєктів трьох українських 

медіагруп  «1+1 медіа», «StarLightMedia» та «Медіа Групи Україна» за 2018-

2020 рр з’ясувати, які саме теми та проблеми сексуального характеру вони 

репрезентують. 
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Таблиця 3.2. Проблемно-тематичний ракурс у контенті сексуального 

характеру  на українському телебаченні  
* на прикладах телевізійних проєктів на телеканалах «1+1», «ТЕТ» («1+1 медіа»), «СТБ» 

(«StarLightMedia»), «Україна» («Медіа Група Україна») за 2018-2020 рр. 

 

№
 

Р
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д

 

 

 

 

Назва проєкту 

Ж
а
н

р
 

 

Проблемно-тематичний ракурс в  

аспекті репрезентації  

сексуальності 

 

1
. 

Р
о
зв

аж
ал

ь
н

и
й

  

«Принцеса тут я» («ТЕТ»), 

«Красуня за 12 годин» 

(«1+1») Ш
о
у

 

 

Зміна стилю, іміджу, зовнішності героїнь 

проєкту. 

2
. 

Р
о
зв

аж
ал

ь
н

и
й

 

 

«Любов онлайн» («ТЕТ»), 

«ЛавЛавCAR» («ТЕТ»), 

«СуперЖінка» («ТЕТ»), 

«Міняю жінку» («1+1»),  

«Панянка-селянка» («ТЕТ»), 

«Одруження наосліп» 

(«1+1»), «4 весілля» («1+1») 

 

Ш
о
у

 
 

Репрезентація можливих моделей 

поведінки в аспекті сексуальності, моделі 

побудови стосунків з партнером. 

3
. 

3
. 

Р
о
зв

аж
ал

ь
н

и
й

  

«Модель XL» («1+1»), «Топ-

модель по-українськи» 

(«Новий канал») 

 

Ш
о
у

 

 
Репрезентація тіла, оцінка тіла,  

прийняття тіла (бодіпозитив). 

4
. 

Р
о
зв
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ал

ь
н

о
-г

у
м

о
р
и

ст
и

ч
н

и
й

  

 «Київ Вечірній» («1+1»), 

«Ліга сміху» («1+1»), «Ігри 

приколів» («1+1»), 

«Розсміши коміка» («1+1»), 

«Відеобімба» («ТЕТ»), 

«Жіночий квартал» («1+1»), 

«Велика різниця по-

українськи» («1+1»). 

Ш
о
у
 

 

Висміювання сексуальності, жарти на 

сексуальну тему, пародії на сцени 

сімейного життя. 
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5
. 

Р
о
зв
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н

о
-м
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и

ч
н

и
й

  

«Поверніть мені красу» 

(«1+1») 

 

Ш
о
у

 

 
Учасники проєкту позбавляються  

зовнішніх дефектів, шрамів, рубців,  

каліцтв. 

 

 

 

6
. 

Р
о
зв

аж
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ь
н

о
-с

о
ц

іа
л
ь
н

и
й

 

      

 

«Говорить Україна» 

(«Україна»), «Один за всіх» 

(«СТБ») 

Ш
о
у

 

 

Обговорення сексуального насильства, 

проблем у сімейних стосунках, 

модифікацій та змін у зовнішності.  

7
. 

Р
о
зв

аж
ал

ь
н

и
й

 (
ф

іл
ь
м

и
 т

а 
се

р
іа

л
и

) 

 

Фільми: «Любов без пам’яті» 

(«1+1»), «Красуня» 

(«Україна»), «Таємне 

кохання» («Україна»), 

«Закоханий до безтями» 

(«СТБ»). Серіали: «Родинні 

зв’язки» («1+1»), «Величне 

століття. Роксолана» («1+1»), 

«Школа» («1+1»), «Тест на 

любов» («СТБ»), «Любов під 

мікроскопом» («СТБ»), 

«Таємне кохання» («СТБ»). 

Ф
іл

ь
м

и
 т

а 
се

р
іа

л
и

 

 

Репрезентація характерних ґендерних 

образів, стилів, моделей побудови 

міжособистісних стосунків, вирішення 

особистих проблем. 

8
. 

П
о
д

іє
в
и

й
 

  

 

«ТСН» («1+1»), «ТСН-

Тиждень» («1+1»), 

«Сьогодні» («Україна»), 

«Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою» 

(«Україна»), «Вікна-Новини» 

(«СТБ») 

Н
о
в
и

н
и

 

 
Сексуальність репрезентується переважно 

у зв’язку із злочинами,  резонансними 

історіями, секс-скандалами, 

законодавчими змінами тощо. 
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9
. 

Ім
ід

ж
ев

и
й

 

           

 

«VIVA. Найкрасивіші!» 

(«1+1») , «Міс Україна» 

(«1+1») 

 

К
о
н

к
у
р
си

 

 
Сексуальність стає засобом для отримання 

певного статусу. 

 

Оскільки шоу є популярним жанром на українському телебаченні 

(додатки Е1, Е2, Е3), розглянемо детальніше цей жанр, а також визначимо його 

особливості в аспекті репрезентації сексуальності.  

Виділяємо кілька основних видів шоу: за часом трансляції – ранкові, 

денні, вечірні та нічні (американський медіадослідник Б. Тімберг виокремлює 

також денні шоу із залученням аудиторії (Timberg, & Erler, 2010, p. 134)); за 

змістом –  реаліті-шоу, талант-шоу, шоу пародій, шоу побачень, ігрові шоу, 

гумористичні шоу, шоу самодопомоги, соціальні шоу, політичні шоу, пост-

шоу; за форматом – оригінальні та запозичені. Експерти також розрізняють 

«розмовне телебачення» (ширше поняття) та «ток-шоу» (вужче поняття). 

Розмовне телебачення охоплює кулінарні, книжкові шоу, анонси, 

телемагазини, конкурси краси, політичні розслідування тощо, а ток-шоу 

повністю зосереджується навколо самого акту бесіди (Timberg, 2010, с. 3-6).  

Дослідник Б. Тімберг виділяє чотири принципи ток-шоу:  

1) наявність ведучого, який відповідає за напрямок і тон дискусії. Вчений 

зазначає, що у найбільш успішних шоу ведучий рідко був просто «зіркою» 

програми, з маркетингової точки зору – це етикетка, торгова марка, що продає 

товар (Dunn, 2014, p. 14); 

2) ток-шоу завжди підтримують ілюзію, що показане відбувається саме 

зараз, а ведучий розмовляє з мільйонами так, ніби з кожним окремо;  

3) ток-шоу – це продукт, який конкурує з іншими контентом;  

4) ток-шоу має здаватися спонтанним, але бути високо структурованим. 

Це те, що соціолог Е. Гофман називає «свіжими розмовами»: розмова, яка 

видається спонтанною, незалежно від того, наскільки вона форматується. 

«Кожне шоу формує безліч невидимих рук […] І хоч шоу та його ведучі 
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змінюються, основні принципи залишаються старими», – пише Б. Тімберг 

(Timberg, 2010, p. 3). 

За словами генпродюсера «Нового каналу» С. Євдокимова, у створенні 

ток-шоу є кілька базових прийомів: трансформація («Зважені та щасливі» 

(«СТБ»)), змагання та боротьба за виживання («Топ-модель по-українськи» 

(«Новий канал»)), обмін («Міняю жінку» («1+1»)) та конфлікт («Хто зверху?» 

(«Новий канал»)). «При цьому конфлікти можуть бути різними, але найбільш 

затребуваний – ґендерний. «Формат «Хто зверху?» ідеально втілює базову 

історію боротьби статей», − стверджує С. Євдокимов. – Навіть якщо проєкт не 

акцентує увагу на стосунках чоловіків і жінок, в нього все одно потрібно 

закладати ґендерну історію, яка є дуже актуальною для молодого покоління 

глядачів»36.  

Попри розважальність, ток-шоу мають певний вплив на аудиторію – це 

підтверджує дослідження, у рамках якого 1170 учасників (59% жінок) 

заповнили анкети, аби поділитися своїми враженнями від реаліті-шоу про 

косметичну хірургію, задоволеність зовнішнім виглядом та самооцінку 

(прийом трансформації). Результати показали, що учасники, які повідомили 

про позитивні враження від таких реаліті-шоу, з більшою ймовірністю 

проявили інтерес до проведення пластичних операції, аніж ті, хто не 

переглядав подібний контент (Markey, 2010).  

Спробуємо описати особливості репрезентації сексуальності в 

українських ток-шоу та реаліті-шоу. Для цього ми обрали довготривалі (які 

транслюються роками) форматні шоу трьох українських телеканалів − «1+1» 

(«1+1 медіа»), «Україна» («Медіа Група Україна») та «СТБ» 

(«StarLightMedia»). Наприклад, на телеканалі «1+1» («1+1 медіа») виходить 

реаліті-шоу «Міняю жінку» − українська адаптація британського формату 

«Wife Swap», згідно з яким дві героїні проєкту переїжджають на тиждень 

                                                           
36 «Хто зверху?» за форматом Battle of the Sexes вестимуть Притула і Фреймут. (2012). Retrieved May 29, 

from https://detector.media/production/article/116009/2016-06-14-genprodyuser-novogo-kanala-sergei-evdokimov-

samyi-vostrebovannyi-konflikt-v-dramaturgii-teleproektov-gendernyi/ (Дата звернення: 16.03.2021) 

https://detector.media/production/article/116009/2016-06-14-genprodyuser-novogo-kanala-sergei-evdokimov-samyi-vostrebovannyi-konflikt-v-dramaturgii-teleproektov-gendernyi/
https://detector.media/production/article/116009/2016-06-14-genprodyuser-novogo-kanala-sergei-evdokimov-samyi-vostrebovannyi-konflikt-v-dramaturgii-teleproektov-gendernyi/
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пожити до іншої сім'ї, а згодом діляться враженнями та емоціями. Перший 

випуск вийшов в ефірі 8 березня 2010 року (Міняю жінку: офіційний сайт 

телеканалу 1+1). Саме шоу мало найбільшу кількість сезонів серед усіх 

продуктів телеканалу «1+1», а також стало головним «Фаворитом телепреси-

2010»37 Отже, глядачі цікавляться подібним контентом. Репрезентація 

сексуальності у шоу такого типу відбувається на рівні формування типажів та 

моделей поведінки у стосунках подружжя: як розподіляти сімейні обов'язки, 

як чоловікам та жінкам можна ставитися один до одного та своїх дітей. Як 

зізнається  продюсерка цього реаліті-шоу О. Кучерова, вони зібрали 

«непростих хлопців: хтось ріс без батька, інший «балувався» наркотиками, 

третій «грався» у трансвестита»38. Можливо, глядачів цікавить не так ідилія та 

взаєморозуміння, як конфлікт, тож доводиться шукати резонансу, який врешті 

виникає, коли цінності та світогляд учасників шоу є ментально протилежними. 

Ймовірно, саме тому найскандальнішим та найрейтинговішим39 став випуск у 

2011 році з канадським транссексуалом С. Абдуллаєвою, яка зірвала зйомки 

через те, що не була готовою до умов життя звичайної української 

жінки. Попри те, творці проєкту заявляють, що не женуться за скандалами. 

«Ми на прикладі реальних людей намагаємося показувати, як можна змінитися 

і змінити ставлення до багатьох речей, щоб досягти у житті більшого», − 

розповідає в інтерв'ю газеті «Україна молода» продюсер О. Кучерова. За її 

словами, обмін дружинами −  це вічна тема. «Здається, це найпопулярніший 

формат у світі», − резюмує вона (Самченко, 2012). 

На телеканалі «СТБ» («StarLightMedia») виходить  реаліті-шоу 

«Холостяк» – це українська адаптація американського дейтинг-шоу (або шоу 

побачень − підвид реаліті-шоу) «The Bachelor». Суть формату полягає у тому, 

                                                           
37 «Міняю жінку» на «1+1» стала головним «Фаворитом телепреси-2010». (2010). Retrieved May 29, from 

https://detector.media/withoutsection/article/55621/2010-09-08-minyayu-zhinku-na-11-stala-golovnym-favorytom-

telepresy-2010/ (Дата звернення: 16.03.2021) 
38 Самченко В. (2012). Оксана Кучерова: Бажаючих помінятися сім’ями за тиждень буває 100. Retrieved May 

29, from https://www.umoloda.kiev.ua/number/2173/211/77378/ (Дата звернення: 16.03.2021) 
39 «Міняю жінку» з канадським транссексуалом взяла рекордний рейтинг. (2011). Retrieved May 29, from 

https://detector.media/withoutsection/article/60523/2011-02-23-minyayu-zhinku-z-kanadskym-transseksualom-

vzyala-rekordnyy-reytyng/ (Дата звернення: 16.03.2021) 

https://detector.media/withoutsection/article/55621/2010-09-08-minyayu-zhinku-na-11-stala-golovnym-favorytom-telepresy-2010/
https://detector.media/withoutsection/article/55621/2010-09-08-minyayu-zhinku-na-11-stala-golovnym-favorytom-telepresy-2010/
https://www.umoloda.kiev.ua/number/2173/211/77378/
https://detector.media/withoutsection/article/60523/2011-02-23-minyayu-zhinku-z-kanadskym-transseksualom-vzyala-rekordnyy-reytyng/
https://detector.media/withoutsection/article/60523/2011-02-23-minyayu-zhinku-z-kanadskym-transseksualom-vzyala-rekordnyy-reytyng/
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що неодружений чоловік серед багатьох претенденток обирає для себе 

потенційну наречену (додаток Б6). Глядач спостерігає за тим, як розвиваються 

стосунки пари від зародження почуттів до фіналу. Переможниця проєкту 

репрезентує собою дівчину, яка цікавить чоловіків у плані створення сім'ї. 

Втім,  сайт «Телекритика» провів дослідження, у якому виміряв статистичні 

показники проєкту та визначив найкращий і найгірший сезон за кількістю 

залучених до перегляду глядачі. Найвищі показники у першого «Холостяка», 

а найгірші − у «Холостяка-9»40, втім серед усіх пар переможці саме дев’ятого 

сезону були єдиними, хто публічно продовжили стосунки поза проєктом та 

згодом одружилися41. Виходить, що моделі побудови стосунків усіх інших пар 

були нежиттєздатними при тому, що були поширені на велику аудиторію.  

Про вимоги до вибору кандидатів на роль «холостяка» та про специфіку 

цього проєкту «Телекритиці» розповіла директорка творчої студії «СТБ» А. 

Калина. За її словами, головний герой реаліті-шоу має бути харизматичним, 

цілеспрямованим, ввічливим, мати повагу до жінок та сімейних цінностей, «з 

внутрішнім стрижнем» та  пройти «свій чоловічий шлях» − бути людиною, яка 

«сама себе зробила, досягла успіху без сторонньої допомоги». Крім того, 

«мають значення спортивна статура та зовнішність претендента»42. Описуючи 

образ учасника «Холостяка-10» А. Калина зазначає, що він − пілот, а це 

«найромантичніших професій в уявленні жінок», до того ж він «симпатичний, 

привабливий і сексуальний, відкритий, з ним легко спілкуватися, у нього є 

почуття гумору». Натомість переможниця десятого сезону гімнастка Д. 

Ульянова запам’яталась їй своєю відкритістю, напередодні кастингу вона 

«спеціально схудла та зайнялася своєю зовнішністю». На думку директорки 

творчої студії «СТБ», «це додало їй впевненості у собі як жінці» (Телекритика, 

                                                           
40 Білоскурський О. (2020). «Холостяк»: еволюція. Retrieved May 29, from https://telekritika.ua/holostyak-

evolyucziya/ (Дата звернення: 16.03.2021) 
41 Переможниці шоу «Холостяк»: як склалася доля найяскравіших героїнь реаліті. (2020). Retrieved May 29, 

from https://lifestyle.segodnya.ua/ua/lifestyle/showbiz/pobeditelnicy-shou-holostyak-kak-slozhilis-sudby-samyh-

yarkih-geroin-proekta-1364898.html (Дата звернення: 16.03.2021) 
42 Анна Калина: «І «Холостяк», І «Холостячка» – це проєкти про те, що обирає жінка (2020). Retrieved May 

29, from https://telekritika.ua/uk/anna-kalina-i-holostyak-i-holostyachka-eto-proekty-o-tom-chto-vybiraet-

zhenshhina/ (Дата звернення: 16.03.2021) 

https://telekritika.ua/holostyak-evolyucziya/
https://telekritika.ua/holostyak-evolyucziya/
https://lifestyle.segodnya.ua/ua/lifestyle/showbiz/pobeditelnicy-shou-holostyak-kak-slozhilis-sudby-samyh-yarkih-geroin-proekta-1364898.html
https://lifestyle.segodnya.ua/ua/lifestyle/showbiz/pobeditelnicy-shou-holostyak-kak-slozhilis-sudby-samyh-yarkih-geroin-proekta-1364898.html
https://telekritika.ua/uk/anna-kalina-i-holostyak-i-holostyachka-eto-proekty-o-tom-chto-vybiraet-zhenshhina/
https://telekritika.ua/uk/anna-kalina-i-holostyak-i-holostyachka-eto-proekty-o-tom-chto-vybiraet-zhenshhina/
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2020). Коментуючи різного роду неточності у біографіях учасників шоу, вона 

зазначає, що це  «абсолютно телевізійна історія». Успіх проєкту А. Калина 

пояснює тим, що «жінки хочуть відчувати себе у романтичній казці, ходити на 

красиві побачення» (Телекритика, 2020). 

За словами головної режисерки «Холостяка» К. Бугримової, аудиторія 

цього шоу − глядачі віком 14-49 років, однак проєкт користується попитом і в 

старшої аудиторії. Представниця телеканалу «СТБ» стверджує, що перед 

запуском цього формату в Україні творча команда відстежувала адаптації в 

інших країнах. «Наш глядач більш примхливий, він нічого не приймає на віру, 

то його довіру необхідно завоювати. Серед форматів хочу відзначити 

німецький, в одному сезоні серед дівчат брав участь навіть трансвестит, 

ізраїльський −  зовсім казковий. Румунські колеги обіграли формат досить 

специфічно, з вогником», − каже в інтерв'ю порталу «Детектор медіа» 

Бугримова43.Український формат «Холостяка» відрізняється від іноземних 

аналогів тим, що у ньому максимально розкривають образ кожної учасниці 

(Веремчук, 2011). 

Генпродюсер «Нового каналу» С. Євдокимов впевнений, що «Холостяк» 

− це «на 100% жіноча програма, яка дає можливість телеглядачкам реалізувати 

свої уявлення про прекрасне». «Чоловіча аудиторія любить секс як спосіб 

домінування та самореалізації, а жіноча надає перевагу стосункам − все, що 

пов'язано з вибудовуванням любовних стратегій, щоб завоювати увагу, 

повести чоловіка під вінець, нав'язати йому свої уявлення про прекрасне», − 

каже експерт і додає, що чоловіки цураються таких телеформатів, а 

«перевернуті варіації» цього шоу («Герої і коханці»), де за дівчину змагаються 

чоловіки, не мав успіху в аудиторії (Апостолова, 2016). 

У дейтинг-шоу «Холостяк» репрезентація сексуальності відбувається на 

трьох рівнях: 1) створення образу чоловіка, увагу якого намагаються 

привернути  «красиві та успішні жінки»; 2) створення образу жінок, які 

                                                           
43 Веремчук Т. (2011). Форматне кохання Retrieved May 29, from 

https://detector.media/production/article/62234/2011-04-28-formatne-kokhannya/ (Дата звернення: 16.03.2021) 

https://detector.media/production/article/62234/2011-04-28-formatne-kokhannya/
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цікавлять «красивого та успішного чоловіка»; 3) моделювання поведінки 

чоловіка та жінки для побудови стосунків та створення сім'ї. Врешті, 

вибудовуються образ «ідеальної пари», яка існує тільки на екрані, а реальні 

історії, натомість, залишаються не публічними, а іноді й досить 

контраверсійними.  

Тема сексуальності піднімається також у психологічному ток-шоу «Один 

за всіх» на телеканалі «СТБ». На офіційному сайті шоу зазначено, що ця 

програма «не тільки допомагає розібратися, що штовхає людей на ті чи інші 

вчинки, але і допомагає в отриманні професійної допомоги юристів і 

психологів», окрім того творці проєкту запевняють, що «всі історії реальні, а 

герої приходять у студію з доброї волі» (Один за всіх: офіційний сайт 

телеканалу СТБ). Втім, ток-шоу неодноразово критикували медіаексперти за 

наявність сексуального контенту, що може зашкодити дітям.  

Ми проаналізували 17 випусків шоу «Один за всіх» за 2018 рік (11 сезон) 

в аспекті репрезентації сексуальності, таблоїдизації, сексуалізації, 

об’єктивізації та з’ясували, що у 6 випусках (35,2%) з 17 переглянутих головна 

тема стосувалася сексуальності (додаток Є1): 2 випуски на тему звинувачення 

у подружній зраді, 2 випуски на тему зґвалтування, 1 випуск про несприйняття 

стосунків партнерів з великою різницею у віці, 1 випуск про вбивство дитини 

з сексуальною наругою. Усі 6 проаналізованих випусків мають ознаки 

таблоїдизації: гра на емоціях – у 6 випусках; примітивність контенту – у 3 

випусках; звернення до інстинктів – у 2 випусках; псевдорозслідування – у 5 

випусках. Зокрема, у 100% випадків обвинуваченими у сексуальних злочинах 

були чоловіки. Також саме чоловіків звинувачували у тому, що вони ревнують 

своїх дружин і цим псують їм життя (у 2 випусках). У 5 випусках з 6 

проаналізованих (на тему сексуальності) образ чоловіка репрезентується з 

негативного боку: він або підозрюється у вбивстві з сексуальною наругою над 

малолітньою дитиною, або у зґвалтуваннях (дитини та жінки передпенсійного 

віку), або у надмірних ревнощах (психологічне та фізичне насильство над 

жінками) (додаток Є1).  
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Також нам вдалося з’ясувати, що в 11 сезоні ток-шоу «Один за всіх» не 

було ознак ані сексуалізації, ані об’єктивізації учасників проєкту. 

Репрезентація сексуальності не відбувалась на рівні демонстрації тіла, показу 

деталізованих сексуальних сцен, а перейшла у площину обговорення та 

«розслідування» сексуальних злочинів, психологічного і фізичного насильства 

над жінками (додаток Є1). 

Зазначимо, що через подібні обговорення у програмах телеканал «СТБ» 

вже неодноразово ставав об’єктом критики з боку експертів444546. Так, 28 липня 

2016 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України 

оголосила «СТБ» попередження за трансляцію анонсів уже іншого 

таблоїдного шоу − «Детектор брехні» (Нацрада, 2016). Представники 

телеканалу заявляють, що деякі їхні шоу були закриті через негативну реакцію 

медійної спільноти, а також скарги глядачів. Заступник генерального 

директора телегрупи «StarLightMedia» і телеканалу «СТБ» А. Максимчук у 

коментарі для сайту «Детектор медіа» повідомив, що «після попередніх скарг 

глядачів і рішень Нацради канал «СТБ» закрив проєкти «Детектор брехні», 

«Кохана, ми вбиваємо дітей» і «Врятуйте нашу сім’ю». Але, за його словами, 

досі залишаються певні розбіжності між Нацрадою і телеканалами в 

тлумаченні того, який контент може нести шкоду дітям» (додаток А2)47.  

У ході аналізу 18 випусків шоу «Детектор брехні» за 2020 рік (10 сезон) в 

аспекті репрезентації сексуальності, таблоїдизації, сексуалізації та 

об’єктивізації ми з’ясували, що в 11 з них (61,1%) тема стосувалась 

сексуальності (додаток Є2): 1 випуск – про оголення заради заробітку, 3 

                                                           
44 Лигачова Н. (2016). Зміст розважальних передач та їх анонсів на телеканалі «СТБ» («Один за всіх», «Битва 

екстрасенсів», «Хата на тата», «МастерШеф». Retrieved May 29, from https://mediarada.org.ua/case/zmist-

rozvazhalnyh-peredach-ta-jih-anonsiv-na-telekanali-stb-odyn-za-vsih-bytva-ekstrasensiv-hata-na-tata-

mastershef/#_ftn1 (Дата звернення: 16.03.2021) 
45 СТБ потрапило під контроль нацради через ток-шоу про сексуальне насилля над дітьми. (2015). Retrieved 

May 29, from https://imi.org.ua/news/stb-potrapilo-pid-kontrol-natsradi-cherez-tok-shou-pro-seksualne-nasillya-

nad-ditmi-i13366 (Дата звернення: 16.03.2021) 
46 Нацрада оголосила попередження СТБ за шкідливий для дітей контент. (2016). Retrieved May 29, from 

https://detector.media/rinok/article/117283/2016-07-28-natsrada-ogolosyla-poperedzhennya-stb-za-shkidlyvyy-dlya-

ditey-kontent/ (Дата звернення: 16.03.2021) 
47 Нацрада знову перевірить СТБ через відрізані пальці та інший недитячий контент у дитячий час. (2016). 

Retrieved May 29, from  https://detector.media/infospace/article/121684/2016-12-22-natsrada-znovu-pereviryt-stb-

cherez-vidrizani-paltsi-ta-inshyy-nedytyachyy-kontent-u-dytyachyy-chas/ (Дата звернення: 16.03.2021) 

https://mediarada.org.ua/case/zmist-rozvazhalnyh-peredach-ta-jih-anonsiv-na-telekanali-stb-odyn-za-vsih-bytva-ekstrasensiv-hata-na-tata-mastershef/#_ftn1
https://mediarada.org.ua/case/zmist-rozvazhalnyh-peredach-ta-jih-anonsiv-na-telekanali-stb-odyn-za-vsih-bytva-ekstrasensiv-hata-na-tata-mastershef/#_ftn1
https://mediarada.org.ua/case/zmist-rozvazhalnyh-peredach-ta-jih-anonsiv-na-telekanali-stb-odyn-za-vsih-bytva-ekstrasensiv-hata-na-tata-mastershef/#_ftn1
https://imi.org.ua/news/stb-potrapilo-pid-kontrol-natsradi-cherez-tok-shou-pro-seksualne-nasillya-nad-ditmi-i13366
https://imi.org.ua/news/stb-potrapilo-pid-kontrol-natsradi-cherez-tok-shou-pro-seksualne-nasillya-nad-ditmi-i13366
https://detector.media/rinok/article/117283/2016-07-28-natsrada-ogolosyla-poperedzhennya-stb-za-shkidlyvyy-dlya-ditey-kontent/
https://detector.media/rinok/article/117283/2016-07-28-natsrada-ogolosyla-poperedzhennya-stb-za-shkidlyvyy-dlya-ditey-kontent/
https://detector.media/infospace/article/121684/2016-12-22-natsrada-znovu-pereviryt-stb-cherez-vidrizani-paltsi-ta-inshyy-nedytyachyy-kontent-u-dytyachyy-chas/
https://detector.media/infospace/article/121684/2016-12-22-natsrada-znovu-pereviryt-stb-cherez-vidrizani-paltsi-ta-inshyy-nedytyachyy-kontent-u-dytyachyy-chas/
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випуски – про моделі побудови сексуальних стосунків, 1 випуск – про 

політичний секс-скандал, 4 випуски – про звинувачення у подружній зраді, 1 

випуск – про сприйняття суспільством представників ЛГБТ+, 1 випуск – про 

гомосексуальні стосунки у в’язниці. Усі випуски мають ознаки таблоїдизації: 

гра на емоціях – в 11 випусках, примітивність контенту – у 8 випусках, 

звернення до інстинктів – у 7 випусках; інформаційний дисбаланс та 

фактологічна несправедливість – в 1 випуску (додаток Є2). 

У 10 сезоні психологічного ток-шоу «Детектор брехні» було два випуски 

з ознаками сексуалізації, коли цінність людини визначалася лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не зважаючи на усі 

інші характеристики, а також, коли сексуальність необґрунтовано 

нав’язується учаснику/ці проєкту. Репрезентація сексуальності відбувалася 

здебільшого на рівні репрезентації типажів та ролі (11 випусків) та реакції (11 

випусків), меншою мірою на рівні репрезентації тіла (у трьох випусках). Отже, 

спостерігаємо ту ж тенденцію, що і в шоу «Один за всіх» («СТБ»): тема 

сексуальності актуалізується на рівні обговорення, публічної дискусії, 

вербальних описів, а візуальність нівелюються. Можливо, творці подібних 

проєктів таким чином намагаються уникнути попереджень від державного 

регулятора за трансляцію забороненого законодавством контенту (шкідливого 

для дітей) (додаток Є2). До речі, ця особливість у репрезентації сексуальності 

властива й для іноземних масмедіа: на телебаченні розмови про сексуальність 

поширеніші, аніж відповідні зображення (Ward et al., 2016). 

ТОВ «Медіа Група Україна» з 16 квітня 2012 року випускає соціальне ток-

шоу «Говорить Україна» («Україна»). За роки трансляції в ефірі програми 

розповіли свої історії близько 15 тисяч осіб48, серед них було чимало 

таблоїдних та сенсаційних тем. Ток-шоу, над яким працює творча команда з 

120 осіб (Телекритика, 2019), вибудувано за звичною схемою − є дві сторони 

конфлікту, запрошенні гості (кількість яких, як правило, у ході програми 

                                                           
48 Сьогодні проект «Говорить Україна» відзначає 7 років у ефірі. (2019). Телекритика. Retrieved May 29, from  

https://telekritika.ua/uk/segodnja-proekt-govorit-ukraina-otmechaet-7-let-v-jefire/ (Дата звернення: 16.03.2021) 

https://telekritika.ua/uk/segodnja-proekt-govorit-ukraina-otmechaet-7-let-v-jefire/
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поступово збільшується від початку до фіналу), експерти (психологи, юристи, 

представники соціальних служб, телеведучі, письменники, фізіогномісти), 

глядачі у студії та ведучий (О. Суханов). В ефірі проєкту, хронометраж якого 

з часом збільшувався з 40 хв до двох годин, обговорюють резонансні теми від 

історії з зґвалтувань («Коханий продав мене друзям» від 16.05.2017 р.) до 

незвичайної зовнішності («Я жахливо прекрасна» від 14.09.2016 р.) та 

геронтофілії («П’ять годин сексу з бабусею» від 12.07.2016 р.). На думку 

медіаоглядачів, це ток-шоу відрізняється від російських проєктів «Вікна» з Д. 

Нагієвим та «Пусть говорят» з А. Малаховим, наслідуючи стрічки Т. Броунінга 

«Виродки», котрий спекулював на естетиці «Frеak Show». Автори ток-шоу 

«Говорить Україна» перебувають у «постійному пошуку найнеймовірніших 

історій з життя українців, щоб зберегти і зафіксувати високу частку 

телеперегляду»49, з іншого боку − шоу отримало три нагороди «Телетріумф» 

як найкраще суспільно-соціальне ток-шоу України у 2012, 2013 та 2016 

роках50. За словами медіаоглядачки М. Ряпулової, творці цього 

проєкту  «навчилися майстерно маневрувати між потребою видавати все 

найгостріше і найгарячіше в ефір й законом, який вимагає від них дотримання 

певних формальностей» (Ряпулова, 2020)51.  

Піар-фахівець телеканалу «Україна» О. Данилюк в експертному інтерв’ю 

зазначає, що регулятор (Нацрада) ретельно стежить за тим,  чи не 

порушуються права дитини в програмах. «Нацрада стежить, щоб дитина не 

постраждала, щоб не було цькування після програми того ж шоу «Говорить 

Україна». Кожен випуск «Говорить Україна» після монтажу переглядають 

юридичний відділ, чи не порушені там права дітей, дорослих учасників і так 

само дотримується вимоги Нацради. У нас з цим дуже строго, бо мета 

програма допомогти, а не нашкодити», – стверджує О. Данилюк (додаток Б5).  

                                                           
49 «Говорить Україна»: Тут ґвалтують бабусь і міряються грудьми в прямому ефірі. (2018). Телекритика. 

Retrieved May 29, from  https://telekritika.ua/uk/sud-lincha-abo-shou-urodiv/ (Дата звернення: 16.03.2021) 
50 Оголошено переможців «Телетріумфу». (2016). Retrieved May 29, from   

https://teletriumf.ua/news/nagorodzhennya-peremozhtsiv-teletriumf-2016/ (Дата звернення: 16.03.2021) 
51 Ряпулова М. (2020). Между законом и хайпожерством – как «Говорит Украина» про Кагарлык. Retrieved 

May 29, from  https://detector.media/kritika/article/177845/2020-06-10-mezhdu-zakonom-y-khaypozherstvom-kak-

govoryt-ukrayna-pro-kagarlyk/ (Дата звернення: 16.03.2021) 

https://telekritika.ua/uk/sud-lincha-abo-shou-urodiv/
https://teletriumf.ua/news/nagorodzhennya-peremozhtsiv-teletriumf-2016/
https://detector.media/kritika/article/177845/2020-06-10-mezhdu-zakonom-y-khaypozherstvom-kak-govoryt-ukrayna-pro-kagarlyk/
https://detector.media/kritika/article/177845/2020-06-10-mezhdu-zakonom-y-khaypozherstvom-kak-govoryt-ukrayna-pro-kagarlyk/
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У ході аналізу випусків шоу «Говорить Україна» за квітень 2019 року 

(всього було переглянуто 15 випусків) в аспекті репрезентації сексуальності, 

таблоїдизації, сексуалізації та об’єктивізації ми з’ясували, що у 5 випусках 

(33,3%) з 15 переглянутих актуалізувалась теми сексуальності (додаток Є3): 

два випуски – про моделі побудови сімейних стосунків, один випуск – про 

жінку, яка не може народити дитину через проблему побудови сексуальних 

стосунків з чоловіками, один випуск – про зґвалтування, один випуск – про 

проблеми із зовнішністю. Усі випуски мають ознаки таблоїдизації: гра на 

емоціях – у п’яти випусках, примітивність контенту – в одному випуску, 

псевдорозслідування – у двох випусках. Однак ані сексуалізації, ані 

об’єктивізації в аналізованих випусках «Говорить Україна» виявлено не було 

(додаток Є3).  

Репрезентація сексуальності відбувалась на рівні репрезентації реакції – 

у 5 випусках, репрезентації типажу та ролі – у 4 випусках, репрезентації тіла – 

в 1 випуску. Спостерігаємо ту ж тенденцію, що й у двох вищепроаналізованих 

шоу – «Один за всіх» («СТБ») та «Детектор брехні» («СТБ»), де тема 

сексуальності також актуалізується не на рівні репрезентації тіла, а на рівні 

обговорення типажів та ролей учасників проєктів в аспекті сексуальності 

(додатки Є1, Є2, Є3).  

Ще одним з визначених нами видів шоу є талант-шоу. 

Найрейтинговіший українськими талант-шоу є «Україна має талант» («СТБ»), 

«Танцюють всі» («СТБ»), «Х-фактор» («СТБ»), «Голос» («1+1») (Котляр, 

Гаркуша, 2019, с. 84-91). 

Серед ТОП-10 найпопулярніших за переглядами роликів на YouTube-

каналі талант-шоу «Україна має талант» (СТБ) у п'яти тиражується тема 

сексуальності52. Так, фрагмент виступу одного з учасників «Хорхе Перез грає 

на жіночих сідницях» (28.03.2015 р.) набрав 27 млн переглядів, «Спортивна 

                                                           
52 Україна має талант: офіційний канал на YouTube. Retrieved May 29, from  

https://www.youtube.com/channel/UCVxmo7C8ltLt5u19NKrUNAQ/videos?view=0&sort=p (Дата звернення: 

16.03.2021) 

https://www.youtube.com/channel/UCVxmo7C8ltLt5u19NKrUNAQ/videos?view=0&sort=p
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акробатика на пілоні» (18.04.2015 р.) − 24 млн, «Два голих хлопця танцюють з 

рушниками» (07.03.2015 р.) − 12 млн, «Жіночі бої в грязі» (12.03.2014 р.) − 12 

млн, «Гарний акробатичний танець на пілоні від Софії Олійник» (09.04.2016 

р.) − 10 млн. Для порівняння − рекордсменом за переглядама є ролик 

«Блискучий диско-танець 4-річної Тані», що набрав 73 млн переглядів (станом 

на липень 2020 року).  

Популярні в Україні і розважальні гумористичні шоу (Щербина, 2013, c. 

96-100; Бардаков & Тяпкіна, 2015). Показовим у аспекті репрезентації 

сексуальності є еротично-гумористичне шоу «Голі та смішні», що виходило на 

українському телеканалі «ICTV». Творці програми запозичили формат з 

американського шоу «Naked and Funny», що стартувало в США у 2005 році. 

Випуски української версії «Голих та смішних» транслювали також російські 

телеканали «Рен ТВ», «НТН» та «Перец» (Голі та смішні: офіційний сайт 

телеканалу ICTV). За жанром – це розіграш на еротичну тематику. 

Створюється ситуація, в якій переважно чоловіки стають випадковими 

свідками оголення жінок (рідше − навпаки). Це відбувається за різних умов та 

в різних ситуаціях. Усі відзняті сцени насправді постановочні. Немає ані 

ведучого, ані закадрового голосу, як і голосів дійових осіб. На фоні звучить 

музика, і увага глядача максимально сконцентрована на момент оголення. У 

багатьох аспектах еротично-гумористичне шоу має ознаки порнографізації: 

оголення як самоціль, відсутність варбальної комунікації, прості сюжети, 

відсутність смислового навантаження (Про захист суспільної моралі, 2004, ст. 

1. Творці проекту «Голі та смішні» не розкривають характеру людей у кадрі, 

їх особистості та національного колориту, а сама програма не розвиває 

культури, немає ані просвітницького, ані виховного, ані мистецького 

значення. Саме тому цей контент зараховуємо до переліку таких, що 

виконують фактично єдину функцію – примітивно розважити. 

Оскільки у контенті трьох аналізованих нами телеканалів «1+1», «СТБ» 

та «Україна» (додатки Е1, Е2, Е3) тема сексуальності піднімається переважно 

у розважальних жанрах, важливо визначити взаємозв’язок гумору та 

http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/ICTV
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/ICTV
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сексуальності. Різницю у сприйнятті гумору між статями досліджувала низка 

авторитетних науковців (Azim et al., 2005; Kohn et al., 2011; Vrticka et al., 2013; 

Brodzinsky, 1976, 1981; Derks 1993; McGraw & Warner). Також існує чимало 

досліджень, у яких вчені вивчали окремі аспекти сприйняття гумору (у тому 

числі сексуально маркованого) чоловічою та жіночою аудиторією (Martin, 

2007; 2014; Chan, 2016). Так, наприклад, жінки частіше за  чоловіків 

відчувають сексуальний потяг до людини, яка має хороше почуття гумору 

(Bressler and Balshine, 2006; Cooper et al., 2007). Тому не дивно, що чоловіки 

прагнуть навчитися добре жартувати (Martin, 2007, p. 187; Vrticka et al., 2013; 

Crawford  and Gressley,  1991). До того ж чоловікам більше подобається гумор 

агресивного або сексуального змісту, при цьому інтелектуали схильні до 

створення комічного, проєктуючи себе на конкретну ситуацію (Landis and 

Ross, 1933). Жінкам більш до вподоби безглуздий гумор, з абсурдною 

структурою (Groch, 1974; Terry and Ertel, 1974) або алюзіями, а чоловікам − з 

подвійним змістом (Khoury, 1977). Врешті, вчені встановили, що жінки, як 

правило, обирають для себе тих потенційних сексуальних партнерів, які здатні 

їх розсмішити, а не тих, які оцінюють їхній гумор. Натомість чоловіків більше 

приваблюють партнерки, які можуть оцінити гумор, а не ті, котрі самі добре 

жартують (Bressler and Balshine, 2006). «Почуття гумору – це сексуально. Існує 

безліч підтверджень того, що весела вдача робить вас бажанішим, особливо, 

якщо ви – чоловік», − пише у своєму блозі для видання «The Conversation» 

психолог та дослідник еволюції гумору Дж. Грінграсс. За його словами, 

чоловіки жартують, щоб уникнути проблем у стосунках та позбутися власних 

переживань, а жінки − аби розрядити обстановку53. 

Дослідники по-різному оцінюють сексуальний гумор (Decker, 1987, p. 

225-232; Hemmasi & Russ, 1994; Hemmasi, M., & Graf, L. 1998; Herzog, 1999; 

Prior, 1995; Wilson & Molleston, 1981; Chapman, 1976) та визначають, наскільки 

далеко подібні жарти можуть зайти (Duncan, Smeltzer & Leap, 1990). 

                                                           
53 Hood L. (2018, Now, 14). How humour can change your relationship. Retrieved May 29, from  

https://theconversation.com/how-humour-can-change-your-relationship-106402. (Дата звернення: 16.03.2021) 

https://theconversation.com/how-humour-can-change-your-relationship-106402
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Американські професори Державного університету Іллінойса (США) М. 

Хеммасі та Л. Граф (Hemmasi & Graf, 1994) аналізували гумор в аспекті 

домагань на робочому місці. Професор психології з Університету Західної 

Кароліни (США) Т. Форд аналізував вплив сексистських жартів на чоловіків й 

стверджував, що сексистський гумор не є розвагою, адже він впливає на 

сприйняття чоловіками свого оточення та допомагає їм проявити сексизм без 

страху осуду (Ford, Boxer, Armstrong & Edel, 2008, pp. 159-170). Учені з 

факультету психології Університету Гранади (Іспанія) визначили, що 

«сексистські жарти підвищують схильність до зґвалтувань», однак є один 

важливий фактор – схильність до насильства зростає, якщо людина 

демонструє низький рівень відрази до сексистських жартів (Romero-Sánchez, 

Durán, Carretero-Dios, Megías & Moya, 2010, p. 2339-2350). Вчені Л. Смельцер 

та Т. Ліп (1990) вивчали еволюцію різних ролей гумору, зокрема, коли гумор 

«переростає у переслідування» (Smeltzer & Leap, 1990, p. 257). Дж. Спредлі та 

Б. Манн (2008), у свою чергу, робить крок далі і припускають, що 

«сексуальний гумор» відіграє певну роль у взаємозв'язку лідерства, влади та 

статусу. Під «сексуальним гумором» ми пропонуємо розуміти гумор, що 

стосується сексуальності загалом (у тому числі сексу, ґендеру, статі, тіла, 

краси, моделей та прийомів міжособистісних стосунків). Але жоден з цих 

науковців не фокусувався на цілях гумору на сексуальну тему і не вивчав 

подібних жартів (Brunner & Costello, 2002). Визнаючи, що сексуальний гумор 

може бути використаний (свідомо чи несвідомо) для підриву влада, 

британський соціолог М. Малкей (Mulkay 1988) вважає, що сміх 

використовується і для підтримки патріархальної структури суспільства. 

Прості жарти та зауваження можуть зіпсувати кар'єру жінкам, тим самим 

зберігаючи наявну основу влади. Він вважає, що «гумор – це ідеальний засіб 

для висловлення цілком серйозного повідомлення, адже будь-який серйозний 

сенс завжди можна заперечити (Linstead, 1985; Mulkay, 1988). У цьому аспекті 

також вкрай важливі для ознайомлення праці американського дослідника 

еротичного фолькльору Г. Легмана (Legman, 2007), американського 
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медіапсихолога Дж. Голдштейна (Goldstein, 1993, pp. 246-256), фінської 

феміністки, професорки медіадосліджень в університеті міста Турку С. 

Пасонен (Paasonen, Nikunen & Saarenmaa, 2007; Paasonen, Jarrett & Light, 2019). 

 Американський антрополог Дж. Спредлі (1975) також доводив, що гумор 

часто використовується, аби поставити людину на своє місце і дуже часто це 

місце підлеглого (Spradley & Mann, 2008). Навіть якщо гумор не переходить 

межі домагання, він все може «передавати глибші сенси» (Brunner & Costello, 

2002), підтримувати сексистський соціальний порядок, бути використаним для 

підриву влади або ж «створити нову реальність» (Crawford, 2003, p. 224). Тож 

у цьому сенсі сміх можливий лише між рівними: «коли чоловіки і жінки 

можуть розповідати анекдоти і сміятися разом» (Neitz, 1978, p. 222). Виходячи 

з цього, ми можемо стверджувати, що сексуально маркований гумор несе у 

собі низку ризиків для аудиторії, яка не завжди сприймає подібний 

розважальний контент критично, адже по своїй природі він є несерйозним, 

хоча це не робить його безпечним. 

На основі аналізу випусків розважальних програм «Вечірній Квартал», 

«Дизель Шоу» та «Вар'яти-шоу» нам вдалося спроєктувати модель створення 

сексуально маркованого гумористичного контенту на українському 

телебаченні, котра, на нашу думку, складається з п'яти елементів, що можуть 

застосовуватися у різному складі та послідовності: 1) стереотип та/або кліше; 

2) актуальна та/або цікава аудиторії тема; 3) художній домисл та/або 

гіперболізація, 4) реальний контекст; 5) образ та харизма спікера. Ці елементи, 

у свою чергу, ґрунтуються на семи категоріях, які навели нідерландські вчені 

М. Буйзен та П. Валкенбург, попередньо провівши типологію гумору в 

аудіовізуальних медіа. У ці сім категорій входить: фарс, клоунада, подив, 

непорозуміння, іронія, сатира і пародія (Buijzen & Valkenburg, 2004, pp. 147-

167).  
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Модель 1. «Вертеп»: сексуально маркований гумор 

 

Отже, як ця модель застосовується на практиці у трьох медіагрупах, які 

ми взяли для вивчення у дисертаційному дослідженні («1+1 медіа», 

«StarLightMedia» та ТОВ «Медіа Група Україна»)? Одним із лідерів у галузі 

гумористичного контенту в Україні є творче об'єднання «Студія Квартал 95»54 

(«1+1 медіа»). Серед основних тем творчого об’єднання – політика, 

міжособистісні стосунки, зокрема і сексуальність.  

Ми проаналізували види гумору в аспекті репрезентації сексуальлності у 

чотирьох випусках «Вечірнього Кварталу» за 2018, 2019 і 2020 рр. Загальну 

кількість сцен (N – число) сексуально маркованого фарсу, клоунади, подиву, 

непорозуміння, іронії, сатири і пародії ми внесли до таблиці (Таблиця 6). За 

100% було взято весь гумор відповідного спектру.  

 

 

 

                                                           
54 «Студію Квартал 95» засновано 2003 року на базі команди КВН «95-й Квартал». Компанія випускає кіно, 

комедійні серіали, шоу, мюзикли, концерти, фестивалі гумору та анімації. «Студія Квартал 95» запустила 

власний формат проекту «Розсміши коміка», у 2012 році презентувала розважальне шоу «Вечірній Київ», у 

2015 р. – гумористичний проєкт «Ліга Сміху». Також створила анімаційні мультфільми «Сказочная Русь» і 

«Мультибарбара». У 2016 році спільно з «1+1 медіа» відкрили телевізійний розважальний канал «Квартал 

ТБ» (Квартал 95: офіційний сайт). 
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Таблиця 4. Кількість сцен з різними видами гумору в аспекті 

репрезентації сексуальлності у випусках «Вечірнього Кварталу» («1+1») 

 

 

Розважальне шоу «Вечірній Квартал» 

*N – кількість сцен з репрезентацією сексуальності 

 

№ Тип гумору Випуск за 

03.11.2018 р. 

Випуск за 

28.09.2019 р. 

Випуск за 

13.06.2020 р. 

1. Клоунада          N=0 N=6 N=3 

2. Пародія N=6 N=2 N=4 

3. Подив N=2 N=0 N=0 

4. Непорозуміння N=4 N=0 N=0 

5. Іронія N=0 N=4 N=2 

6. Сатира N=0 N=2 N=0 

7. Фарс N=0 N=2 N=2 

 

Таким чином нам вдалося виокремити такі тенденції:  

а) в аспекті репрезентації сексуальності у гумористичному шоу «Вечірній 

Квартал» найчастіше використовується засоби пародії та клоунади;  

б) помітно менше застосовуються іронія, фарс та непорозуміння;  

в) рідко трапляється сатира та подив. 
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Діаграма 1.1. Види сексуально маркованого гумору (відсоткове 

співвідношення) у проєкті «Вечірній Квартал» за 03.11.2018 р. 

 

 

* на основі даних з Таблиці 4 

 

Діаграма 1.2. Види сексуально маркованого гумору (відсоткове 

співвідношення) у проєкті «Вечірній Квартал» за 28.09.2019 р.  

 

 

* на основі даних з Таблиці 4 
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Діаграма 1.3. Види сексуально маркованого гумору (відсоткове 

співвідношення) у проєкті «Вечірній Квартал» за 13.06.2020 р.  

 

 

* на основі даних з Таблиці 4 

 

Ще одним рейтинговим гумористичним проєктом є «Дизель Студіо», 

розважальний контент якого транслюють телеканали «ICTV» та «Новий 

канал». На офіційному сайті компанії вказано, що вони є «лідером на ринку 

виробництва рейтингових телевізійних проєктів: тв-шоу, гумористичних 

програм, серіалів», який з 2015 року виробляє «топові телевізійні проекти» 

(StarLightMedia: офіційний сайт медіахолдингу, 2020). Програма «Дизель 

Шоу» має найвищий рейтинг серед усіх продуктів телеканалу «ICTV», а три 

прем’єрні випуски весни 2020 року стали лідерами п’ятничного прайму серед 

усіх програм і телеканалів, а випуск за 1 листопада 2019 року став 

найуспішнішим в історії програми −  його подивилися 6,2 млн осіб (дані 

розраховані для аудиторій у віці 18-54 (вибірка − міста 50 тис. +). Це найбільш 

рейтингова програма осені 2019 року на телеканалі55. 

                                                           
55 Кацун Ю. (2019). Как ICTV выбился в лидеры: зрители смотрят «Дизель Шоу» и сериал «Пес». Retrieved 

May 29, from https://kp.ua/culture/654184-kak-ICTV-vybylsia-v-lydery-zrytely-smotriat-dyzel-shou-y-seryal-pes 

(Дата звернення: 16.03.2021) 
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До того ж «Дизель Студіо» випускає програму «На Трьох» (власний 

формат), серіали «Папаньки», ситком «Вижити за будь-яку ціну!», випуск 

новин з гумором – «Дизель Ранок» (все на телеканалі «ICTV»), а також 

молодіжний серіал «Медфак» на «Новому каналі», що також входить до 

структури медіахолдингу «StarLightMedia».  

Ми з’ясували, що запропонована нами модель створення сексуально 

маркованого гумористичного контенту (Модель 1) використовується і у 

випусках «Дизель Шоу» (StarLightMedia: офіційний сайт медіахолдингу, 

2020). 

Таблиця 5. Кількість сцен з різними видами гумору в аспекті 

репрезентації сексуальлності у випусках «Дизель Шоу» («ICTV») 

 

 

Розважальне шоу «Дизель Шоу» 

*N – кількість сцен з репрезентацією сексуальності 

 

№ Тип гумору Випуск за 

13.10.2018 р. 

Випуск за 

15.03.2019 р. 

Випуск за 

01.05.2020 р. 

1. Клоунада          N=2 N=4 N=3 

2. Пародія N=6 N=4 N=0 

3. Подив N=0 N=0 N=0 

4. Непорозуміння N=0 N=0 N=0 

5. Іронія N=2 N=2 N=1 

6. Сатира N=0 N=0 N=1 

7. Фарс N=0 N=0 N=3 

 

Аналіз чотирох випусків програми за 2018, 2019 і 2020 роки показав, що:  

а) в аспекті репрезентації сексуальності у гумористичному шоу «Дизель 

Шоу» найчастіше використовується засоби пародії та клоунади; 

б) рідше застосовується іронія; 

в) майже не використовується фарс, сатира, подив та непорозуміння. 
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Діаграма 2.1. Види сексуально маркованого гумору (відсоткове 

співвідношення) у проєкті «Дизель Шоу» за 13.10.2018 р.  

 

 

* на основі даних з Таблиці 5 

 

Діаграма 2.2. Види сексуально маркованого гумору (відсоткове 

співвідношення) у проєкті «Дизель Шоу» за 15.03.2019 р.  

 

 

* на основі даних з Таблиці 5 
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Діаграма 2.3. Види сексуально маркованого гумору (відсоткове 

співвідношення) у проєкті «Дизель Шоу» за 01.05.2020 р.  

 

 

* на основі даних з Таблиці 5 

 

Конкурентом «Студії Квартал 95» та «Дизель Шоу» є повністю 

україномовна розважальна програма «Вар'яти-шоу» («Новий канал», 

«StarLightMedia»), що з 2016 року виробляє «Вар'яти Студіо». Очільник і 

засновник цього шоу − український комік С. Притула. На офіційному сайті 

команди стверджується, що коміки не використовують у своїх жартах 

російської мови, нецензурної лайки та політичних жартів, а також 

намагаються уникати «низьких» жартів (Вар'яти-шоу: офіційний сайт Нового 

каналу). Хоча тему сексуальності творча команда все ж використовує.  

Механізм створення сексуально маркованого гумористичного контенту у 

«Вар'яти-шоу» також вписується у нашу модель (Модель 1).  
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Таблиця 6. Кількість сцен з різними видами гумору в аспекті 

репрезентації сексуальлності у випусках «Вар'яти-шоу» («Новий канал») 

 

 

Розважальне шоу «Вар'яти-шоу» 

*N – кількість мініатюр з репрезентацією сексуальності 

 

№ Тип гумору Випуск за 

30.10.2018 р. 

Випуск за 

24.12.2019 р. 

Випуск за 

25.12.2020 р. 

1. Клоунада          N=2 N=4 N=2 

2. Пародія N=3 N=1 N=3 

3. Подив N=0 N=0 N=0 

4. Непорозуміння N=0 N=0 N=0 

5. Іронія N=1 N=2 N=2 

6. Сатира N=0 N=0 N=0 

7. Фарс N=1 N=0 N=0 

 

Аналіз чотирох випусків програми за 2017-2020 роки показав, що: 

а) в аспекті репрезентації сексуальності  у гумористичному шоу «Вар'яти» 

найчастіше використовується засоби пародії та клоунади; 

б) помітно менше застосовується засіб іронії та фарсу; 

в) майже не використовується сатира, подив та непорозуміння. 
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Діаграма 3.1. Види сексуально маркованого гумору (відсоткове 

співвідношення) у проєкті «Вар'яти-шоу» за 30.10.2018 р. 

 

 

* на основі даних з Таблиці 6 

 

Діаграма 3.2. Види сексуально маркованого гумору (відсоткове 

співвідношення) у проєкті «Вар'яти-шоу» за 24.12.2019 р. 

 

 

* на основі даних з Таблиці 6 
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Діаграма 3.3. Види сексуально маркованого гумору (відсоткове 

співвідношення) у проєкті «Вар'яти-шоу» за 25.12.2020 р. 

 

 

* на основі даних з Таблиці 6 

 

С. Притула також причетний до створення 98-серійного скетч-шоу 

«Файна Юкрайна», що з'явилось в ефірі «Нового каналу» у серпні 2008 року 

(Новий канал: офіційний сайт, 2020). Серед сюжетних ліній обігруються 

історії сексульних стосунків жінки та значно молодшого за неї чоловіка 

(Лариса та інструктор Денис), маскараду (Антон та Марічка, роль якої грає 

переодягнений у жінку актор А. Молочний, резидент українського «Comedy 

Club»), стереотипізації ЛГБТ-руху (геї Остап і Олекса). «Файна Юкрайна» є 

аналогом популярного британського скетч-серіалу «Little Britain» («Маленька 

Британія», 2003), де тиражуються схожі теми: історія Марджорі Доуес, що 

керує групою «Борці з жиром» («Fat Fighters»), принижуючи усіх учасників із 

надлишковою вагою; історія Едді Ховарда, трансвестита, який заперечує, що 

він чоловік; історія стосунків помічника прем'єр-міністра, який є геєм, і його 

начальника Даффіда Томаса; історія мешканця шахтарського селища, який 

наполегливо намагається привернути увагу довколишніх, оголошуючи себе 

«єдиний геєм у селі»; історія геронтофіла Джейсона, який закохується у 

43%

28%

29%
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пенсіонерку; історія багатодітної матері-одиначки у підлітковому віці, яка є 

«збірним образом усіх упереджень» (Sturges, 2020)56. 

 «Вони поставили перед собою за мету висміювати тих, кого висміювати 

найлегше: людей з інвалідністю, людей старшого віку, людей з надлишковою 

вагою, геїв [...] Це так само захоплююче, як дивитися на палаючий притулок», 

− пише арт-оглядач газети Independent Йоган Харі57. Авторка цього ж видання 

Ф. Стерджес все ж висловила сподівання, що творці «Маленької Британії», 

котру на піку популярності дивилися 10 мільйонів осіб, залишать позаду 

гомофобію, раситські глузування, ксенофобські тиради, блекфейс, 

жінконенависництво у формі фарсу, припиять карикатурно, гротескно 

зображувати геїв, людей з інвалідністю та робітничий клас». За словами 

Стерджес, таку позиції можна розглядати як «нове пуританство», втім це не 

так, оскільки є альтернативний контент подібного формату, втім з іншим 

підходом. Наприклад, виступи Х. Гедсбі, Л. Хьюз та С. Хаген (Hari, 2005). 

Отже, як нам вдалося встановити у ході аналізу гумористичних шоу 

«Вечірній Квартал» («1+1»), «Вар'яти-шоу» («Новий канал»), «Дизель Шоу» 

(«ICTV») за 2017-2020 рр., найчастіше в аспекті репрезентації сексуальності у 

всіх трьох шоу використовуються прийоми пародії та клоунади, помітно 

менше застосовуються іронія, фарс та непорозуміння; рідко трапляється 

сатира та подив.  

Окрім розважальних шоу та програм, за нашими спостереженнями 

(додатки Е1, Е2, Е3), популярними на українському телебаченні також є 

фільми та серіали. Дослідження доводять, що фільми найбільше впливають 

на сексуальну освіту підлітків і їх намір зайнятися сексом (Pardun, L'Engle & 

Brown, p. 75-91). Окрім того, кіноматограф як вид мистецтва має ширші 

можливості у репрезентації сексуальності, насамперед завдяки менш 

прискіпливому контролю (у порівнянні з телебаченням). Український вечний 

                                                           
56 Sturges F. (2020). Yeah but no but yeah: It was unedifying viewing, but Little Britain deserves another chance. 

Independent. Retrieved May 29, from https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/features/little-britain-

matt-lucas-david-walliams-blackface-racism-a9308796.html (Дата звернення: 16.03.2021) 
57 Hari J. (2005). Why I Hate «Little Britain». Independent. 

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/features/little-britain-matt-lucas-david-walliams-blackface-racism-a9308796.html
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/features/little-britain-matt-lucas-david-walliams-blackface-racism-a9308796.html
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Є. Цимбаленко розглядає кінофільми в аспекті таблоїдизації 

медіакомунікацій: «не тільки через еротизацію сюжетів, наповнення 

оголеними натурами кадрів […] Голлівуд та інші представники кіноіндустрії 

орієнтуються перш за все на попит, чи смаки масового споживача» 

(Цимбаленко, 2013, с. 207).  

Саме фільми є чи не основним засобом знайомства молоді з різними 

проявами сексуальності. Втім, в Україні кіноіндустрія перебуває тільки на 

етапі зародження. У цьому плані є актуальною проблема насадження 

іноземними фільмами українській аудиторії ментально і психологічно чужої 

моделі сексуальної поведінки та естетики. Згідно з дослідженням 

американської вченої Д. Мерскін, «імовірність імітації побаченого в фільмах 

– висока, особливо на початку статевого життя» (Мерскін, 2015, с. 114). 

Спробуємо проаналізувати структуру репрезентації сексуальності на 

прикладах українських та іноземних фільмів. Втім, давати оцінку контенту 

сексуального характеру  в кінематографії марно, оскільки режисер може 

використати репрезентацію сексуальності і для привернення уваги глядачів до 

своєї роботи, і вкладаючи у це філософський зміст та світоглядні сенси 

(додаток В). Медіакритикам складно дати об’єктивне визначення, що у 

певному фільмі є еротикою, а що порнографією. 

Один з перших сексуальних актів у кіно показали у 20-секундному фільмі 

«Поцілунок» (1896). Експериментальна стрічка Едісона викликала скандал у 

глядацької публіки – під час показу навіть довелося викликати поліцію. 

Картина зачепила людей вікторіанської доби інтимністю образів, вони 

вважали поцілунок чимось дуже особистим, тим, що не варто демонструвати 

на публіці. Ця теза підтверджує, що ставлення до одного й того ж факту 

(сексуальної сцени) у людей різних націй та культур в різний час може 

кардинально різнитись.  

В американському фільмі «Сутінки» (2008, реж. К. Хардвік) 

розповідається про історію кохання вампіра Едварда та дівчини Белли. Едвард 

– вершина ідеалізації чоловіка: у нього немає багатьох фізіологічних потреб 
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(наприклад у їжі та сні), він освічений, розумний, спортивний. І хоч у цьому 

фільмі немає контенту, що межує з порнографією, як у «Племені» М. 

Слабошпицького, він може бути небезпечним для підліткової аудиторії, 

оскільки закладені у кінострічку смисли вибудовують фундамент нових 

ідеалів, які не мають нічого спільного з реальністю. Сексуальність у 

«Сутінках» репрезентується не в оголеності персонажів, а у моделях поведінки 

та образах. Режисер мав би пояснити, як глядачам, котрі після перегляду цієї 

стрічки закохаються у штучний образ, будувати реальні стосунки? Виходячи 

з цього, можна припустити, що у кінематографі репрезентація сексуальності 

небезпечна не тільки в аспекті відвертості показаного, як у відсутності правди 

в характеристиці типажів та моделей їхньої поведінки.       

У попередній науковій роботі ми припустили, що однією з особливостей 

створення серіалів на початку XXI ст. є використання сексуального типу, який 

пропонуємо назвати «неідеальний герой» (Грисюк, 2018, с. 46-57). Цей 

сексуальний тип протиставляється «ідеальному герою», тобто персонажу, 

який є взірцем досконалості й поєднує у собі особливі таланти, вміння та 

знання, зовнішню привабливість, високі моральні цінності. Сам тип 

«ідеального героя», ймовірно, є стереотипним та з’являється у свідомості 

людини ще у дитячому віці під впливом літератури та мультфільмів (Грисюк, 

2018, с. 46-57). Як зазначає російська вченка А. Пушкіна, «людина часто не 

усвідомлює, що використовує у своїй поведінці певні ідеальні моделі, 

почерпнуті з вчинків певних героїчних персонажів. Необхідність звернення до 

досвіду улюбленого героя усвідомлюється, мабуть, лише тоді, коли виникає 

гострий внутрішній конфлікт, пов'язаний з вибором моделі поведінки в 

складній ситуації, і задається питання: «А як вчинив би шановний мною герой? 

Який вибір він зробив би на моєму місці?» (Пушкина, 2015). 

У 2014 році на базі кафедри соціальної психології Факультету психології 

СПбГУ було проведено емпіричне дослідження, в рамках якого проводився 

аналіз улюблених персонажів творів мистецтва. Об'єктом дослідження 

виступили школярі, студенти, аспіранти та молоді спеціалісти Санкт-
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Петербурга у віці від 17-ти до 30-ти років. На різних етапах дослідження у 

роботі взяли участь 160 осіб, на основному етапі – 100. В рамках одного із 

завдань цього дослідження розглядалося питання про значення ціннісних 

орієнтацій при виборі персонажів творів мистецтва як значимих. У числі 

улюблених персонажів учасники дослідження називали таких героїв фільмів і 

серіалів: Доктор Хаус («Доктор Хаус»), Джон Сноу («Гра престолів»), 

Елізабет («Швидка допомога»), Шелдон Купер («Теорія великого вибуху»), 

Джек Долсоном («Титанік»), Джеймс Бонд («Агент 007»). При цьому 

найважливішими якостями улюблених персонажів, на думку респондентів, є: 

цілеспрямованість, почуття гумору, здатність на ризик, незалежність, чесність, 

мудрість, оптимізм (Пушкина, 2015, с. 147-150). Тобто навіть «синтез усіх 

згаданих респондентами якостей не створюють у підсумку ідеального героя» 

(Грисюк, 2018, с. 46-57).  

Якщо вивести дефініцію «неідеального героя», то це персонаж з 

помітними негативними рисами та вадами, які іноді затьмарюють чесноти, але 

попри це він залишається привабливим для аудиторії та зразком для 

наслідування завдяки харизмі, цілеспрямованості, винахідливості, розуму 

тощо (Грисюк, 2018, с. 46-57). Раніше ми зазначали, що концепція 

«неідеального героя» заснована на «ефекті Претфелла» − теорії, яка була 

перевірена доктором філософії та психології Стендфордського університету 

(США) Е. Аронсоном. Вчений провів експеримент з актором, який під час 

інтелектуальної вікторини у 92% випадків правильно відповідав на складні 

питання, однак у фіналі нібито випадково пролив на себе каву. Запис 

вікторини згодом показали для двом групам студентів − першим з фрагментом 

із розлитою кавою, другим − без нього. Як з'ясувалося, опитаним більше 

сподобався саме «незграбний актор» (Shotton, 201558). Істинність цього ефекту 

підтверджували й інші дослідження: психолог Д. Сильвестр також виявила, що 

                                                           
58 Shotton  R. (2015). The Pratfall effect and why brands should flaunt their flaws. The Guardian. Retrieved May 29, 

from https://www.theguardian.com/media-network/2015/oct/28/pratfall-effect-brands-flaunt-flaws (Дата 

звернення: 16.03.2021) 

https://www.theguardian.com/media-network/2015/oct/28/pratfall-effect-brands-flaunt-flaws
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кандидати, які визнають минулі помилки на співбесідах, є більш 

привабливими для роботодавців (Silvester, Anderson‐Gough, Anderson, 2002, 

pp. 59-76), а експерти агентства медіапланування «ZenithOptimedia» під 

керівництвом психолога А. Ферьє запитали у 626 осіб, якому печиву вони 

надають перевагу − з грубими чи ідеально рівними краями. З'ясувалося, що з 

грубими (66% опитаних обрали саме його) (Shotton, 2015; Грисюк, 2018, с. 46-

57). 

У науковій статті «Механізм впровадження у телеконтент сексуального 

типу «неідеальний герой» (Грисюк, 2018, с. 46-57) ми розглянули один з 

найпопулярніших серіалів сучасності «Гру престолів» («HBO») в аспекті 

репрезентації сексуальності. Цей продукт перейшов з телебачення та платних 

медіаплатформ на піратські сайти та у площину дискурсу новин: про стрічку 

пишуть українські та іноземні ЗМІ, знімають сюжети, дискутують та 

коментують. Отже, подібний контент має певний вплив. Зауважимо, що наше 

дослідження не передбачає аналізу телеконтенту із сексуальним змістом, 

виготовленого виключно в Україні чи українською мовою. Є популярні 

телепередачі, фільми та серіали, які вперше показаними на телебаченні у 

США, Європі, Азії, а згодом були завантажені в інтернет, зокрема на піратські 

сайти, та озвучені на різні мови світу, у тому числі і на українську. Ніякого 

офіційного статусу в Україні вони не мають, не визначаються їхні рейтинги та 

рівень популярності в українській медіааудиторії. Разом з тим, подібний 

контент все ж впливає на українського глядача, вибудовуючи певну 

світоглядну картину та моделі поведінки (Грисюк, 2018, с. 46-57).  

Механізм застосування сексуального типу «неідеальний герой» у 

попередніх наукових роботах ми описали на прикладі  американського серіалу 

«Гра престолів» (Грисюк, 2018, с. 46-57). Можна виділити кілька можливих 

причин демонстрації подібних варіативних сексуальних сцен у серіалі: 1) 

новаторство (у актуалізації тем ЛГБТ, сексуальних збочень); 2) привернення 

уваги; 3) зацікавлення і залучення якомога ширшої аудиторії); 4) порушення 
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проблеми толерантності та захист прав ЛГБТ+; 5) провокація (як PR-хід для 

масмедіа, щоб викликати критику і несприйняття) (Грисюк, 2018, с. 46-57). 

Головний жіночий персонаж серіалу «Гра престолів» – Дейнеріс 

Таргарієн у першому сезоні серіалу вона покірна, недосвідчена, із зовнішністю 

підлітка, незаймана. Сама актриса, Емілія Кларк, була визнана журналом 

«Esquire» найсексуальнішою жінкою 2015 року (Franich, 201459), а також 

найбажанішою жінкою планети за версією журналу «AskMen» (Markovits, 

201560). У «Грі престолів» вона грає роль рабині, котра завдяки красі, мудрості 

та хитрості стійко переживає життєві негаразди і врешті досягає влади, щоб 

помститися кривдникам. Переваги зовнішності головної героїні 

перекриваються вадами характеру, тож поступово вона все більше набуває рис 

саме «неідеальної героїні» (Грисюк, 2018, с. 46-57). 

Ще одним прикладом застосування сексуального типу «неідеальний 

герой» є американський серіал «Доктор Хаус» («House, M.D.», 2004-2012) з 

Х’ю Лорі у головній ролі. Образ доктора Хауса неоднозначний – це типовий 

«неідеальний герой» з явними вадами характеру: він не здатний до співчуття, 

ігнорує правила доброго тону, має проблеми зі здоров’ям, вживає наркотики. 

Саме поєднання у цьому образі негативного та позитивного робить його 

цілісним та цікавим аудиторії. Момент легітимізації «темного боку» 

особистості через видатні можливості та таланти, ймовірно, стає ключем до 

розуміння та емпатії між глядачами та персонажем, якого грає Х’ю Лорі 

(Грисюк, 2018, с. 46-57). 

Варіації на цю тему можна відстежити й у російському серіалі «Інтерни» 

(російська копія американского серіалу «Клініка», 2001–2010 рр.), що виходив 

у 2010–2016 рр. на телеканалах «1+1», «Україна», «ZOOM» і «НЛО TV». 

Головний герой, лікар Андрій Биков (І. Охлобистін), попри неврози, 

емоційність та складнощі у спілкуванні з іншими людьми, залишається 

                                                           
59 Franich, D. (2014). «Emilia Clarke voted Most Desirable Woman of 2014». Retrieved May 29, from 

www.ew.com/article/2014/02/11/emilia-clarke-most-desirable-woman-2014/ (accessed 05 October 2018) 
60 Markovits, B. (2015), «The Gorgeous Balance of Emilia Clarke, Sexiest Woman Alive». Retrieved May 29, from 

www.с.com/entertainment/interviews/a38719/emilia-clarke-swa-2015/ (accessed 19 October 2018) 
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професіоналом своєї справи. Якщо ж уявити цей серіал з ідеальним 

персонажем у головній ролі, то руйнується вся концепція цього 

медіапродукту. 

У турецькому серіалі «Величне століття. Роксолона» («Muhteşem 

Yüzyıl», 2011–2014 рр.) також використовується цей сексуальний тип. Глядач 

спостерігає за абсолютним зовнішнім та внутрішнім перевтіленням головної 

героїні, що допомагає їй досягти багатства та влади.  

Окрім розважальних шоу, а також фільмів та серіалів варто розглянути і 

значення реклами в аспекті репрезентації сексуальності. Вчені з різних країн 

світу намагаються спростувати або підтвердити усталену думку, що «секс 

продає». Наприклад, вчені зі Стенфорда (США) у ході експерименту 

з’ясували, що макаки надають перевагу брендам, у рекламі яких вони бачили 

геніталії інших представників свого виду. Приматам показували слайди, на 

яких розміщувався логотип певного бренду і поруч була реклама трьох видів 

– з фотографією домінантної макаки, недомінантної макаки або геніталій 

макаки. Піддослідні переважно реагували саме на третій варіант реклами, адже 

їхня реакція ґрунтувалася на інстинктивному рівні, що цілком природно 

(Acikalin, Watson, Fitzsimons & Platt, 2018). Також існує дослідження, у якому 

доведено, що телевізійна реклама з натяком на секс краще «продається» (King, 

McClelland, & Furnham, 2015, pp. 210-216), втім йому суперечить інше 

дослідження, де стверджується протилежне (Bushman, 2007, pp. 1784-1796). 

Важливо, що обидва дослідження були платними.  

Зауважимо, що чоловіки дещо краще реагують на рекламу з сексуальним 

змістом, аніж жінки (Sengupta & Dahl, 2008, pp. 62-78). У рамках експерименту 

вчені намагалися ментально втомити респондентів: просили у них 

запам’ятовувати довгі числа, вирішувати задачі тощо, щоб перед початком 

експерименту в них не було енергії та бажання довго думати, а відповіді було 

спонтаннішими, інтуїтивними, чеснішими. Врешті, вдалося з’ясувати, що 

чоловікам реклама з сексуальним підтекстом подобалася більше, аніж жінкам, 

незалежно від того, наскільки доцільний сексуальний контент у певній 
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рекламі. Чоловічу аудиторію «відлякує» сексуальна реклама головно у двох 

випадках: а) коли у рекламі є сцени, пов’язані зі смертю (Lee, Heflick, Park, 

Kim, Koo & Chun, 2017, pp. 478-491); б) морально-етична реклама (захист 

тварин, вегетаріанство тощо) (Bongiorno, Bain, & Haslam, 2013).  

За данними дослідників, в Італії 81,27% жінок у рекламі зображуються як 

моделей, доступних для сексу. Їхні образи (тіло повність або окремі його 

частини) використовуються в якості прикраси, що обумовлюється зовнішніми 

ознаками та характеристиками. Що стосується чоловіків, то ця цифра є значно 

мешною – 20% (19,95%, Report of the Italian art directors Club, 2014). Хоча 

чоловіче тіло також все більше сексуалізується й гіпермаскуляризується у ЗМІ 

(Dafferner et al., 2019; Pope Jr. et al., 2001; Rohlinger, 2002). Вчені стверджують, 

що, де чоловіків-моделей зображують стрункими та м'язистими, згодом 

збільшує рівень незадоволеності чоловічим тілом у аудиторії (Leit et al. 2002; 

Lorenzen et al. 2004). В ході експерименту 158 чоловікам показали телевізійну 

рекламу, що містила або ідеальні чоловічі образи, або нейтральні образи, які 

демонструвалися між частинами телевізійної програми. Результати показали, 

що учасники, які показали рекламу з ідеальним зображенням, стали більш 

пригніченими, ніж ті, хто дивився нейтральну рекламу (Agliata, 2004, pp. 7-22). 

Усе це засвідчує, що проблема репрезентації сексуальності у рекламі є 

актуальною і потребує вирішення, тож визначаємо даний напрямок як один з 

найперспективніших для подальших наукових досліджень у сфері соціальних 

комунікацій. 

Як нам вдалося з’ясувати у ході класифікації, контент сексуального 

характеру на українському телебаченні розповсюджується у різних формах, 

однак найбільш кількісно зосереджується у розважальних шоу та програмах, а 

також фільмах і серіалах. 
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2.4. Патогенна модель поширення контенту сексуального характеру 

в українських телевізійних проєктах 

Дефініцію патогенності в український науковий дискурс ввели вчені Б. 

Потятиник та М. Лозинський. У книзі «Патогенний текст» (1996) вони 

зазначають, що патогенні тексти «спонукають до нехтування основними 

правами і свободами людини», загрожують суспільній моралі, а також мають 

«шкідливий психологічний вплив» (Потятиник, Лозинський, 1996)61. Серед 

іноземних дослідників патогенність як явище вивчав Р. Докінс («Егоїстичний 

ген») та М. Аркадьєв («Лінгвістична катастрофа»). Окремі критерії та 

особливості патогенності журналістських текстів аналізували М. Кіца, К. 

Серажим, Л. Масімова, С. Проскуріна,  М. Нагорняк, А. Ковалевська. 

К. Серажим розглядає патогенність крізь призму маніпуляційного впливу 

на особистість. На думку вченої, пропаганда расової чи класової ворожнечі, 

інформація порнографічного характеру, гіперболізована реклама визначають 

патогенність (Серажим, 2010, с. 161-171). 

Л. Масімова акцентує свою увагу на тому, що патогенні тексти 

«змушують читача змарнувати свій час», а також виробляють звичку 

некритичного сприйняття, коли аудиторія споживає інформацію і при цьому 

не докладає жодних зусиль (Максімова, 2010, с.150-152).  Ю. Васьківського та 

М. Кіси пишуть, що патогенний текст має негативний перлокутивний ефект, 

він викликає різні емоції – невдоволення чи задоволення (або змішані) та 

шкідливо впливає на реципієнта (Васьківський Ю., Kica, с. 362-363).  

Н. Ліщинська визначила основні ознаки патогенності тексту: відсутність 

інформаційної цінності, «негативний вплив на свідомість особистості», 

«породження міфів, стереотипів», «руйнування здатності критично мислити» 

(Ліщинська, 2016). На її думку, «патогенність проявляється на рівні конфлікту 

інтерпретацій, коли один текст сприймається реципєнтами зовсім по-різному 

в силу різного контексту», а також на рівні змісту, форми, впливу на свідомість 

                                                           
61 URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/6713/1/Lishchynska_stattia.docx  

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/6713/1/Lishchynska_stattia.docx
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реципієнта. Вчена зазначає, що виправити цю ситуацію може «демасифікація 

шляхом надання альтернативної,  правдивої  інформації», а також за 

допомогою медіаосвіти та контролю інформаційних потоків з боку держави 

(Ліщинська, 2016). 

На нашу думку, є всі підстави вважати патогенною ту частину контенту 

сексуального характеру, у якій є ознаки сексуалізації, об’єктивізації та 

таблоїдизації. Виходячи з цього, ми сконструювали патогенну модель 

поширення відповідного контенту. Як нам вдалося з’ясувати у ході аналізу 

розважальних телевізійних проєктів («Один за всіх» («СТБ»), «Детектор 

брехні» («СТБ»), «Говорить Україна» («Україна»)), тема сексуальності 

представлена у них переважно в аспекті репрезентації сексуальних типажів, 

ролей, а також реакцій, а репрезентація тіла відходить на другий план (додатки 

Є1, Є2, Є3). Це ускладнює ідентифікацію та знижує ефективність оцінки на 

патогенність контенту сексуального характеру, адже українське 

законодавство регламентує межі демонстрації саме тілісних проявів 

сексуальності – еротики, порнографії, а не обговорення цих тем. З огляду на 

те, що у згаданих проєктах тема сексуальності актуалізовується саме у такому 

вигляді, ймовірно, ці типи репрезентації є ефективними для залучення 

глядацької аудиторії.  

Отже, пропонуємо патогенну модель поширення контенту сексуального 

характеру в українських телевізійних проєктах, що включає три елементи: 1) 

розважальність; 2) репрезентацію сексуальних типажів, ролей та реакцій; 3) 

таблоїдизацію.  
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Модель 2. Модель поширення контенту сексуального характеру в 

українських телевізійних проєктах 

 

 

 

На нашу думку, нівелювати цю патогенну модель можна шляхом:  

1) внесення змін та удосконалення українського законодавства: важливо 

прописати у законах, що регулюють роботу медіа, межі, форми, засоби та 

способи демонстрації не лише візуальних аспектів прояву сексуальності, а й 

вербальних, а саме особливості та правила репрезентації сексуальних типажів, 

ролей та реакцій. Адже відповідний контент також може впливати на світогляд 

глядацької аудиторії, на її ставлення до різноманітних проявів сексуальності, 

а також ставати основою стереотипів (Ward et al., 2016). 

2) запровадження загальних принципів створення телевізійних проєктів, 

основою яких є репрезентація сексуальних типажів, ролей та реакцій: а) 

правдивість, достовірність та всебічність показаного; б) відсутність гендерних 

стереотипів; в) відмова від тиражування сексуальності заради привернення 

уваги аудиторії; г) рівень важливості та цінності для суспільства – основний 

критерій якості контенту сексуального характеру.   

3) запрвадження у кожній одиниці контенту сексуального характеру 

попереджень про те, що показане на екрані (типажі, ролі та реакції учасників 

проєктів) може суттєво відрізнятися від реального контексту.  
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Висновки до другого розділу 

У другому розділі дисертації «Репрезентація сексуальності як явище в 

українських масмедіа» у рамках соціальнокомунікаційного підходу визначено 

методологію дослідження, що включає: 1) систематизацію теоретичної бази; 

2) пошук, планування та підготовку матеріалів для проведення дослідження; 

3) моніторинг найбільших українських телеканалів для визначення 

найпопулярніших видів контенту; 4) здійснення первинного дослідження: 

«кейс-стади» та проведення контент-аналізу; 5) класифікацію та опис 

контенту сексуального характеру на українському телебаченні та в інтернет-

ЗМІ; 6) опис патогенних моделей поширення контенту сексуального 

характеру; 7) інтерпретація отриманних результатів та формулювання 

висновків. 

Проведено аналіз та опис контенту сексуального характеру трьох 

найбільших українських медіагруп – «1+1 медіа», «StarLightMedia» та «Медіа 

Групи Україна». Відповідний контент поділено на три основних типи за 

репрезентацією сексуальності: репрезентація тіла, репрезентація типажу та 

ролі, а також репрезентація реакції.  

Контент сексуального характеру на українському телебаченні 

прокласифіковано: 1) за метою створення (привернення/відволікання уваги 

та зацікавлення; реклама; зодоволення базових потреб; розвага; знищення 

репутації; PR-технологія; навчання; створення медіамистецтва); 2) за 

способами створення (використання позицій експертів; сторітелінг (сповідь, 

обговорення проблеми); гра (змагання); інформування про подію; коментар; 

показ анонсів; пояснення; історичні довідки; реклама; гра акторів у фільмах та 

серіалах; 3) за аудиторією (за віком: для дітей дошкільного віку (до 6 років); 

шкільного віку (6-18 років); молодих людей (25-44 років) та людей середнього 

віку (44-60 років); за статтю: для чоловіків; для жінок; за соціальним 

статусом: для неодружених; для одружених; для розлучених; для 
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жінок/чоловіків з дитиною (дітьми); за матеріальним статусом: для людей з 

середнім достатком та нижче середнього; за освітою: низькоінтелектуальний 

контент; перехідний; інтелектуальний; за сексуальною орієнтацією: для 

гетеросексуальних людей; для гомосексуальних людей; 4) за специфікою 

впливу (спеціалізований, змішаний, ситуативний); 5) за жанрами (розважальні 

шоу, програми, фільми, серіали, новини, реклама, музичні відео) та 

проблемно-тематичним ракурсом (розважальний контент (розважально-

медичний, розважально-соціальний, розважально-гумористичний, 

розважально-спортивний, розважально-мистецький), подієвий та іміджевий). 

Завдяки аналізові гумористичних шоу «Вечірній Квартал» («1+1»), 

«Вар'яти-шоу» («Новий канал»), «Дизель Шоу» («ICTV») за 2018-2020 рр. 

встановлено, що найчастіше в аспекті репрезентації сексуальності у всіх трьох 

проєктах використовуються прийоми пародії та клоунади, помітно менше 

застосовуються іронія, фарс та непорозуміння; рідше трапляються сатира та 

подив. 

У ході моніторингу трьох українських загальнонаціональних телеканалів 

«1+1» («1+1 медіа»), «Україна» («Медіа Групи Україна») та «СТБ» 

(«StarLightMedia») упродовж 1-31 березня 2020 року (додатки Е1, Е2, Е3). 

підмічено, що у їхньому контенті в аспекті жанру найбільш широко 

представлені розважальні шоу та програми (18 різновидів на телеканалі «1+1», 

16 – «СТБ», 9 – «Україна»), а також серіали і фільми (6 і 15 різновидів 

відповідно на телеканалі «1+1», 29 і 15 – «Україна», 8 та 11 – «СТБ»).  

У результаті опису телепрограм на українському телебаченні за 2018-

2020 рр. визначено основні види шоу в аспекті репрезентації сексуальності − 

ток-шоу, реаліті-шоу та талант-шоу. Для опису форм репрезентації 

сексуальності було обрано довготривалі форматні шоу «1+1 медіа», 

«StarLightMedia» та «Медіа Група Україна».  

В аспекті репрезентації сексуальності, таблоїдизації, сексуалізації та 

об’єктивізації проаналізовано 17 випусків шоу «Один за всіх» («СТБ»)  за 2018 

рік (11 сезон), 18 випусків шоу «Детектор брехні» («СТБ») за 2020 рік (10 
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сезон),  5 випусків шоу «Говорить Україна» («Україна») за квітень 2019 року 

(всього було переглянуто 15 випусків). Тема сексуальності представлена у  6 

випусках (35,2%) проєкту «Один за всіх» з 17 проаналізованих, в 11 (61,1%) 

випусках проєкту «Детектор брехні» з 18 проаналізованих та у 5 випусках 

(33,3%) проєкту «Говорить Україна» з 15 переглянутих. В усіх цих шоу 

репрезентація сексуальності не відбувалась на рівні демонстрації тіла, показу 

деталізованих сексуальних сцен, а перейшла у площину обговорення та 

«розслідування» сексуальних злочинів, психологічного і фізичного насильства 

над жінками (додатки Є1, Є2, Є3). 

Описано патогенну модель поширення контенту сексуального характеру 

в українських телевізійних проєктах, що включає три елементи: 1) 

розважальність; 2) репрезентацію сексуальних типажів, ролей та реакцій; 3) 

таблоїдизацію; 

Охарактеризовано модель створення сексуально маркованого 

гумористичного контенту на українському телебаченні, що складається з п'яти 

елементів, які можуть застосовуватися у різному складі та послідовності: 1) 

стереотип та/або кліше; 2) актуальна та/або цікава аудиторії тема; 3) художній 

домисл та/або гіперболізація, 4) реальний контекст; 5) образ та харизма 

спікера. Ці елементи ґрунтуються на семи категоріях, які навели нідерландські 

вчені М. Буйзен та П. Валкенбург: фарс, клоунада, подив, непорозуміння, 

іронія, сатира і пародія. 
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РОЗДІЛ 3. СПОСОБИ ТА ФОРМИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ 

СЕКСУАЛЬНОСТІ В ОНЛАЙН-ЗМІ 

3.1. Класифікація контенту сексуального характеру в уанеті  

Пропонуємо класифікувати контент сексуального характеру в уанеті за: 

1) метою створення; 2) способами створення; 3) жанрами та проблемно-

тематичним ракурсом; 4) платформами для розповсюдження; 5) аудиторією 

(вік, стать, соціальний і матеріальний статус, освіта, сексуальна орієнтація) 6) 

специфікою впливу. 

Проаналізувавши контент трьох українських сайтів «24 каналу», 

«Обозревателя» та «ТСН» (додатки Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, Ж5, Ж6), а також окремі 

публікації та проєкти сайтів  «Новое время», «Wonderzine», «Українська 

правда. Життя», «Gazeta.ua» ми з’ясували, що визначені нами у «Розділі 2» 

підстави для створення контенту сексуального характеру на телебаченні 

застосовуються і в онлайн-ЗМІ: 1) задоволення базових потреб; 2) 

привернення (або навпаки відволікання) уваги та зацікавлення аудиторії; 3) 

розвага; 4) продаж товарів та послуг (реклама); 5) елемент PR-стратегії; 6) 

знищення репутації; 7) навчальна (просвітницька); 8)  створення медіа-

мистецтва. Однак до цього списку пропонуємо віднести ще дві, що характерні 

насамперед для інтернет-комунікації: 9) створення медіа-тіла та медіа-образу 

за допомогою соціальних мереж; 10) «чорні» СЕО-технології для просування 

онлайн-медіа.  
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Таблиця 7. Мета створення контенту сексуального характеру 

в українських онлайн-ЗМІ 

 

 

№ 

 

Назва 

 

Опис 

1. Задоволення базових 

потреб 

Генерування контенту, щоб задовільнити попит 

аудиторії на матеріали, наближені до порнографії.  

 

Приклад: «ЧС-2018: аргентинський уболівальник 

зайнявся сексом з росіянкою на трибуні – відео 18+» 

(«Обозреватель»62) 

 

2. Привернення уваги Сексуальність виступає інструментом, що допомагає 

виданням спровокувати певну реакцію з боку 

аудиторії і залучити її до взаємодії, насамперед, до 

перегляду контенту.  

 

Приклад: «Оля Полякова зробила сексуальне фото у 

ванній кімнаті: 18+» («24 канал»63) 

 

3. Розвага Контент сексуального характеру стає тайм-

кілером64, допомагає аудиторії відволіктися від 

інформаційної картини дня.  

 

Приклад: «Астрологічний секс-прогноз на листопад: 

які Скорпіони коханці» («ТСН»65) 

 

4. Продаж товарів та 

послуг (реклама) 

Сексуалізовані тіла з’являються у рекламі, оскільки 

існує думка, що це допомагає продати певний товар 

чи послугу.  

 

Приклад: (прихована реклама): «Життя без тебе – не 

жир». Київська перепічка завела еротичний 

Instagram» («ТСН»66) 

 

5. Елемент PR-стратегії Сексуальність використовується задля збільшення 

рівня впізнаваності та популяризації особи.  

                                                           
62 ЧС-2018: аргентинський уболівальник зайнявся сексом з росіянкою на трибуні - відео 18+. Обозреватель. 

Retrieved May 29, from https://hot.obozrevatel.com/ukr/sport/dressing-room/chs-2018-argentinskij-ubolivalnik-

zajnyavsya-seksom-z-rosiyankoyu-na-tribuni-video-18.htm (Дата доступу: 13.04.2021) 
63 Оля Полякова зробила сексуальне фото у ванній кі-мнаті: 18+. 24 канал. Retrieved May 29, from 

https://lifestyle.24tv.ua/olya_polyakova_zrobila_seksualne_foto_u_vanniy_kimnati_18_n1335851 (Дата доступу: 

13.04.2021) 
64 Тайм-кілер – розважальний контент, суть якого допомогти аудиторії згаяти вільний час. 
65 Астрологічний секс-прогноз на листопад: які Скор-піони коханці. ТСН. Retrieved May 29, from 

https://tsn.ua/astrologiya/astrologichniy-seks-prognoz-na-listopad-yaki-skorpioni-kohanci-1655150.html. (Дата 

доступу: 13.04.2021) 
66 Життя без тебе – не жир». Київська перепічка завела еротичний Instagram. ТСН. Retrieved May 29, from 

https://tsn.ua/tsikavinki/zhittya-bez-tebe-ne-zhir-kiyivska-perepichka-zavela-erotichniy-instagram-

1021960.html?g=article&m=400088690 (Дата доступу: 13.04.2021) 

https://hot.obozrevatel.com/ukr/sport/dressing-room/chs-2018-argentinskij-ubolivalnik-zajnyavsya-seksom-z-rosiyankoyu-na-tribuni-video-18.htm
https://hot.obozrevatel.com/ukr/sport/dressing-room/chs-2018-argentinskij-ubolivalnik-zajnyavsya-seksom-z-rosiyankoyu-na-tribuni-video-18.htm
https://lifestyle.24tv.ua/olya_polyakova_zrobila_seksualne_foto_u_vanniy_kimnati_18_n1335851
https://tsn.ua/tsikavinki/zhittya-bez-tebe-ne-zhir-kiyivska-perepichka-zavela-erotichniy-instagram-1021960.html?g=article&m=400088690
https://tsn.ua/tsikavinki/zhittya-bez-tebe-ne-zhir-kiyivska-perepichka-zavela-erotichniy-instagram-1021960.html?g=article&m=400088690
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Приклад: «Гаряче, відверто, сексуально: 10 

найспекотніших фото Кім Кардаш'ян67» («24 канал») 

  

6. Знищення репутації Сексуальний компромат на відомих осіб заради 

шантажу, особистої помсти, публічного 

приниження, політичної чи бізнес-конкуренції.  

Приклад: «У Мережу злили відео з мастурбацією 

капітана збірної Росії: фанати відреагували 

смішними мемами» («ТСН»68) 

 

7. Просвітницька Публікації, у яких розкриваються різні аспекти 

людської сексуальності заради підвищення рівня 

секс-освіти, рівня толерантності, покращення 

сексуального здоров’я, розвиток сексуальної 

культури.  

Приклад: «Не варто ставити на собі хрест: Супрун 

розповіла, через що у чоловіків виникає погіршення 

ерекції і як це лікувати» («ТСН»69) 

8. Створення 

медіамистецтва 

Сексуальність як прояв у сучасному мистецтві, 

твори якого створюються засобами та технологіями 

масмедіа. 

 

Приклад: «"Жіночий погляд": американка 

фотографує коханців камерою, розміщеною у 

вагіні» («ТСН»70) 

 

9. Створення медіа-тіла 

та медіа-образу за 

допомогою соціальних 

мереж 

За допомогою соцмереж користувачі можуть 

конструювати свій штучний образ, що існує лише в 

інтернеті.  

 

Приклад: «Модель Демі Роуз похизувалася 

сідницями на пляжі: фото 18+» («24 канал»71) 

 

10. «Чорні» СЕО-

технології для 

Сексуальність як одна з тих тем, які мають стабільно 

високу частотність пошуку в інтернеті, може 

                                                           
67 Гаряче, відверто, сексуально: 10 найспекотніших фото Кім Кардаш'ян. 24 канал. Retrieved May 29, from 

https://lifestyle.24tv.ua/garyache_vidverto_seksualno_10_nayspekotnishih_foto_kim_kardashyan_n1222336 (Дата 

доступу: 13.04.2021) 
68 У Мережу злили відео з мастурбацією капітана збірної Росії: фанати відреагували смішними мемами. 

ТСН. Retrieved May 29, from https://tsn.ua/prosport/u-merezhu-zlili-video-z-masturbaciyeyu-kapitana-zbirnoyi-

rosiyi-fanati-vidreaguvali-smishnimi-memami-1662793.html. (Дата доступу: 13.04.2021) 
69 Не варто ставити на собі хрес: Супрун розповіла, через що у чоловіків виникає погіршення ерекції і як це 

лікувати. ТСН. Retrieved May 29, from https://tsn.ua/zdorovya/ne-varto-staviti-na-sobi-hrest-suprun-rozpovila-

cherez-scho-u-cholovikiv-vinikaye-pogirshennya-erekciyi-i-yak-ce-likuvati-1409808.html (Дата доступу: 

13.04.2021) 
70 "Жіночий погляд": американка фотографує коханців камерою, розміщеною у вагіні. ТСН. Retrieved May 

29, from https://tsn.ua/tsikavinki/amerikanska-mistkinya-fotografuye-kohanciv-kameroyu-rozmischenoyu-u-vagini-

1100105.html (Дата доступу: 13.04.2021) 
71 Модель Демі Роуз похизувалася сідницями на пля-жі: фото 18+. 24 канал. Retrieved May 29, from 

https://lifestyle.24tv.ua/model_demi_rouz_pohizuvalas_ogolenimi_sidnitsyami_na_plyazhi_foto_18_n1238670. 

(Дата доступу: 13.04.2021) 

https://lifestyle.24tv.ua/garyache_vidverto_seksualno_10_nayspekotnishih_foto_kim_kardashyan_n1222336
https://tsn.ua/zdorovya/ne-varto-staviti-na-sobi-hrest-suprun-rozpovila-cherez-scho-u-cholovikiv-vinikaye-pogirshennya-erekciyi-i-yak-ce-likuvati-1409808.html
https://tsn.ua/zdorovya/ne-varto-staviti-na-sobi-hrest-suprun-rozpovila-cherez-scho-u-cholovikiv-vinikaye-pogirshennya-erekciyi-i-yak-ce-likuvati-1409808.html
https://tsn.ua/tsikavinki/amerikanska-mistkinya-fotografuye-kohanciv-kameroyu-rozmischenoyu-u-vagini-1100105.html
https://tsn.ua/tsikavinki/amerikanska-mistkinya-fotografuye-kohanciv-kameroyu-rozmischenoyu-u-vagini-1100105.html
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просування онлайн-

медіа 

використовуватися для штучної генерації трафіку в 

онлайн-медіа.  

 

Приклад: «Насильство над тваринами, неповнолітні 

та секс без згоди: Pornhub видалив понад 653 тисячі 

відео»72. У цій публікації meta title прописаний 

наступним чином: «Неповнолітні та секс без згоди: 

Pornhub видалив понад 653 тисячі відео». Тобто 

публікація налаштована таким чином, щоб у 

пошуковій системі ця новина з’явилась у видачі 

насамперед за запитом «неповнолітні та секс», адже 

саме ці ключові слова стоять на початку meta title.  

 

 

Розглядаємо такі способи репрезентації сексуальності в українських 

онлайн-ЗМІ:  

1. Написання авторських текстів різних жанрів з фото та/або відео. Як 

нам вдалося з’ясувати у попередніх наукових дослідженнях (Грисюк, 2018, с. 

19-26), найпопулярнішим в аспекті репрезентації сексуальності в українських 

онлайн-ЗМІ є жанр замітки з акцентом на фото та з суб’єктивною (позитивною 

або негативною) оцінкою автора/ки, часто без посилань на авторитетні 

джерела (додатки Ж4, Ж5, Ж6). Варто зауважити, що в онлайн-ЗМІ в аспекті 

репрезентації сексуальності використовуються й інші жанри – інтерв’ю, 

статті, блоґи тощо. Як позитивний приклад розглядаємо публікацію 

просвітницьких матеріалів (експлейнерів, статей, блогів), що з’являються 

переважно у рубриці «Здоров’я» (додатки Ж4, Ж5, Ж6). У рамках 

просвітницьких проєктів про сексуальність працюють сайти «Новое время», 

«Українська правда. Життя», «Wonderzine», «ТСН» (подкаст «Секс-освіта»), 

«Сегодня» (підрозділ «Питання сексуальності: те, про що соромимось 

запитати»), подкаст «Сьогодні буде секс» (додаток Б7) (Грисюк, 2018, с. 19-

26). 

Журналістка та ведуча видання «Сьогодні» Н. Бобкова в експертному 

інтерв’ю поділилася досвідом роботи з сексуальним контентом у формі 

                                                           
72 Насильство над тваринами, неповнолітні та секс без згоди: Pornhub видалив понад 653 тисячі відео. ТСН. 

Retrieved May 29, from https://tsn.ua/svit/nasilstvo-nad-tvarinami-nepovnolitni-ta-seks-bez-zgodi-pornhub-vidaliv-

ponad-653-tisyachi-video-1758265.html. (Дата доступу: 13.04.2021) 
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подкасту «Сьогодні буде секс» (додаток Б7). На її думку, подкаст – це хороша 

можливість почати розбиратися у темі для тих, хто ніяковіє, але вже відкритий 

до діалогу. «Ти просто запускаєш, блокуєш екран і слухаєш, займаючись 

своїми справами. Ніхто не бачить і не чує, що ти слухаєш, – розповідає 

журналістка. – До того ж зручно споживати контент, коли ти в дорозі, у 

спортзалі чи займаєшся хатніми справами. Зараз багато хто з нас споживають 

контент нон-стоп, ми постійно десь «сидимо». Подкасти дозволяють 

отримувати інформацію коли, здавалося б, це мало б бути непросто» (додаток 

Б7).  

За словами Н. Бобкової, її мета полягає у тому, щоб подкаст допомагав 

людям, які мають низький рівень сексуальної освіти і мислять стереотипами 

про сексуальність. Подкаст потенційно має стати джерелом «незручної» 

інформації для підлітків, тож вона поєднує теми між собою, розставляючи 

порядок їхнього виходу так, щоб зберігати інтерес усіх аудиторій. «Якщо ми 

говоримо про товари з секс-шопів, то розповідаємо і базові правила вибору: 

що підійде тим, хто вперше наважується на експерименти, й для тих, хто шукає 

щось дійсно незвичне, – додає ведуча. – Червоною лінією у всіх випусках 

обов’язково іде розмова про повагу, про недопустимість насильства, про 

важливість діалогу та залучення спеціалістів у складних випадках» (додаток 

Б7).  

Журналістка  також розповіла про дослідження щодо ставлення батьків 

та вчителів до секс-освіти (проведено у 2020 році аналітичним центром Cedos 

у партнерстві з Дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Фонду 

ООН у галузі народонаселення (UNFPA) та за підтримки Міністерства освіти 

та науки України). Так, наприклад, абсолютна більшість опитаних вважають, 

що дівчата провокують хлопців, обираючи короткі спідниці, а займатися 

сексом до шлюбу – соромно. «З тезою, що «обговорення контрацепції у школі 

лише підштовхує учнів до початку активного статевого життя» абсолютно 

незгодні лише 32% опитаних. Майже дві третини батьків та вчителів або 

вагаються, або «абсолютно згодні». Та не все так погано, завжди є прогресивна 
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частина населення, є люди, які рухають зміни. Крок за кроком спільними 

зусиллями ми знімаємо шари сорому з цієї теми», – резюмувала Н. Бобкова 

(додаток Б7).  

2. Реклама. В онлайн-ЗМІ зображення та відео оголених та 

сексуалізованих тіл використовуються у рекламі, аби продати певний продукт 

чи послугу. Однак інколи реклама провокує й широке суспільне обговорення. 

Так було з кейсом «Київської перепічки», піарники якої розробили рекламні 

постери українського фастфуду з дівчатами у нижній білизні. Про цю 

«сексистську рекламу» написало багато українських онлайн-медіа, зокрема 

сайт «Обозреватель», на якому з’явилась публікація «"Київська перепічка" 

розповіла, що принесла їй "гаряча" еротика в Instagram». У цьому матеріалі 

спеціаліст з PR і маркетингу О. Деньга запевнила, що експеримент з 

перепічкою «вийшов невдалим, незважаючи на явний вірусний ефект в 

уанеті»73. Ґрунтовний експлейнер на цю тему підготували журналісти видання 

«Громадське.Черкаси»74. 

3. Використання позиції експертів. Це один із тих способів подачі 

контенту сексуального характеру, які допомагають журналістам втримати 

баланс і не порушити журналістських стандартів, хоча інколи важливість та 

необхідність виходу в світ подібних публікацій можна поставити під сумнів, а 

їхня тематика виглядає дещо таблоїдною. Наприклад, на сайті «24 каналу» 

вийшла публікація «Як харчування впливає на статеве життя», у якій автор/ка 

бере коментар у дерматовенеролога, уролога С. Ленкіна. 

4. Інформування про подію – реакція журналістів на інформаційну 

картину дня, одним із штрихів у якій може бути тема сексуальності. На сайті 

«ТСН» 19 вересня 2018 року вийшла публікація під заголовком 

«Сексуальність не табу: Папа Римський закликав молодь готуватися до 

                                                           
73 "Київська перепічка" розповіла, що принесла їй "гаряча" еротика в Instagram. Обозреватель. Retrieved May 

29, from https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany/life/kiivska-perepichka-rozpovila-scho-prinesla-ij-garyacha-

erotika-v-instagram.htm (Дата доступу: 13.04.2021) 
74 Секс не пропонувати. Чому натяки «нижче пояса» в рекламі – це погано. Громадське.Черкаси. Retrieved 

May 29, from https://hromadske.ck.ua/seks-ne-proponuvaty-chomu-natyaky-nyzhche-poyasa-v-reklami-tse-pogano/ 

(Дата доступу: 13.04.2021) 

https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany/life/kiivska-perepichka-rozpovila-scho-prinesla-ij-garyacha-erotika-v-instagram.htm
https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany/life/kiivska-perepichka-rozpovila-scho-prinesla-ij-garyacha-erotika-v-instagram.htm
https://hromadske.ck.ua/seks-ne-proponuvaty-chomu-natyaky-nyzhche-poyasa-v-reklami-tse-pogano/
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любовних втіх». У матеріалі автор/ка цитує слова релігійного лідера про те, 

що «любов між чоловіком і жінкою, коли вона пристрасна, веде до вічного 

життя». Таким чином тема сексуальності була піднята і в релігійному 

контексті. До речі, тема взаємозв’язку релігії та сексуальності залишається 

недостатньо досліджуваною в українській науці, хоча є цінні праці про 

важливість релігійних комунікацій в українському контексті професорки А. 

Бойко.  

5. Коментарі. Інформаційним приводом для написання публікації може 

стати коментар/реакція публічної особи на певний інцидент чи випадок. Так, 

на сайті «24 каналу» вийшов фрагмент з інтерв’ю Квентіна Тарантіно, у якому 

він коментує сексуальність Б. Пітта у сцені з фільму «Одного разу в Голівуді» 

(«Він знає все про свою сексуальність, – Квентін Тарантіно розповів про 

роботу з Бредом Піттом»).  

6. Публікація анонсів – інформування про важливі та цікаві події, що 

мають відбутися у майбутньому. На сайті «ТСН» 4 червня 2019 року вийшов 

анонс книги Елізабет Гілберт «Їсти, молитися, кохати», у якому вказується, що 

«у романі є все: гламур, пригоди та жіноча сексуальність». Подібні публікації 

є й на сайті «24 каналу»: 21 липня 2018 року видання опублікувало анонс-

огляд книги Е. Перель «Скок у гречку: переосмислення подружніх зрад». 

7. Бекграунд у публікаціях, довідкова інформація. Працівники онлайн-

медіа в одній публікації можуть давати один чи кілька лінків на інші тексти по 

темі, а також пояснювати контекст новини у бекграунді. Наприклад, у 

публікації «24 каналу» за 7 жовтня 2019 року «Pornhub опублікував відео з 

депутатом Іллею Кивою» подається коротке пояснення ситуації, що склалася 

з нардепом напередодні: «Як Ілля Кива потрапив у скандал? […] Кива згодом 

прокоментував інцидент та запевнив, що не бачить у цьому нічого поганого. 

Мовляв, нічого такого немає в тому, що чоловік просто поправив свій член». 

8. Відеосюжети, відеоблоги. Цей спосіб переважно використовують 

редакції, які адаптують в інтернеті відеоконтент, отриманий з телеканалів, а 

також сайти, у яких є свої телевізійні студії. Видання «Обозреватель» 11 
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листопада 2019 року випустило відеосюжет «У партії «Слуга народу» будуть 

спиратися на власну сексуальність. Ведуча у кадрі запропонувала образи, 

якими у партії зможуть скористатися для «збудження електорату».  

9. Дописи у соціальних мережах. До прикладу, у соцмережі Facebook 

ділиться фаховими рекомендаціями секс-педагог Юлія Ярмоленко. Дописи 

експертки інколи передруковують українські онлайн-ЗМІ. 16 вересня 2018 

року на сайті «Обозревателя» вийшла публікація на основі допису Юлії 

Ярмоленко «Що ви зробили для безпеки своєї дитини в галузі сексуальності?», 

у якій експертка піднімає питання секс-освіти в Україні. 

10. Статистика у форматі «факти без оцінок». Цей спосіб репрезентації 

сексуальності в онлайн-ЗМІ, як правило, не є таблоїдним, оскільки журналісти 

публікують конкретні цифри (Грисюк, 2018, с. 19-26). У попередньому 

науковому дослідження ми описували конкретний приклад, коли український 

інтернет-сайт виокремив з дослідження ЮНІСЕФ два окремих аспекти – про 

залежність підлітків від соцмереж та про секс (Грисюк, 2018, с. 19-26).  

11. Дискусія – обговорення неоднозначної події для того, щоб побачити 

реакцію на це аудиторії. Видання Gazeta.ua 25 червня 2019 року опублікувало  

електронну версію замітки «Частина читачів захоплені книжкою, інша – 

засуджує, називає сороміцькою» з «Газети по-українськи», у якій авторка 

Анна-Лілія Кокора розповідає про вихід у світ книги Л. Стрьомквіст 

«Заборонений плід» в українському перекладі. У книзі піднімається питання, 

як фемінізм впливає на суспільство і чи потрібне сексуальне виховання в 

українських школах. Журналістка у своїй публікації пропонують читачам 

самим оцінити твір та наголошує на невизначеності в оцінці змісту 

літературної новинки (Грисюк, 2018, с. 19-23).  

Аналізуючи жанровий та проблемно-тематичний ракурс контенту 

сексуального характеру в українських онлайн-медіа (додатки Ж4, Ж5, Ж6), ми 

з’ясували, що тему сексуальності журналісти репрезентують за допомогою 

лаконічних, добре проілюстрованих текстів на різних рівнях. Насамперед, це 

широкий спектр розважального контенту, що представлений переважно у 
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синкретичних жанрах (синтез окремих ознак інформаційних, аналітичних, 

художньо-публіцистичних): замітках, написаних на основі фото у рубриках 

«Lifestyle» («Спосіб життя»), «Шоу-бізнес», «Гламур», а також замітках та 

новинах у рубриках «Плітки», «Кіно», «Книги», «Розваги»; замітках та 

статтях, за характером свого змісту та стилістикою орієнтованих 

журналістами онлайн-медіа переважно на жінок («Леді», «Краса», «Мода», 

«Психологія», «Астрологія») та чоловіків («Спорт», «Кримінал», 

«Розслідування»). Окремим блоком слід розглядати медичний контент 

сексуального характеру (статті, експлейнери та блоґи у рубриці «Здоров’я») та 

новинний контент для широкої аудиторії («Новини», «Події», «Світ», 

«Україна») (додатки Ж4, Ж5, Ж6). 

В аспекті репрезентації сексуальності значно рідше в українських онлайн-

ЗМІ журналісти послуговуються можливостями жанрів інтерв’ю, репортажу, 

звіту, авторської колонки, подкастами та креативними редакційними 

проєктами (додатки Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, Ж5, Ж6). 

У статті «Особливості жанрів інтернет-ЗМІ» А. Сафіна зазначає, що 

«риси традиційних журналістських жанрів – репортажу, нарису, фейлетона, 

кореспонденції та інших – можна знайти, якщо пошукати, у будь-якій 

мережевій публікації» (Сафина, 2013, с. 229). С. Нерян виокремлює також 

допис у соцмережах як мовленнєвий жанр інтернет-комунікації й визначає такі 

його види: допис-повідомлення, допис-пояснення, допис-вітання, допис-

прохання, дописи-емоції (Нерян, 2018, с. 66-70). У ході аналізу українських 

онлайн-ЗМІ ми з’ясували, що експертні дописи у Facebook на тему 

сексуальності, а також фотографії з Instagram можуть ставити основою для 

заміток та новин (додатки Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, Ж5, Ж6). 

Якщо ж під інтернет-жанром розуміти «стійкі типи тексту, призначення 

яких визначає його форму» (Горошко  &  Полякова, 2015, с. 120), то російські 

дослідники Ю. Крилов та Т. Стексова пропонують розглядати як інтернет-

жанри й меми та демотиватори (Крылов & Стексова, 2020, с. 28). Однак ми 

вважаємо, що вони є радше прийомами в інтернет-комунікації. 
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З тим, що в інтернет-медіях складно визначити жанри, погоджується 

український вчений А. Захарченко. Поміж іншого, він пропонує замість 

замітки вживати термін «новина» (Крылов & Стексова, 2020, с. 28). На нашу 

думку, у цьому є сенс, однак у випадку з контентом сексуального характеру 

замітки на відповідну тему, як правило, не містять новизни, як такої, тобто 

текст має не інформаційний, а переважно розважальний характер, він 

орієнтований здебільшого на візуальну складову (ілюстрування) та реакцію на 

це аудиторії чи самого автора, а не на повідомлення нової інформації.   

Детально до вивчення жанрів в ЗМІ підійшла українська професорка Л. 

Городенко. Вчена пише, що причиною зміни класичних жанрів стали 

глобалізація процесів комунікації та виникнення інтернет-медіа: «По-перше, 

це зумовлено більш широкими можливостями інтернету як ЗМІ, по-друге, 

розвитком інформаційних технологій і, по-третє, відсутністю цензури і 

демократичністю мережі» (Городенко, 2016, с. 48-49). Н. Виговська, у свою 

чергу, вважає, що жанрові трансформації взагалі слід розглядати у контексті 

мультимедійності (Виговська, 2003, с. 60-62). 

Отже, потенційно для створення контенту сексуального характеру в 

онлайн-ЗМІ підходить широкий спектр жанрів, однак, як показав наш аналіз, 

найчастіше журналісти українських сайтів «24 каналу», «Обозревателя» та 

«ТСН» використовують замітки на основі фото, новини, а також статті та 

експлейнери.  

Контент сексуального характеру в онлайн-ЗМІ можемо класифікувати і 

за платформами для розповсюдження: сайти, соціальні мережі, мобільні 

застосунки, блоґи, відеосервіси та подкасти. 
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Таблиця 7.1. Платформи  

для поширення контенту сексуального характеру в онлайн-ЗМІ 

 

№ Назва платформи Різновиди Опис 

 

1. 

 

Сайти 

 

Новинні сайти («ТСН», 

«Обозреватель», «Українська 

правда», «Сегодня», «РБК» 

та ін.), розважальні сайти 

(Vertigo); інтернет-версії 

друкованих видань («Факти», 

«Gazeta.ua, хоча нині вони 

позиціонують себе як окремі 

видання) 

 

Сайти – це один з 

основних 

медіамайданчиків для 

поширення контенту 

сексуального характеру. 

Робота інтернет-сайтів 

як ЗМІ регламентується 

українським 

законодавством, саме 

тому контент, який 

поширюється цим 

каналом, має відповідати 

визначеним стандартам 

та етичним нормам. 

 

 

2. 

 

Соціальні мережі 

 

Facebook, Instagram, 

Telegram, TikTok, Вконтакте, 

Одноклассники, Signal 

 

Контент з соціальних 

мереж може стати 

основою публікацій на 

сайтах (з фото та відео) і 

навпаки – контент 

інформаційних сайтів 

з’являється на офіційних 

сторінках онлайн-видань 

у соцмережах 

 

 

3. 

 

Мобільні 

застосунки 

 

Viber, WhatsApp, Facebook 

Messenger 

 

Українські сайти 

використовують 

мобільні застосунки для 

розповсюдження свого 

контенту та 

оперативного 

інформування читачів 

про події. Це у 

перспективі допомагає 

розширити їхню 

аудиторію. 

 

4. 

 

Блоґи 

 

WordPress, Joomla!, Drupal, 

Reddit, LiveJournal 

 

Деякі українські онлайн-

видання мають розділ 

«Блоґи» («Думки», 
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«Голоси» тощо), у якому 

публікують тексти 

лідерів думок. Ці 

матеріали можуть бути 

ексклюзивними або 

передрукованими (з 

дозволу автора) з інших 

майданчиків 

 

 

5. 

 

Відеосервіси 

 

YouTube, Vimeo 

 

 

 

Використання контенту з 

відеосервісів 

відбувається, як правило, 

на двох рівнях: 1) 

перетворення 

інформації, взятої з 

відео, у текст 

(наприклад, фрагменти 

інтерв’ю, репортажу); 2) 

розміщення відео 

безпосередньо на сайт 

(сюжет, стрім, блоґ, 

фрагмент фільму тощо) 

 

 

6. 

 

Подкасти 

 

SoundCloud, Google Podcast, 

Apple Podcasts 

 

 

Подібні платформи для 

розповсюдження 

контенту нині дуже 

активно розвиваються в 

уанеті. Сайти переважно 

вбудовують плеєри у 

публікації, де це 

необхідно (додаток Б7). 

 

 

За віком контент сексуального характеру може бути орієнтованим на: 

дітей дошкільного віку (до 6 років), 2) шкільного віку (6-18 років), 3) молодих 

людей (25-44 років) та 4) людей середнього віку (44-60 років)75. У випадку з 

                                                           
75 Відповідно до вікової класифікації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Retrieved May 29, from 

https://www.prostir.ua (accessed: 23 June, 2019). 
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дітьми та підлітками мова йде, насамперед, про мультфільми, музичні відео та 

відеоігри, де сексуальність репрезентується опосередковано на рівні окремих 

образів та моделей поведінки, адже відповідний контент детально 

регламентується законами і відверті кадри потрапляють під заборону.  

Психолог Д. Крат пише, що для багатьох підлітків – «дітей Інтернету», 

які виросли на мультиках і комп'ютерних іграх відбувається підміна реально 

існуючої дійсності на віртуальну: «Сідаючи за комп’ютер, телевізор людина 

прагне розслабитися, відпочити; її психічний стан виражає готовність до 

прийому інформації. Все що в цей момент поглинає свідомість, викликає 

емоції й «записується» на підкірку та стає практично власною думкою» (Крат, 

2016, с. 243). У результаті соціологи озвучують невтішні дані: Всеукраїнське 

соціологічне дослідження, проведене Інститутом соціології НАН України у 

2009 році, показало, що понад 28% опитуваних дітей готові надіслати свої 

фото незнайомцям у Мережі, а 22% дітей періодично потрапляють на сайти 

для дорослих. При цьому лише у 18% випадків дорослі перевіряють, які сайти 

відвідує дитина (Всеукраїнське соціологічне дослідження «Безпека дітей в 

Інтернеті». Ін-т соціології НАН України. 2009 р.).  

Як і на телебаченні, онлайн-медіа в аспекті репрезентації сексуальності 

орієнтуються переважно на дорослу та платоспроможну аудиторію, 

пропонуючи контент сексуального спектру різного тематичного спектру – 

розважальні, просвітницькі, медичні матеріали. 

За статтю контент сексуального характеру поділяємо на чоловічий та 

жіночий. 
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Таблиця 7.2. Стать у контенті сексуального характеру 

 

№   Для жінок Для чоловіків 

1. «Чому більшість жінок імітують 

оргазм: відповідь психолога»76 

(«24 канал», 25 травня 2018 року) 

«Тонкощі чоловічого оргазму – 

виявляється, все набагато складніше» 

(«24 канал», 14 жовтня 2019 року77) 

2. «Вагінальний оргазм: міф чи 

правда»78 («ТСН», 20 вересня 

2018 року) 

«Чоловіча сексуальність: як жінки 

обирають чоловіків» («ТСН», 6 вересня 

2019 року79) 

3. «Секрет гейш для розкриття 

жіночністі та сексуальності» 

(«Обозреватель», 7 серпня 2018 

року80) 

«Чоловікам все одно!» Розкрито 

фактори, які впливають на сексуальне 

задоволення» («Обозреватель», 7 

листопада 2019 року81) 

 

За соціальним статусом – для неодружених / нежонатих, для одружених, 

для жінок та чоловіків з дитиною (дітьми). 

 

Таблиця 7.3. Соціальний статус у контенті сексуального характеру 

 

№  

Для неодружених, 

нежонатих 

 

Для одружених 

Для жінок та чоловіків з 

дитиною (дітьми),  

для сімейних пар з дитиною 

(дітьми) 

 

1. 

 

Приклад публікації: 

«7 застарілих правил 

для побачень, які 

варто повернути» 

 

Приклад публікації: 

«Сексологи пояснили, 

чому у сімейних парах 

 

Приклад публікації: 

«Мультфільм «Уперед» 

заборонили для показу в 

кількох країнах: відома 

                                                           
76 Чому більшість жінок імітують оргазм: відповідь психолога. 24 канал. Retrieved May 29, from 

https://health.24tv.ua/chomu_bilshist_zhinok_imituyut_orgazm_vidpovid_psihologa_n973701 (Дата звернення 

15.04.2021) 
77 Тонкощі чоловічого оргазму – виявля-ється, все набагато складніше. 24 канал. Retrieved May 29, from 

https://health.24tv.ua/tonkoshhi_cholovichogo_orgazmu__viyavlyayetsya_vse_nabagato_skladnishe_n1219128 

(Дата звернення 15.04.2021) 
78 Вагінальний оргазм: мфі чи правда. ТСН. Retrieved May 29, from 

https://tsn.ua/lady/psychologia/seks/vaginalniy-orgazm-mif-chi-pravda-488069.html (Дата звернення 15.04.2021) 
79 Чоловіча сексуальність: як жінки обирають чоловіків. ТСН. Retrieved May 29, from 

https://tsn.ua/lady/psychologia/seks/cholovicha-seksualnist-yak-zhinki-obirayut-cholovikiv-519449.html (Дата 

звернення 15.04.2021) 
80 Секрет гейш для розкриття жі-ночністі та сексуальності. Обозреватель. Retrieved May 29, from 

https://med.obozrevatel.com/mamaclub/sekret-gejsh-dlya-raskryitiya-zhenstvennosti-i-seksualnosti.htm (Дата 

звернення 15.04.2021) 
81 "Мужчинам все равно!" Раскрыты факторы, влияющие на сексуальную удовлетворенность. Обозреватель. 

Retrieved May 29, from  https://med.obozrevatel.com/sexualhealth/muzhchinam-vse-ravno-psiholog-rasskazala-o-

faktorah-vliyayuschih-na-seksualnuyu-udovletvorennost-v-pare.htm (Дата звернення 15.04.2021) 
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(«24 канал», 29 січня 

2020 року82) 

 

зникає пристрасть»83 

(«24 канал», 24 травня 

2018 року) 

 

причина»84 («24 канал», 9 

березня 2020 року) 

 

 

2. 

 

Приклад публікації: 

«Авторка «Їсти, 

молитися, кохати» 

Елізабет Гілберт 

випускає новий 

роман «Місто 

дівчат»»85 («ТСН», 4 

червня 2019 року) 

 

 

Приклад публікації: 

«Що потрібно для 

ідеального сексу в 

парі»86 («ТСН», 14 

червня 2019 року) 

 

Приклад публікації: «7 правил 

формування здорової 

сексуальності у дитини»87 

(«ТСН», 31 жовтня 2018 року) 

 

3. 

 

Приклад публікації: 

«Російську 

студентку 

пригрозили 

відрахувати з 

університету через 

сексуальну 

орієнтацію»88 

(«Обозреватель», 18 

вересня 2019 року) 

 

  

Приклад публікації: 

«Чому чоловік 

відмовляється від 

сексу і що робити 

жінці: відповідь 

фахівця» 

(«Обозреватель», 29 

березня 2019 року89) 

 

Приклад публікації: 

«Сексуальна освіта школярів: 

про що варто говорити з 

дитиною в різному віці»90 

(«Обозреватель», 11 жовтня 

2019 року) 

 

                                                           
82 7 застарілих правил для побачень, які ва-рто повернути. 24 канал. Retrieved May 29, from 

https://simya.24tv.ua/7_zastarilih_pravil_dlya_pobachen_yaki_varto_povernuti_n1271497 (Дата звернення 

15.04.2021) 
83 Сексологи пояснили, чому у сімейних па-рах зникає пристрасть. 24 канал. Retrieved May 29, from 

https://health.24tv.ua/seksologi_poyasnili_chomu_u_simeynih_parah_znikaye_pristrast_n972852 (Дата звернення 

15.04.2021) 
84 Мультфільм «Уперед» заборонили для показу в кількох країнах: відома причина. 24 канал. Retrieved May 

29, from 

https://lifestyle.24tv.ua/multfilm_upered_zaboronila_dlya_pokazu_v_kilkoh_krayinah_vidoma_prichina_n1294506  

(Дата звернення 15.04.2021) 
85 Авторка «Їсти, молитися, кохати» Елізабет Гілберт випускає новий роман. ТСН. Retrieved May 29, from 

https://tsn.ua/books/vidoma-amerikanska-pismennicya-elizabet-gilbert-napisala-noviy-roman-misto-divchat-

1356960.html (Дата звернення 15.04.2021) 
86 Що потрібно для ідеа-льного сексу в парі. ТСН. Retrieved May 29, from 

https://tsn.ua/ru/blogi/themes/psihology/kak-postroit-seksualnye-otnosheniya-svoey-mechty-1362801.html 
87 7 правил формування здорової сексуальності у дитини. ТСН. Retrieved May 29, from 

https://tsn.ua/lady/dom_i_deti/deti/7-pravil-formuvannya-zdorovoyi-seksualnosti-u-ditey-491594.html  (Дата 

звернення 15.04.2021) 
88 Російському студенту пригрозили відрахуванням з університету через сексуальну орієнтацію. 

Обозреватель. Retrieved May 29, from https://shkola.obozrevatel.com/ukr/news/rosijskomu-studentu-prigrozili-

vidrahuvannyam-z-universitetu-cherez-seksualnu-orientatsiyu.htm (Дата звернення 15.04.2021) 
89 Чому чоловік відмовляється від сексу і що робити жінці: відповідь фахівця. Обозреватель. Retrieved May 

29, from https://news.obozrevatel.com/ukr/lady/sex/chomu-cholovik-vidmovlyaetsya-vid-seksu-i-scho-robiti-

zhintsi-vidpovid-

fahivtsya.htm?_gl=1*1anvwy3*_ga*NDA2Njk3NDg3LjE2MDc0NjMxNDE.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxODUwN

zUwOC4xNjkuMS4xNjE4NTA3NTkxLjA.&_ga=2.235524354.281346786.1618128580-406697487.1607463141 

(Дата звернення 15.04.2021) 
90 Сексуальна освіта для школярів: про що варто говорити з дитиною в різному віці. Обозреватель. Retrieved 

May 29, from https://shkola.obozrevatel.com/ukr/news/seksualna-osvita-dlya-shkolyariv-pro-scho-

vartonbspgovoriti-z-ditinoyu-v-riznomu-vitsi.htm (Дата звернення 15.04.2021) 
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За матеріальним статусом: 1) для забезпечених та людей із середнім 

достатком; 2) для аудиторії з достатком нижче середнього.  

 

Таблиця 7.4. Матеріальний статус у контенті сексуального характеру 

 

 

№ 

 

Для забезпечених та 

людей з середнім 

достатком 

 

 

Для аудиторії 

з достатком нижче середнього 

 

 

1. 

 

Приклад публікації: 

«Як вибрати 

вібратор: усе, що 

треба знати» 

(«Wonder Україна»91, 

23 квітня 2020 року) 

(додаток Б8) 

 

 

Приклад публікації: «Секс у маленькій квартирі: як 

створити комфортні інтимні стосунки, коли в оселі 

багато людей»92 («ТСН», 2 лютого 2021 року) 

 

2. 

 

Приклад публікації: 

«Романтика або 

секс-туризм: Як 

жінки купують секс 

в подорожах»93 

(«Wonder Україна», 

24 травня 2018 року) 

 

 

Приклад публікації: «Старі секс-іграшки можна здати 

на перероблення й отримати знижку на нові»94 (The 

Village, 16 березня 2021 року) 

 

3. 

 

Приклад публікації: 

««А це куди?» Секс-

іграшки для тих, кого 

не здивуєш 

звичайним 

 

Приклад публікації: «У Франції запроваджують 

безкоштовні презервативи»96 («Обозреватель», 27 

листопада 2018 року) 

                                                           
91 Як вибрати вібратор: усе, що треба знати. Wonder Україна. Retrieved May 29, from 

https://www.wonderzine.com.ua/wonderzine/life/sex/17-yak-vibrati-vibrator (Дата звернення 15.04.2021) 
92 Секс у маленькій квартирі: як створити комфортні інтимні стосунки, коли в оселі багато людей. ТСН. 

Retrieved May 29, from https://tsn.ua/ukrayina/seks-u-malenkiy-kvartiri-yak-stvoriti-komfortni-intimni-stosunki-

koli-v-oseli-bagato-lyudey-1718435.html (Дата звернення 15.04.2021) 
93 Романтика або секс-туризм: Як жінки купують секс в подорожах. Wonder Україна. Retrieved May 29, from 

https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life/235445-female-sex-tourism  
94 Старі секс-іграшки можна здати на перероблення й отримати знижку на нові. The Village. Retrieved May 

29, from https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/308953-stari-seks-igrashki-mozhna-zdati-na-

pererobku-ta-otrimati-znizhku-na-novi (Дата звернення 15.04.2021) 
96 У Франції запроваджують безкоштовні презервативи. Обозреватель. Retrieved May 29, from 

https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/u-frantsii-zaprovadzhuyut-bezkoshtovni-prezervativi.htm (Дата 

звернення 15.04.2021) 

https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life/235445-female-sex-tourism
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вібратором»95 

(«Wonder Україна», 

19 листопада 2020 

року) 

 

 

За освіченістю аудиторії контент сексуального характеру поділяємо на: 

1) низькоінтелектуальний; 2) перехідний (контент, який можна покращити, 

щоб він став інтелектуальним); 3) інтелектуальний. 

 

Таблиця 7.5. Контент сексуального характеру: поділ за освіченістю 

аудиторії 

 

№ Низькоінтелектуальн

ий 

Перехідний Інтелектуальний 

1. Приклад публікації: 

«Сексуальна Ельза 

Госк оголилася перед 

камерою: 18+»97 (24 

канал», 19 липня 2018 

року) 

* Основна мета замітки 

– примітивно 

розважити аудиторію 

 

 

Приклад публікації: 

«Які риси жінок 

зводять чоловіків з 

розуму»98 («24 канал», 

30 листопада 2019 

року).  

* У публікації немає 

ані наукових 

підтверджень, ані 

думок експертів, хоча 

теоретично цю 

інформацію можна 

було знайти і зробити 

текст кращим 

 

Приклад публікації: 

«Еволюція сексу: що 

таке секстинг і чому це 

не просто секс»99 («24 

канал», 26 листопада 

2019 року) 

*Публікація виконує 

навчальну функцію та 

сприяє розвитку 

аудиторії 

 

2. Приклад публікації: «Як 

не соромно: зірки в 

тонких білих майках 

Приклад публікації: 

«ТОП-5 фраз, які 

дратують жінок після 

Приклад публікації: «7 

правил формування 

здорової сексуальності у 

                                                           
95 «А це куди?» Секс-іграшки для тих, кого не здивуєш звичайним вібратором». Wonder Україна. Retrieved 

May 29, from https://www.wonderzine.com.ua/wonderzine/life/sex/3003-a-tse-kudi-seks-igrashki-dlya-tih-kogo-ne-

zdivuesh-zvichaynim-vibratorom (Дата звернення 15.04.2021) 
97 Сексуальна Ельза Госк оголилась перед камерою: 18+. 24 канал. Retrieved May 29, from 

https://lifestyle.24tv.ua/seksualna_elza_gosk_ogolilas_pered_kameroyu_18_n1001308 (Дата звернення 

15.04.2021) 
98 Які риси жінок зводять чоловіків з розуму. 24 канал. URL: 

https://simya.24tv.ua/yaki_risi_zhinok_zvodyat_cholovikiv_z_rozumu_n1239860 (Дата звернення 15.04.2021) 
99 Еволюція сексу: що таке секстинг і чому це не просто секс. ТСН. URL: 

https://health.24tv.ua/evolyutsiya_seksu_shho_take_seksting_i_chomu_tse_ne_prosto_seks_n1239754 (Дата 

звернення 15.04.2021) 
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без білизни»100 («ТСН», 

25 вересня 2018 року) 

* Основна мета замітки 

– примітивно 

розважити аудиторію 

сексу»101 («ТСН», 17 

жовтня 2018 року) 

* У публікації немає 

коментарів експертів 

(сексолога, 

психолога), хоча 

теоретично на основі 

цього можна було б 

побудувати весь 

матеріал і тим самим 

зробити його кращим 

 

дітей»102 («ТСН», 31 

жовтня 2018 року) 

*Публікація виконує 

навчальну функцію та 

сприяє розвитку 

аудиторії 

 

3. Приклад публікації: 

«Сексуальні бразилійки 

викликали захват у 

фанатів в мережі»103 

(«Обозреватель», 31 

липня 2018 року)  

* Основна мета замітки 

– примітивно 

розважити аудиторію 

 

Приклад публікації: «7 

продуктів, які 

поліпшують ваше 

сексуальне життя»104 

(«Обозреватель», 5 

липня 2018 року) 

*У публікації відсутні 

джерела інформації, 

дані не підтверджені 

науково, немає 

коментарів лікарів, не 

вказаний автор/ка 

матеріалу. Однак 

теоретично це можна 

виправити, якщо 

доопрацювати текст 

 

Приклад публікації: 

«Сексуальне насильство: 

як протистояти»105 

(«Обозреватель», 20 

листопада 2019 року) 

*Публікація виконує 

навчальну функцію та 

сприяє розвитку 

аудиторії 

 

 

За сексуальною орієнтацією – про гетеросексуальних людей та 

представників ЛГБТ+. 

 

 

 

                                                           
100 Як не соромно: зірки в тонких білих майках без білизни. ТСН. URL: https://tsn.ua/lady/news/show-

biznes/yak-ne-soromno-zirki-v-tonkih-bilih-maykah-bez-bilizni-1222746.html (Дата звернення 15.04.2021) 
101 ТОП-5 фраз, які дратують жінок після сексу. ТСН. URL: https://tsn.ua/blogi/themes/sex_relations/kamasutra-

dlya-chaynikiv-top-5-fraz-pislya-seksu-yaki-dratuyut-zhinok-1181997.html (Дата звернення 15.04.2021) 
102 7 правил формування здорової сексуальності у дітей. ТСН. URL: https://tsn.ua/lady/dom_i_deti/deti/7-pravil-

formuvannya-zdorovoyi-seksualnosti-u-ditey-491594.html (Дата звернення 15.04.2021) 
103 Сексуальні бразилійка викликали захват у фанатів в мережі. Обозреватель. URL: 

https://hot.obozrevatel.com/ukr/sport/dressing-room/seksualni-brazilyanki-viklikali-zahvat-u-fanativ-v-merezhi.htm 

(Дата звернення 15.04.2021) 
104 7 продуктів, які поліпшать ваше сексуальне життя. Обозреватель. Retrieved May 29, from 

https://med.obozrevatel.com/ukr/man-health/7-produktiv-yaki-polipshat-vashe-seksualne-zhittya.htm (Дата 

звернення 15.04.2021)  
105 Сексуальное насилие: как противостоять. Обозреватель. URL: 

https://news.obozrevatel.com/ukr/society/seksualnoe-nasilie-kak-protivostyat.htm (Дата звернення 15.04.2021) 
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Таблиця 7.6. Сексуальна орієнтація у контенті сексуального характеру 

 

№ Про гетеросексуальних людей Про представників ЛГБТ+ 

1. Приклад публікації: «Сексолог 

пояснив, чому у сімейних парах 

(гетеросексуальних – Ред.) зникає 

пристрасть»106 («24 канал», 24 

травня 2018 року) 

 

Приклад публікації: «Не хвороба: 

Супрун розвінчала міф про 

гомосексуальність»107 («24 канал», 20 

червня 2018 року) 

2. Приклад публікації: «Секс з 

набагато молодшим чоловіком: 

плюси і мінуси»108 («ТСН», 10 

жовтня 2018 року) 

 

Приклад публікації: «У Києві натовпом 

побили ветерана бойових дій на Донбасі 

після його камінг-ауту»109 («ТСН», 30 

вересня 2019 року) 

3. Приклад публікації: «Стало 

відомо про весілля знаного 

нардепа: сексуальні фото його 

дружини»110 («Обозреватель», 28 

серпня 2018 року) 

Приклад публікації: «Двох вчителів 

звільнили з католицького університету 

через сексуальну орієнтацію»111 

(«Обозреватель», 28 лютого 2020 року) 

 

 

За специфікою впливу – контент сексуального характеру класифікуємо на 

три групи: безпосередню, змішану та ситуативну. До першої групи належить 

контент, у якому тема людської сексуальності визначена як головна, до другої 

– контент, у якому сексуальна проблематика впроваджена приховано; до 

третьої – контент, у якому тему сексуальності розглядається фрагментарно у 

контексті інших питань. 

 

                                                           
106 Сексологи пояснили, чому у сімейних парах зникає пристрасть. 24 канал. Retrieved May 29, from 

https://health.24tv.ua/seksologi_poyasnili_chomu_u_simeynih_parah_znikaye_pristrast_n972852 (Дата звернення 

15.04.2021) 
107 Не хвороба: Супрун розвінчала міф про гомосексуальність. 24 канал. Retrieved May 29, from 

https://health.24tv.ua/ne_hvoroba_suprun_rozvinchala_mif_pro_gomoseksualizm_n986519 (Дата звернення 

15.04.2021) 
108 Секс з набагато молодшим чоловіком: плюси і мінуси. ТСН. Retrieved May 29, from 

https://tsn.ua/lady/psychologia/seks/seks-z-nabagato-molodshim-cholovikom-plyusi-i-minusi-569091.html (Дата 

звернення 15.04.2021) 
109 У Києві натовпом побили ветерана бойових дій на Донбасі після його камінг-ауту. ТСН. Retrieved May 

29, from https://kyiv.tsn.ua/u-kiyevi-natovpom-pobili-veterana-boyovih-diy-na-donbasi-pislya-yogo-kaming-autu-

1419048.html (Дата звернення 15.04.2021) 
110 Стало відомо про весілля знаного нардепа: сексуальні фото його дружини. Обозреватель. Retrieved May 

29, from https://news.obozrevatel.com/ukr/show/stalo-vidomo-pro-vesillya-vidomogo-nardepa-seksualni-foto-jogo-

druzhini.htm (Дата звернення 15.04.2021) 
111 Двох вчителів звільнили з католицької школи через сексуальну орієнтацію. Обозреватель. Retrieved May 

29, from https://shkola.obozrevatel.com/ukr/news/katolitska-shkola-zvilnila-vchiteliv-za-odnostatevi-shlyubi.htm 

(Дата звернення 15.04.2021) 
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Таблиця 7.7. Специфіка впливу на аудиторію контенту сексуального 

характеру 

 

№ Безпосередня група Змішана група Ситуативна група 

1. Приклад публікації: 

«Даша Астаф’єва 

показала комплекс 

вправ для стрункої 

фігури»112  («24 канал», 

11 липня 2018 року) 

Приклад публікації: 

«Що одягнути на 

новорічний 

корпоратив: корисні 

поради та 

приклади»113 («24 

канал», 6 грудня 2019 

року) 

Приклад публікації: 

«Угорщина відмовилася 

від участі в Євробаченні-

2020: деталі скандалу»114 

(«24 канал», 27 

листопада 2019 року) 

*У публікації 

зазначається, що 

Угорщина не буде брати 

участі у конкурсі через 

"надмірну 

гомосексуальність". 

Тема сексуальності 

репрезентується 

ситуативно у контексті 

скандалу довкола 

Євробачення-2020 

2. Приклад публікації: 

«Що робить людину 

сексуально 

привабливою?»115 

(«ТСН», 20 серпня 2019 

року) 

Приклад публікації: 

«Вдягай чорну шкіру і 

домінуй: тенденції 

моди сезону осінь-

зима 2018-2019 (15 

фото)»116 (ТСН»,  17 

серпня 2018 року) 

Приклад публікації: 

«Танці з зірками»: у 

третьому ефірі Женя Кот 

та Ксенія Мішина дадуть 

волю своїм почуттям117 

(«ТСН», 6 вересня 2019 

року) 

                                                           
112 Даша Астаф'єва показала комплекс вправ для стрункої фігури: відео. 24 канал. Retrieved May 29, from 

https://lifestyle.24tv.ua/dasha_astafyeva_pokazala_kompleks_vprav_dlya_strunkoyi_figuri_video_n997281 (Дата 

звернення 15.04.2021) 
113 Що одягнути на новорічний корпоратив: корисні поради та приклади. 24 канал. Retrieved May 29, from 

https://lifestyle.24tv.ua/novorichniy_korporativ_2020_shho_odyagnuti_na_korporativ_foto_n1243448 (Дата 

звернення 15.04.2021) 
114 Угорщина відмовилася від участі в Євробаченні-2020: деталі скандалу. 24 канал. Retrieved May 29, from 

https://lifestyle.24tv.ua/ugorshhina_vidmovilas_vid_uchasti_v_yevrobachenni_2020_detali_skandalu_n1240465 

(Дата звернення 15.04.2021) 
115 Що робить людину сексуально привабливою. ТСН. Retrieved May 29, from https://tsn.ua/ampstories/scho-

robit-lyudinu-seksualno-privablivoyu (Дата звернення 15.04.2021) 
116 Вдягай чорну шкіру і домінуй: тенденції моди сезону осінь-зима 2018-2019 (15 фото). ТСН. Retrieved May 

29, from https://tsn.ua/lady/moda/pisk-mody/vdyagay-chornu-shkiru-i-dominuy-tendenciyi-modi-sezonu-osin-zima-

2018-2019-1202163.html (Дата звернення 15.04.2021) 
117 "Танці з зірками": у третьому ефірі Женя Кот та Ксенія Мішина дадуть волю своїм почуттям. ТСН. 

Retrieved May 29, from https://tsn.ua/glamur/tanci-z-zirkami-u-tretomu-efiri-zhenya-kot-ta-kseniya-mishina-dadut-

volyu-svoyim-pochuttyam-1406979.html (Дата звернення 15.04.2021) 
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3. Приклад публікації: 

«Починаємо 

роздягатися: ТОП-5 

найсексуальніших 

чоловіків-зірок 

України»118 

(«Обозреватель», 22 

серпня 2018 року) 

Приклад публікації: 

«Антітренд весни: що 

не можна носити в 

2019 році»119 

(«Обозреватель», 10 

лютого 2019 року) 

Приклад публікації: 

«Занадто сексуально: 

ФІФА пояснила 

несподівану вимогу на 

ЧС-2018»120 

(«Обозреватель», 13 

липня 2018 року) 

 

3.2. Аналіз українських новинних сайтів в аспекті репрезентації 

сексуальності 

Проаналізуємо особливості процесу репрезентації сексуальності на трьох 

українських новинних сайтах «24 каналу», «Обозревателя» та «ТСН» за різні 

періоди у 2018, 2019 та 2020 роках. Ці видання обрані, оскільки дослідження  

«Kantar TNS CMeter» показало, що саме вони були одними з найпопулярніших 

(за охопленням) порталів новин в Україні за вказаний проміжок часу, а також 

демонструють відносно сталі показники відвідуваності. Так, згідно з 

рейтингом «Kantar TNS CMeter» за січень 2020 року, найпопулярнішими в 

Україні були сайти «24 каналу», «Сьогодні» та «ТСН» (Kantar TNS CMeter: 

рейтинг ТОП-25 сайтів України за січень 2020 року121); у січні 2019 року: 

«Obozrevatel», «Сьогодні» та «ТСН» (Kantar TNS CMeter: рейтинг ТОП-25 

сайтів України за січень 2019 року122); у січні 2018 року: «24 канал» та «ТСН» 

(Kantar TNS CMeter: рейтинг ТОП-25 сайтів України за січень 2018 року123). 

Оскільки вищезгадані сайти мають найбільше охоплення в Україні (у категорії 

                                                           
118 Починаємо роздягатися: ТОП-5 найсексуальніших чоловіків-зірок України. Обозреватель. Retrieved May 

29, from https://news.obozrevatel.com/ukr/lady/pochinaemo-rozdyagatisya-top-5-najseksualnishih-cholovikiv-

zirok-ukraini.htm (Дата звернення 15.04.2021) 
119 Антітренд весни: що не можна носити в 2019 році. Обозреватель. Retrieved May 29, from 

https://news.obozrevatel.com/lady/fashion/antitrendyi-vesnyi-chto-nelzya-nosit-v-2019-godu.htm (Дата звернення 

15.04.2021) 
120 Занадто сексуально: ФІФА пояснила несподівану вимогу на ЧС-2018. Обозреватель. Retrieved May 29, 
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новин), логічно, що їхній контент переглядає найширша аудиторія, а для 

нашого дослідження це має принципове значення. Також зазначимо, що сайти 

«24 каналу» та «ТСН», хоч і репрезентують себе як самостійні онлайн-медіа, 

однак частково ретранслюють контент, поширений на телеканалах «24 каналі» 

та «1+1» відповідно (додатки Ж2, Ж3). Це зайвий раз доводить, що проблема 

репрезентації сексуальності в українських масмедіа має комплексний 

характер, адже контент, який виготовляють медіагрупи, до числа яких входять 

вищезгадані телеканали та сайти, поширюють його відразу на кількох каналах 

масової комунікації.  

Сайт «24 каналу» ми аналізували з 1 травня по 1 серпня 2018 року (20 

публікацій), з 30 вересня по 31 грудня 2019 року (61 публікація) та з 1 січня по 

30 квітня 2020 року (64 публікації). Вищевказаного часового періоду було 

достатньо для того, щоб зробити обґрунтовані висновки та простежити 

основні тенденції у процесі репрезентація сексуальності на цьому сайті. 

Скориставшись функцією пошуку на сайті, ми відібрали усі публікації, що 

були опублікованими на сайті «24 каналу» за ключовим словом 

«сексуальність» (додаток Ж3, Ж4). 

По-перше, у ході дослідження за допомогою контент-аналізу (Іванов, 

2013; Бондар & Допіра, 2007) нам вдалося з’ясувати, що ознаки сексуалізації 

є у 106 з 145 проаналізованих публікаціях (73,10%), немає ознак сексуалізації 

відповідно у 38 публікаціях (26,90%). При цьому жінки на сайті «24 каналу» 

сексуалізуються частіше, аніж чоловіки – у 96 публікаціях зі 145 (66,21% 

відповідно). Сексуалізація і чоловіків, і жінок має місце у 4 публікаціях 

(2,76%) (додатки Ж3, Ж4). 
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Таблиця 8.1. Ознаки сексуалізації у контенті «24 каналу» 

 

 

Сексуалізація 

 

 

Є 

ознаки 

 

 

Немає 

ознак 

 

 

Сексуалізація 

жінок 

 

 

Сексуалізація 

чоловіків 

 

 

Сексуалізація 

і жінок, 

і чоловіків 

 

 

 

Всього 

 

К-сть 

публікацій за 

аналізований 

період (N) 

 

 

 

N=106 
(73,10%) 

 

 

 

N=38 
(26,90%) 

 

 

N=96 

(66,21%) 

 

 

N=7 

(4,83%) 

 

 

N=4 

(2,76%) 

 

 

N=145  

(100%) 

 

По-друге, на сайті «24 каналу» контент сексуального характеру 

репрезентується переважно у рубриках «Lifestyle» («Шоу-бізнес») – у 117 зі 

145 аналізованих публікаціях (80,69%), «Lifestyle» (головна сторінка розділу) 

– у 5 публікаціях (3,45%), «Здоров’я» – у 19 публікаціях (13,10%), «Сім’я» – у 

2 публікаціях (1,38%), без рубрики (лише у стрічці новин) – у 2 публікаціях 

(1,38%). До того ж слід зазначити, що у рубриці «Шоу-бізнесу» героями 

(переважно героїнями) є публічні люди – співаки, музиканти, актори та ін. 

(додатки Ж3, Ж4). 

 

Таблиця 8.2. Рубрики, у яких найчастіше з’являється контент 

сексуального характеру на сайті «24 каналу» 

 
 

 

Рубрика 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

 

Здоров’я 

 

 

Lifestyle 

(головна) 

 

 

Сім’я 

 

 

Без рубрики 

(стрічка новин) 

 

 

 

Всього 

 

 

К-сть публікацій 

за аналізований 

період (N) 

 

 

N=117 

(80,69%) 

 

N=19 

(13,10%) 

 

N=5 

( 3,45%) 

 

N=2 

(1,38%) 

 

N=2 

(1,38%) 

 

N=145 

(100%) 

 

По-третє, для репрезентація сексуальності працівники «24 каналу» 

найчастіше використовують жанр замітки (75,86%) та замітки на основі фото 

(62,76%). Хоча це не замітка у традиційному розумінні, а суб’єктивний 
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коментар журналіста/ки до світлини, завантаженої, як правило, або з соцмереж 

публічних осіб, або з платних фотобанків. На другому місці за частотою 

використання – експлейнер (8,97%), а на третьому – підбірка фото (4,14%) . 

Ще рідше використовуються підбірки відео та формат подкасту (по 0,69%) 

(додатки Ж3, Ж4). Варто зауважити, що загалом система жанрів в онлайн-ЗМІ 

перебуває у процесі постійної трансформації, реагуючи на всі зміни в 

інформаційному просторі, тому чітко ідентифікувати жанр буває досить 

складно. Проблему мережевої комунікації, зокрема її технологій та моделей, 

досліджувала українська професорка Л. Городенко. «Інтернет-журналістика 

не має власної системи жанрів і являє собою синтез традиційних жанрів 

новинної та аналітичної журналістики», – пише вчена (Городенко, 2012, с. 20). 

 

Таблиця 8.3. Жанри, у яких найчастіше втілюється контент 

сексуального характеру на сайті «24 каналу» 

 
 

 

Жанр 

 

 

Замітка 

(*замітка на 

основі фото) 

 

 

Експлейнер 

 

 

Підбірка 

фото 

 

 

Подкаст 

 

 

Підбірка 

відеокліпів 

 

 

Всього 

 

 

К-сть 

публікацій за 

аналізований 

період (N) 

 

 

N=110 

(75,86%) 

*N=91 

(62,76%) 

 

N=13 

(8.97%) 

 

N=6 

(4.14%) 

 

N=1 

(0.69%) 

 

N=1 

(0.69%) 

 

N=145  

(100%) 

 

По-четверте, спостережено, що таблоїдизація має місце у 113 (77,93%) зі 

145 публікаціях, відсутня – у 32 публікаціях (22,07%) (додатки Ж3, Ж4).  

Наступним виданням, яке ми взяли для аналізу, став новинний сайт 

«Обозреватель». Контент цього видання ми аналізували з 1 липня по 31 серпня 

2018 року (60 публікацій), з 1 вересня по 30 листопада 2019 року (45 публікацій) 

та з 1 січня по 31 березня 2020 року (54 публікації). Цих хронологічних меж було 

достатньо для того, щоб зробити обґрунтовані висновки та простежити основні 

тенденції у процесі репрезентація сексуальності на цьому сайті (додаток Ж1, Ж5). 
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По-перше, у ході дослідження нам вдалося з’ясувати, що ознаки сексуалізації 

є у 117 (73,58%) зі 159 публікацій, які ми взяли для аналізу. Скориставшись 

функцією пошуку на сайті, ми відібрали усі публікації, що були опублікованими 

на сайті «Обозреватель» за ключовим словом «сексуальність». Спостережено ту 

ж тенденцію, що і на сайті «24 каналу»: жінки сексуалізуються частіше (у 111 

публікаціях), аніж чоловіки (у п’яти публікаціях), тобто у 69,81%% та 3,14% 

випадках відповідно. Сексуалізацію і жінок, і чоловіків виявлено в одній 

публікації (0,63%) (додатки Ж1, Ж5). 

 

Таблиця 9.1. Ознаки сексуалізації у контенті сайту «Обозреватель» 

 

 

 

Сексуалізація 

 

 

Є 

ознаки 

 

 

Немає 

ознак 

 

 

Сексуалізація 

жінок 

 

 

Сексуалізація 

чоловіків 

 

 

Сексуалізація 

і жінок, 

і чоловіків 

 

 

 

Всього 

 

К-сть 

публікацій за 

аналізований 

період (N) 

 

 

 

N=117 

(73,58%) 

 

 

 

N=44 

(27,67%) 

 

 

N=111 

(69,81%) 

 

 

N=5 

(3,14%) 

 

 

 

N=1 

(0,63%) 

 

 

N=159 

(100%) 

 

По-друге, на сайті «Обозреватель» сексуальність репрезентується переважно 

у рубриках «Шоу» (новини шоу-бізнесу) – у 76 публікаціях (47,8%) зі 159 

аналізованих за вказаний період часу, «Спорт» – 26 публікацій (16,3%), «Lady» 

(підрубрика «Краса») – 14 публікацій  (8,8%), «Lady» (підрубрика «Люди») – 6 

публікацій (3,7%), «Lady» (підрубрика «Sex») – 3 публікації (1,9%), «Lady» 

(підрубрика «Мода») – 3 публікації (1,9%), «Lady» (підрубрика «Плітки») – 1 

публікація (0,6%), «Lady» (головна сторінка розділу) – 3 публікації (1,9%). 

Меншою мірою (порівняно з усіма підрубриками розділу «Lady») сексуальність 

репрезентується у розділах «Новини» – 7 публікацій (4,4%), «Суспільство / 

«Думки» – 3 публікації (1,9%), «Кіно» – 3 публікації (1,9%), «Mamaclub» – 2 

публікації (1,2%), «МедОбоз» – 2 публікації (1,2%), «Події» – 2 публікації (1,2%), 

«Розслідування» – 2 публікації (1,2%), «Кримінал», «ObozTV», «Життя міста», 
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«Бокс», «Секс / Думки» та «Астрологія» – по одній публікації (0,63% кожна). 

Отже, найпопулярнішими в аспекті репрезентації сексуальності є рубрика «Шоу», 

де героями та героїнями публікацій найчастіше стають публічні та відомі люди, а 

отже їхня зовнішність, стиль, поведінка та світогляд мають певний вплив на 

аудиторію та можуть використовуватися як зразок для наслідування (додатки Ж1, 

Ж5).  

По-третє, для репрезентація сексуальності журналістами сайту 

«Обозреватель» найчастіше використовують жанр замітки – 46 публікацій (28,9%) 

та замітки, написаної на основі фотографії, завантаженої з соцмережі Instagram – 

78 публікацій (49,1% відповідно). До речі, подібні знімки з Instagram, як правило, 

мають ознаки самосексуалізації, тобто власники цих акаунтів самостійно роблять 

акцент на демонстрації свого тіла. Як ми з’ясували вище, мова йде саме про 

публічних осіб (додатки Ж1, Ж5). 

Помітно рідше для репрезентація сексуальності використовується підбірка 

фото – 10 публікацій (6,3%), блоги, статті – по 8 публікацій (5% кожен жанр), 

рейтинги – 4 публікації (2,5%), інтерв’ю, відеосюжети – по 2 публікації (1,3%) та 

анонс – одна публікація (0,6%).  

По-четверте, таблоїдизація має місце у 132 зі 159 публікацій (83,02%), 

відсутня – у 27 публікаціях (16,98%) (додатки Ж1, Ж5). 

Третім виданням, яке ми взяли для аналізу, став сайт «ТСН». Контент цього 

ЗМІ ми досліджували з 1 липня по 13 грудня 2018 року (20 публікації), з 1 червня 

по 25 вересня 2019 року (20 публікацій) та з 2 серпня по 29 жовтня 2020 року (20 

публікацій). У ході аналізу нам вдалося спостерегти певні закономірності, що 

великою мірою співпадають з тими результатами та тенденціями, які ми 

зауважили під час дослідження сайтів «24 каналу» та «Обозревателя» (додатки 

Ж2, Ж6). 

По-перше, ознаки сексуалізації є у 39 публікаціях з 60 аналізованих (65%), 

відсутні ознаки сексуалізації у 19 публікаціях (35%). При цьому на сайті «ТСН» 

також більше сексуалізуються жінки – у 36 публікаціях (60%), аніж чоловіки – в 
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одній публікації (1,7%). Сексуалізація і чоловіків, і жінок мала місце у двох 

публікаціях (3,3%) (додатки Ж2, Ж6). 

 

Таблиця 9.2. Ознаки сексуалізації у контенті сайту «ТСН» 

 

 

 

Сексуалізація 

 

 

Є 

ознаки 

 

 

Немає 

ознак 

 

 

Сексуалізація 

жінок 

 

 

Сексуалізація 

чоловіків 

 

 

Сексуалізація 

і жінок, 

і чоловіків 

 

 

 

Всього 

 

К-сть 

публікацій за 

аналізований 

період (N) 

 

 

 

N=39 

(65%) 

 

 

N=21 

(35%) 

 

 

 

N=36 

(60%) 

 

 

 

N=1 

(1,7%) 

 

 

N=2 

(3,3%) 

 

 

N= 60 

(100%) 

 

По-друге, на сайті «ТСН» сексуальність репрезентується переважно у 

рубриках «Леді» (основна сторінка рубрики) – 2 публікації (3,3%), «Леді» 

(підрубрика «Шоу-бізнес») – 13 публікацій (21,7%), «Леді» (підрубрики 

«Психологія», «Секс») – 8 публікацій (13,3%), «Леді» (підрубрики «Дім та діти», 

«Мода», «Вона» / «Психологія») – по одній публікації (1,7% кожна підрубрика), 

«Гламур» – 24 публікації (40%), «Блоги» – 3 публікації (5%), «Астрологія», 

«Спорт», «Здоров’я», «Світ», «Книги», «ТСН.Stories», «Україна» – по одній 

публікації (1,7% кожна підрубрика). Зауважимо, що на сайті «ТСН» у рубриці 

«Леді» (основна сторінка) та «Гламур» з’являються публікації, що стосуються 

переважно теми шоу-бізнесу. Тож це видання, припускаємо, використовує 

аналогічну модель репрезентація сексуальності, що і сайти «24 каналу» та 

«Обозревателя» (додатки Ж2, Ж6). 

По-третє, для репрезентація сексуальності працівники сайту «ТСН» 

найчастіше використовують жанр замітки – 24 публікації (40%), а також замітки 

на основі фото з Instagram – 15 публікацій (25%). Рідше з’являються статті – 9 

публікацій (15%), підбірки фото – 6 публікацій (10%), блоги – 3 публікації (5%), 

авторські колони, інтерв’ю, «ТСН-stories» – по одній публікації (1,7%) (додатки 

Ж2, Ж6). 
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Таблиця 9.3. Жанри, у яких найчастіше втілюється контент 

сексуального характеру на сайті «ТСН» 

 
 

 

Жанр 

 

 

Замітка 

(замітка на 

основі фото) 

 

 

Стаття 

 

 

Підбірка 

фото 

 

 

Блоги 

 

 

Колонка, 

інтерв’ю, 

ТСН-

stories 

 

 

Всього 

 

 

К-сть 

публікацій за 

аналізований 

період (N) 

 

 

N=24 

(40%) 

N=15 

(25%) 

 

N=9 

(15%) 

 

N=6 

(10%) 

 

N=3 

(5%) 

 

N=1(3) 

(по 1,7%) 

 

N=  

(100%) 

 

По-четверте, таблоїдизація має місце у 50 зі 60 публікацій (83,3%), відсутня 

– у 10 публікаціях (17,7% відповідно) (додатки Ж2, Ж6). 

Отже, аналіз українських інформаційних сайтів «24 каналу», 

«Обозревателя», «ТСН» за 2018-2020 рр. (додатки Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, Ж5, Ж6) 

дозволив нам визначити особливості процесу сексуалізації та таблоїдизації на 

простежити основні тенденції: 1) сексуалізація героїнь/героїв присутня у більш 

ніж 68% публікацій на тему сексуальності («24 канал» – 73,79%; «Обозреватель» 

– 75%; «ТСН» – 68%); 2) таблоїдизація присутня у більш ніж 80% публікацій на 

тему сексуальності («24 канал» – 80,7%, «Обозреватель» – 83%; «ТСН» – 83,3%); 

3) у публікаціях сексуалізуються  здебільшого жінки, а не чоловіки («24 канал» – 

66% жінки, 4,8% – чоловіки; «Обозреватель» – 71% жінки, 3% – чоловіки); «ТСН» 

– 63% жінки, 1,7% – чоловіки); 4) публікації на тему сексуальності з’являються 

здебільшого у рубриках, пов’язаних зі сферою шоу-бізнесу, а також у контенті для 

жінок («24 канал»: «Шоу-бізнес» – 80%; «Обозреватель»: «Шоу» – 48%, «Lady» – 

18,8%; «ТСН» – «Леді» (головна сторінка + усі підрубрики – 43,4%, «Гламур» – 

40%); 5) для репрезентації сексуальності найчастіше використовується жанр 

замітки та замітки, написаної на основі фото, а короткі тексти з ілюстраціями, як 

було встановлено українськими та іноземними вченими, є однією з ознак 

таблоїдизації («24 канал»: замітка – 75% (замітка на основі фото – 62%); 

«Обозреватель»: замітка – 29%, замітка на основі фото – 49%; «ТСН»: замітка – 

40%, замітка на основі фото – 25%); 6) основний тип репрезентації сексуальності 
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на аналізованих сайтах – репрезентація тіла та реакції, тобто у журналістських 

публікаціях не лише відбувається демонстрація зовнішності та фізичних 

характеристик людини, а й подається інтерпретація, суб’єктивна реакція, оцінка 

автора публікації та/або користувачів соцмереж («24 канал» – 80,7%; 

«Обозреватель» – 73%; «ТСН» – 76%). 

 

3.3. Маніпуляції у процесі репрезентації сексуальності 

Маніпуляційними технологіями в аспекті репрезентації сексуальності 

вважаємо сексуалізацію та об’єктивізацію. Як показують дослідження, 

упродовж останніх десятиліть на телебаченні та в інтернеті зросла 

інтенсивність сексуалізації і чоловіків, і жінок (Ward, 2016, pp. 560-577). Хоча 

це явище більшою мірою стосується саме жінок (Hatton & Trautner, 2011, pp. 

256-278; Smolak, Murnen & Myers, 2014, p. 379-397).  

Насамперед, визначимось з дефініціями ключових понять. 

Саморепрезентація – це образ, який суб'єкт формує сам про себе, ґрунтуючись 

на власній інтерпретації (International Encyclopedia of the Social Sciences). 

Сексуалізація – репрезентація сексуальності зі зміщенням акценту на 

зовнішній вигляд, фізичні характеристики та сексуальну привабливість 

людини (Американська психологічна асоціація, 2007). Сексуалізація є ключем 

до виникнення самосексуалізації, коли особи, які раніше мали досвід 

сексуальної об’єктивізації, добровільно сексуалізують самі себе: дозволяють 

поводитися з собою як з об’єктом, на який слід дивитись та оцінювати з позиції 

зовнішності (Choi & DeLong, 2019). 

Американська психологічна асоціація виокремлює чотири критерії 

сексуалізації (навіть одного з них достатньо, щоб назвати певний контент 

сексуалізованим): 

1) цінність людини визначається лише її сексуальною привабливістю чи 

сексуальною поведінкою, не зважаючи на усі інші характеристики;  
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2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності;  

3) людина сприймається як предмет і не розглядається як особистість, яка 

здатна самостійно ухвалювати рішення;  

4) сексуальність необґрунтовано нав’язується людині (Американська 

психологічна асоціація, робоча група з питань сексуалізації дівчат, 2007).   

Втім, проблема сексуалізації тіла є актуальною насамперед для жінок 

(Harker et al., 2005; Soley and Kurzbard, 1986, pp. 46-64; Stankiewicz and Rosselli, 

2008, pp. 579-589). Дослідження підтверджують, що сексуалізація підтримує 

низький статус жінок і сприяє виникненню тривог та проблем, пов’язаних з 

прийняттям свого тіла (Smolak & Murnen, 2011, pp. 53-75). Дівчата, одягнуті у 

сексуалізований одяг, оцінюються сторонніми людьми як менш розумні, менш 

компетентні, менш рішучі, з низьким рівнем поваги до себе (порівняно з 

дівчатами, які обирають несексуалізований одяг) (Graff, Murnen & Smolak, 

2012, p. 764-775). До того ж сексуалізовані жінки сприймаються як менш 

душевні, з меншим моральним статусом і обмеженою свободою поведінки 

(Bernard & Wollast, 2019; Gray, Knobe, Sheskin, Bloom, & Barrett, 2011, pp. 

1207–1220; Loughnan et al., 2010, pp. 709-717). Міжнародна група вчених з 

Португалії, Італії та Австрії провела експеримент за участю 170 жінок та 

чоловіківі й, ґрунтуючись на теорії емпатії, з’ясувала, що люди менше 

співчувають жінкам, яких сприймають як сексуальні об’єкти, аніж 

несексуалізованим жінкам (Cogoni, Carnaghi & Silani, 2021, p. 225-240). 

Використовуючи метод електроенцефалографії (ЕЕГ) Л. Нумменма з 

Університету Турку (Фінляндія) та  Дж. Хієтанен з Університету Тампере  

(Фінляндія)  виявили, що ступінь оголеності тіла корелюється з амплітудою 

мозкових реакцій: оголене тіло викликає сильнішу реакцію, аніж 

сексуалізоване тіло, а сексуалізоване тіло – сильнішу, аніж несексуалізоване 

(повністю в одязі) (Bernard, Cogoni & Carnaghi, 2020, p. 135). Також було 

проведене дослідження з використанням пристрою, що дозволяє виміряти 

місце розташування та тривалість погляду людей, котрі переглядають 
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фотографії, на яких зображені сексуалізовані тіла. Вчені з’ясували, що під час 

перегляду фотографій учасники експерименту затримували свій погляд 

більше на сексуалізованому тілі, а на обличчі – менше (Cogoni, Carnaghi, 

Mitrovic, et al., 2018; Nummenmaa, Hietanen, Santtila, & Hyönä, 2012). 

Професор кафедри масових комунікацій Лестерського університету Б. 

Гантер зазначає, що проблема сексуалізації стосується і дітей. Вчений написав 

монографію «Медіа та дитяча сексуалізація», у якій аналізує дискусії, 

пов’язані з сексуальністю у житті дітей: від одягу, аксесуарів, іграшок до 

музики, розважальних ЗМІ, реклами та нових медіаплатформ (Gunter, 2014). 

Шляхом опитування серед 1765 підлітків у віці 13-17 років було виявлено, що 

перегляд сексуального телеконтенту в жанрі реаліті стимулював підлітків 

створювати та поширювати свої сексуалізовані зображення у соціальних 

мережах. Результати цього дослідження свідчать про те, що сексуальний 

контент у ЗМІ може визначати сексуально орієнтовану поведінку підлітків у 

соцмережах і навпаки (Vandenbosch, Oosten & Peter, 2015, pp. 697-703). Інше 

дослідження засвідчило, що бажання стати популярним у соцмережах 

Facebook та Instagram було найсильнішим стимулом, щоб публікувати 

самосексуалізовані фотографій, адже сексуалізовані фотографії збирають 

більше вподобань в Instagram, аніж несексуалізовані знімки, а жінки, які 

публікують більш сексуалізовані фотографії, як правило, отримують більше 

вподобань в цілому і більше друзів та підписників як в Instagram, так і в 

Facebook (Ramsey & Horan, 2018, p. 85-90). 

Варто зазначити, що в останні роки зростає науковий інтерес до впливу 

соціальних мереж на сприйняття образу саме жіночого тіла (Fardouly and 

Vartanian, 2015; Fardouly and Vartanian, 2016; Ahadzadeh et al. 2017; Hendrickse 

et al. 2017; Shankardass, 2018). Ці дослідження довели, що взаємодія з 

соціальними мережами може мати негативні наслідки для благополуччя 

молодих жінок, такі як: погіршення якості сну (Woods and Scott, 2016), низька 

самооцінка, підвищена тривожність і депресія (Woods and Scott, 2016 року; 

Primack et al. 2017), низька задоволення зовнішнім виглядом і поганий настрій 
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(Fardouly et al. 2017), високий ризик незадоволеності тілом та одержимість 

схудненням (Hendrickse et al. 2017). Наприклад, користувачі соцмережі 

Instagram можуть редагувати зображення перед публікацією, що дозволяє їм 

редагувати колір, розмір або форму свого тіла (Sheldon and Bryant, 2016). 

Маніпуляції з фільтрами підвищують ймовірність того, що люди матимуть 

ідеалізовані уявлення про інших (Hendrickse et al. 2017). Також вчені 

стверджують, що чим більше часу жінки проводять в соціальних мережах та 

чим вони активніші, тим більше буде негативних наслідків (Tiggemann and 

Slater, 2013; Hendrickse et al. 2017; Holland and Tiggemann 2017). 

Досліджень стосовно сексуалізації чоловіків є значно менше (Perloff, 

2014; Fardouly and Vartanian, 2015; Fardouly and Vartanian, 2016). Це може бути 

повязано з тим, що у суспільстві закріпився стереотип, нібито проблеми 

репрезентації тіла мають значення тільки для жінок (McCabe and Ricciardelli, 

2003; Daniel and Bridges, 2010). Чоловіки як аудиторія не хочуть публічно 

ділитися своїми проблемами з репрезентацією тіла, оскільки вважають це 

проявом слабкості, надмірної чутливості та вразливості (Hargreaves and 

Tiggemann, 2006, pp. 567-576).  

У мешканців багатьох розвинених країнах світу посилюється (у тому 

числі і під впливом популяризації соцальних мереж) переживання стосовно 

власного образу тіла, а також з’явилася «занепокоєність іміджем тіла» 

(Thompson and Stice, 2016). Це може негативно повпливати на поведінку 

людини (Featherstone, 2010) та здоров’я (насамперед спровокувати розлади у 

харчуванні) як жіночої аудиторії, так і чоловічої (Lovejoy, 2014). 

Важливим також є аспект маніпулювання з репрезентацією сексуальності 

у рекламі. Дослідження цієї теми мають суперечливі результати: одні дані 

засвідчують, що використання сексуалізованної реклами призводить до 

позитивної реакції від потенційних споживачів (Grazer and Kessling, 1995), а 

інші показують негативні ефекти (Bongiorno et al. 2013), наприклад, 

погіршення фізичного та психологічного благополуччя жінок (Grabe et al., 
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2008), підсилення ґендерної нерівності, підняття рівня терпимості до 

сексуальних домагань і зґвалтувань, прийняття міфу (Ward, 2016). 

С. Грамаціо з Університету Падуї (Італія) пише, що жінки негативно 

реагують на сексуалізовану рекламу за участю як інших жінок, так і чоловіків. 

Тобто це не спонукає їх до покупки продуктів, які рекламують. З іншого боку, 

чоловіків сексуалізована реклама у порівнянні з нейтральною теж не 

спонукала придбати певний товар – і вони негативно відреагували на чоловічу 

сексуалізації у рекламі. «Використання сексуалізації у рекламі є досить 

парадоксальним, адже дослідження показують, що сексуалізація жіночого та 

чоловічого тіла у підсумку може мати неприємні наслідки», – зазначає С. 

Грамаціо (Gramazio, 2020). 

Традиційні ЗМІ також звинувачують у тому, що вони несуть 

відповідальність за маніпулювання й у репрезентації образу молодого 

чоловічого тіла (Barlett et al., 2008) та у створенні штучного ідеалу (Homan, 

2010). Несхвальні оцінки можуть призвести до негативних думок, депресії і 

тривоги (Leone et al., 2005). Окрім того, вони мають вирішальне значення для 

самооцінки (Clay et al., 2005, p. 451-477). ЗМІ звикли нав’язувати глядачам 

зображення м'язистих та струнких статур чоловіків та переважно підтягнутих 

та худих жінок (Leit et al., 2001; Leone et al., 2005). Через це перші хочуть мати 

рельєфні м’язи, а другі – бояться набрати вагу (Chia and Wen, 2010).  

Метааналіз літератури щодо висвітлення у ЗМІ образу чоловічого тіла 

показує, що тиск з боку масмедіа призводить до незадоволеності тілом, низької 

самооцінки, психологічних розладів, наприклад, депресії (Barlett et al., 2008, 

pp. 279-310). Браун і Тіггеманн (2016) у ході експерименту довели, що 

учасники, яким були показані зображення худого тіла, демонстрували значно 

вищий рівень незадоволеності своїм зовнішнім виглядом, аніж ті учасники, 

яким були продемонстровані нейтральні фотографії. Також цікаво, що 

гетеросексуальні чоловіки більше задоволенні виглядом свого тіла, аніж геї, і 

називають своєю «ідеальною вагою» значно вищий показник (McArdle & Hill, 

2009, pp. 511-532). Окрім того, результати досліджень показують, що у 



151 
 

чоловіків-геїв спостерігається підвищена уразливість до впливу ЗМІ (Carper, 

2010, pp. 301-309).  

Зважаючи на масштаби поширення сексуалізації у масмедіа, все 

актуальнішим стає питання боротьби з цим явищем. Вчені, які вивчають цю 

проблему, запевняють, що впоратися з проблемою можна шляхом «зменшення 

відкритості у демонстрації інтимних частин тіла, а також наданням ширшої 

інформації про особистість жертви сексуалізації» (Bernard et al., 2015, pp. 432-

446; Civile & Obhi, 2016, pp. 199-212). За словами Р. Гілл з Королівського 

коледжу Лондона (Велика Британія), «статусу панацеї у дискусіях щодо 

сексуалізації дедалі більше набуває медіаграмотність» (Gill, 2012, pp. 736-745).  

Щодо інших дефініцій, то важливе значення в аспекті розгляду та 

вивчення маніпуляцій у процесі репрезентації сексуальності в масмедіа має 

процес об’єктивізації – крайнього прояву сексуалізації.  Об’єктивізація – 

ставлення та поводження з людиною (зазвичай жінкою) як з об'єктом 

(Papadaki, 2010); форма редукціонізму тіла, коли людина сприймається як 

сукупність сексуалізованих частин або функцій тіла (Fredrickson & Roberts, 

1997, pp. 173-206).  

 Професорка з Чиказького університету (США) М. Нуссбаум (1995, p. 

257) визначила сім особливостей об’єктивізації: 1) інструментальність 

(поводження з людиною як з інструментом для досягнення цілей 

об’єктиватора); 2) позбавлення автономії (самовизначення); 3) інертність 

(позбавлення свободи волі);  4) взаємозамінність (ставлення до людини як до 

речі, яку можна замінити); 5) порушення цілісності (важливе значення мають 

лише певні частини тіла); 6) поводження, з людиною як зі своєю власністю; 7) 

заперечення суб'єктивності (ставлення до людини як до чогось, чиї 

переживання і почуття можна не брати до уваги) (Nussbaum, 1995, pp. 249-

291). Професорка філософії з Кембриджського університету Р. Ленгтон додала 

ще три пункти у цей список: редукція тіла (ототожнення людини зі своїм тілом 

або частиною тіла), редукція зовнішнього вигляду (поводження з людиною 
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залежить від того, як вона виглядає) та замовчування (людина позбавляється 

права мати своє слово) (Langton, 1993, pp. 364-384).  

Згідно з дефініцією професорки філософії та ґендерних досліджень з 

університету Іллінойсу в Чикаго С. Барткі, сексуальна об'єктивація 

(Fredrickson & Roberts, 1997) відбувається, коли «особа ототожнюється з 

тілом» і репрезентується через сексуальність, що стає інструментом (Bartky, 

1990, p. 35). Одним із видів сексуальної об'єктивації є об'єктивуючий погляд, 

який може мати місце під час міжособистісного спілкування та у процесі 

репрезентації  жінок у ЗМІ (Fredrickson & Roberts, 1997; Goffman, 1979; 

Kilbourne & Jhally, 2000). 

Процеси самопрезентації, сексуалізації, самосексуалізації, об’єктивізації 

ми розглядаємо в аспекті таблоїдизації масмедіа. Український вчений Є. 

Цимбаленко у статті «Таблоїдизація медіакомунікацій» (2013) зазначає, що 

«потужний розвиток таблоїдної журналістики й таблоїдизація якісних медіа 

зумовлені тим, що в юриспруденції та журналістикознавстві немає чіткого 

визначення поняття «непристойний матеріал», тобто немає чітких критеріїв, 

відповідно до яких можна заборонити публікацію журналістського твору» 

(Цимбаленко, 2013, с. 211). Дослідник вказує, що через відсутність сталої 

термінології та «розмиті ідентифікатори» (зокрема у питаннях «еротики», 

«порнографії», «аморальних вчинків») українські медіа можуть «легко 

маніпулювати», «тлумачити на свій розсуд»  і допускати «деяку гнучкість» 

при відборі відповідної телевізійної чи друкованої продукції (Цимбаленко, 

2013, с. 211), але це не проходить безслідно: «зневажання норм моралі, 

намагання задовольнити тваринні інстинкти індивіда, з одного боку, і 

комерціалізація сфери відпочинку і розваг за допомого медіа – з іншого, 

створюють умови для гедонізації суспільства» (Цимбаленко, 2013, с. 211). 

Є. Цимбаленко, проаналізувавши праці українських та іноземних 

науковців та практиків, навів та охарактеризував такі ознаки таблоїдизації 

медіакомунікацій, якими ми послуговуємося у своєму дослідженні:  

 примітивність контенту;  
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 акцент на візуальності (особливо це помітно в інтернет-виданнях, 

оскільки, за словами вченого, «більшу частину інформації в 

інтернет-медіа можна передати за рахунок зображення»); 

 звернення до інстинктів;  

 гра на емоціях; 

 псевдорозслідування; 

 інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість; 

 персоналізація подій, коли іміджі витісняють реальну суспільну 

картину життя; 

 застосування принципу гедонізму (Цимбаленко, 2013, с. 206-211). 

Окрім цих ознак, американська дослідниця Дж. Маккей з Політехнічного 

інституту в штаті Вірджинія згадує ще кілька (переважно в аспекті жанру): 

збільшення кількості коротких історій з ілюстраціями, використання 

«неформальної мови у новинах» (Mackay, 2016,  p. 1267-1282) та поєднання 

новин і реаліті-шоу (Baker, 2006). Дж. Маккей також провела експеримент, аби 

з’ясувати, як таблоїдний стиль написання текстів впливає на довіру до онлайн-

видань. Учасники експерименту прочитали чотири новинних повідомлення і 

оцінили їхню достовірність, використовуючи шкалу достовірності джерел 

Маккроскі (McCroskey's Source Credibility Scale). Виходячи з результатів, 

Маккей зробила висновок, що учасники менше довіряють повідомленням, 

написаним у стилі таблоїдів (порівняно з повідомленнями, написаними у 

«традиційному» стилі). «Онлайн-ЗМІ, які використовують таблоїдні методи 

письма, можуть підривати довіру себе з боку читацької аудиторії. До того ж 

учасникам експерименту менше подобались публікації, написані в стилі 

таблоїдів», – пише Дж. Маккей (Mackay & Bailey, 2016, p. 1267-1282). 

Вчена додає, що таблоїдизація – це реакція масмедіа на конкуренцію, що 

з роками лише посилюється (Mackay & Bailey, 2016, p. 1267-1282). Редакції 

змінюють структуру та дизайн своїх видань і «деградують контент, щоб 

вижити» та залучити рекламодавців (Conboy, 2006).  Отже, таблоїдизація 
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сучасних масмедіа – це вимушений крок, відповідь медіаринку на нові правила 

гри.  

 

3.4. Патогенна модель розповсюдження контенту сексуального 

характеру в уанеті 

 

Аналіз особливостей репрезентації сексуальності на трьох українських 

новинних сайтах «24 каналу», «ТСН», «Обозревателя» за 2018-2020 рр. 

(додатки Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, Ж5, Ж6), а також дослідження окремих кейсів 

видань «Wonder» (додаток Б8), «Gazeta.ua», «The Village», «Platfor.ma», 

«Сегодня» став основою для виявлення патогенної моделі поширення 

відповідного контенту в українських онлайн-ЗМІ, що, на нашу думку, 

складається з трьох елементів: 1) розважальність; → 2) сексуалізація 

жіночого тіла; → 3) таблоїдизація.  

 

Модель 3. Патогенна модель поширення контенту сексуального 

характеру в українських онлайн-ЗМІ 

 

 

 

Як показав аналіз (додатки Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, Ж5, Ж6)., тема сексуальності 

на українських новинних сайтах найширше представлена у розважальних 

рубриках, насамперед пов’язаних зі сферою шоу-бізнесу, а також у контенті 

для жінок («24 канал»: «Шоу-бізнес» – 80%; «Обозреватель»: «Шоу» – 48%, 

«Lady» – 18,8%; «ТСН» – «Леді» (головна сторінка + усі підрубрики – 43,4%, 
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«Гламур» – 40%). Тобто подібний контент тиражується як несерйозний, однак 

при цьому аудиторії навішуються ярлики та стереотипи. До прикладу, 

сексуалізація героїнь/героїв присутня у більш ніж 68% публікацій на тему 

сексуальності («24 канал» – 73,79%; «Обозреватель» – 75%; «ТСН» – 68%). 

При цьому сексуалізуються  здебільшого жінки, а не чоловіки («24 канал» – 

66% жінки, 4,8% – чоловіки; «Обозреватель» – 71% жінки, 3% – чоловіки); 

«ТСН» – 63% жінки, 1,7% – чоловіки). На відміну від телевізійних проєктів 

(«Один за всіх», «Детектор брехні», «Говорить Україна»), які ми аналізували 

у Розділі 2, репрезентація сексуальності в українських онлайн-ЗМІ 

відбувається переважно не за типом репрезентації сексуальних типажів, ролей, 

а за допомогою репрезентації тіла.  

Сексуалізація контенту веде до того, що українські онлайн-ЗМІ стають 

таблоїдними – цю тенденцію спостережено у всіх трьох аналізованих онлайн-

ЗМІ. Таблоїдизація присутня у більш ніж 80% публікацій на тему 

сексуальності («24 канал» – 80,7%, «Обозреватель» – 83%; «ТСН» – 83,3%).  

Взяти під контроль весь контент сексуального характеру складно, адже 

він надзвичайно розпорошений, мімікрований і неоднорідний. В Україні, 

звісно, передбачені законодавчі норми, що регулюють коло суспільних 

відносин, пов’язаних з поширенням відповідного контенту, утім вони досить 

суперечливі, не завжди ефективні й уже застарілі. Також до 2015 року існувала 

Національна комісія з питань захисту суспільної моралі: експерти намагалися 

у ручному режимі провести межу між моральним та аморальним, дозволеним 

й забороненим, при цьому часто керуючись своїм суб’єктивними уявленнями 

та судженнями.  

Головна редакторка «Wonderzinе» А. Хаєцька в експертному інтерв’ю 

розповідає, що команда «Wonderzinе» передусім керується тим, наскільки 

важлива тема для суспільства. «У питанні сексуальної освіти підлітків 

важливо пояснити про власні кордони й безпечний секс, це стосується і теми 

жіночого сексуального здоров’я чи оргазму, який жінки часто симулюють, 

навіть не знаючи, що це може негативно відбитися на роботі ендокринної 
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системи. І ми разом з експертами – лікарями, психологами, сексологами – 

пояснюємо подібні речі, щоб жінки дбайливіше ставилися до себе», – 

стверджує А. Хаєцька (додаток Б8). 

За словами головної редакторки «Wonderzinе», тема сексуальності досі 

часто висвітлюється в гетеросексуальному контексті, тобто медіа не підходять 

до питання інклюзивно. Саме тому команда «Wonderzine» звертається до 

різних пар (як гетеро- так і гомосексуальних), створює безпечний простір, 

куди людина може прийти та відкрито чи анонімно розповісти свою історію 

стосунків, без огляду на сексуальну орієнтацію. «Тут головне правило – не 

нашкодити, – додає редакторка. – Перед тим, як писати статтю, варто завжди 

пам’ятати, що її можуть прочитати підлітки. Тому треба враховувати 

незрілість психіки, відсутність сексуального досвіду. Коли ми беремося за 

матеріал на тему сексуальності, то завжди зауважуємо, з чого варто починати 

недосвідченим парам, а що може підійти вже тим, хто має неабиякий 

сексуальний досвід. Небезпечно писати про якісь екстремальні експерименти, 

що за певних умов можуть завдати фізичної шкоди. І я вже згадувала, що варто 

звертатися як до гетеро-, так і гомосексуальних пар, писати: 

партнерові/партнерці» (додаток Б8). 

Принцип роботи редакції «Wonderzinе» А. Хаєцька пояснює на двох 

кейсах. Перший – це історії з малолітніми блогерами, які публічно заявили про 

стосунки. Поліція після цього почала кримінальне провадження за 

розповсюдження порнографії. «Ми блюрили обличчя дітей, тому що вони 

неповнолітні і потрібен дозвіл батьків на публікацію фото, – стверджує А. 

Хаєцька (додаток Б8). – Змінювати імена можна, якщо це не публічні особи, а 

люди і ситуація, що вимагає приватності. У цьому випадку зміна імен була б 

недоречною та виглядала б як деформація факту».  

На думку головної редакторки «Wonderzinе», проблема сексуалізації та 

об’єктивізації в українських ЗМІ величезна. «Навіть новинні медіа досі 

зловживають таблоїдними заголовками з метою збільшення трафіку. 

Журналісти пишуть це, абсолютно не задумуючись над тим, що це може 
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відіграти значну роль у самосприйнятті жінки. А потім ми говоримо про 

анорексії, булімії, депресії, нервові зриви. Мені хочеться, щоб журналісти 

перед тим, як опублікувати матеріал, ставили собі одне запитання: чи не 

сприймається в моєму матеріалі жінка як товар? І давали на нього чесну 

відповідь. Тоді все стане на свої місця», – стверджує А. Хаєцька (додаток Б8). 

Ймовірно, найдієвіший засіб вирішення цієї проблеми – підвищення рівня 

медіаграмотності населення та формування навичок роботи з інформацією 

(пошук, обробка, перевірка, систематизація, зберігання, захист, поширення). 

Людина постінформаційного суспільства змалечку має уміти інтерпритувати 

медіаконтент. Насамперед, це стосується журналістів. Вчена у своїх наукових 

працях описує та аналізує нові тенденції в сучасній медіакультурі, 

використовуючи кейси всеукраїнських та місцевих телеканалів (Бессараб, 

2017; 2020). 

Однією з основних проблем репрезентації сексуальності в українських 

масмедіа, на нашу думку, є те, що аудиторія уже звикла до патоггених впливів 

і не завжди може розпізнати відповідні наративи. Калейдоскопічність у 

сприйнятті контенту, як правило, вибудовує свою інформаційну реальність, 

своє розуміння норми, свої правили та естетичні канони.  

Зруйнувати патогенну моделю поширення контенту сексуального 

характеру в українських онлайн-ЗМІ, на нашу думку, можливо шляхом:  

1) Внесення змін до українського законодавства. Пропонуємо 

заборонити сексуалізацію та об’єктивізацію у медіаматеріалах, у яких: 

цінність людини визначається лише її сексуальною привабливістю чи 

сексуальною поведінкою, не зважаючи на усі інші характеристики; 

людина сприймається як предмет і не розглядається як особистість; 

сексуальність необґрунтовано нав’язується людині (Американська 

психологічна асоціація, робоча група з питань сексуалізації дівчат, 

2007). Крім того, прописати у законодавстві правила створення в 

онлайн-ЗМІ медіаматеріалів сексуального характеру, насамперед тих, 

що стосуються медицини та психології: давати поради та настанови 
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може лише експерт з відповідною освітою; інформація щодо лікування 

має бути науково доведеною (з посиланнями на джерела) та 

актуальною (брати до уваги лише нові дані); журналіст не має права 

оцінювати в аспекті сексуальності осіб, про яких пише, давати оцінки 

їхній зовнішності, сексуальному типажу чи моделі поведінки, 

маніпулювати на темі сексуальності.       

2) Підвищення рівня медіаграмотності працівників масмедіа (авторів 

медіаматеріалів), а також аудиторії: проведення тренінгів, публічних 

дискусій, лекцій, уроків у школах.  

3) Введення обов’язкової функції на усіх сайтах з можливістю для 

читачів поскаржитися на контент сексуального характеру. 
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Висновок до третього розділу 

 

У третьому розділі дисертації «Способи та форми репрезентації 

сексуальності в онлайн-ЗМІ» запропоновано класифікацію контенту 

сексуального характеру в уанеті: 

• за метою створення: 1) задоволення базових потреб; 2) привернення (або 

навпаки відволікання) уваги та зацікавлення аудиторії; 3) розвага; 4) продаж 

товарів та послуг (реклама); 5) елемент PR-стратегії; 6) знищення репутації; 7) 

просвітницька; 8)  створення медіа-мистецтва; 9) створення медіа-тіла та 

медіа-образу за допомогою соціальних мереж; 10) «чорні» СЕО-технології для 

просування онлайн-медіа;  

• за способами створення: журналістські тексти різних жанрів (з фото 

та/або відео):  інформування про подію, використання позиції експертів, 

публікація анонсів, статистика у форматі «факти без оцінок, дискусія, дописи 

у соцмережах, коментарі, бекграунд у публікаціях, реклама (нативна реклама), 

відеосюжети, відеоблоги. 

• за жанрами та проблемно-тематичним ракурсом: інформаційні жанри 

(замітка, новина, репортаж, інтерв’ю), аналітичні (стаття, експлейнер, огляд, 

рецензія, коментар, кореспонденція, подкаст), художньо-публіцистичні (есе, 

нарис, фейлетон, памфлет, блоґ, авторська колонка), інші редакційні жанри 

синкретичного характеру («ТСН.Stories»). Тематично контент сексуального 

характеру представлений переважно у розважальному спектрі – рубрики 

«Lifestyle» («Спосіб життя»), «Шоу-бізнес», «Гламур», «Леді», «Краса», 

«Мода», «Розваги», «Спорт» та їхні відповідники, у новинному спектрі 

(рубрики: «Новини», «Події», «Україна», «Світ», «Кримінал»), медичному 

спектрі («Здоров’я»). 

• за платформами для розповсюдження: 1) сайти, 2) соціальні мережі, 3) 

мобільні застосунки, 4) блоґи, 5) відеосервіси та подкасти. 
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• за аудиторією: за віком медіааудиторії контент сексуального характеру 

може бути орієнтованим на дітей дошкільного віку (до 6 років), 2) шкільного 

віку (6-18 років), 3) молодих людей (25-44 років) та 4) людей середнього віку 

(44-60 років). За статтю контент сексуального характеру поділяємо на 

чоловічий та жіночий. За соціальним статусом – для неодружених, для 

одружених, для жінок та чоловіків з дитиною (дітьми). За матеріальним 

статусом: 1) для забезпечених та людей із середнім достатком; 2) для аудиторії 

з достатком нижче середнього. За освіченістю аудиторії контент сексуального 

характеру поділяємо на: 1) низькоінтелектуальний; 2) перехідний (контент, 

який можна покращити, щоб він став інтелектуальним); 3) інтелектуальний. За 

сексуальною орієнтацією – про гетеросексуальних людей та представників 

ЛГБТ+. 

• за специфікою впливу контент сексуального характеру класифікуємо на 

три групи: безпосередню, змішану та ситуативну. 

Окрім того, проаналізовано процес репрезентації сексуальності на трьох 

українських новинних сайтах «24 канал», «Обозреватель» та «ТСН» за різні 

періоди у 2018, 2019 та 2020 роках. Ці видання були обрані, оскільки 

дослідження  «Kantar TNS CMeter»  показало, що саме вони були одними з 

найпопулярніших (за охопленням) порталів новин в Україні за вказаний 

проміжок часу, а також демонструють відносно сталі показники 

відвідуваності. У ході аналізу визначено особливості процесу сексуалізації та 

таблоїдизації українських онлайн-ЗМІ та простежити основні тенденції: 1) 

сексуалізація героїнь/героїв присутня у більш ніж 68% публікацій на тему 

сексуальності («24 канал» – 73,10%; «Обозреватель» – 73,58%; «ТСН» – 

68,3%); 2) таблоїдизація має місце у більш ніж 80% публікацій на тему 

сексуальності («24 канал» – 77,93%, «Обозреватель» – 83,02%; «ТСН» – 

83,3%); 3) у публікаціях сексуалізуються  здебільшого жінки, а не чоловіки 

(«24 канал» – 66,21% жінки, 4,83% – чоловіки; «Обозреватель» – 69,81% 

жінки, 3,14% – чоловіки); «ТСН» – 63,3% жінки, 1,7% – чоловіки); 4) 

публікації на тему сексуальності з’являються здебільшого у рубриках, 
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пов’язаних зі сферою шоу-бізнесу, а також у контенті для жінок («24 канал»: 

«Шоу-бізнес» – 80,69%; «Обозреватель»: «Шоу» – 47,80%, «Lady» – 18,8%; 

«ТСН» – «Леді» (головна сторінка + усі підрубрики – 43,4%, «Гламур» – 40%); 

5) для репрезентації сексуальності найчастіше використовується жанр замітки 

та замітки, написаної на основі фото, зокрема з соціальної мережі Instagram 

(«24 канал»: замітка – 75,86% (замітка на основі фото – 62,76%); 

«Обозреватель»: замітка – 28,9%, замітка на основі фото – 49,1%; «ТСН»: 

замітка – 40%, замітка на основі фото – 25%). 

Розглянуто дефініції та ознаки понять «сексуалізації», «об’єктивізації», 

«таблоїдизації», а також проаналізовано праці вчених, які досліджували 

значення цих процесів у контенті сексуального характеру. Визначено, що 

репрезентація сексуальності в медіа може ґрунтуватися на маніпулюванні в 

аспекті сексуалізації та об'єктивізації тіла у процесі таблоїдизації. Описано 

критерії та особливості сексуалізації, об'єктивізації й таблоїдизації. 

Виявлено патогенну модель поширення сексуального контенту в 

українських онлайн-ЗМІ, що складається з трьох елементів: 1) розважальність; 

→ 2) сексуалізація жіночого тіла; → 3) таблоїдизація. 

 Іноземні науковці запевняють, що впоратися з проблемою сексуалізації 

масмедіа можна насамперед шляхом підвищення рівня медіаграмотності 

аудиторії (Gill, 2012, с. 736-745), девальвації культу сексуальності та 

представленням ширшої інформації про особистість жертви сексуалізації і 

зменшенням уваги до її тіла (Bernard et al., 2015, с. 432-446; Civile & Obhi, 2016, 

с. 199-212).  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлено аналіз репрезентації сексуальності 

у контенті сексуального характеру на українському телебаченні та в онлайн-

ЗМІ. Отримано такі основні результати та висновки:  

1. Встановлено актуальні напрямки наукових досліджень репрезентації 

сексуальності у масмедіа: 1) вплив нових технологій на процес репрезентації 

сексуальності; 2) дискурс порнографії в аспекті репрезентації сексуальності та 

психоаналіз саморепрезентації; 3) медіаобрази у процесі репрезентації 

сексуальності; 4) репрезентація сексуальності у рекламі; 5) репрезентація 

сексуальних орієнтацій у масмедіа; 6) репрезентація сексуальності на 

телебаченні; 7) репрезентація сексуальності в інтернеті; 8) сексуалізація як 

явище; 9) вплив соціальних мереж на сприйняття образу жіночого тіла; 10) 

репрезентація сексуальності у гумористичному розважальному контенті. 

Теоретичною основою роботи стали праці таких зарубіжних вчених: Ф. 

Аттвуд, К. Рудделл, М. Джонс, М. Джіджі Дарем, Г. Лонгстаффіс, С. Пасонен, 

С. Бірман, М. Фезерстоун, П. Куртова, Ж. Ламбіаз, Т. Рейхерт, М. Олівер, Ш. 

Калянараман, Ц. Гонг, Б. Біль, М. Мубарік, Е. Штейнбок, Р. Бейрн, Ш. 

Маулабокус, У. Хан, М. Сан Філіппо, К. Олбері, Д. Каган, К. Гупта, К. 

Черанковські, М. Кавка, С. Ван Баувел, Д. Рейнтон, С. Джонс, Е. Браун, Л. 

Розуарн, Л. Смолак, С. Мурнен, Ф. Бернар, К. Грей, Дж. Нобе, С. Лагнан, Б. 

Гантер та Н. Річардсон.  

Серед українських науковців проблематику сексуальності, ґендеру та 

статі розглядали С. Павличко, О. Козлова, Н. Смахтіна, Т. Говорун, В. 

Гайденко, К. Диса, Н. Сидоренко, А. Волобуєва, Н. Желіховська, О. Фоменко, 

О. Балалаєва, Л. Риженко, О. Першина, С. Котловий, О. Сивоглаз, І. Ігнатенко, 

М. Маєрчик, О. Кісь, О. Косюк.  

2. Запропоновано авторські дефініції базових понять:  

Репрезентація сексуальності у масмедіа – це процес відтворення 

медіафахівцями у публічній площині типажів, ролей, реакцій, образівів 
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тілесності в аспекті сексуальності. Репрезентація сексуальності може 

відбуватися з використанням маніпуляційних технологій у процесі 

таблоїдизації – сексуалізація та об’єктивізація медіакомунікацій.  

Репрезентація тіла – відтворення образу людини через її/його фізичні 

дані та особливості зовнішності. 

Репрезентація сексуальних типажів та ролей – відтворення образу 

людини з характерною зовнішністю, моделлю поведінки, статусом у 

конкретних життєвих ситуаціях та у контексті певної історії. 

Репрезентації реакції – відтворення характерної реакції на людину, 

предмет чи явище на основі гри на емоціях; на перший план виходять сам 

сторітелінг, коментарі та ставлення до проблеми з боку аудиторії. 

3. На основі етнографічних праць, зокрема монографій М. Махнія, 

визначено національні особливості репрезентації сексуальності: 

евфемістичність, іронічність, ритуалістичність, доброзичливість. 

Виокремлено такі риси в аспекті ставлення і сприйняття українцями 

сексуальності: «подвійна мораль» (молодіжна та родинна), збереження дівочої 

невинності, позасімейність чоловіків,  надання сексу магічного значення, 

сприйняття сексу як гри, завуалізованість еротичного у підтекстах.  

4. Запропоновано та описано три типи репрезентації сексуальності в 

українських масмедіа: репрезентація тіла, типажу, ролі та реакції. Наведено їх 

основні ознаки.  

5. На конкретних кейсах (телевізійних форматних проєктах) описано, як 

саме типи репрезентації сексуальності застосовуються у контенті українського 

телебачення. З’ясовано, що на репрезентації тіла побудовані формати таких 

телевізійних проєктів: «Красуня за 12 годин» («1+1»), «Поверніть мені красу» 

(«1+1»), «Модель XL» («1+1»), «Зважені та щасливі» («СТБ»), «Я соромлюсь 

свого тіла» («СТБ»). На репрезентації сексуальних типажів та ролей – 

«Наречена для тата» («СТБ»), «Хата на тата» («СТБ»),  «ЛавЛавCAR» 

(«ТЕТ»), «СуперЖінка» («ТЕТ»),  «Панянка-селянка» («ТЕТ»), «Міняю 

жінку» («1+1»), «Холостяк» («СТБ»). На репрезентації реакції – «Говорить 
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Україна» («Україна»), «Один за всіх» («СТБ»), «Детектор брехні» («СТБ»), 

«Теорія зради» («ТЕТ»), «Давай поговоримо про секс» («СТБ»). 

6. Сексуалізацію та об’єктивізацію визначено як маніпуляційні технології 

у процесі таблоїдизації медіакомунікацій, проаналізовано їхні ознаки. Подано 

визначення «самопрезентації», «самосексуалізації», «таблоїдизації», 

«медіатіла», «медіаобразу».  

7. Запропоновано авторську класифікацію контенту сексуального 

характеру на українському телебаченні:  

– за метою створення (привернення/відволікання уваги та зацікавлення; 

реклама; зодоволення базових потреб; розвага; знищення репутації; PR-

технологія; навчання; створення медіамистецтва);  

– за способами створення (використання позицій експертів; сторітелінг 

(сповідь, обговорення проблеми); гра (змагання); інформування про подію; 

коментар; показ анонсів; пояснення; історичні довідки; реклама; гра акторів у 

фільмах та серіалах;  

– за аудиторією (за віком: для дітей дошкільного віку (до 6 років); 

шкільного віку (6-18 років); молодих людей (25-44 років) та людей середнього 

віку (44-60 років); за статтю: для чоловіків, для жінок; за соціальним 

статусом: для неодружених; для одружених; розлучених; для жінок/чоловіків 

з дитиною (дітьми); за матеріальним статусом: для людей з середнім 

достатком та нижче середнього; за освітою: низькоінтелектуальний контент; 

перехідний; інтелектуальний; за сексуальною орієнтацією: для 

гетеросексуальних людей; для гомосексуальних людей;  

– за специфікою впливу (спеціалізований, змішаний, ситуативний);  

– за жанрами (розважальні шоу, програми, фільми, серіали, новини, 

реклама, музичні відео);  

– за проблемно-тематичним ракурсом: розважальний контент 

(розважально-медичний, розважально-соціальний, розважально-

гумористичний, розважально-спортивний, розважально-мистецький), 

подієвий та іміджевий. 
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8. Шоу визначено як один з найпопулярніших жанрів на українському 

телебаченні (додатки Е1, Е2, Е3), виокремленого його принципи (Timberg, 

2010), види (за часом трансляції – ранкові, денні, вечірні та нічні; за змістом 

–  реаліті-шоу, талант-шоу, шоу пародій, шоу побачень, ігрові шоу, 

гумористичні шоу, шоу самодопомоги, соціальні шоу, політичні шоу, пост-

шоу; за форматом – оригінальні та запозичені),  базові прийоми за С. 

Євдокимовим (трансформації («Зважені та щасливі» («СТБ»)), змагання та 

боротьби за виживання («Топ-модель по-українськи» («Новий канал»)), обмін 

(«Міняю жінку» («1+1»)) та конфлікту («Хто зверху?» («Новий канал»)).  

На прикладах довготривалих токшоу двох українських телеканалів  

«СТБ» («Детектор брехні», «Один за всіх») та «Україна» («Говорить Україна») 

описано особливості та мініпуляційні технології в аспекті репрезентації 

сексуальності. Шляхом аналізу 17 випусків шоу «Один за всіх» («СТБ») за 

2018 рік (11 сезон) з’ясовано, що у 6 з них головна тема стосувалася 

сексуальності (у 5 випусках образ чоловіка репрезентується з негативного 

боку). До того ж усі 6 проаналізованих випусків мають ознаки таблоїдизації 

(за Є. Цимбаленком, гра на емоціях, примітивність контенту, звернення до 

інстинктів, псевдорозслідування), втім ознак сексуалізації та об’єктивізації 

виявлено не було. Натомість репрезентація сексуальності відбувалась на рівні 

обговорення та «розслідування» сексуальних злочинів, психологічного і 

фізичного насильства над жінками. Спостережено, що ця тенденція є 

характерною для всіх аналізованих проєктів у цьому жанрі («Один за всіх», 

«Детектор брехні», «Говорить Україна»). 

 Аналіз 18 випусків психологічного токшоу «Детектор брехні» («СТБ») 

за 2020 рік (10 сезон) показав, що в 11 з них тема стосувалась сексуальності – 

усі ці випуски мають ознаки таблоїдизації (гра на емоціях, примітивність 

контенту, звернення до інстинктів, інформаційний дисбаланс та фактологічна 

несправедливість). Репрезентація сексуальності відбувалася здебільшого на 

рівні репрезентації типажів та ролі (11 випусків) та реакції (11 випусків). Крім 

того,  ознаки сексуалізації було виявлено у двох випусках.   
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 Шляхом аналізу 5 випусків соціального токшоу «Говорить Україна» 

(«Україна») за квітень 2019 року (всього було переглянуто 15 випусків, що 

вийшли в ефір у квітні 2019 року) в аспекті репрезентації сексуальності 

встановлено, що у 5 випусках з 15 переглянутих актуалізувалась теми 

сексуальності. Репрезентація сексуальності відбувалася на рівні репрезентації 

реакції (5 випусків), репрезентації типажу та ролі (4 випуски). Усі випуски 

мають ознаки таблоїдизації (гра на емоціях, примітивність контенту, 

псевдорозслідування), однак ані сексуалізації, ані об’єктивізації в 

аналізованих випусках «Говорить Україна» виявлено не було. 

9. На основі аналізу випусків розважальних програм «Студії Квартал 95» 

(«1+1»), «Дизель Студіо» («ICTV») та «Вар'яти-шоу» («Новий канал») вдалося 

спроєктувати модель створення сексуально маркованого гумористичного 

контенту на українському телебаченні, котра, за нашим визначенням, 

складається з п'яти елементів, що можуть застосовуватися у різному складі та 

послідовності: 1) стереотип та/або кліше; 2) актуальна та/або цікава аудиторії 

тема; 3) художній домисл та/або гіперболізація, 4) реальний контекст; 5) образ 

та харизма спікера. 

 Проаналізовано види сексуально маркованого гумору в аспекті 

репрезентації сексуальності у чотирьох випусках «Вечірнього Кварталу» 

(«1+1») за 2018-2020 рр. (випуски від 03.11.2018 р., 28.09.2019 р. та 13.06.2020 

р.), у чотирьох випусках «Дизель Шоу» («ICTV») за 2018-2020 рр. (випуски 

від 13.10.2018 р., 15.03.2019 р. та 01.05.2020 р.) і чотирьох випусках «Вар'яти-

шоу» («Новий канал») за 2018-2020 рр. (випуски від 30.10.2018 р., 24.12.2019 

р. та 25.12.2020 р.). Вирахувано, що найчастіше в аспекті репрезентації 

сексуальності у всіх трьох шоу використовуються прийоми пародії та 

клоунади, помітно менше застосовуються іронія, фарс та непорозуміння; рідко 

трапляється сатира та подив. 

10. Використання сексуального типу «неідеальний герой» (на основі 

«ефекту Претфелла») названо специфічною рисою створення серіалів на 

початку XXI ст. Запропоновано модель  побудови сексуального типу 
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«неідеальний герой»: 1) вади поведінки та характеру / фізичні вади / зовнішня 

непривабливість / 2) харизма; 3) наявність особливих знань, можливостей, 

однієї чи кількох видатних переваг, талантів, умінь. 

11. Описано патогенну модель поширення контенту сексуального 

характеру в українських телевізійних проєктах, що включає три елементи: 1) 

розважальність; 2) репрезентацію сексуальних типажів, ролей та реакцій; 3) 

таблоїдизацію. Запропоновано шляхи, за допомогою яких можна нівелювати 

патогенність контенту сексуального характеру на українському телебаченні. 

12. Описано особливості процесу репрезентації сексуальності на трьох 

українських новинних сайтах «24 каналу», «Обозревателя» та «ТСН» за 2018- 

2020 рр. Шляхом аналізу контенту «24 каналу» за 01.05. – 01.08.2018 р. (20 

публікацій), за 30.09. – 31.12.2019 р. (61 публікація) та за 01.01. – 30.04.2020 р. 

(64 публікації), сайту «Обозреватель» за 01.07. – 31.08.2018 р. (60 публікацій), 

за 01.09. – 30.11.2019 р. (45 публікацій) та за 01.01. – 31.03.2020 р. (54 

публікації), сайту «ТСН» за 01.07. – 13.12.2018 р. (20 публікації), з 01.06. – 

25.09.2019 р. (20 публікацій) та з 02.08. – 29.10.2020 р. (20 публікацій) 

встановлено, що : 1) сексуалізація героїнь/героїв присутня у більш ніж 68% 

публікацій на тему сексуальності («24 канал» – 77,93%; «Обозреватель» – 

83,02%; «ТСН» – 68,3%); 2) таблоїдизація присутня у більш ніж 80% 

публікацій на тему сексуальності («24 канал» – 80,7%, «Обозреватель» – 83%; 

«ТСН» – 83,3%); 3) у публікаціях сексуалізуються здебільшого жінки, а не 

чоловіки («24 канал» – 66,21% жінки, 4,83% – чоловіки; «Обозреватель» – 

69,81% жінки, 3,14% – чоловіки); «ТСН» – 63,3% жінки, 1,7% – чоловіки); 4) 

публікації на тему сексуальності з’являються здебільшого у рубриках, 

пов’язаних зі сферою шоу-бізнесу, а також у контенті для жінок («24 канал»: 

«Шоу-бізнес» – 80,69%; «Обозреватель»: «Шоу» – 47,80%, «Lady» – 18,8%; 

«ТСН» – «Леді» (головна сторінка + усі підрубрики – 43,4%, «Гламур» – 40%); 

5) для репрезентації сексуальності найчастіше використовується жанр замітки 

та замітки, написаної на основі фото, зокрема з соціальної мережі Instagram 

(«24 канал»: замітка – 75,86% (замітка на основі фото – 62,76%); 
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«Обозреватель»: замітка – 28,9%, замітка на основі фото – 49,1%; «ТСН»: 

замітка – 40%, замітка на основі фото – 25%).  

13. Аналіз особливостей репрезентація сексуальності на трьох 

українських новинних сайтах «24 каналу», «ТСН», «Обозревателя» став 

основою для виявлення патогенної моделі поширення відповідного контенту 

в українських онлайн-ЗМІ, що, на нашу думку, складається з трьох елементів: 

1) розважальність; → 2) сексуалізація жіночого тіла; → 3) таблоїдизація. 

14. Запропоновано авторську класифікацію контенту сексуального 

характеру в уанеті:  

– за метою створення (задоволення базових потреб, 

привернення/відволікання уваги та зацікавлення аудиторії, розвага, реклама, 

PR-технологія, знищення репутації, навчання, створення медіамистецтва, 

створення медіатіла та медіаобразу за допомогою соціальних мереж, «чорні» 

СЕО-технології для просування онлайн-ЗМІ;  

– за способами створення (написання авторських текстів різних жанрів з 

фото та/або відео, реклама, використання позиції експертів, інформування про 

подію, коментарі, публікація анонсів, бекграунд у публікаціях (довідкова 

інформація), відеосюжети (відеоблоги), дописи у соціальних мережах,  

статистика у форматі «факти без оцінок», дискусія;  

– за жанрами (замітка, стаття, експлейнер, блоґ, інтерв’ю, репортаж, звіт, 

авторська колонка, подкаст) та проблемно-тематичним ракурсом 

(розважальний, медичний, новинний контент сексуального характеру);  

– за платформами для розповсюдження (сайти, соціальні мережі, 

мобільні застосунки, блоґи, відеосервіси та подкасти);  

– за аудиторією (за віком – для дітей дошкільного віку (до 6 років);  

шкільного віку (6-18 років); молодих людей (25-44 років) та людей середнього 

віку (44-60 років); за статтю – для чоловіків, для жінок; за соціальним 

статусом – для неодружених; для одружених; для жінок та чоловіків з 

дитиною (дітьми); за матеріальним статусом – для забезпечених та людей із 

середнім достатком; для аудиторії з достатком нижче середнього; за 
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освіченістю аудиторії – низькоінтелектуальний, перехідний, 

інтелектуальний; за сексуальною орієнтацією – про гетеросексуальних людей 

та про представників ЛГБТ+;  

– за специфікою впливу (безпосередній, змішаний та ситуативний). 

15. Визначено особливості та рекомендації щодо роботи з контентом 

сексуального характеру шляхом проведення експертних інтерв’ю з 

представниками українських телеканалів: ведучою та головною продюсеркою 

шоу «Давай поговоримо пре секс» («СТБ») Ю. Бортник, продюсеркою 

соціального токшоу «Говорить Україна» («Україна») Ю. Охріменко, 

продюсеркою  розважального шоу «Хто зверху?» («Новий канал») А. Вовк, 

продюсеркою реалітішоу «Холостячка» («СТБ»), піар-фахівецем телеканалу 

«Україна» О. Данилюк; інтерв’ю з представниками українських сайтів:   А. 

Хаєцькою, головною редакторкою «Wonderzinе», Н. Бобковою, ведучою 

подкасту «Сьогодні буде секс» на сайті «Сьогодні». 
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Додаток А2 

Перелік питань, надісланих голові Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення Ользі Герасим'юк 

 

1. На українському телебаченні багато різноманітних соціальних шоу: 

«Говорить Україна», «Стосується кожного» та ін. Вони мають переважно 

сенсаційний характер. Через це закрились деякі подібні проєкти на 

телеканалі «СТБ». Де, на вашу думку, межа між соціальним ток-шоу і 

треш-шоу? Як протистояти професійній недоброчесності?  

2. Нацрада оголошувала попередження через анонс таких шоу: «Кохана, ми 

вбиваємо дітей», «Детектор брехні»124. Скажіть, будь ласка, чим ці проєкти 

можуть зашкодити аудиторії (насамперед, дітям)? Чим керується Нацрада 

у своїх рішеннях про оголошення попередження (це переважно скарги 

глядачів чи позапланова перевірка)? 

3. Також була досить складна ситуація з епізодом програми «Я соромлюсь 

свого тіла»125. Нацрада випасувала штраф. У чому проблема подібного 

формату? 

4. На «СТБ» тривалий час також виходило шоу «Давай поговоримо про секс». 

Як ви вважаєте, наскільки доцільно випускати такі шоу і в якому форматі 

це має бути, щоб допомогти аудиторії, а не нашкодити? 

5. Ви також вели шоу на соціальну тему, зокрема «Без табу». Скажіть, будь 

ласка, як у спробі допомогти героям програми, не перейти межу 

законодавчих та етичних норм, чим керуватися?  

6. Інколи героїв програми запрошують на шоу за гроші, адже добровільно 

люди  відмовляються публічно розповідати свої історії. Чи є це 

                                                           
124 https://detector.media/rinok/article/117283/2016-07-28-natsrada-ogolosyla-poperedzhennya-stb-za-shkidlyvyy-

dlya-ditey-kontent/ 
125 https://telekritika.ua/vrach-proekta-ya-soromlyus-svogo-tila-vinovat-ne-telekanal-stb-a-obschestvo/ 



201 
 

порушенням з боку редакторської групи? Бо, загалом, це робиться 

добровільно. 

7. Окрім того, в українському інформаційному просторі дедалі частіше 

піднімаються питання сексизму, сексуалізації та об’єктивізації. Як цьому 

протистоїть Нацрада і в чому складність вирішення цієї проблеми?  

8. Якщо оцінювати діяльність трьох українських медіагруп «1+1 медіа», 

StarLightMedia та «Медіа Група Україна», які з них порошують 

законодавство у сфері медіа найчастіше? Які саме норми переважно 

покошуються? Наскільки дієвими є штрафи 
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Додаток Б 

Додаток Б1 

Експертне інтерв’ю з Юлією Бортник, ведучою та головним продюсером 

шоу «Давай поговоримо пре секс» (СТБ) 

Володимир Грисюк: Шоу «Давай поговоримо пре секс» – це унікальний 

формат для українського медіаринку?  

Юлія Бортник: Так. Це наша власна розробка, науково-популярний проєкт 

– легкий, веселий, з гумором, але водночас і емоційно насичений (інколи 

мені навіть хотілося плакати). Такого не було рініше на українському 

телебаченні. Він залишив, як мені здається, незабутній слід. 

В.Г.: Скільки людей брало участь у створенні формату? 

Ю.Б.: Дві, плюс керівництво каналу, яке затверджувало наші ідеї. До речі, 

саме у них виник задум створити проєкт про секс. Треба сказати, що до 

мене працювало кілька людей на посаді сценариста. Вони пробували, але не 

виходило. Я тоді працювала сценаристом на шоу «Все буде добре» – писала 

окремі рубрики про секс. Одного разу мені запропонували попрацювати ще 

й над таким проєктом.  

В.Г.: Яким чином ви домовлялися з учасниками шоу про участь у зйомках? 

Чи це були актори? 

Ю.Б.: Мені дуже часто ставлять це питання. Знаєте, якби у нашій країні 

була така кількість чудових акторів, які могли б так щиро, з глибокими 

переживаннями та емоціями, розповідати такі речі і так довго тягнути цю 

тему, то наш кінематограф був би на зовсім іншому рівні. А так, коли ми на 

дні, то можете мені повірити… Зрозумійте, у шоу було чотири сезони – цим 

ми довели свій успіх. За цей час у нас побувала маса людей зі своїми 

історіями. Такої величезної кількості інтерв’ю про секс з парами на межі 
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розлучення, як я, у цій країні ніхто ще не проводив. На початковому етапі, 

коли ми тільки запускали проєкт, скажу чесно, це був наш найбільший 

страх, що ми не знайдемо людей, які наберуться сміливості і прийдуть на 

зйомки, аби розповісти про свої проблеми. Оскільки ми задумали, що це 

має бути максимально щиро, чесно, по-справжньому. І була велика ідея – 

допомагати людям. Взагалі, це завжди була фішка каналу «СТБ», тому його 

так палко люблять глядачі. Це не просто шоу на телебаченні, – ми несли 

певну місію. Над контентом працювали люди, для яких це був 

принциповий момент. Мене дратувало, коли хтось казав, що це, як «Секс з 

Амфісою Чеховою», бо це було зовсім про інше – про стосунки між 

людьми. Але оскільки у нашій країні тема сексу це щось таке… його не 

існує. Хоча секс є величезним пластом у житті людей, інколи він є 

каталізатором проблем або їхньою причиною. Щодо учасників: у нас був 

сайт, куди можна було зайти і запавнити анкету. В першому сезоні я 

особисто сиділа та проводила первинний кастинг в Skype. Далі був 

сформований кастинг-відділ, який відсіював людей: а) які телефонували, 

щоб повеселитися;  б) приблеми яких були не надто великими; в) які просто 

хотіли потрапити на телебачення. Окрім того, як ви розумієте, на 

телебаченні є чимало різноманітних факторів, і вони мають усі співпасти: у 

людини можуть бути проблеми, але вона не здатна про це розповісти, вона 

може бути надто скутою, неемоційною. Як змотивувати людей? Ми відразу 

знаходили змотивованих. У розвинутих країнах люди знають, що є 

сімейних психолог і йдуть до нього за допомогою. А у нас звертаються до 

лікаря, коли вже нічого не можна виправити.  

В.Г.: Ви також запрошували знаменитостей?  

Ю.Б.: Так. До речі, це було величезною проблемою. Вони просто боялися 

йти до нас у гості. Але уже з другого сезону уже самі телефонували, 

пропонували прийти на зйомки.   

В.Г.: За якими критеріями ви їх обирали? 



204 
 

Ю.Б.: У них мала бути історія, яка підходила б під тему.  

В.Г.: Хто ще працював з героями?  

Ю.Б.: За кадром всіх героїв вів професійний психолог. Він працював до і 

після зйомок.  

В.Г.: Як ви підбирали теми для випусків? Що мало бути першим, на 

другому місці і т.д. Відслідковували тренди? 

Ю.Б.: По-перше, я й сама займаюся сексом і знаю, які можуть виникнути 

труднощі. До того ж я у тому віці, коли у мене є певний життєвий досвід 

(тож виникають питання), також є коло спілкування. Звісно, проводиться й 

аналітика, визначається актуальна тема. А скажіть мені, хіба в сексі є якась 

неактуальна чи нецікава тема? Думаю, що немає. 

В.Г.: Якою була реакція аудиторії?  

Ю.Б.: У нас були величезні рейтинги. Проєкт був один з найуспішніших в 

історії телеканалу «СТБ». Єдине що – рейтинги падали, коли шоу виходили 

надто пізно – о пів на 12 ночі.  

В.Г.: Як ви визначали межі відветості? 

Ю.Б.: Я не хотіла, щоб це було вульгарно і пошло. Суть – в обговоренні 

проблем у стосунках людей, а не порнографія. Були моменти, коли я не 

була головним сценаристом, а тільки ведучою, керівництво проєкту 

мінялося кілька разів й разом з ним мінялися підходи до роботи. У такі 

періоди були більш відверті, суперечливі теми та історії.  

В.Г.: Як вирішувалися проблеми, коли люди брали участь в шоу, а потім, 

усвідомивши наслідки, просили прибрати випуск за їхньої участі з ефіру, з 

архівів та YouTube? 

Ю.Б.: Це не той випадок, коли люди після роботи збираються у клубах за 

інтересами. Це національний телеканал, де є юридичний відділ. Звісно, 
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першочергово зі всіма підписуються договори – і зі мною, і з учасниками. 

Це по-перше. По-друге, перш ніж випустити в ефір випуск, його переглядає 

відділ аналітики, програмний директор і юристи. Крім того, у нас на 

проєкті працюють живі люди, і у нас ніколи не було завдання виставити 

когось на посміховисько чи зламати комусь життя. Коли це виходить в 

ефір, це завжди гідно. Якщо людина щось сказала, значить, вона хотіла це 

сказати. Не було такого, що людина такого не казала, а ми по літерам усе це 

зліпили.  

В.Г.: Але є монтаж, коли людина говорить 10 хвилин, а врешті звідти 

висмикується кілька фраз.  

Ю.Б.: Я хочу вас сказати, що мені і досі герої шоу пишуть любовні листи, 

дякують за поміч у збереженні стосунків. У деяких за цей час уже з’явилися 

діти. Якихось скандальних випадків на моїй пам’яті не було.  

В.Г.: Ви на когось орієнтувалися? Чи був в Україні досвід створення 

подібного шоу? 

Ю.Б.: Ми ні на кого не орієнтувалися, але, звісно, переглядали подібні 

формати на сексуальну тему. Вивчали іноземний досвід, насамперед, 

британський. На просторах СНГ такі шоу можна перерахувати на пальцях. 

В.Г.: Яких саме експертів запрошували? 

Ю.Б.: Сексологи, гінекологи, урологи, психологи, психіатри. При чому 

дуже різні, з різними підходами.  

В.Г.: Чому шоу виходило саме у четверга? 

Ю.Б.: Є програмний директор, який визначає, коли найкраще випустити 

певний контент, тому це питання до нього. Хоча ми не завжди виходили у 

четверг. У різних сезонах було по-різному – і щовівторка, і щосереди.  

В.Г.: Чому прийняли рішення про закриття? 
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Ю.Б.: Це питання не до мене, а до керівництва телеканалу.  

В.Г.: Але ж вам якось пояснили. Була офіційна причина? 

Ю.Б.: Я не все можу вам розповідати. 

В.Г.: З ваших слів я зрозумів, що не через рейтинги.  

Ю.Б.: Ні. Якщо ви цікавитеся медіасферою, то знаєте, що на телеканалі 

«СТБ» за останній час змінилося багато чого, починаючи від стилю і 

проєктів, закінчуючи керівництвом. 

В.Г.: Можливо, вирішили, що це надто «жовта» тема? 

Ю.Б.: Ні, тема, до речі, всіх влаштовувала. Просто у нас змінилося 

керівництво і, можливо, змінилися пріоритети. Як бачите, зараз немає 

багатьох улюблених проєктів: «Я соромлюсь свого тіла» (це проєкт, з яким 

ми починали і разом йшли), «Зважені та щасливі» і т.д.  

В.Г.: Що стосується роботи Нацради з телебачення та радіомовлення. У 

вас були проблеми з регулятором? Чи закривалися програми через 

порушення стандартів? 

Ю.Б.: Через рішення Нацради не закривалося ніщо і ніколи. А якби усі 

підлаштовувалися під регулятора, ми б цілими днями дивилися «Лебедине 

озеро». Проєкти закриває керівництво телеканалу. Які підстави? 

Наприклад, коли проєкт себе вичирпав, коли не час таке показувати і треба 

зачекати, коли є кращий проєкт.  

В.Г.: Наскільки цей формат підходить українській аудиторії?  

Ю.Б.: Цей проєкт став унікальним. Люди досі мені пишуть з проханням 

повернути це шоу: «Чому не показують?», «Поверніть», «Ми хочемо». 

Глядач відчуває у цьому необхідність. Якими мають бути інші проєкти у 

такому форматі – я не знаю. Знаю, що наш був чудовим. Сьогодні його 

можна було б дещо видозмінити, зробити сучаснішим, якіснішим. Але ми 
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вже бачимо результати: люди почали говорити про секс, звертатися до 

сексологів, дбати про своє сексуальне здоров’я. Хоча не все закінчується 

щасливо.  
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Додаток Б2 

Експертне інтерв’ю з Юлією Охріменко, продюсеркою соціального ток-шоу 

«Говорить Україна» на телеканалі «Україна» 

 

Володимир Грисюк: Як ви знаходите учасників для шоу?  

Юлія Охріменко: Є два основних шляхи: перший – це зворотній зв'язок, коли 

люди, які уже за вісім років вивчили наше шоу, телефонують або залишають 

повідомлення на гарячу лінію, що працює 24/7. Уже вранці наші редактори 

телефонують їм і з’ясовують обставини історії. Друга категорія: коли щось 

трапляється в країні. Ми моніторимо усі ЗМІ, Facebook-групи, Telegram-

канали, пишемо журналістам, читаємо повідомлення від поліції. 

В.Г.: Преміюєте учасників шоу? 

Ю.О.: Що стосується грошей… Це фільтр, який дуже добре працює. Якщо 

людина не хоче просто так йти до студії та розповісти свою історію, вона не 

вмотивована, тобто в неї зсередини не болить ця тема. Вона нічого доброго ні 

за які гроші не зробить. Ти їй не повіриш. Тобто це ознака того, що брати 

людину немає сенсу. Я пам’ятаю ток-шоу «Вікна» Дмитра Нагієва, яке 

виходило на російському телебаченні. Воно проіснував чотири роки, бо там 

усі герої були підставні, а тягнути цю «волинку» на постійній основі 

неможливо. Існує тільки те, що справжнє. Це моя особисте переконання і 

досвід. Тобто ні – ми учасникам не платимо за участь у шоу. Що ми можемо 

компенсувати? Дорогу, проїзд до Києва (герої не завжди мають на це гроші), 

проживання (квартира чи готель)… Десь половина наших героїв взагалі 

вперше приїжджають до Києва, ми можемо також оплатити їм якусь 

екскурсію, якщо вони приїхали на день чи на два. Якщо людина бере відпустку 

за свій рахунок, також можемо за це заплатити.  

В.Г.: Вони приходять у своєму одязі чи ви підбираєте їм свій стиль? 
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Ю.О.: Це чудово, коли вони виходять такими, якими вони є. Знаєте, якщо для 

героїні приїхати до Києва, на телебаченні – це подія, то вона хоче одягнути 

найкраще, що у неї є. Так, це можуть бути леопардові лосини і якась кофта, 

але для неї це важливо – так виглядати. І вона така по натурі, бо це щось 

говорить про її характер, адже не кожна жінка таке одягне, погодьтеся. Тобто 

ми їй не говоримо: одягніть ось це і ось це. Що ми можемо? Іноді бувають 

ситуації, коли людина приїжджає й каже: ви знаєте, я не встиг постригтися. 

Ми кажемо: «Ну добре, підстрижемо». Такі речі трапляються. Буває таке, що 

людина може приїхати в одязі, який буде погано передаватися через екран – 

мерехтіти. Це стосується якихось плямочок, смужечок. Також, коли одяг 

зливається з диваном. Ми пропонуємо доповнити образ шарфом, накинути 

якось хустинку, щоб це легше сприймалося оком.  

В.Г.: Помітив певну іронію і сарказм у назвах випусків «Говорить Україна». 

Наприклад: «Між мною і дружиною стали її груди»… Це така у вас 

концепція? 

Ю.О.: Ми виходимо у прайм-тайм, коли конкуренція найжорстокіша. У 

людини є максимум три секунди, щоб затриматися перед екраном. Глядач 

сидить, перемикає кнопки на своєму пульті. Якщо ти зможеш за цей короткий 

час привернути і втримати його увагу, то він залишиться на каналі. А перше, 

що він бачить – це назва. Тому так, коли ми придумуємо назви, то прагнемо, 

аби  глядач поставив собі бодай одне з цих питання: «Що вони мали на увазі?», 

«Як це взагалі може бути?», «Та ну ладно?». Якщо тема його зацікавила, він 

продовжує дивитися. Але все залежить від теми. Якщо вона серйозна, то ми 

намагаємося взагалі не іронізувати. 

В.Г.: Які функції виконує шоу «Говорить Україна», окрім розважальної? 

Ю.О.: Насамперед, мабуть, інформаційна, виховна та освітня. Ми виходимо 

п’ять разів на тижден – якщо є якась важлива, складна, резонансна тема, то 

наш випуск буде мати більш інформаційний, суспільно-значущий характер. 
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Тоді не до розваг. Ми намагаємося з’ясувати, як це могло статися, висловити 

якісь свої припущення, намагаємося розібратися у ситуації. Є й розважальні 

програми, які ми створюємо на справжніх людських історіях. Взагалі, у нас є 

шість таких жанрів:  

 «Жди меня». Це коли одна людина 10-15-20 років шукає іншу людину. 

Також розважальний контент, але більш мелодраматичного характеру. 

Глядач тут може попереживати, поспівчувати, перейнятися, поплакати; 

 Сімейні історії про дітей. Подібні випуски виконують виховну функцію 

– показуємо, як вирішити певний конфлікт. Як відомо, у кожного з нас є 

дзеркальні нейрони: людина дивиться, як робить інші, і повторює. У 

мозку виникають такі ж самі реакції. У глядачів з’являється відчуття, що 

вони теж щось добре зробили. Але мова не про емпатію, а про співчуття. 

Емпатію наші герої не викликають.  

 Актуальні події. 

 Детективне розслідування. Хтось когось вбив, а родичі не впевнені, що 

покарали справжнього злочинця. 

 Тема ДНК. Це коли батько хоче дізнатися, чи справді дитина від нього.  

 Медична драма. Візуальні діагнози, хвороба чи каліцтво, в кінці лікарі 

безкоштовно обслідують, кажуть, як це вирішити і допомагають.   

В.Г.: Найпопулярніший випуск на вашому каналі в YouTube – «5 часов секса с 

бабушкой»… 

Ю.О.: Ця назва одинична у нашому випадку. На мій погляд, не дуже вдала 

історія, трішка «жовта». Це було до мене, але… Звісно, я знаю про рейтинг, 

який є на YouTube. Далі, якщо ви подивитеся, серед лідерів є програма 

«Загадочный мальчик с голосом бабушки». От ми самі аналізували, чому 

бабушка була і там, і там, а цифри різні. Мені здається, що є якісь алгоритми, 

які підтягують назви. За переглядами там була розкладка, хто найбільше 

подивися – що цікаво, найбільше з Росії. Це 2016 рік, коли нас на YouTube 
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дивилися справді переважно з РФ. Пізніше вони повідпадали. Зараз у нас 

переважно глядачі з України.  

В.Г.: Які теми найпопулярніші серед української аудиторії? Спостеріг, що це 

теми кардинальних змін у зовнішності, сексуальних злочинів, сімейних зрад. 

Ю.О.: Це за YouTube, розумієте. Аудиторія телебачення і YouTube зовсім 

різна. І от, якщо ми беремо рейтинг програм за рік, що на першому місці, що 

на другому, на третьому і так далі, то вони майже ніколи не співпадають на 

цих двох платформах. Тому тут треба визначитися, на що ви конкретно 

орієнтуєтеся: на кількість переглядів в YouTube чи рейтинги показів на 

телебаченні. Бо вони різні.  

В.Г.: На телебаченні, очевидно, аудиторія старша. 

Ю.О.: Так, в інтернеті молодші. Але ми на це не дуже орієнтуємося. Нас 

більше цікавить комерційна аудиторія – 18-54 роки. Доля цієї аудиторі 

показує, який канал на першому місці, яка програма лідирує. Далі іде 18+ – це 

аудиторія не комерційна, але електоральна. Це важливо для новин, 

насамперед. У нас це переважно жінки 35-54 роки.  

В.Г.: Чим відрізняються теми на ТV і YouTube за контентом? 

Ю.О.: На YouTube важлива назва. Якийсь підліток вбиває слово «секс» у 

пошук і йому вибиває «5 часов секса с бабушкой». Тому він це подивився. 

Хоча він міг і не дивитися – він просто клацнув і це вже рахується як перегляд. 

Що стосується ТV, то є кілька тем, які можуть бути рейтинговими: актуальні 

резонансні події («Невідомі факти ДТП у Харкові взяла долю 16-25, це рекорд 

для програми за всі вісім років), у нас були всі ексклюзивні герої, друге та 

третє місце посіли програми про хлопчика Сашу «Мої рідні кати» (07.06.2017) 

та «Мої рідні кати. Неочікуване продовження». На четвертому місці 

«Шокуюча знахідка – діти в морозильнику». Тобто це теми, які були основані 

на журналістському розслідуванні.  
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В.Г.: Якщо брати етичні принципи, які є вас червоні лінії? 

Ю.О.: Перше – це діти, які не досягли 18-річного віку. Для нас є такий фільтр, 

ти маєш просто собі уявити, що ти батько цієї дитини. Якщо це твоя рідна 

дитина, то як ти думаєш, коли ми покажемо її обличчя на всю країну, чи 

зацькують потім її у школі? Якщо так, то ніколи у житті ми цього не зробимо. 

Але, якщо ми розуміємо, що показ обличчя дитини допоможе захистити її від 

якоїсь іншої небезпеки, можемо показати. Втім, ми ніколи не показуємо 

обличчя дітей, які зазнали сексуального чи іншого насильства.  

В.Г.: Є знаходив інформацію, що до вас приходила уповноважена з прав 

людини і проводила тренінг.  

Ю.О.: Так, було. Ми співпрацюємо. Дуже часто перед тим, як програма йде в 

ефір, ми показуємо їй, щоб вона змогла відреагувати і вжити заходів. Це все 

відбувається офіційно, надсилаємо запит.  

В.Г.: Кожен випуск переглядають юристи, правда ж? 

Ю.О.: Так, насамперед, вони вивчають ризики, які можуть мати місце для 

каналу. Якщо є дитина, яка зазнала сексуального насильства, то мати чи інший 

законний представник має дати згоду на те, щоб дитина спілкувалася з 

журналістом. По-друге, це спілкування має бути у присутності психолога, 

який має спеціальну кваліфікацію, щоб надати довідку про недопущення 

вторинної травматизації дитини. Якщо психолог не дає на це згоди, ми не 

можемо долучати дитину до знімального процесу. Якщо дає, то обличчя 

дитини включно з вухами має бути заблюреним, а голос зміненим. Не можна 

вказувати ні прізвища, ні населеного пункту. Тобто зробити все, щоб 

унеможливити індитифікацію особи.  

В.Г.: Які ще документи потрібно підписати?  

Ю.О.: Така ситуація, що зараз кожен має дати згоду на те, щоб його показували 

на телебаченні. Хоча потім вони все одно можуть мати претензії, що все не 
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правда і т.д. Але якщо це розслідування справи про зґвалтування, то ми 

передаємо запит до правоохоронних органів. Це, до речі, дуже часто буває.  

Все-таки ми маємо виконувати якусь місію, у нас великий штат. Наші 

журналісти мають розуміти, навіщо вони взагалі все це роблять. А коли ти 

доводиш якусь історію до кінця, то це дає сил працювати далі.  

В.Г.: Коли, наприклад, зґвалтована жінка після випуску програми отримує 

неочікувану реакцію аудиторії і, злякавшись публічності, просить видалити 

все і зняти з ефіру. Такі історії бувають? 

Ю.О.: Дуже рідко. Бо це тривалий процес. Це ж не те, що сьогодні ти сидиш у 

себе на дивані, а завтра ти уже в студії. Тобто з тобою попередньо спілкуються 

журналісти і ти можеш у будь-який момент відмовитися – на будь-якому етапі. 

Ти приїжджаєш до Києва… Хоча всяке буває, ну це ж люди. Буквально за 

годину до запису можуть сказати: «Знаєте, я передумала». А якщо це 

трапилося вже після показу, то ми можемо зняти цю програму з інтернету, 

закрити доступ. Ми це робимо не тому, що там погрожують, а просто, що 

людина звернулася і попросила.  

В.Г.: А як ви перевіряєте героїв на доброчесність. Бо зараз є така тенденція, 

що люди заради швидкої слави готові розповідати будь-що, навіть 

звинувачувати когось у зґвалтуванні? 

Ю.О.: У нас завжди є друга сторона конфлікту. Якщо когось звинувачують, то 

нам обов’язково потрібно дати слово цій людині. За кодексом, ми повинні дати 

можливість висловитися.  

В.Г.: Якщо друга сторона відмовляється? 

Ю.О.: То ми не будемо робити таку програму. До речі, якщо суперечки між 

героями відбуваються у дусі: «Ти це зробив», «Ні, я цього не робив», то ми 

пропонуємо пройти детектор брехні.  

В.Г.: Чи є у шоу місце художній вигадці? Чи є сценарій? 
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Ю.О.: Сценарій є, але це верстка, який герой за яким має виходити, яку 

інформацію він розказує. Звісно, перед цим редактори проговорюють з 

учасниками їхню позицію, що вони планують розповісти, яка їхня думка. Так, 

у нас також є музика, якщо ми говоримо про гіперболізацію – це 

постпродакшин. Ми можемо відтворити події. У нас також є  візитівки героїв 

– це коротенька інформація про героя, де ми можемо використати метафору, 

до прикладу. Є таке поняття – гачки, якщо розбирати структури шоу, то це 

інтрига. Те, що дає змогу втримати увагу глядача. Є головне питання 

програми, яке вирішується у фіналі.  

В.Г.: А бувають випадки, коли трапляються неприємності на етапі 

монтажу. Коли людина говорить 40 хвилин, до прикладу, а в ефір йде три 

хвилини? Ви даєте героям програми ознайомитися з випуском перед виходом 

в ефір. 

Ю.О.: Ні, насправді такої практики не існує, бо ми так взагалі б ніколи не 

вийшли в ефір. Є певні терміни і їх треба дотримуватися… Розумієте, коли 

людина їде, щоб її вислухали, там є такий психотерапевтичний ефект, вона все 

це розповіла, їй стало легше. Ціль не просто показати своє обличчя по 

телевізуру, це коли тобі болить. І коли вони виходять зі студії це вже інші 

люди. Без цього болю. Навіть є таке правило, що герой, який заходить до студії 

одним, має вийти іншим. Відбувається трансформація.  

В.Г.: Чи у вас були проблеми з Нацрадою, коли штрафували, чи були якісь 

попередження?  

Ю.О.: Були попередження, якщо я не помиляюся. Але конкретний приклад 

навіть не пригадаю. Так, ми співпрацюємо, у нас є спільні акти 

взаєморегулювання. Стараємося чути один одного і йти на якісь взаємовигідні 

умови. Розумієте, якщо те, що пропонується Нацрадою, маю раціональне 

зерно, то чому б і ні.  

В.Г.: Скільки людей працюють на створенні шоу?  
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Ю.О.: Близько 100-120 людей – редактори, журналісти, шеф-редактори.  

В.Г.: Якщо слідкувати за динамікою проекту, яка тенденція?  

Ю.О.: Наша внутрішня динаміка найкраще не тільки серед конкурентів, а й 

серед інших проєктів, які виходять з нами в слоті. У нас прирост людей складає 

від 60 до 120% за 56 хвилин шоу. Якщо ми стартуємо після реклами, то у нас 

доля 4 і 5 закінчуємо на 12 і 13 пунктів. Люди, які включаються, вони 

залишаються з нами.  
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Додаток Б3 

Експертне інтерв’ю з Сергієм Чирковим, головним редактором українського 

еротичного журналу «Лель» 

 

Володимир Грисюк: Де ви брали український еротичний фольклор?  

Сергій Чирков: Є знав, що він є. З нами співпрацював (був позаштатним 

автором і входив у редколегію) відомий науковець Микола Матвійович 

Сулима. Нині він завідувач відділу давньої української літератури Інституту 

літератури імені Тараса Шевченка. Він увесь цей масив витягував із закритих 

фондів. Добре знав, що треба, і що важливо – мав доступ. Також писав для 

журналу переднє слово, у якому розповідав, що і як. Усі тексти, які Сулима у 

нас надрукував, пізніше він видав окремою книгою «Бандурка: українські 

сороміцькі пісні». Чому ми давали фольклор? Щоб довести і показати, що ми 

не цнотлива нація. Не треба казати, що «ніколи у нас такого не було, ми цього 

не знали і нам такого не треба». Вийшло, що існувало, та ще й споконвіку – в 

Україні багатюща народна сексологія, яка передавалася на тих же вечорницях 

у фольклорних формах: загадках, прислів’ях, піснях, анекдотах. Я не знав, 

скільки знайдеться матеріалу для журналу, але мав важливе завдання – дати 

людям сексуальну освіту.  

В.Г.: Якою була реакція людей вихід журналу «Лель»?  

С.Ч.: Сприйняли дуже добре – надійшло багато схвальних листів. Це, власне, 

і показало, настільки наш народ відсталий у плані сексуальної освіти. Традиції 

відпали, тож в останні століття ніхто на це не звертав уваги, мовляв: «Чому 

там навчати, ось дівчина і хлопець – і вони самі розберуться»… Перший номер 

підготував уже влітку 1991 року, але вийшов він тільки у червні 1992-го. Рік 

пролежав, бо видавець сумнівався. Ми випустили  скромний рекламний ролик, 

в якому хлопці каталися на роликах на Майдані Незалежності та кричали 

«Лель, Лель – новий журнал». Так за короткий період ми зібрали 90 тисяч 
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передплати. Плюс був ще роздріб. Ну, словам, журнал «пішов». Але наш 

видавець забрав ці передплатні кошти, які були в його розпорядженні, бо я 

більше займався творчою частиною проєкту, і пустив на свої потреби. Тоді ж 

була страшенна інфляція. У нас навіть не було паперу, на чому друкувати 

журнал. Замість шести випусків зробили два – і тим самим підірвали довіру 

читачів до журналу. Потім видавець позакривав свої видання, а я забрав 

«Лель» і отримував його, поки міг.  

В.Г.: Про що саме люди писали у листах? 

С.Ч.: Часто просили поради. Була навіть одного разу така історія: пролунав 

дзвінок у приймальню. Тракторист спеціально приїхав у райцентр, щоб нам 

подзвонити. Хотів подякувати журналу за допомогу. Цей чолов’яга 

зустрічався з дівчиною, любив її й вже йшло до шлюбу, але він боявся, що 

природа не надто добре спорядила його до життя. А потім почитав «Лель», 

розібрався, що у цьому немає нічого страшного і це взагалі не проблема. А до 

того був на грані самогубства – переживав серйозну психологічну травму! 

Зізнатися нікому він не міг, тож ми фактично врятували йому життя. Було 

чимало подібних випадків, ми рятувалися цілі сім’ї.  

В.Г.: Де ви брали фото у стилі «ню»? 

С.Ч.: Фотосесій ми не замовляли і не робили їх. Фотографи приносили уже 

готові роботи, а також розписки, які вони брали з моделей. Там зазначалося, 

що всі питання правового і фінансового характеру між собою вони вирішили. 

Тобто своїх моделей у нас не було. Ніхто на колінах у мене не сидів, на дивані 

не лежав.  

В.Г.: Фотографії якось ретушували? 

С.Ч.: Photoshop у нас не було. Ми могли хіба підправити світло, але втручатися 

у фото суттєвіше нам навіть не дозволяли самі фотографи. До речі, «Лель» 

дуже часто критикували за фото, бо порівнювали з Playboy. Я вже втомився 

пояснювати, що ми не Playboy і ніколи ним не були, бо це журнал ситого 
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суспільства, а «Лель» – несе просвітницьку та виховну місію... От подивиться 

українка дівчат з Playboy і зітхне, а наші моделі дають зрозуміти, що немає не 

красивого тіла, є погано зняте тіло.   

В.Г.: А що це була за історія з фотографом, якого ув’язнили за «ню»-

фотографію? 

С.Ч.: Це була обкладинка одного з перших номерів, по-моєму, у 1993 році. У 

фотографа був конфлікт на місцевому рівні. Він з кимось не поладнав у себе в 

області, чи зняв не тих дівчат. Словом, хтось десь вмовив його 

сфотографувати, а то виявилась чиясь донька, потім її батьки побачили це і 

змогли підвести фотографа під статтю – найняти людей і посадити. Після 

відсидки він заїхав до мене у редакцію. Він менше відсидів, аніж йому дали.  

В.Г.: Хто придумував концепцію видання, рубрики, ідеї, назви? 

С.Ч.: Ідейно – це мій журнал. Я шукав назви для рубрик серед наших древніх 

богів – Лель, Дівонія, Гойтасир. Ну від Гойтасира я відмовився, бо це дуже 

груба назва для обкладинки. Але ми зберегли її для назви рубрики, бо у 

кожному номері виходили два розвороти для жінок «Храм Дівонії» та для 

чоловіків «Клуб Гойтасира» у форматі запитань / відповідей, тестів, історій, 

словом, – щось коротеньке.   

В.Г.: Цікаво, як продавався журнал у регіонах, зважаючи на те, що частина 

українців читає російською мовою, а не українською. Де «Лель» був 

найпопулярнішим, у яких областях? 

С.Ч.: Багато брав Харків, Луганськ, Черкаси, Чернігів, Вінниця. Але знаєте, 

мені складно виділити якусь одну конкретну область. Стримувати попит могла 

лише відсутність кіосків преси, бо значна частина накладу все-таки 

реалізовувалась через мережу.  

В.Г.: Мали якийсь портрет вашого читача? Було розуміння аудиторії, для 

якої ви пишете? 
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С.Ч.: Ми не робили таких замірів. Різні були читачі. Дивіться: припустимо, 

людина переплатила журнал, а ми його поширювали не у конверті чи в 

упаковці, тож поки «Лель» приходив адресату, його бачило і читало вже пів 

села. До нас навіть зверталися й питали: «Чому ви такий пожмаканий журнал 

присилаєте?» Передплачував журнал, насамперед, той, хто міг собі дозволити 

не звертати увагу на думку інших. Переважно це люди середнього і старшого 

віку. Хоча були й пенсіонери. І мало не кожен писав нам – відчував обов’язок 

поділитися байкою, піснею чи анекдотом.   

В.Г.: У журналі була рубрика порад. Хто писав відповіді на питання від 

читачів? 

С.Ч.: Існували рубрики «Лель-сексолог», «Лель-психолог», «Лель-соціолог». 

Але з ними у нас була проблема, може, навіть більша, аніж з літературними 

творами, бо сексологів в Україні не виявилося, хоча ми шукали серед медиків.  

У нас були урологи, гінекологи, проктологи, втім вони дивилися на проблему 

трішки інакше, аніж могли б це зробити сексологи чи сексопатологи. Були 

люди, які нас консультували на громадських засадах. Також часто ми 

послуговувалися відомими джерелами. Скуповували всі книжки по темі, які 

виходили у той час у перекладах: дослідження Алекса Комфорта «Радість 

сексу», серія книг Грехема Мастертона про те, як стати жаданим/жаданою. У 

1980-ті вийшла простенька книжечка «Популярна сексологія», щоправда, вона 

була орієнтованою на фахівців. Ми знаходили ці видання, вибирали змістовну 

інформацію й адаптувати її до українських реалій. Фактично сексуальну освіту 

населення потрібно було починати з нуля. 

В.Г.: Скільки людей працювали над «Лелем» у кращі роки? 

С.Ч.: Був верстальник, два художника, відповідальний секретар, відділ 

літератури складався з двох людей, потім одна, а всі інші були позаштатними, 

приносили інтерв’ю з письменниками, співачками. Питали, що нам треба і 

писали. Бо штат – це приміщення, а у нас не було такого.  
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В.Г.: Тобто це була авантюра? 

С.Ч.: Ну як авантюра… Це була спроба десь у степу чи на вулиці розвернути 

редакцію і робити журнал в польових умовах. Авантюрою це можна назвати, 

але стільки років для авантюри – це забагато.  

В.Г.: Що це за скандальний інцидент з автопортретом голого Тараса 

Шевченка? 

С.Ч.: Не було скандалу. Просто я знав, що є такий автопортрет і звернувся до 

директора музею. Він спочатку погодився дати фото з коментарями, а потом 

передумав. У нас цей автопортрет так і не вийшов.  

В.Г.: Це мало з’явитися на сторінках «Лелю» в контексті чого? Якась 

історія? 

С.Ч.: Це мала бути історія портрета. Я казав, що можна вибрати контекст будь-

який, чи автопортрети Шевченка і дати цілу низку в тому числі і той оголений, 

чи дати його окремо. 

В.Г.: А де зберігається цей автопортрет? 

С.Ч.: У фондах музею Тараса Шевченка. Зараз він на сайті навіть є, все 

оцифровано.  

В.Г.:  У «Лелі» я натрапив на рекламу університету культури і мистецтв М. 

Поплавського. 

С.Ч.: Це був період, коли Поплавський сказав фразу: «Мені байдуже, як 

говорять про мене і про університет, аби говорили». Ми познайомилися, він 

запросив мене у якийсь нічний клуб на презентацію його нової пісні. От він 

так захотів. Це не дивно, бо він у той час був фактично скрізь.  

В.Г.:  А ви задумувалися відродити журнал в інтернеті? 

С.Ч.: Ви знаєте, мені уже зараз не цікава ця тема. Я займався журналом 

професійно, бо у мене такий характер – або роблю добре, або не роблю зовсім. 
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Я пішов з журналістики і повертатися не хочеться… До речі, залишилися ще 

зверстаних два чи три номера, які не вийшли. До мене, звісно, зверталися, щоб 

відродити журнал – і паперовий, і електронну версію. Я сказав, що можу хіба 

певний час попрацювати консультантом, порадити щось, тобто бути людиною 

за лаштунками, але не більше.  

В.Г.: Як тема сексуальності представлена у масмедіа зараз, на вашу думку? 

С.Ч.: Раніше я купував у кіосках все, що стосувалося цієї теми. Треба сказати, 

що у 1990-х голому тілі грали майже всі видання. Загально-політична газета 

«Факти», яка загалом відмежовувалася від таких тем, теж давала на останній 

сторінці голу жінку. Зараз це уже не так, хоча «Леля» не вистачає. Бо 

займатися сексуальною освітою і сексуальним вихованням треба. Інтернет не 

замінить журнал, який робив це системно. Зараз більший попит на 

порноматеріали, а я вже втомився повторювати, що еротика – це поезія, а 

порнографія – це фізіологія. Зараз ніхто не турбується про цю межу, а 

відчувати і проводити її треба.  
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Додаток Б4 

Експертне інтерв’ю з Анною Вовк, продюсером шоу «Хто зверху?» на 

телеканалі «Новий канал» 

 

Володимир Грисюк: Розважальне шоу «Хто зверху» на «Новому каналі» 

виходить з 2013 року. Це адаптація, правда ж? 

Анна Вовк: Так. Це голландський формат – Battle of the Sexes. Втім ми багато 

чого адаптували й додали своє. Наприклад, наші бонусні питання у них йшли 

окремим конкурсом. Також обмін ролями робимо щоразу інший. У них раніше 

такого різноманіття не було, а фінал постійно повторювався. 

В.Г.: Оригінальна версія виходить досі? 

А.В.: Я не знаю, бо ми наразі з ними тісно не спілкуємося. Спочатку, коли шоу 

тільки запускалося, були домовленості, а зараз ми лише час від часу запитуємо 

у них форматні ідеї. Представник телеканалу веде з ними перемовини і 

підписує договори. До речі, так у нас з’явився ось цей конкурс, де учасники 

одягають великі накладі руки та ноги і складають з них певне слово.  

В.Г.: Українська назва шоу «Хто зверху?» звучить доволі іронічно, з 

підтекстом. Хто це придумав? 

А.В.: У проєкті «Хто зверху?» я працюю продюсером з другого сезону. 

Наскільки я знаю, цю назву вигадав один з редакторів. Вони сиділи всі разом, 

пропонували свої варіанти і так з’явилась оця ідея. Вважаю, що вона прекрасна 

– чудова назва!  

В.Г.: Що стосується стереотипів про чоловіків і жінок. Вони мають місце у 

шоу чи ні?  

А.В.: Звісно, вони там є. Все, що ми беремо, це більшою мірою стереотипи – 

все те, що є близьким нашому глядачу. Бо він має впізнавати у цих конкурсах, 

питаннях та розмовах себе. По суті, боротьба чоловіків та жінок – це також 
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стереотип, на якому побудовано багато контенту. Взагалі, те, що є найбільш 

впізнаваним для глядача, працює найкраще.  

В.Г.: Хто придумую ось ці додаткові конкурси, раунди, бонусні питання? 

А.В.: У нас є редакторсько-сценарна група. Щосезону я намагаюся добавляти 

дві-три людини, у яких є нові думки та свіжий погляд. Всього – це десь сім 

працівників, які займаються креативною частиною. На загальних зібраннях ми 

обговорюємо основні конкурси, де учасники обмінюються ролями, а також 

фінали, що є найскладнішими для постановки. Даємо завдання редакторам – 

через тиждень принести ідеї для 15 обмінів ролями та 10 фіналів. Кожен 

приносить свій матеріал. Ми сідаємо і всі презентують напрацювання. Також 

підкидаємо по ходу якісь ідеї й доопрацьовуємо плани. Хоча на практиці з 

100% принесеного матеріалу в роботу йде всього 10%.  

В.Г.: А як ви обираєте відомих людей, які приходять на шоу? Є якась 

концепція чи просто, хто погодився і зміг? 

А.В.: У нас є відділ star-менеджерів. Вони приносять попередні варіанти 

складу команд, а далі ми всі разом це удосконалюємо й підбираємо найкращі 

з можливих варіантів. Стараємося, щоб в одному випуску була пара співаків, 

спортсменів, гумористів. Тобто люди різних професій, бо так виходить 

цікавіше. До речі, це теж творча робота – важливо, щоб учасникам було цікаво 

взаємодіяти один з одним. В Україні є 108 артистів, які можуть прийти до нас 

у конкретні дати. Зібрати їх всіх буває досить складно, але наші менеджери 

вміють творити чудеса. Цікаво також, коли грає чоловік з жінкою, глядачам 

подобається спостерігати, як розвиваються їхні стосунки, як вони реагують 

один на одного. Або коли приходять відомі люди, які давно дружать – це 

круто, бо створюється особлива атмосфера, у таких умовах вони відчувають 

себе вільнішими. Ну, і дуже важливо, щоб зірки приходили до нас просто 

розважитися, а не думати про те, як вони виглядають у кадрі, що їм можна 
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казати, а що – ні. Але у кожного з них має бути здорова самоіронія, почуття 

гумору й готовність посміятися над собою.  

В.Г.: Як ви вважаєте, у чому секрет цього формату? 

А.В.: У цій програмі, конкурсах, темах глядач впізнає та бачить себе. Усі 

конкурси та питання, які звучать в ефірі, взяті з нашого власного досвіду. 

Глядач розуміє, що артисти такі ж звичайні люди, як всі ми. Вони говорять на 

ті ж теми, сміються над тими ж жартами. Також плюс у тому, що зірки 

приходять до нас справді відпочити і розважитися. Вони кажуть: «слухайте, я 

так пореготав, мені було так добре, так комфортно». А глядач це відчуває. 

Програма смішна, позитивна. Ми не піднімаємо теми, які уже набридли нашим 

глядачам. Люди приходять з роботи, і їм хочеться просто подивитися щось 

веселе.  

В.Г.: Як моделі поведінки ведучих та учасників шоу впливають на глядачів, які 

на це дивляться, на вашу думку? 

А.В.: Я думаю, що не сильно впливають. Бо ж всім зрозуміло, що це гумор. 

Коли ми дивимося кіно чи ходимо до театру, то ми ж не переймаємо моделі 

поведінки головних героїв, бо розуміємо, що це все гра. Ведучі та учасники 

шоу ставляться одне до одного з великою повагою. Звісно, вони підколюють 

одне одного, жартують, бо ж хочуть виграти, ну і посміятися. Але у нас немає 

образ. Взагалі, до цього контенту треба ставитися легко і просто, бо якихось 

великих смислів там немає.  

В.Г.: Стосовно реакції аудиторії. Як ви відслідковуєте, чи сподобався 

глядачам певний випуск?  

А.В.: Керівництву телеканалу і мені особисто приходять рейтинги програми, 

а ще є такий документ, де по кадрах розбито відсоткове співвідношення 

кількості глядачів: коли вони перемикали канал, а коли навпаки приходили. 

Тобто є так звана «вижимка», за допомогою якої ми можемо побачити, що 

сподобалося глядачам, а що – ні. Аналізуємо це  і використовуємо уже в 
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наступних сезонах. Якісь конкурси залишаємо, щось міняємо. Але за великим 

рахунком ми уже знаємо, що любить наш глядач. До речі, ось це крайній 10-й 

сезон взагалі для нас став дуже показовим, бо кожна програма випуску стояла 

на першому місці серед всіх телеканалів – це ввійде в історію.  

В.Г.: Тобто ви підлаштовуєтеся під глядача? 

А.В.: Ми враховуємо всі побажання глядача, удосконалюємося, щоб зробити 

ще краще.  

В.Г.: На мою думку, багато в чому «Хто зверху?» тримається на харизмі, 

гуморі телеведучого Сергій Притули. У нього перевірений роками імідж 

«простого українського хлопця», який дуже сподобався нашій аудиторії. Чи 

це справді так? 

А.В.: Погоджуюся на 100%. Я навіть уявляти не хочу нікого іншого у цій ролі. 

Сергію дуже подобається це проєкт, бо він може показати весь спектр свого 

гумору. До речі, він у нас і ведучий, і креативний продюсер – у цьому плані 

його роль теж дуже важлива. Взагалі, вважаю, що таких ведучих, як Сергій 

Притула, одиниці у нашій країні. Він освічений, комунікабельний, з чудовим 

почуттям гумору, а це для будь-якого подібного проєкту просто знахідка.  

В.Г.: У вас тричі змінювалися ведучі-жінки. Була Ольга Фреймут, Катерина 

Варнава та Леся Нікітюк. За яким принципом ви їх підбирали?  

А.В.: Щоразу ведучі змінювалися через різні причини. Звісно, ми 

продумували, якою має бути ведуча. Коли пішла Ольга Фреймут, ми спільно з 

Сергієм Притулою проводили дуже великий кастинг серед українських і 

російських телеведучих. Катя Варнава зі своїм почуттям гумору, 

оригінальністю та унікальністю була найкращою й дуже добре підійшла нам 

під цей проєкт. Коли вона пішла з шоу через заборону в’їзду до України, ми 

відразу вирішили, що хочемо бачити на місці ведучої Лесю Нікітюк. До цього 

вона брала участь у «Хто зверху?» як учасниця, також ми бачили її в 

українському тревел-шоу «Орел і решка». У Нікітюк український гумор – їй 
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пальця до рота не клади. Вона така файна українська дівчина. З Притулою їм 

дуже комфортно. 

В.Г.: У ведучих є сценарій, що вони мають говорити? Я маю на увазі в 

діалогах.  

А.В.: Ні. Ми, звісно, прописуємо якісь підводки до конкурсів, але, як правило, 

з цього матеріалу ведучі беруть відсотків 10-15%. Все інше – імпровізація. До 

речі, у цьому унікальність Притули і Нікітюк – їм не потрібно надиктовувати 

«у вухо» текст, вони самі відчувають, коли потрібно пожартувати. Якби 

паралельно редактори підказували їм текст, то програма не була б такою 

живою.  

В.Г.: Скільки людей беруть участь у створенні шоу «Хто зверху?» 

А.В.: Десь 200 точно. Це редакторська і режисерська групи, режисери 

монтажу, звукорежисери, художники-постановники, група стилю, гримери, 

оператори, технічні працівники, асистенти, а ще ж юристи, бухгалтери, 

фінансисти, продюсери. У різних циклах створення задіяна різна кількість 

працівників, але десь 150 людей точно працюють на знімальному майданчику. 
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Додаток Б5 

Експертне інтерв’ю з Оксаною Данилюк, піар-фахівецем телеканалу 

«Україна» 

 

Володимир Грисюк: За допомогою чого вдається утримувати увагу 

аудиторії? Яка роль в цьому роль розважального контенту? 

Оксана Данилюк: Основою успіху є контент, тобто, щоб продукт був цікавим 

аудиторії, а також методи його просування. Ці дві складові дуже пов’язані між 

собою і якщо буде гарний, якісний контент, але про нього ніхто не дізнається, 

то глядач не включить телевізор і не побачить цього. Так само, яким би не був 

гарним і дорогим маркетинг, якщо контент глядачу не сподобається, то жодні 

борди, реклама, обкладинки з зірками не змусять його дивитися цю програму. 

Тому успіх буде, коли ці дві складові будуть пов’язаними між собою і коли 

вони спрацьовують одночасно. 

В.Г.: Помітив тенденцію, що українські телеканали обирають для себе 

певний вид контенту і розвивають саме його. Наприклад, серіали для 

домогосподарок, різного роду шоу, гумористичні програми. У вас також є 

така стратегія до сепарування? 

О.Д.: Будь-який телевізійний продукт орієнтується на цільову аудиторію. 

Визначенням цільової аудиторії займаються всі телеканали, залучають для 

цього соціологічні агентства, які допомагають зробити ядро цільової 

аудиторії. На телеканалі «Україна», як і у конкурентів, ядро аудиторії є глядачі 

у віці 18-54 роки, міста з населенням 50 тисяч +. Потім ми дивимося, кого ми 

прагнемо залучити більше – молодь (розважальні програми), чоловіків 

(детективи) чи жінок (серіал «Жіночий лікар»).  Але загалом орієнтуємося на 

те, що телебачення має розважати, інформувати, бути гарною компанією на 

вечір чи на день. Звичайно, у кожного продукту є своя маркетингова стратегія, 

методи просування. Вже потім за цим працюють піар-відділи. Після того, як 
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виходить перший випуск програми, ми сідаємо і оцінюємо результати, куди 

ми йшли, куди ми прийшли і яку аудиторію ми залучили.  

В.Г.: Перед створенням конкретних проектів на що більше звертається 

увага: маркетингову стратегію просування контенту чи потреби та 

зацікавлення ядра вашої аудиторії? 

О.Д.: Звичайно, це другий варіант. Скільки б ти грошей не витратив у рекламу, 

скільки б ти не спалив бюджету, якщо це твоїй аудиторії не цікаво, якщо ці 

слогани не на часі. Це буде просто – гроші в повітря, а гроші рахують всі. Ми 

давно за аудиторією, за її потребами. На каналі «Україна» є величезна 

аналітична служба, яка досліджує поведінку нашої аудиторії, її потреби. 

Наприклад, у шоу «Маска» був аналіз після першого випуску. Ми дізналися, 

що «Маску» прийшло дивитися дуже багато молодої аудиторії – з 14 років. І 

це при тому, що шоу починалося пізно в суботу, закінчувалося в 23 годині.  

В.Г.: Є теза, що телебачення залишається таким собі форпостом для 

домогосподарок. Ви можете спростувати чи підтвердити її? 

О.Д.: Не погоджуюся, що телебачення – виключно для домогосподарок. Є 

певні слоти, денний слот, наприклад, аж ніяк не можуть дивитися школярі, бо 

вони у цей час у школі. Але от у нас виходить проєкт «Реальна містика» і там 

основна аудиторія якраз таки школярі. Програма починалася у 14 годині, тобто 

діти приходять зі школи, включають телевізор і це нереальна кількість 

прихильників, ми робили зустрічі. Приходять ці діти, вони знають напам’ять 

всіх героїв, всі сюжети. 

В.Г.: Чи були зауваження Нацради до вашого контенту? 

О.Д.: Регулятор дуже стежить за тим,  чи не порушуються права дитини в 

програмах. Дуже часто піднімається питання порушення прав дитини саме з 

боку батьків. Тобто Нацрада стежить, щоб дитина не постраждала, щоб не 

було цькування після програми того ж шоу «Говорить Україна». Тому у нас 

майже цього не буває, можливо, раз було за всю історію. У нас, наприклад, 
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кожен випуск «Говорить Україна» після монтажу переглядають юридичний 

відділ, чи не порушені там права дітей, дорослих учасників і так само 

дотримується вимоги Нацради. У нас з цим дуже строго, бо мета програма 

допомогти, а не нашкодити.  
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Додаток Б6 

Експертне інтерв’ю з Тетяною Безщасною, продюсером реаліті-шоу 

«Холостячка» 

 

Володимир Грисюк: Чим українська адаптація відрізняється від оригінальної 

версії?  

Тетяна Безщасна: Не існує «оригінальної версії» – є формат, якого 

дотримуються всі, хто його придбав у Warner Bros. Всі зміни до формату 

узгоджуються. Глобально наш проєкт відрізняється дуже красивою 

картинкою.    

В.Г.: Як ви підбираєте головних героїв/учасників для проєкту? Є конкретні 

вимоги, яким має бути холостяк у плані кар’єри, фінансового становища, 

зовнішності, рис характеру? Те ж саме стосується дівчат. 

Т.Б.: Головний герой/героїня має бути цікавим як учасникам проєкту, так і 

глядачам. Харизма, природня краса, успішність, готовність відверто 

розповідати про свої почуття та ще багато характеристик. Але немає якихось 

конкретних вимог – ми просто розуміємо та відчуваємо, наш це герой чи ні.  

В.Г.: Яка роль стереотипів і кліше в шоу?  

Т.Б.: Немає жодних стереотипів. Це романтичне реаліті, ми не показуємо 

побут. Але все, що відбувається у кадрі – це абсолютна реальність. Звичайно, 

що всі побачення ідеальні й проходять у красивих локаціях, адже, погодьтесь, 

що і у житті чоловіки намагаються справити враження на дівчину, яка 

подобається. Не обов’язково витрачати великі кошти, але фантазія допоможе 

зробити все красиво та вразити дівчину.  

В.Г.: Як ви відстежуєте реакцію аудиторії? Тобто, що їй подобається, а що 

– ні? 

Т.Б.: Рейтинги. Похвилинно можна відстежити все. Також є фокус-групи.  
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В.Г.: Є якісь особливі риси українського глядача? Тобто те, на що наша 

людина більше звертає увагу? 

Т.Б.: Не вивчала показники проєкту в інших країнах. Зазвичай наші глядачі 

люблять історії та певний драматизм, коли ретельно вибудовується 

драматургія історії з епізоду в епізод, а в США більше реагують на 

емоційність, відкритість та розкутість у подібних шоу.  

В.Г.: Як ви вважаєте наскільки моделі побудови стосунків між чоловіком і 

жінкою впливають на глядачів? Тобто наскільки вони переймають ці шаблони 

і потім застосовують у реальному житті? 

Т.Б.: Важко сказати. У повсякденному житті у глядачів не буває таких умов, 

як у героїв шоу, бо останні живуть кілька місяців у максимально романтичних 

обставинах, чого зазвичай не трапляється у житті решти людей, бо є робота, 

побут, друзі, родини... Окрім того, модель побудови стосунків головним 

героєм диктується його характером, життєвим досвідом. Навряд те, що добре 

для одного, буде добрим і для всіх глядачів. 

В.Г.: Чому серед пар, які сформувалися на шоу, лише одна, здається, 

продовжує стосунки. Є непідтверджена інформація, що та єдина пара, яка 

підтримує стосунки, насправді фіктивна. Бо хлопець – гей. Чи це правда і чи 

були у вас на проєкті геї? 

Т.Б.: Є пара, яка одружилася. Не вірю, що дівчина погодилася б створити 

родину фіктивно й вже два роки поспіль удавати стосунки. Наскільки нам 

відомо, всі герої мали традиційну сексуальну орієнтацію, але ми не перевіряли. 

А стосунки після шоу не складаються, тому що шоу – це штучно створені 

романтичні обставини. Коли починається звичайне життя в побуті може 

виявитися, що людям нецікаво разом, тому вони не продовжують стосунки. 

Все, як у житті.  

В.Г.: Інколи біографії учасників шоу в кадрі і у реальному житті суттєво 

відрізняються, це правда? 
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Т.Б.: Журналісти задають питання, а герої відповідають так, як вважають за 

потрібне. Кожен акцентує, на чому хоче. Так само і проєкт вирішує, на чому 

цікавіше акцентувати, але все, що звучить – правда. 

В.Г.: З’явилась нова версія цього шоу – «Холостячка». Чому ви вирішили 

запустити ще і такий проєкт. У чому ще відмінності, окрім статі головного 

героя шоу? 

Т.Б.: Ми давно хотіли створити «жіночу версію» і нарешті змогли реалізувати 

цю ідею. Канал замовив – ми створили. Це не нова версія, а інший проєкт. 

Формат так само належить Warner Bros. В український версії з’явилися так 

звані «випробування» – різні конкурси, в яких чоловіки могли розкрити свої 

певні якості. Ще одна відмінність української «Холостячки» – побачення 

переважно вигадують і влаштовують чоловіки, а у «рідному» американському 

форматі все це робить дівчина (головна героїня). В першому сезоні була ще 

одна відмінність – менша кількість епізодів і, як наслідок, менша кількість 

героїв. Причина – карантин та пандемія коронавірусу. Наступні сезони будуть 

іншими. 

В.Г.: Скільки людей працює над створенням «Холостяка» і «Холостячки». 

Хто ці люди?  

Т.Б.: Залежно від епізодів. Іноді кількість людей у команді сягає 150 осіб. 

Сценаристи, журналісти, режисери, оператори, редактори і режисери пост-

продакшену, режисери монтажу, колористи, дизайнери звукорежисери, 

освітлювачі, технічний персонал, психологи, стилісти, візажисти, водії.  
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Додаток Б7 

Експертне інтерв’ю з Настею Бобковою, ведучою подкасту «Сьогодні буде 

секс» на сайті «Сьогодні» 

 

Володимир Грисюк: У чому цінність формату «подкаст» в обговоренні 

сексуальності? 

Настя Бобкова: Мені здається, що подкаст – це хороша можливість почати 

розбиратися у темі для тих, хто ніяковіє, але вже відкритий до діалогу. Ти 

просто запускаєш, блокуєш екран і слухаєш, займаючись своїми справами. 

Ніхто не бачить і не чує, що ти слухаєш. До того ж зручно споживати контент, 

коли ти в дорозі, у спортзалі чи займаєшся хатніми справами. Зараз багато хто 

з нас споживають контент нон-стоп, ми постійно десь «сидимо». Подкасти 

дозволяють отримувати інформацію коли, здавалося б, це мало б бути 

непросто.  

В.Г.: Як визначаєте контент-план, за які теми братися? 

Н.Б.: Наш контент-план був моїм окремим головним болем. Адже хотілося, 

щоб подкаст допомагав людям, які мають низький рівень сексуальної освіти і 

мислять стереотипами про сексуальність. Наступна лінія, яку я хотіла зберегти 

– базова секс-освіта. Подкаст потенційно має стати джерелом «незручної» 

інформації для підлітків. Ми поєднуємо теми між собою, розставляючи 

порядок їхнього виходу так, щоб зберігати інтерес усіх аудиторій. Ну і, звісно, 

ми стараємося розкривати теми так, щоб це було цікаво усім. Якщо ми 

говоримо про товари з секс-шопів, то розповідаємо і базові правила вибору: 

що підійде тим, хто вперше наважується на експерименти, й для тих, хто шукає 

щось дійсно незвичне. Червоною лінією у всіх випусках обов’язково іде 

розмова про повагу, про недопустимість насильства, про важливість діалогу та 

залучення спеціалістів у складних випадках.  
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В.Г.: Ви передбачили функцію анонімних листів до редакції. Наскільки часто 

люди пишуть? Якщо пишуть, то про що? 

Н.Б.: На мій превеликий жаль, пишуть не так багато, як мені хотілося б. Це 

пов’язано, насамперед, з тим, що наш проєкт ще дуже молодий – нині ми 

навіть не завершили перший сезон. Тому прослуховувань достатньо, але ще не 

мільйони. Та все ж ми отримуємо листи. Також періодично пишуть мені 

особисто у соцмережах. Отримуємо подяк. Найцінніший лист, який я отримала 

від слухачки, був після виходу подкасту про те, як емоційне вигоряння впливає 

на сексуальне життя. Дівчина написала «Дякую. Зрозуміла що вигоріла, 

записалася до терапевта, готуюся до розмови з партнером. Сподіваюся, він 

зрозуміє і ми зможемо почати все з початку». Я була готова розплакатись у 

цей момент, адже саме заради цього я придумала подкаст. Також люди пишуть 

із запитаннями. Найчастіше цікавляться гігієною, контрацепцією, а також 

поширені міфами. І це прикро, що люди питають такі речі, бо по суті це основи 

здоров’я. Працюючи з темою сексуальності, усвідомлюєш наскільки глибоко 

в середньовіччі ми застрягли.  

В.Г.: Наскільки українська аудиторія готова до обговорення теми 

сексуальності? 

Н.Б.: Не готова, але хтось же має почати. Нещодавно з’явилося дослідження 

про ставлення батьків та вчителів до секс-освіти (проведено у 2020 році 

аналітичним центром Cedos у партнерстві з Дослідницькою агенцією Info 

Sapiens на замовлення Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) та за 

підтримки Міністерства освіти та науки України). На перший погляд 

результати дослідження видаються оптимістичними – більшість батьків та 

вчителів підтримують введення секс-освіти у школах. Та коли починаєш 

аналізувати детальніше – волосся стає дибки від того, які «дикунські погляди» 

ці батьки та вчителі транслюють. Так, наприклад, абсолютна більшість 

опитаних вважають, що дівчата провокують хлопців, обираючи короткі 

спідниці, а займатися сексом до шлюбу – соромно. Вишенька на торті: з тезою, 
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що «обговорення контрацепції у школі лише підштовхує учнів до початку 

активного статевого життя» абсолютно незгодні лише 32% опитаних. Майже 

дві третини батьків та вчителів або вагаються, або «абсолютно згодні». Та не 

все так погано, завжди є прогресивна частина населення, є люди, які рухають 

зміни. Крок за кроком спільними зусиллями ми знімаємо шари сорому з цієї 

теми. 

В.Г.: Наскільки важлива медіаграмотність в аспекті сексуальності? 

Н.Б.: На мою думку, надзвичайно важлива. Людина, яка вирішила розвивати 

власну сексуальність, має продертися крізь зарослі антинаукової маячні, 

погано підготовлених журналістських текстів, розрахованих на SEO, думки 

блоґерів, які оголосили себе секс-експертами, хоча не мають жодної освіти та 

фахового досвіду. Коли я готувала матеріали до випуску про перший секс, 

вирішила пошукати на анонімних форумах, з якими питаннями найчастіше 

звертаються підлітки. Порно та SEO статті закінчилося на третій сторінці 

Google, навіть коли я писала максимально конкретизовані запити. 

Медіаграмонтість дуже важлива, щоб навчитися відокремлювати хороші 

матеріали від поганих, перевіряти джерела, шукати інформацію на 

перевірених сайтах та ресурсах.  

В.Г.: Як українські сайти працюють з темою сексуальності? Які ще є 

формати? Чи бачите помилки у репрезентаціях цієї теми?  

Н.Б.: На жаль, здебільшого український медіаринок на темі сексуальності 

«хайпує». Навіть мої колеги, коли дізналися, що я починаю роботу над 

подкастом про секс і сексуальність, в останню чергу подумали про психологію 

стосунків та самоприйняття. Дуже мало фахових матеріалів, коментарів 

сексологів, психологів. Практично не створюється контент, що давав би 

відповіді на важливі і болючі питання  про стосунки, толерантність, прийняття 

себе, сексуальну конституцію. Ці питання хвилюють всіх, але про них так мало 

говорять. Втім, крок за кроком ситуація покращується.  
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Додаток Б7 

Експертне інтерв’ю з Настею Бобковою, ведучою подкасту «Сьогодні буде 

секс» на сайті «Сьогодні» 

 

Володимир Грисюк: У чому цінність формату «подкаст» в обговоренні 

сексуальності? 

Настя Бобкова: Мені здається, що подкаст – це хороша можливість почати 

розбиратися у темі для тих, хто ніяковіє, але вже відкритий до діалогу. Ти 

просто запускаєш, блокуєш екран і слухаєш, займаючись своїми справами. 

Ніхто не бачить і не чує, що ти слухаєш. До того ж зручно споживати контент, 

коли ти в дорозі, у спортзалі чи займаєшся хатніми справами. Зараз багато хто 

з нас споживають контент нон-стоп, ми постійно десь «сидимо». Подкасти 

дозволяють отримувати інформацію коли, здавалося б, це мало б бути 

непросто.  

В.Г.: Як визначаєте контент-план, за які теми братися? 

Н.Б.: Наш контент-план був моїм окремим головним болем. Адже хотілося, 

щоб подкаст допомагав людям, які мають низький рівень сексуальної освіти і 

мислять стереотипами про сексуальність. Наступна лінія, яку я хотіла зберегти 

– базова секс-освіта. Подкаст потенційно має стати джерелом «незручної» 

інформації для підлітків. Ми поєднуємо теми між собою, розставляючи 

порядок їхнього виходу так, щоб зберігати інтерес усіх аудиторій. Ну і, звісно, 

ми стараємося розкривати теми так, щоб це було цікаво усім. Якщо ми 

говоримо про товари з секс-шопів, то розповідаємо і базові правила вибору: 

що підійде тим, хто вперше наважується на експерименти, й для тих, хто шукає 

щось дійсно незвичне. Червоною лінією у всіх випусках обов’язково іде 

розмова про повагу, про недопустимість насильства, про важливість діалогу та 

залучення спеціалістів у складних випадках.  
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В.Г.: Ви передбачили функцію анонімних листів до редакції. Наскільки часто 

люди пишуть? Якщо пишуть, то про що? 

Н.Б.: На мій превеликий жаль, пишуть не так багато, як мені хотілося б. Це 

пов’язано, насамперед, з тим, що наш проєкт ще дуже молодий – нині ми 

навіть не завершили перший сезон. Тому прослуховувань достатньо, але ще не 

мільйони. Та все ж ми отримуємо листи. Також періодично пишуть мені 

особисто у соцмережах. Отримуємо подяк. Найцінніший лист, який я отримала 

від слухачки, був після виходу подкасту про те, як емоційне вигоряння впливає 

на сексуальне життя. Дівчина написала «Дякую. Зрозуміла що вигоріла, 

записалася до терапевта, готуюся до розмови з партнером. Сподіваюся, він 

зрозуміє і ми зможемо почати все з початку». Я була готова розплакатись у 

цей момент, адже саме заради цього я придумала подкаст. Також люди пишуть 

із запитаннями. Найчастіше цікавляться гігієною, контрацепцією, а також 

поширені міфами. І це прикро, що люди питають такі речі, бо по суті це основи 

здоров’я. Працюючи з темою сексуальності, усвідомлюєш наскільки глибоко 

в середньовіччі ми застрягли.  

В.Г.: Наскільки українська аудиторія готова до обговорення теми 

сексуальності? 

Н.Б.: Не готова, але хтось же має почати. Нещодавно з’явилося дослідження 

про ставлення батьків та вчителів до секс-освіти (проведено у 2020 році 

аналітичним центром Cedos у партнерстві з Дослідницькою агенцією Info 

Sapiens на замовлення Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) та за 

підтримки Міністерства освіти та науки України). На перший погляд 

результати дослідження видаються оптимістичними – більшість батьків та 

вчителів підтримують введення секс-освіти у школах. Та коли починаєш 

аналізувати детальніше – волосся стає дибки від того, які «дикунські погляди» 

ці батьки та вчителі транслюють. Так, наприклад, абсолютна більшість 

опитаних вважають, що дівчата провокують хлопців, обираючи короткі 

спідниці, а займатися сексом до шлюбу – соромно. Вишенька на торті: з тезою, 
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що «обговорення контрацепції у школі лише підштовхує учнів до початку 

активного статевого життя» абсолютно незгодні лише 32% опитаних. Майже 

дві третини батьків та вчителів або вагаються, або «абсолютно згодні». Та не 

все так погано, завжди є прогресивна частина населення, є люди, які рухають 

зміни. Крок за кроком спільними зусиллями ми знімаємо шари сорому з цієї 

теми. 

В.Г.: Наскільки важлива медіаграмотність в аспекті сексуальності? 

Н.Б.: На мою думку, надзвичайно важлива. Людина, яка вирішила розвивати 

власну сексуальність, має продертися крізь зарослі антинаукової маячні, 

погано підготовлених журналістських текстів, розрахованих на SEO, думки 

блоґерів, які оголосили себе секс-експертами, хоча не мають жодної освіти та 

фахового досвіду. Коли я готувала матеріали до випуску про перший секс, 

вирішила пошукати на анонімних форумах, з якими питаннями найчастіше 

звертаються підлітки. Порно та SEO статті закінчилося на третій сторінці 

Google, навіть коли я писала максимально конкретизовані запити. 

Медіаграмонтість дуже важлива, щоб навчитися відокремлювати хороші 

матеріали від поганих, перевіряти джерела, шукати інформацію на 

перевірених сайтах та ресурсах.  

В.Г.: Як українські сайти працюють з темою сексуальності? Які ще є 

формати? Чи бачите помилки у репрезентаціях цієї теми?  

Н.Б.: На жаль, здебільшого український медіаринок на темі сексуальності 

«хайпує». Навіть мої колеги, коли дізналися, що я починаю роботу над 

подкастом про секс і сексуальність, в останню чергу подумали про психологію 

стосунків та самоприйняття. Дуже мало фахових матеріалів, коментарів 

сексологів, психологів. Практично не створюється контент, що давав би 

відповіді на важливі і болючі питання  про стосунки, толерантність, прийняття 

себе, сексуальну конституцію. Ці питання хвилюють всіх, але про них так мало 

говорять. Втім, крок за кроком ситуація покращується. 
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Додаток Б8 

Експертне інтерв’ю з Анною Хаєцькою, головною редакторкою 

«Wonderzinе» 

 

Володимир Грисюк: Чим саме ви керуєтесь у роботі над темами, 

пов’язаними із сексуальністю: інтерес аудиторії, важливість для розвитку 

суспільства, ріст трафіку на сайті? 

 А.Х.: Коли говориш на теми сексуальності, останнє, про що думаєш, – це 

трафік. У «Wonderzinе» ми передусім керуємося тим, наскільки важлива тема 

для суспільства. Наприклад, у питанні сексуальної освіти підлітків важливо 

пояснити про власні кордони й безпечний секс. Або тема жіночого 

сексуального здоров’я чи оргазму, який жінки часто симулюють, навіть не 

знаючи, що це може негативно відбитися на роботі ендокринної системи. І ми 

разом з експертами – лікарями, психологами, сексологами – пояснюємо 

подібні речі, щоб жінки дбайливіше ставилися до себе.   

В.Г.: Які основні проблеми у роботі з темою сексуальності виникають в 

українських масмедіа (ваш досвід, спостереження). Можливо, на рівні вибору 

теми, фото, експертів чи героїв для публікацій. 

 А.Х.: На жаль, тема сексуальності досі часто висвітлюється в 

гетеросексуальному контексті, тобто медіа не підходять до питання 

інклюзивно, а йдуть за звичною схемою: він і вона. У «Wonderzine» ми 

звертаємося до різних пар: як гетеро- так і гомосексуальних. Ми створюємо 

безпечний простір, куди людина може прийти та відкрито чи анонімно 

розповісти свою історію стосунків, без огляду на сексуальну орієнтацію. Щодо 

експертів та героїв, то маємо таке правило. Перед тим, як запросити спікера 

когось коментувати чи розповідати про свій досвід, ми вивчаємо бекграунд 

спікера. Звісно, це не завжди працює, бо ти не можеш відповідати за вчинки 

інших людей. Але коли ми, наприклад, обираємо спеціаліста з жіночого 
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здоров’я чи секс-освіти, то ретельно перевіряємо, щоб він дотримувався 

етичних норм, підтримував ЛГБТ-спільноту. Так само з героями: ми 

попередньо збираємо інформацію про людину, чи не було в неї якихось 

сексистських, ейджистських чи мізогінних висловлювань, і лише потім 

працюємо з нею. Мені здається, що саме цієї інклюзії не вистачає сьогодні 

українським медіа. 

В.Г.:  Які є основні табу? Про що в аспекті сексуальності не варто писати? 

Назвіть, будь ласка, основні критерії якісного матеріалу на тему 

сексуальності. 

А.Х.: Тут головне правило – не нашкодити. Перед тим, як писати статтю, варто 

завжди пам’ятати, що її можуть прочитати підлітки. Тому треба враховувати 

незрілість психіки, відсутність сексуального досвіду. Коли ми беремося за 

матеріал на тему сексуальності, то завжди зауважуємо, з чого варто починати 

недосвідченим парам, а що може підійти вже тим, хто має неабиякий 

сексуальний досвід. Небезпечно писати про якісь екстремальні експерименти, 

що за певних умов можуть завдати фізичної шкоди. І я вже згадувала, що варто 

звертатися як до гетеро-, так і гомосексуальних пар, писати: 

партнерові/партнерці. 

 В.Г.: Була історія з малолітніми блогерами, які публічно заявили про 

стосунки126127. Поліція почала кримінальне провадження за розповсюдження 

порнографії. Для чого ви блюрили обличчя дітей? Чи варто змінювати імена 

дітей; давати посилання на їхні соцмережі? 

А.Х.: Ми блюрили обличчя дітей, тому що вони неповнолітні і потрібен дозвіл 

батьків на публікацію фото. Та й взагалі це неетично. Змінювати імена можна, 

                                                           
126 Поліція відкрила провадження про «розповсюдження порнографії» через фото 8-річної блогерки.  

Wonderzinе Україна. Retrieved May 29, from https://www.wonderzine.com.ua/wonderzine/life/news/4705-

politsiya-vidkrila-provadzhennya-pro-rozpovsyudzhennya-pornografiyi-cherez-foto-8-richnoyi-blogerki (Дата 

звернення 15.04.2021) 
127 Поліція розслідує фото 8-річної блогерки як «розповсюдження порнографії». Що відбувається. 

Wonderzinе Україна. Retrieved May 29, from https://www.wonderzine.com.ua/wonderzine/life/situation/4715-

politsiya-rozslidue-foto-8-richnoyi-blogerki-yak-rozpovsyudzhennya-pornografiyi-scho-vidbuvaetsya (Дата 

звернення 15.04.2021) 
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якщо це не публічні особи, а люди і ситуація, що вимагає приватності. У цьому 

випадку зміна імен була б недоречною та виглядала б як деформація факту. 

Ми обмежились іменами, не згадуючи прізвищ. Щодо посилань на соцмережі, 

знову ж таки, з метою безпеки важливо оберігати приватність дітей, якщо є 

така потреба та можливість. У даному випадку ми використали посилання на 

публікації лідерів думок, які висловилися на цю тему та на сторінку матері. 

Мати як доросла людина несе відповідальність за неповнолітню дитину. А для 

статті зробили скриншот фото дітей, при цьому заблюривши їхні обличчя. 

В.Г.: Була історія з чиновницею-блогеркою, яка звільнилася з роботи через 

розповідь про вібратор128. Де у таких темах межа між таблоїдним 

контентом і важливою для суспільства, корисною інформацією? 

А.Х.: Межа між таблоїдним контентом і корисною інформацією – в стилі та 

фокусі статті. Якщо ми пишемо статтю у стилі «Депутатка виклала фото з 

вібратором» – це таблоїдний формат. Якщо ж ми робимо фокус на правах 

жінки й тому, чи має суспільство право цькувати її за таку публікацію, – це 

вже соціально важливий контент, який спонукає задуматися: а чи правильно я 

вчинив/ла, коли почав булити жінку за її фото? І, можливо, наступного разу 

перед тим, як написати якийсь дошкульний комент чи змусити когось 

звільнитися з роботи, людина задумається. Я б хотіла в це вірити. А ще я б 

хотіла, щоб в Україні було більше журналістики «прямої дії», яка здатна 

впливати вирішення проблем в суспільстві. 

В.Г.: Наскільки актуальною для українських онлайн-ЗМІ є проблема 

сексуалізації та об’єктивізації? 

А.Х.: Насправді проблема величезна, і навіть новинні медіа досі зловживають 

таблоїдними заголовками з метою збільшення трафіку. Або ж у глянці часто 

трапляються статті на кшталт: як звабливо одягтися до Дня святого Валентина. 

                                                           
128 Помічниця голови ЦВК Анжела Єременко звільнилася з роботи через публікацію про вібратор. 

Wonderzinе Україна. Retrieved May 29, from https://www.wonderzine.com.ua/wonderzine/life/news/4585-

pomichnitsya-golovi-tsvk-anzhela-eremenko-zvilnilasya-z-roboti-cherez-publikatsiyu-pro-vibrator?from=readmore 

(Дата звернення 15.04.2021) 
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Або ж про те, що жінка має бути доглянутою, підтягнутою, красиво 

вдягнутою. Журналісти пишуть це, абсолютно не задумуючись над тим, що це 

може відіграти значну роль у самосприйнятті жінки. А потім ми говоримо про 

анорексії, булімії, депресії, нервові зриви. Мені хочеться, щоб журналісти 

перед тим, як опублікувати матеріал, ставили собі одне запитання: чи не 

сприймається в моєму матеріалі жінка як товар? І давали на нього чесну 

відповідь. Тоді все стане на свої місця. 
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Додаток В 

Фільмографія 

 

1. «Разпусник», 2000 р, реж. Габріель Агійон, сценарист Ерік-Емманюель 

Шмітт. Франція. Комедія, драма.  

2. «Краса по-американськи» (англ. American Beauty), 1999 р, реж. Сем 

Мендес. Сценарист Алан Болл. Драма.  

3. «Амадей» (англ. Amadeus), 1984 р., реж. Мілош Форман, адаптація 

однойменної п'єси Пітера Шеффера. США. Історична драма. 

4. «Мовчання ягнят» (англ. The Silence of the Lambs),1991 р., реж. 

Джонатан Деммі. США. Знятий за мотивами однойменного роману 

Томаса Гарріса. Психологічний трилер. 

5. «Пролітаючи над гніздом зозулі» (англ. One Flew Over the Cuckoo's Nest), 

1975, реж. Мілош Форман. США. Екранізація роману «Над зозулиним 

гніздом» Кена Кізі. Драма.  

6.  «Посланниця: історія Жанни д'Арк» (фр. Jeanne d'Arc), 1999 р., 

реж.  Люк Бессон, Франція. Історико-біографічна драма. 

7. «Парфумер: Історія одного вбивці» (англ. Perfume: The Story of a 

Murderer), 2006 р., реж. Том Тиквер. США, Франція, Німеччина, Іспанія. 

За романом Патріка Зюскінда «Парфуми». Драма, фентезі, трилер.  

8. «Іграшка» (фр. Le jouet), 1976 р., реж. Франсіс Вебер, Франція. Комедія. 

9. «Платформа» (ісп. El hoyo – «яма»), 2019, реж. Гальдер Гастели-Уррутії. 

Іспанія. Науково-фантастичний фільм з елементами жахів і трилера.  

10. «Ім'я троянди», 1986 р., реж. Жан-Жака Анно. Франція, Італія, 

Німеччина. Екранізація однойменного роману Умберто Еко. Трилер. 

11. «Спліт» (англ. Split, дослівно «Розщеплений»), 2016 р., реж. М. Найта 

Ш'ямалана. США. Трилер.  

12. «Заздрість богів», 2000, реж. В. Меньшова. Росія. Драма.  
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13. «Кров тварин», 1949 р., реж. Ж. Франжю. Франція. Короткометражний 

документальний фільм. 

14. «Декамерон» (італ. Il Decamerone), 1971 р., реж.  Паоло Пазоліні  за 

мотивами однойменного твору Джованні Боккаччо. Перша частина так 

званої «Трилогії життя», до якої входять також «Кентерберійські 

оповідання» (1972) і «Квітка тисячі й однієї ночі» (1974). Італія, 

Франція, ФРН. Драма, комедія.  

15. «Ніч і тумани», 1955 р., реж. А. Рене, Франція. Драма. 

16. «Безповоротність», 2002, реж. Гаспар Ное. Франція. Драма, трилер.  

17. «Екстаз» (фр. Climax), 2018 р., реж. Гаспаром Ное. 

Франція. Драматичний музичний фільм жахів. 

18. «Гра», 1997, реж. Девід Фінчер, США. Трилер.  

19. «Життя прекрасне», 1997, реж. Роберто Беніньо. Італія. Трагікомедія. 

20. «Кримінальне чтиво» (англ. Pulp Fiction), 1994 р., реж. Квентін 

Тарантино. США. Гангстерський фільм, трилер, комедія. 

21. «Крик» (італ. Il grido), 1957 р., реж. Мікеланджело Антоніоні. Італія, 

США. Драма. 

22. «Леон-кілер» (фр. «Léon»), 1994 р., реж. Люк Бессон, Франція. 

Кримінальна драма, бойовик, трилер.  

23. «Секс – це комедія» (англ. Sex Is Comedy), 2002, реж. Катрін Брейя. 

Франція, Португалія. Драма, мелодрама, комедія. 

24. «Спрут», 1984 р., реж. Доміано Доміані, Італія, Франція, Німеччина. 

Детектив, драма.  

25.  «Чорний лебідь» (англ. Black Swan), 2010 р., реж.  Даррен Аронофскі, 

США. Психологічний трилер.  

26. «Король говорить!» (англ. «The King's Speech»), 2010 р., реж. Том Гупер, 

Велика Британія. Історична драма. 

27. «Самотній чоловік» (англ. A Single Man), 2009 р., реж. Том Форд, США. 

Драматичний фільм, сценарій якого є адаптацією однойменного 

роману Крістофера Ішервуда.  
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28. «Горбата гора» (англ. Brokeback Mountain), 2005 р., реж.  Енга Лі. США, 

Канада. Мелодрама, драма, вестерн.  

29. «Мільйонер із нетрів» (англ. Slumdog Millionaire), 2008 р., реж. Денні 

Бойл, Велика Британія. Мелодрама, драма.  

30. «Вона» (фр. Elle), 2016 р., реж.  Пол Верговен. Франція, Німеччина, 

Бельгія. Фільм-трилер, знятий за мотивами роману «Ох…» Філіппа 

Джиана.  

31. «Паразити» (кор. 기생충), 2019 р., реж. Пон Чжун Хо. Південна Корея. 

Драма. 

32. «Джокер» (англ. «Joker»), 2019 р., реж. Тодд Філліпс. США. Кінокомікс. 

33. «Гладіатор» (англ. Gladiator), 2000 р., реж. Рідлі Скотт. США, Велика 

Британія. Історичний драматичний бойовик. 

34. «Марсіянин» (англ. The Martian), 2015 р., реж. Рідлі Скотт. 

США. Науково-фантастичний фільм за однойменним романом Енді 

Вейра, який було адаптовано в сценарій Дрю Годдардом. 

35. «Бійцівський клуб» (англ. Fight Club), 1999 р.,  реж. Девід Фінчер. США. 

Драма. Екранізація однойменного роману Чака Поланіка, 

опублікованого у 1996 році.  

36.  «Франц» (фр. Frantz), 2016 р., реж. Франсуа Озон. Франція, Німеччина. 

Драма.  

37. «Тіснота», 2017 р., реж. Кантемір Балагов, Росія. Драма.  

38. «Біль та слава» (ісп. Dolor y gloria), 2019 р., реж.  Педро Альмодовар. 

Іспанія. Драма.  

39. «Рома» (англ. Roma), 2018 р., реж. Альфонсо Куарон. Мексика. Драма.  

40. «Нелюбов» (рос. «Нелюбовь»), 2017 р., реж. Андрій Звягінцев. Росія, 

Франція, Бельгія, Німеччина. Драма. 

41. «Повернення», 2003 р., реж. Андрій Звягінцева. Росія. Драма, детектив, 

трилер. 
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42. «Артист» (англ. «The Artist»), 2011 р., реж. Мішель Азанавічус. Франція, 

Бельгія. Романтична комедія.  

43. «Володар Бурі» (англ. The Hurt Locker), 2008 р., реж. Кетрін Бігелоу. 

США. Драма. 

44. «Читець» (англ. The Reader), 2008 р., реж. Стівен Долдрі. США, 

Німеччина. Мелодрама. Стрічку створено на основі роману «Читець» 

Бернгарда Шлінка. 

45. «Маленька міс Щастя» (англ. Little Miss Sunshine), 2006 р., реж. 

Джонатан Дейтон та Валері Феріс. США. Комедійна драма. Сценарій – 

Майкл Арндт.  

46. «Краще не буває» (англ. As Good as It Gets), 1997 р., реж. Джеймс Брукс. 

США. Кінокомедія. 

47.  «Фаворитка» (англ. The Favourite), 2018 р., реж. Йоргос Лантімос. 

Ірландія, Велика Британія, США. Історичний фільм. 

48. «Богемна рапсодія» (англ. Bohemian Rhapsody), 2018, реж. Браян Сінгер. 

США, Велика Британія. Біографічний фільм, кінодрама, музичний 

фільм. 

49. «Назви мене своїм ім'ям» (англ. Call Me by Your Name), 2017, реж. Лука 

Гуаданьїно. Італія, Франція, США, Бразилія. Романтична драма за 

сценарієм Луки Гуаданьїно, Джеймса Айворі та Волтера Фазано, 

заснованим на однойменному романі Андре Асімана.  

50. «Ла-Ла Ленд» (англ. La La Land), 2016, реж. Демієн Шазелл. США. 

Драмедійний фільм-мюзикл. 

51. «Готель „Ґранд Будапешт“» (англ. The Grand Budapest Hotel), 2014, реж. 

Вес Андерсон. США, Німеччина. Комедійний, трагікомедійний фільм. 

Сценарій написаний під впливом творчості Стефана Цвейга.  

52. «Форма води» (англ. «The Shape of Water»), 2017, реж. Гільєрмо дель 

Торо. США. Драматичний фільм. 

53. «Портрет дівчини у вогні» (фр. Portrait de la jeune fille en feu), 2019, реж. 

Селін Ск'ямма. Франція. Фільм-драма. 
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54. «Палає, палає, палає» (англ. Burn Burn Burn), 2015, реж.  Чанія Баттон. 

Велика Британія. Комедійний фільм. 

55. «Фауст», 2011, реж. Олександр Сокуров. Росія, Німеччина, Франція, 

Японія, Велика Британія, Італія. Драма.  

56. «Амелі» (фр. Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain), 2001, реж. Жана-

П'єра Жене. Німеччина, Франція. Романтична кінокомедія.  

57. «Арлетт», 1997, реж. Клод Зіді (Claude Zidi). Франція. Комедійний 

фільм. 

58. «Колесо чудес» (англ. Wonder Wheel), 2017, реж. Вуді Аллен. США. 

Драма. 

59. «Кравчиня» (англ. The Dressmaker), 2015, реж. Джоселін Мургауз. 

Австралія. Драматична комедія. Екранізація однойменного 

роману Розалі Гем. 

60. «Ігри розуму» (англ. A Beautiful Mind, дослівно «Блискучий розум»), 

2001, реж.  Рон Говард. США. Біографічна драма за однойменною 

книгою Сильвії Назар.  

61. «Життя інших» (нім. Das Leben der Anderen), 2006, реж.  Флоріан 

Генкель фон Доннерсмарк. Німеччина. Фільм-драма. 

62. «Список останніх бажань» (англ. The Bucket List), 2007, реж. Роб Рейнер. 

США. Комедійна драма. 

63. «Залишся зі мною» (англ. Stand by me), 1986, реж. Роб Райнер, США. 

Драма, знята за мотивами оповідання Стівена Кінга «Тіло». 

64. «Принцеса-наречена» (англ. The Princess Bride), 1987, реж. Роб Райнер. 

США. Романтичний фентезійний фільм. 

65.  «Реальная любовь» (англ. Love Actually), 2003, реж.  Ричард Кертис. 

Велика Британія, США.  Трагікомедія.  

66. «Брудні танці» (англ. Dirty Dancing), 1987, реж. Еміль Ардоліно, США. 

Романтична танцювальна мелодрама. 

67. «Розпусник» (фр. Le Libertin), 2000, реж. Габрієль Агійон, Франція. 

Ексцентрична комедія.   
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68. «Фріда» (англ. Frida), 2002, реж. Джулі Теймор, США, Канада, Мексика. 

Фільм-біографія. 

69. «Загадкова історія Бенджаміна Баттона» (англ. The Curious Case of 

Benjamin Button), 2008, реж. Девід Фінчер, США. Драма, фантастика.  

70. «Атлантида», 2019, реж. Валентин Васянович, Україна. Драма. 

71.  «Плем'я» (англ. The Tribe), 2014, реж.  Мирослав Слабошпицький, 

Україна, Нідерланди. Кримінально-драматичний фільм. 

72. «300 спартанців» (англ. The 300 Spartans), 1962, реж. Рудольф Мате, 

США. Пеплум, історичний фільм.  

73. «Життя на вершині» (серіал), 2009, реж. Джаред Уест, США. Драма, 

комедія. 

74. «Клеопатра» (англ. Cleopatra), 1963, реж. Джозеф Манкевич. Пеплум, 

драма. 

75. «Калігула 1400 днів терору» (англ. Caligula: 1400 Days Of Terror), 2012, 

реж. Брюс Кеннеді. Історичний фільм.   

76. «Їсти, молитися, кохати» (англ. Eat Pray Love), 2010, реж. Раян Мерфі. 

Романтична мелодрама 
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Додаток В1 

Приклади телевізійних проєктів, формати яких побудовані на 

репрезентації типажів та ролі 

 

 

№ 

 

Телеканал 

(Медіагрупа) 

Назва 

проєкту 

 

Характеристика 

 

Ознаки 

репрезентації 

типажу та ролі 
Жанр 

 

1. 

 

 

«СТБ» 

(«StarLightMedia») 

 

 

«Наречена для 

тата» 

 

Чоловіки, які 

самостійно виховують 

дитину/дітей, 

намагаються 

влаштувати своє 

особисте життя. 

 

 

Демонстрація 

моделей 

поведінки в  

аспекті 

сексуальності (як 

саме будувати 

стосунки 

чоловікам, у яких 

є діти). 

 

Реаліті-шоу 

 

2. 

 

«СТБ» 

(«StarLightMedia») 

 

 

«Хата на 

тата» 

 

Дружина на певний час 

покидає сім'ю заради 

відпочинку, а чоловік 

залишається вдома і 

намагається впоратися з 

хатніми справами. 

 

 

Навішування 

ярликів та 

відповідність 

стереотипам, що 

існують у 

суспільстві 

(хатньою роботою 

начебто 

займаються тільки 

жінки, а чоловіки 

у цьому плані 

безпорадні). 

 

Реаліті-шоу 

 

3. 

 

«1+1» 

(«1+1 медіа») 

 

 

«Міняю 

жінку» 

 

Чоловіки «міняються»  

жінками (у плані 

введення спільного 

побуту) на певний час 

для того, щоб вирішити 

проблеми у сімейному 

житті та пережити 

новий досвід. 

 

Демонстрація 

моделей 

поведінки в  

аспекті 

сексуальності (як 

ставляться один 

до одного 

чоловіки та жінки 

у різних сім’ях). 

  

Реаліті-шоу 

 

4. 

 

«ТЕТ» 

(«1+1 медіа») 

 

«Панянка-

селянка» 

 

Двоє дівчат (одна з 

села, інша – з міста) 

певний час пробують 

 

Демонстрація 

моделей 

поведінки в  Реаліті-шоу 
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 пожити життям одна 

одної. 

 

 

аспекті 

сексуальності (як 

живуть, 

поводяться, 

одягаються 

дівчата з сіл та 

великих міст). 

Навішування  

ярликів (як 

виглядає селянка 

та жителька 

великого міста). 

Відповідність 

стереотипам,  

що існують у 

суспільстві (село 

– негативна 

конотація, місто – 

позитивна 

конотація). 

  

 

5. 

 

«СТБ» 

(«StarLightMedia») 

 

 

«ЛавЛавCAR» 

 

Чотири пари закоханих 

подорожують разом та 

вирішують проблеми у 

своїх стосунках. 

 

 

Демонстрація 

моделей 

поведінки в  

аспекті 

сексуальності (як 

ведуть себе жінки 

та чоловіки у 

конкретних 

життєвих 

ситуаціях).  

 

Реаліті-шоу 

  

«ТЕТ» 

 

«СуперЖінка» 

 

Чотири жінки 

 

Демонстрація 
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6. («1+1 медіа») Реаліті-шоу змагаються за статус 

найкращої дружини. 

 

моделей 

поведінки в  

аспекті 

сексуальності 

(якою має бути 

найкраща 

дружина). 

Навішування  

ярликів (що має 

робити найкраща 

дружина). 

Відповідність 

стереотипам,  

що існують у 

суспільстві (роль 

жінки у 

сімейному житті). 

 

 

7. 

 

«СТБ» 

(«StarLightMedia») 

 

«Холостяк» 

 

Неодружений чоловік 

обирає партнерку з 

числа 23-29 

претенденток, які 

беруть участь у проєкті.  

 

 

 

Демонстрація 

моделей 

поведінки в  

аспекті 

сексуальності (як 

виглядає та 

поводиться 

дівчина, яку 

обирає успішний 

чоловік). 

Навішування  

ярликів 

(наприклад, щодо 

зовнішності, рис 

характеру, 

особливостей 

поведінки). 

Відповідність 

стереотипам,  

що існують у 

суспільстві. 

Шоу побачень 

(дейтинг шоу) 

 

8. 

 

«СТБ» 

(«StarLightMedia») 

 

«Холостячка» 

 

Неодружена жінка 

обирає партнера з 

певної кількості 

претендентів, які 

беруть участь у проєкті  

(додаток Б6).   

 

Демонстрація 

моделей 

поведінки в  

аспекті 

сексуальності (як 

виглядає та 

поводиться 

чоловік, якого 

обирає успішна 

Шоу побачень 

(дейтинг шоу) 
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жінка).  

Навішування  

ярликів (щодо 

зовнішності, рис 

характеру, 

матеріального 

статусу).  

Відповідність 

стереотипам,  

що існують у 

суспільстві. 

 

 

9. 

 

«ТЕТ» 

(«1+1 медіа») 

 

«Принцеса тут 

я» 

 

Команда стилістів, 

візажистів, перукарів 

готують наречених до 

весілля. 

 

 

Демонстрація 

моделей 

поведінки в 

аспекті 

сексуальності (як 

має виглядати 

наречена, аби її 

вважали красивою 

та стильною). 

Відповідність  

стереотипам, що 

існують у 

суспільстві 

(весілля 

репрезентується 

як ключова подія 

у житті жінок). 

 

Реаліті-шоу 

 

10. 

 

«1+1» 

(«1+1 медіа») 

 

«4 весілля» 

 

Учасниці відвідують 

весілля одна одної, 

ставлять оцінки та 

визначають найкраще. 

 

Демонстрація 

моделей 

поведінки в 

аспекті 

сексуальності (як 

поводяться 

наречені з 

великих міст, 

містечок і сіл в 

Україні). 

Відповідність 

стереотипам, що 

існують у 

суспільстві (якою 

має бути 

найкраща 

наречена). 

 

Реаліті-шоу 
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11. 

 

«ТЕТ» 

(«1+1 медіа») 

 

«Любов 

онлайн» 

 

 

Учасники намагаються 

знайти партера за 

допомогою соціальних 

мереж. 

 

Демонстрація 

моделей 

поведінки в 

аспекті 

сексуальності (як 

вести себе в 

особистому 

інтернет-

спілкуванні). 

 

Реаліті-шоу 

 

12. 

 

«Новий канал» 

(«StarLightMedia») 

 

 

«Хто зверху?» 

 

Жіноча та чоловіча 

команди, до складу 

яких входять українські 

знаменитості, 

змагаються, щоб 

визначити переможця 

гри (додаток В4). 

 

 

 

 

Демонстрація 

моделей 

поведінки в  

аспекті 

сексуальності 

(особливості 

неформального 

спілкування 

публічних людей 

різних статей). 

Відповідність 

стереотипам, що 

існують у 

суспільстві (сфери 

зацікавлень жінок 

та чоловіків, 

ґендерні 

стереотипи).  

 

Ігрове шоу 
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Додаток Г 

Глосарій 

 

Бодіпозитив – соціальна течія, яка вчить позитивному ставленню до свого тіла, 

його прийняттю та вільному самовираженню. 

Драґ-квін – (англ. drag queen, від drag: убиратися в одяг протилежної статі, 

queen – королева) – сленговий вираз для позначення артистів чоловічої статі, 

які переодягаються у жіночий одяг. 

Ексгібіціонізм – форма сексуальності, коли досягнення статевого збудження і 

насолоди реалізується шляхом демонстрації статевих органів особам 

протилежної або своєї статі поза ситуаціями статевих контактів. 

ЛГБТ+ – акронім, що виник в англійській мові для позначення лесбійок 

(Lesbian), геїв (Gay), бісексуалів (Bisexual) і трансгендерів (Transgender), 

квірів, інтерсексуальних та асексуальних людей. 

Мазохізм – схильність отримувати задоволення, відчуваючи приниження, 

насильство або муки (Енциклопедія Сучасної України, 2006). 

Мем – гумористичний медіаоб’єкт (іронічна фраза, картинка, колаж, пародія), 

що створюється та поширюється в інтернеті, переважно у соціальних мережах.   

Об’єктивізація – ставлення та поводження з людиною (зазвичай жінкою) як з 

об'єктом (Papadaki, 2010); форма редукціонізму тіла, коли людина 

сприймається як сукупність сексуалізованих частин або функцій тіла 

(Fredrickson & Roberts, 1997, pp. 173-206).  

Прайм-тайм – це найактивніший та найзручніший час телеперегляду та 

радіопрослуховування за весь період доби. 

Редукція (лат. reductio –повернення, відновлення) – процес або дія, що 

призводить до зменшення, послаблення або спрощення чого-небудь. 
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Садизм – форма сексуальної поведінки, при якій сексуальне збудження та 

насолода відбувається внаслідок приниження та заподіяння страждань 

партнерові. 

Саморепрезентація – це образ, який суб'єкт формує сам про себе, ґрунтуючись 

на власній інтерпретації (International Encyclopedia of the Social Sciences). 

Сексуалізація – репрезентація сексуальності зі зміщенням акценту на 

зовнішній вигляд, фізичні характеристики та сексуальну привабливість 

людини (Американська психологічна асоціація, 2007). Сексуалізація є ключем 

до виникнення самосексуалізації (Choi & DeLong, 2019). 

Сексуальний фетишизм – статевий потяг до різних предметів, частин тіла, 

одягу і т. д., що замінюють статевого партнера (Великий тлумачний словник 

сучасної української мови, 2005) 

Сексуальність – ключовий аспект життя людини, що включає в себе стать, 

ґендерну ідентичність і роль, еротизм, інтимність, сексуальну орієнтацію, 

репродукцію, задоволення та любов. Сексуальність виражається у думках, 

фантазіях, бажаннях, віруваннях, ставленнях, цінностях, діяльності та ролі. Є 

результатом взаємодії біологічних, психологічних, соціально-економічних, 

культурних, етичних та релігійних чинників» (Promotion of Sexual Health, 

2000). 

Хайп – медійний шум навколо події, особи або явища, що викликає резонанс 

у суспільстві, неспівмірний з їхньою важливістю.  

Харасмент – (від англ. «harassment» – переслідування, домагання) – форма 

дискримінації. Це не тільки сексуальні домагання, до нього також відносять: 

небажані зауваження, жести, міміку або жарти з приводу раси, національності, 

релігії, статі, віку, інвалідності, сексуальної орієнтації, сімейного стану та 

інших ознак129. 

                                                           
129 Шевченко З. (2016). Словник ґендерних термінів. 
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Додаток Д 

 

Експертні інтерв’ю з представниками українських телеканалів 

 

 

Експертні інтерв’ю  

з представниками українських телеканалів 

 

 

№ 

 

 

Назва ЗМІ 

 

 

Медіагрупа 

 

 

Ім’я та 

прізвище 

 

Посада 

 

Формат  

проведення інтерв’ю 

 

К-сть 

питань та 

відповідей 

 

 

1. 

 

«СТБ» 

 

«StarLightMedia» 

 

Юлія 

Бортник 

 

Ведуча та головна 

продюсерка шоу 

«Давай поговоримо 

пре секс» 

 

 

Zoom-конференція  

(записана) 

 

20/20 

 

2. 

 

«Україна» 

 

«Медіа Група 

Україна» 

 

 

Юлія 

Охріменко 

 

Продюсерка 

соціального токшоу 

«Говорить Україна» 

 

 

Телефон 

 

23/23 

 

3. 

 

«Новий канал» 

 

 

«StarLightMedia» 

 

Анна Вовк 

 

Продюсерка 

розважального шоу 

«Хто зверху?» 

 

 

Телефон 

 

14/14 



257 
 

 

4. 

 

«Україна» 

 

 

«Медіа Група 

Україна» 

 

 

Оксана 

Данилюк 

 

Піар-фахівець 

телеканалу 

«Україна» 

 

 

Телефон 

 

5/5 

 

5. 

 

«СТБ» 

 

«StarLightMedia» 

 

Тетяна 

Безщасна 

 

Продюсерка 

реалітішоу 

«Холостячка» 

 

 

Телефон 

 

10/10 

 

Експертне інтерв’ю 

з представником регулятора (не відбулось) 

№ Назва 

регулятора 

 

Підпорядкування 

Ім’я та 

прізвище 

 

Посада 

 

Формат проведення інтерв’ю 

 

К-сть питань 

 

 

1. 

 

Національна 

рада України з 

питань 

телебачення і 

радіомовлення 

 

Державний орган 

 

Ольга 

Герасим'юк 

 

Голова Національної 

ради України з 

питань телебачення і 

радіомовлення 

 

Попередньо погодилася 

відповісти на питання у 

Facebook, отримала список 

питань (20 січня 2021 року) і 

перестала виходити на зв'язок 

(додаткові запити: 6 лютого, 9 

березня, 22 березня 2021 року). 

 

 

 

8/0 

 

Експертні інтерв’ю  

з представниками українських онлайн-ЗМІ 
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№ 

 

 

 

Назва ЗМІ 

 

 

 

Підпорядкування  

 

 

Ім’я та 

прізвище 

 

 

Посада 

 

 

Формат  

проведення інтерв’ю 

 

 

К-сть 

питань та 

відповідей 

 

 

1. 

 

 

«Wonderzinе 

Україна» 

 

 

Видавничий дім 

Look At Media 

 

Анна 

Хаєцька 

 

Головна редакторка 
 

Письмові відповіді на питання 
 

6/6 

 

2. 

 

 

«Сегодня» 

 

«Медіа Група 

Україна» 

 

 

Анастасія 

Бобкова 

 

Ведуча подкасту 

«Сьогодні буде секс» 

 

Письмові відповіді на питання 

 

6/6 
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Додаток Е 

Додаток Е1 

Моніторинг контенту телеканалу «1+1» за 1-30 березня 2020 року 

 

 

Телеканал «1+1» 

*N – кількість видів відповідного контенту 

 

 

Вид контенту 

 

 

Назва 

 

К-сть 

(N) 

 

Новини 

 

«ТСН», «ТСН-Тиждень». 

 

 

N=2 

 

 

Розважальні 

шоу та 

програми 

 

«Життя відомих людей 2020», «Сніданок», «Лото-забава», «Світ навиворіт», «Голос країни 10», 

«Жіночий квартал», «Міняю жінку», «Щоденник медіума», «Одруження наосліп», «Чистоnews 2020», 

«Ліга сміху», «Світське життя. 2020», «Вечірній квартал», «Розсміши коміка», «Великі випуски з 

Антоном Птушкіним», «Любий, ми переїжджаємо», «Святковий концерт. Шевченківська премія 2020», 

«#Гуднайтшоу Валерія Жидкова». 

 

 

N=18 

 

«Журналістські 

розслідування» 

 

 

«Секретні матеріали 2020», «Українські сенсації 2020». 

 

 

N=2 
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Політичні шоу 

 

«Право на владу 2020», «Гроші 2020», «Дубінізми 2020». 

 

 

N=3 

 

Серіали 

 

«Родинні зв’язки 2», «Величне століття. Роксолана», «Мишоловка для кота», «Школа», «За правом 

любові», «Доктор Віра». 

 

 

N=6 

 

Фільми 

 

«Шанхайський полудень», «Отже, війна», «Команда А», «Найкращий стрілець», «Зроблено в 

Америці», «Найкращий стрілець», «Любов без пам’яті», «Реквієм за вбивцею», «Термінал», «Зелена 

миля», «1+1», «Експедиція «Ноїв ковчег» ««Мені б у небо», «Ігри розуму», «Банди Нью-Йорка». 

 

 

N=15 
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Додаток Е2 

Моніторинг контенту телеканалу «Україна» за 1-30 березня 2020 року 

 

 

Телеканал «Україна» 

*N – кількість видів відповідного контенту 

 

 

Вид контенту 

 

 

Назва 

 

К-сть 

(N) 

 

 

Новини 

 

 

«Сьогодні», «Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою». 

 

N=2 

 

Розважальні шоу 

та програми 

 

 

«Зірковий шлях», «Телемагазин», «Ранок з Україною», «Реальна містика», «Говорить Україна», 

«Концерт Олега Винника «Роксолана»«, «Музична платформа», «Великий весняний концерт»,  

«Концерт Макса Барських». 

 

 

N=9 

 

«Журналістські 

розслідування» 

 

 

«Агенти справедливості», «Історія одного злочину», «Контролер», «Слідами», «Гучна справа». 

 

N=5 

 

Політичні шоу 

 

 

«Свобода слова Савіка Шустера». 

 

N=1 
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Серіали 

 

«Ласкаво просимо на Канари», «Лист Надії», «Кришталева мрія», «Білі троянд надії», «Три сестри», 

«Ключі від минулого»,  «Рідні серця»,  «Чужі рідні», «Коли на південь полетять журавлі», «Веселка в 

небі», «Утікачка 2», «Веселка в небі», «Зречення», «Наша лікар», «Каблучка з бірюзою», «Стань моєю 

тінню», «Тест на любов», «Забута жінка», «Повернення до себе», «Провінціалка», «Мій любий найда», 

«Дочки-матері», «Строк давнини», «Слідуючи за серцем», «Найкращий друг сім’ї», «Любов під 

мікроскопом», «Веселка в небі», «Таємне кохання», «Точка кипіння». 

 

 

N=29 

 

Фільми 

 

«Вальс-бостон», «Мама виходить заміж», «Весільна сукня», «Красуня», «Паперові квіти», «Пізнє 

кохання», «Любов з пробірки», «Дружина Штірліца», «Доля Марії»,  «Нічна фіалка», «Зворотний 

квиток», «Це моя собака»,  «Квіти від Лізи», «Таємне кохання». 

 

 

N=14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



263 
 

Додаток Е3 

Моніторинг контенту телеканалу «СТБ» за 1-30 березня 2020 року 

 

 

Телеканал «СТБ» 

*N – кількість відповідного контенту (проєкти можуть мати більше одного випуску) 

 

 

Вид контенту 

 

 

Назва 

 

К-сть 

(N) 

 

Новини 

 

 

«Вікна-Новини». 

 

N=1 

 

Розважальні шоу 

та програми 

 

«Хата на тата», «Слідство ведуть екстрасенси», «Один за всіх», «Детектор брехні», «ЕксперименТИ», 

«МастерШеф», «Таємниці ДНК», «Давай поговоримо про секс», «Я соромлюсь свого тіла», 

«Холостяк», «Небачене Євробачення 2020», «Прокинься з Ектором!», «Відлік часу», «За живе!», «Все 

буде добре!», «Все буде смачно!». 

 

 

N=16 

 

«Журналістські 

розслідування» 

 

 

– 

 

N=0 

 

Політичні шоу 

 

 

– 

 

N=0 



264 
 

 

Серіали 

 

  

«Коли ми вдома», «Сліпа», «Спіймати Кайдаша», «Час кохати», «Одна брехня на двох», «Ніщо не 

трапляється двічі», «Подвійне життя», «Наречений». 

 

 

N=8 

 

Фільми 

  

«Вид згори кращий», «Іван Васильович змінює професію», «Іван Васильович змінює професію: 

невідома версія», «Блеф»,  «Ас», «Закоханий до безтями», «40 або Геометрія почуттів», «Джентльмени 

удачі», «Джентльмени удачі: невідома версія», «Білі роси», «Покровські ворота». 

 

 

N=11 
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Додаток Є 

Додаток Є1 

Аналіз  психологічного ток-шоу «Один за всіх» на телеканалі «СТБ» 

 

 
 

Аналіз 6 випусків за 2018 рік (11 сезон) 

 

№
 

Д
а
т
а
 в

и
х
о
д

у
 

Н
о
м

ер
 в

и
п

у
ск

у
 

   

 

 

 

 

Проблема 

 

 

 

 

Характеристика 

 

 

 

 

Тип репрезентації 

сексуальності  

(ознаки) 

 С
т
а
т
ь

 г
ер

о
я

/ї
в

 

С
ек

су
а
л

із
а
ц

ія
 

О
б
’є

к
т
и

в
із

а
ц

ія
 

Т
а
б
л

о
їд

и
за

ц
ія

 

1
. 

0
3
.0

6
.2

0
1
8

 

 
В

и
п

у
ск

 №
1
7
 

 

Несприйняття стосунків 

партнерів з великою 

різницею у віці  

 

Героями проєкту стали 26-річний 

Станіслав Яценко та його дружина 42-

річна Олена Бойко з села Михайлівка, що 

на Черкащині. Родичі пари категорично 

проти їхніх стосунків через велику 

різницю у віці.  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) гра на емоціях; 

2) примітивність контенту; 

 

 

Репрезентація типажів, 

ролей та реакції. Ознаки 

репрезентації сексуальних 

типажів та ролей: 1) 

демонстрація особливостей 

та моделей поведінки в 

аспекті сексуальності (пара 

з великою різницею у віці); 

2) навішування ярликів 

(різниця у віці – негативна 

Ч
/Ж

 

 

 

– 

 

– 

 

+ 
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Посилання на випуск: 

https://www.stb.ua/1zavseh/ua/issue/odin-

za-vseh-11-sezon-vypusk-17-ot-03-06-2018-

smotret-onlayn/ (Дата звернення: 

24.01.2020) 

конотація); 3) відповідність 

стереотипам, що існують у 

суспільстві (різниця у віці 

сприймається як перешкода 

для продовження 

стосунків). Ознака 

репрезентації реакції: 1) 

акцент на емоційності. 

2
. 

2
0
.0

5
.2

0
1
8
 

В
и

п
у
ск

 №
1
5
 

 

Звинувачення у подружній 

зраді 

 

Героями випуску стали Катерина та 

Анатолій Коропченко з села 

Бригадирівка, що на Полтавщині. У 

шлюбі вони 20 років, мають дев’ятеро 

дітей. Однак Анатолій вважає, що жінка 

йому зраджує.  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) гра на емоціях; 

2) примітивність контенту; 3) звернення 

до інстинктів; 4) псевдорозслідування. 

 

 

Репрезентація типажів, 

ролей та реакції. Ознаки 

репрезентації сексуальних 

типажів та ролей: 1) 

демонстрація 

особливостей та моделей 

поведінки в аспекті 

сексуальності (чоловіка, 

який підозрює жінку у 

зраді; жінки, яку 

підозрюють у зраді); 2) 

навішування ярликів (які є 

підстави вважати, що 

жінка зраджує). Ознака 

репрезентації реакції: 1) 

акцент на емоційності. 

 

Ч
/Ж

 

 

– 

 

– 

 

+ 

 

Посилання на випуск: 

https://www.stb.ua/1zavseh/ua/issue/odin-

za-vseh-11-sezon-vypusk-15-ot-20-05-

2018-smotret-onlayn/ (Дата звернення: 

24.01.2020) 
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3
. 

1
3
.0

5
.2

0
1
8
 

В
и

п
у
ск

 №
1
4
 

 

Підозра у зґвалтуванні 

малолітньої дитини 

 

У зґвалтуванні дворічної дівчинки з 

Кіровоградської області звинуватили 

місцевого жителя Олександра. На 

четвертий день перебування у слідчому 

ізоляторі він помер, а місяць потому 

загинула і постраждала дівчинка. 

Ознаки таблоїдизації: 1) гра на емоціях; 

2) псевдорозслідування (хто винен у 

цьому злочині). 

 

Репрезентація реакції. 

Ознаки репрезентації 

реакції: 1) суб’єктивна 

оцінка типажу та моделей 

поведінки іншої людини 

(чоловіка, якого 

звинуватили у 

зґвалтуванні); 2) акцент на 

емоційності. 

Ч
 

 

– 

 

– 

 

+ 

 

Посилання на випуск: 

https://www.stb.ua/1zavseh/ua/2018/05/13/k

to-i-za-chto-podzheg-2-letnego-rebenka/ 

(Дата звернення: 24.01.2020) 

4
. 

2
2
.0

4
.2

0
1
8

 

В
и

п
у
ск

 №
1
1
 

 

Підозра у зґвалтуванні 64-

річної жінки  

 

34-річного Василя Гуменюка з 

Тернополя підозрюють у зґвалтуванні 

64-річної матері його найкращого друга.  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) гра на емоціях; 

2) звернення до інстинктів; 3) 

псевдорозслідування (хто винен у цьому 

злочині). 

 

 

Репрезентація реакції. 

Ознаки репрезентації 

реакції: 1) суб’єктивна 

оцінка типажу та моделей 

поведінки іншої людини 

(чоловіка, якого 

звинуватили у 

Ч
 

 

– 

 

– 

 

+ 
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Посилання на випуск: 

https://www.stb.ua/1zavseh/ua/issue/odin-

za-vseh-11-sezon-vypusk-11-ot-22-04-

2018-smotret-onlayn/ (Дата звернення: 

24.01.2020) 

 

зґвалтуванні); 2) акцент на 

емоційності. 

5
. 

0
1
.0

4
.2

0
1
8

 

В
и

п
у
ск

 №
9
 

 

Вбивство дворічної дитини 

з сексуальною наругою 

 

У смерті дворічної дівчинки 

підозрюється 33-річний Назар Красуля з 

Чернігівської області 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) гра на емоціях; 

2) псевдорозслідування (хто винен у 

цьому злочині). 

 

 

 

Репрезентація реакції. 
Ознаки репрезентації 

реакції: 1) суб’єктивна 

оцінка типажу та моделей 

поведінки іншої людини 

(чоловіка, якого 

звинуватили у 

зґвалтуванні); 2) акцент на 

емоційності. 

 

Ч
 

 

– 

 

– 

 

+ 

 

Посилання на випуск: 

https://www.stb.ua/1zavseh/ua/2018/04/01/

iz-za-chego-vzroslyj-muzhchina-nasmert-

zabil-2-letnyuyu-devochku/ (Дата 

звернення: 24.01.2020) 
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6
. 

1
8
.0

3
.2

0
1
8
 

В
и

п
у
ск

 №
7
 

 

Звинувачення у подружній 

зраді 

 

У програму «звернулися» малолітні діти 

Карина та Євген, чий батько б’є 

дружину, звинувачуючи її у подружній 

зраді. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) гра на емоціях; 

2) примітивність контенту 

(використання дітей у вирішенні 

стосунків між батьками); 3) 

псевдорозслідування. 

 

 

Репрезентація типажів, 

ролей та реакції. Ознаки 

репрезентації сексуальних 

типажів та ролей: 1) 

демонстрація 

особливостей та моделей 

поведінки в аспекті 

сексуальності (чоловіка, 

який підозрює жінку у 

зраді; жінки, яку 

підозрюють у зраді); 2) 

навішування ярликів (які є 

підстави вважати, що 

жінка зраджує). Ознака 

репрезентації реакції: 1) 

акцент на емоційності. 

 

Ч
/Ж

 

 

– 

 

– 

 

+ 

 

Посилання на випуск: 
https://www.stb.ua/1zavseh/ru/issue/odin-

za-vseh-11-sezon-vypusk-7-ot-18-03-2018-

smotret-onlayn/ (Дата звернення: 

24.01.2020) 
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Додаток Є2 

Аналіз психологічного ток-шоу «Детектор брехні» на телеканалі «СТБ» 

 

 

Аналіз 10 випусків за 2020 рік (10 сезон) 

 
* В 11 з 18 випусків 10 сезону шоу «Детектор брехні» тема стосувалася сексуальності 

 

№
 

Д
а
т
а
 в

и
х
о
д

у
 

Н
о
м

ер
 в

и
п

у
ск

у
 

   

 
 

 

 

Проблема 

 

 

 

 

Характеристика 

 

 

 

 

Тип репрезентації 

сексуальності  

(ознаки) 

 С
т
а
т
ь

 г
ер

о
я

/ї
в

 

С
ек

су
а
л

із
а
ц

ія
 

О
б
’є

к
т
и

в
із

а
ц

ія
 

Т
а
б
л

о
їд

и
за

ц
ія

 

1
. 

3
1

.0
8

.2
0

2
0

 

В
и

п
у
ск

 №
1
 

 

Оголення заради 

додаткового заробітку 

 

Учасниці шоу, яку звуть Настя, 

доводилося танцювати оголеною перед 

чоловіками. Дівчина звинувачує у цьому 

власну матір 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) гра на емоціях; 

2) інформаційний дисбаланс та 

фактологічна несправедливість. 

 

 

Репрезентація тіла, типажу 

та ролі, а також 

репрезентація реакції. 

Ознака репрезентації тіла: 

1) тіло стає засобом для 

досягнення публічності. 

Ознака репрезентації 

сексуального типажу та 

ролі: 1) демонстрація 

Ж
 

 

– 

 

– 

 

+ 
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Посилання на випуск: 

https://www.stb.ua/detector/ua/issue/detekto

r-lzhi-smotret-onlayn-vypusk-1-ot-31-08-

2020/ (Дата звернення: 24.01.2020) 

особливостей та моделей 

поведінки (жінки, яка 

заробляла гроші, танцюючи 

оголеною). Ознака 

репрезентації реакції: 1) 

суб’єктивна оцінка тіла, 

типажу та моделі поведінки 

іншої людини (з боку 

ведучого та гостей шоу); 2) 

акцент на емоційності. 

2
. 

1
4
.0

9
.2

0
2
0

 

В
и

п
у
ск

 №
3
 

 

Модель побудови стосунків 

 

Родичка 34-річного учасника проєкту 

Олексія Карячка вважає його дівчат 

повіями. Такий висновок жінка зробила 

через макіяж та одяг дівчат 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) примітивність 

контенту; 2) гра на емоціях.  

 

 

Репрезентація типажу та 

ролі, репрезентація 

реакції. Ознаки 

репрезентації типажу та 

ролі: 1) демонстрація 

особливостей та моделей 

поведінки (чоловіка, який 

у 34 роки живе з бабусею; 

Ч
 

 

– 

 

– 

 

+ 
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Посилання на випуск: 

https://teleportal.ua/show/stb/detektor-

brekhni/sezon-10/vypusk-3 

(Дата звернення: 24.01.2020) 

 

жінок, яких можна 

вважати секс-

працівницями); 2) 

навішування ярликів 

(проституція – негативна 

конотація; проживання з 

родичами у зрілому віці – 

негативна конотація); 3) 

відповідність стереотипам, 

що існують у суспільстві 

(за проживання в одному 

помешканні з бабусею 

чоловікові начебто має 

бути соромно). Ознаки 

репрезентації реакції: 1) 

суб’єктивна оцінка тіла, 

типажу та моделей 

поведінки іншої людини (з 

боку ведучого та гостей 

шоу); 2) акцент на 

емоційності. 
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0
2
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В
и

п
у
ск

 №
4
 

 

Модель поліаморних 

стосунків 

 

32-річний Мурад Дадашев перебуває у 

відкритих стосунках. У чоловіка є 

законна дружина Марина та коханка 

Валентина. Разом вони хочуть створити 

сім’ю на трьох: жити та виховувати 

дітей. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) примітивність 

контенту; 2) гра на емоціях. 

 

Репрезентація типажу та 

ролі, репрезентація реакції. 

Ознаки репрезентації 

типажу та ролі: 1) 

демонстрація особливостей 

та моделей поведінки 

(поліаморного чоловіка); 2) 

навішування ярликів 

(моногамність – позитивна 

конотація, полігамність – 

негативна конотація). 

Ознаки репрезентації 

реакції: 1) суб’єктивна 

оцінка тіла, типажу та 

моделей поведінки іншої 

людини (з боку ведучого та 

гостей шоу); 2) акцент на 

емоційності; 3) 

відповідність стереотипам, 

що існують у суспільстві 

(відкриті стосунки – це 

начебто збочення). 

Ч
 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

+ 

 

Посилання на випуск: 

https://www.stb.ua/detector/ua/issue/detekto

r-lzhi-smotret-onlayn-vypusk-4-ot-21-09-

2020/ (Дата звернення: 24.01.2020) 
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В
и

п
у
ск

 №
5
 

 

Політичний секс-скандал 

 

31-річна учасниця проєкту Юлія 

Панкратова розповідає про секс-скандал 

з нардепом Іллею Кивою. 

 

Критерій сексуалізації: 1) цінність 

людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи 

сексуальною поведінкою, не зважаючи 

на усі інші характеристики; 2) 

сексуальність необґрунтовано 

нав’язується людині. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) примітивність 

контенту; 2) звернення до інстинктів; 3) 

гра на емоціях. 

 

 

Репрезентація тіла, типажів 

та ролі, а також 

репрезентація реакції. 

Ознаки репрезентації тіла: 

1) тіло стає засобом для 

досягнення публічності; 2) 

тіло стає засобом 

сексуалізації.  Ознака 

репрезентації типажу та 

ролі: 1) демонстрація 

особливостей та моделей 

поведінки (жінки, яка у 

сексуальному плані 

зацікавила нардепа). 

Ознака репрезентації 

реакції: 1) суб’єктивна 

оцінка тіла, типажу та 

моделей поведінки іншої 

людини (з боку ведучого та 

гостей шоу); 2) акцент на 

емоційності. 

Ж
 

 

 

+ 

 

 

– 

 

 

+ 

 

Посилання на випуск: 

https://www.stb.ua/detector/ua/issue/detekt

or-lzhi-smotret-onlayn-vypusk-5-ot-28-09-

2020/ 

(Дата звернення: 24.01.2020) 
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Модель побудови стосунків 

 

Валерія Ященко прийшла на проєкт, 

щоб довести своїй матері Марті, що не 

мала інтимних стосунків з її партнером 

Віктором. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) примітивність 

контенту; 2) звернення до інстинктів; 3) 

гра на емоціях. 

 

 

 

Репрезентація, типажу та 

ролі, а також 

репрезентація реакції. 

Ознака репрезентації 

типажу та ролі: 1) 

демонстрація 

особливостей та моделей 

поведінки (типаж дівчини, 

яка начебто мала стосунки 

з партнером матері). 

Ознака репрезентації 

реакції: 1) суб’єктивна 

оцінка типажу та моделей 

поведінки іншої людини (з 

боку ведучого та гостей 

шоу);  2) акцент на 

емоційності. 

 

Ж
 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

+ 

 

Посилання на випуск: 

https://www.stb.ua/detector/ua/issue/detekt

or-lzhi-smotret-onlayn-vypusk-7-ot-12-10-

2020/ 

(Дата звернення: 24.01.2020) 
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В
и
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у
ск

 №
8
 

 

Звинувачення у подружній 

зраді 

 

 

Учасниця шоу Тетяна Прус намагається 

довести своєму чоловікові Станіславу, 

що не зраджує йому. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) примітивність 

контенту; 2) звернення до інстинктів; 3) 

гра на емоціях. 

 

 

 

 

Репрезентація типажу та 

ролі, а також 

репрезентація реакції. 

Ознака репрезентації 

типажу та ролі: 1) 

демонстрація 

особливостей та моделей 

поведінки (як поводить 

себе жінка, яку 

Ж
 

 

– 

 

– 

 

+ 



276 
 

 підозрюють у зраді). 

Ознака репрезентації 

реакції: 1) суб’єктивна 

оцінка типажу та моделей 

поведінки іншої людини (з 

боку ведучого та гостей 

шоу); 2) акцент на 

емоційності. 

 

 

 

Посилання на випуск: 
https://www.stb.ua/detector/ua/issue/detekt

or-lzhi-smotret-onlayn-vypusk-8-ot-19-10-

2020/ (Дата звернення: 24.01.2020) 
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Гомосексуальні стосунки у 

в’язниці 

 

40-річний Олексій Савченко мрія бути 

пастором, але перед цим вирішив «зняти 

з себе тягар минулого».  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) звернення до 

інстинктів; 3) гра на емоціях. 

 

 

Репрезентація типажу та 

ролі, а також 

репрезентація реакції. 

Ознака репрезентації 

типажу та ролі: 1) 

демонстрація 

особливостей та моделей 

Ч
 

 

– 

 

– 

 

+ 
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Посилання на випуск: 

https://www.stb.ua/detector/ua/issue/detekt

or-lzhi-smotret-onlayn-vypusk-8-ot-19-10-

2020/ (Дата звернення: 24.01.2020) 

 

поведінки (чоловіка, який 

мав досвід 

гомосексуальних 

стосунків); 2) навішування 

ярликів 

(гомосексуальність – це 

содомія). Ознака 

репрезентації реакції: 1) 

суб’єктивна оцінка типажу 

та моделей поведінки 

іншої людини (з боку 

ведучого та гостей шоу); 

2) акцент на емоційності. 

 

8
. 

 
0
2
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1
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0
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В
и

п
у
ск

 №
1
0
 

 

Звинувачення у подружній 

зраді 

 

Аліна Король намагається довести 

своєму чоловікові, що вона йому не 

зраджувала. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) примітивність 

контенту; 2) звернення до інстинктів; 3) 

гра на емоціях. 

 

 

 

Репрезентація типажу та 

ролі, а також 

репрезентація реакції. 

Ознака репрезентації 

типажу та ролі: 1) 

демонстрація 

особливостей та моделей 

поведінки (як поводить 

себе жінка, яку 

підозрюють у зраді). 

Ознака репрезентації 

реакції: 1) суб’єктивна 

оцінка типажу та моделей 

поведінки іншої людини (з 

боку ведучого та гостей 

шоу); 2) акцент на 

емоційності. 

 

Ж
 

 

– 

 

– 

 

+ 

 

Посилання на випуск: 

https://www.stb.ua/detector/ua/issue/detekt

or-lzhi-smotret-onlayn-vypusk-10-ot-02-

11-2020/ (Дата звернення: 24.01.2020) 
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В
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Звинувачення у подружній 

зраді 

 

 

 

Денис Назаренко намагається довести 

своїй дружині та матері двох його дітей 

Вірі, що він їй не зраджує. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) примітивність 

контенту; 2) звернення до інстинктів; 3) 

гра на емоціях. 

 

 

Репрезентація типажу та 

ролі, а також 

репрезентація реакції. 

Ознака репрезентації 

типажу та ролі: 1) 

демонстрація 

особливостей та моделей 

поведінки (як поводить 

себе чоловік, якого 

підозрюють у зраді). 

Ознака репрезентації 

реакції: 1) суб’єктивна 

оцінка, типажу та моделей 

поведінки іншої людини (з 

боку ведучого та гостей 

шоу); 2) акцент на 

емоційності. 

 

Ч
 

 

– 

 

– 

 

+ 

 

Посилання на випуск: 

https://www.stb.ua/detector/ua/issue/detekt

or-lzhi-smotret-onlayn-vypusk-12-ot-16-

11-2020/ (Дата звернення: 24.01.2020) 
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В
и
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 №
1
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Звинувачення у подружній 

зраді 

 

Віталій Віхоть 5 років зустрічається з 

Марією і хоче з нею одружитися. Але 

дівчина сумнівається, чи варто далі 

продовжувати стосунки, адже відчуває, 

що не може йому довіряти. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) примітивність 

контенту; 2) звернення до інстинктів; 3) 

гра на емоціях. 

 

 

 

Репрезентація типажу та 

ролі, а також 

репрезентація реакції. 

Ознака репрезентації 

типажу та ролі: 1) 

демонстрація 

особливостей та моделей 

поведінки (як поводить 

себе чоловік, якого 

підозрюють у зраді). 

Ознака репрезентації 

Ч
 

 

– 

 

– 

 

+ 
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Посилання на випуск: 

https://www.stb.ua/detector/ua/issue/detekt

or-lzhi-smotret-onlayn-vypusk-14-ot-30-

11-2020/ (Дата звернення: 24.01.2020) 

 

реакції: 1) суб’єктивна 

оцінка, типажу та моделей 

поведінки іншої людини (з 

боку ведучого та гостей 

шоу); 2) акцент на 

емоційності. 
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 №
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Проблема сприйняття 

суспільством представників 

ЛГБТ+ 

 

Єгор Лепницький прийшов на шоу, щоб 

з’ясувати стосунки зі своєю мамою 

Ганною Афоніною. Хлопцеві 20 років, і 

він заробляє на життя, виступаючи в 

травесті-шоу. 

 

Критерій сексуалізації: 1) цінність 

людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи 

сексуальною поведінкою, не зважаючи 

на усі інші характеристики; 2) 

сексуальність необґрунтовано 

нав’язується людині. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) гра на емоціях. 

 

 

 

Репрезентація тіла, типажу 

та ролі, а також 

репрезентація реакції. 

Ознака репрезентації 

типажу та ролі: 1) 

демонстрація 

особливостей та моделей 

поведінки (як поводить 

себе представник ЛГБТ+). 

Ознака репрезентації 

реакції: 1) суб’єктивна 

оцінка, типажу та моделей 

поведінки іншої людини (з 

боку ведучого та гостей 

шоу); 2) акцент на 

емоційності. Ознаки 

репрезентації тіла: 1) тіло 

Ч
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– 

 

+ 
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Посилання на випуск: 

https://www.stb.ua/detector/ua/issue/detekt

or-lzhi-smotret-onlayn-vypusk-18-ot-28-

12-2020/ (Дата звернення: 24.01.2020) 

 

 

 

 

стає засобом для 

досягнення публічності; 3) 

тіло стає засобом 

сексуалізації.      
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Додаток Є3 

Аналіз психологічного ток-шоу «Говорить Україна» на телеканалі «Україна» 

 

 

Аналіз 5 випусків за квітень 2019 року 

 

№
 

Д
а
т
а
 в

и
х
о
д

у
 

Н
а
зв

а
 в

и
п

у
ск

у
 

   

 
 

 

 

Проблема 

 

 

 

 

Характеристика 

 

 

 

 

Тип репрезентації 

сексуальності  

(ознаки) 

 С
т
а
т
ь

 г
ер

о
я

/ї
в

 

С
ек

су
а
л

із
а
ц

ія
 

О
б
’є

к
т
и

в
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а
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Т
а
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«
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о
ч
у
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и
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н
у
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ез
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н
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м
у
»

 

 

Жінка хоче мати дитину, 

але має проблеми в 

інтимних стосунках з 

чоловіками 

 

Директор школи Ольга розповідає про 

свої проблеми з чоловіками 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) примітивність 

контенту; 2) гра на емоціях. 

 

 

 

Репрезентація типажу та 

ролі, а також репрезентація 

реакції. Ознака 

репрезентації типажу та 

ролі: 1) демонстрація 

особливостей та моделей 

поведінки (як живе жінка, у 

якої не складаються 

стосунки з чоловіками). 

Ознака репрезентації 

реакції: 1) оцінка, типажу 

та моделей поведінки іншої 

людини (з боку ведучого та 

Ж
 

 

_

– 

 

 

 

– 

 

 

+ 

 

Посилання на випуск: 

https://www.youtube.com/watch?v=d1MOw

zic9Es (Дата звернення: 24.01.2020) 



282 
 

експертів шоу); 2) акцент 

на емоційності.  

2
. 

0
3
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4
.2

0
1
9

 

«
Ш

о
к
 у

 Х
ер

со
н

сь
к
ій

 о
б
л
ас

ті
: 

х
то

 к
ат

у
в
ав

 

Т
ет

я
н

у
?»

 

 

Зґвалтування та побиття 

жінки 

 

У зґвалтуванні жінки звинувачують 

двох чоловіків. Вони приїхали до студії, 

щоб довести, що не вчиняли цього 

злочину 

 

Ознаки таблоїдизації:. 1) 

псевдорозслідування; 2) гра на емоціях. 

 

 

Репрезентація типажу та 

ролі, а також 

репрезентація реакції. 

Ознака репрезентації 

типажу та ролі: 1) 

демонстрація 

особливостей та моделей 

поведінки (як поводять 

себе чоловіки, яких 

звинувачують у 

зґвалтуванні). Ознака 

репрезентації реакції: 1) 

оцінка, типажу та моделей 

поведінки іншої людини (з 

боку ведучого та експертів 

шоу); 2) акцент на 

емоційності. 

 

Ж
/Ч

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

Посилання на випуск: 

https://www.youtube.com/watch?v=2zMLh

sPJq-Q Дата звернення: 24.01.2020) 
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Модель побудови 

сімейних стосунків 

 

Учасниця шоу, яку звуть Світлана, 10 

років живе зі своїм цивільним 

чоловіком, Дмитром, і народила від 

нього двох дітей. Світлана та Дмитро не 

можуть одружитися через колишню 

дружину Дмитра 

 

Ознака таблоїдизації: г) гра на емоціях. 

 

Репрезентація типажу та 

ролі, а також репрезентація 

реакції. Ознака 

репрезентації типажу та 

ролі: 1) демонстрація 

особливостей та моделей 

поведінки (особливості 

побудови стосунків з 

колишніми партнерами). 

Ознака репрезентації 

реакції: 1) оцінка, типажу 

та моделей поведінки іншої 

людини (з боку ведучого та 

експертів шоу); 2) акцент 

на емоційності. 

Ж
/Ч

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

+ 

 

 

Посилання на випуск: 

https://www.youtube.com/watch?v=6_6Cra

b5Ink (Дата звернення: 24.01.2020) 
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Модель побудови 

сімейних стосунків 

 

Учасник шоу, якого звуть Олександр, 

через погані стосунки з колишньою 

дружиною не бачить своїх дітей і 

хвилюється, чи з ними все гаразд  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) 

псевдорозслідування; 2) гра на емоціях. 

 

 

 

Репрезентація типажу та 

ролі, а також репрезентація 

реакції. Ознака 

репрезентації типажу та 

ролі: 1) демонстрація 

особливостей та моделей 

поведінки (особливості 

побудови стосунків з 

колишніми партнерами). 

Ознака репрезентації 

реакції: 1) оцінка, типажу 

та моделей поведінки іншої 

людини (з боку ведучого та 

Ж
/Ч

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

+ 

 

 

Посилання на випуск: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fm9Z

UHnYIYQ (Дата звернення: 24.01.2020) 
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експертів шоу); 2) акцент 

на емоційності. 
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Проблеми зовнішності 

 

 

Жінка ховається за маскою, оскільки 

вважає себе виродком. Її син звернувся 

до фахівців шоу, щоб врятувати матір 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) гра на емоціях. 

 

 

 

Репрезентація тіла, типажу 

та ролі, а також 

репрезентація реакції. 

Ознака репрезентації 

типажу та ролі: 1) 

демонстрація 

особливостей та моделей 

поведінки (як живе жінка з 

дефектами на обличчі). 

Ознака репрезентації 

реакції: 1) суб’єктивна 

оцінка, типажу та моделей 

поведінки іншої людини (з 

боку ведучого та гостей 

шоу); 2) акцент на 

емоційності. Ознаки 

репрезентації тіла: 1) тіло 

стає засобом для 

досягнення публічності.  

Ж
 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

+ 

 

 

Посилання на випуск: 

https://www.youtube.com/watch?v=hOJX

CPXtvIE (Дата звернення: 24.01.2020) 
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                         Додаток Ж 

Додаток Ж1 

Ознаки сексуалізації та об’єктивізації на сайті «Обозреватель» 

 

 

 

№ 

 

 

Назва 

публікації 

 

 

Дата 

публікації 

 

 

 

Рубрика 

 

 

 

Жанр 

О
зн

а
к

и
 

се
к

су
а
л

із
а
ц

ії
 

О
зн

а
к

и
  

т
а
б
л

о
їд

и
за

ц
ії

 

С
т
а
т
ь

 г
е
р

о
я

  

 

 

Коментар 

 

1 липня 2018 року – 31 серпня 2018 року (60 публікацій) 
 

 

1. 

 

«Кілька слів про 

сексуальність» 

 

Посилання:   
 
https://news.obozrev

atel.com/lady/sex/par

u-slov-o-

seksualnosti.htm 

 

 

 

31 серпня 

2018 року 

 

Секс / 

Думки 

 

 

Блог 

 

– 

 

– 

 

– 

 

 

2. 

 

«Наречену 

улюбленого співака 

Путіна запідозрили 

в зраді: фото 

 

30 серпня 

2018 року 

 

Шоу 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт («фото 

сексуальної красуні»).  

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою не 



286 
 

сексуальної 

красуні» 

 

Посилання:   
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/ne

ws/narechenu-

ulyublenogo-

spivaka-putina-

zapidozrili-v-zradi-

foto-seksualnoi-

krasuni.htm   
 

зважаючи на усі інші характеристики; 2)  сексуальність 

необґрунтовано нав’язується людині. 

 

Ознаки таблоїдизації:  1) примітивність контенту; 2) 

псевдорозслідування; 3) інформаційний дисбаланс та 

фактологічна несправедливість. 

 

3. 

 

 

 

 

 

«Стало відомо про 

весілля знаного 

нардепа: сексуальні 

фото його 

дружини» 

 

Посилання:  
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/st

alo-vidomo-pro-

vesillya-vidomogo-

nardepa-seksualni-

foto-jogo-

druzhini.htm 
 

 

 

28 серпня 

2018 року 

 

Шоу 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації (редакції) подано як 

факт («OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися гарячі 

фото дружини нардепа»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації:  1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

  

 

4. 

 

«Харасмент в 

поїзді: що робити, 

якщо ви стали 

свідком 

 

27 серпня 

2018 року 

 

Суспільс

тво / 

Думки 

 

Блог 

(передрук) 

 

– 

 

– 

 

– 
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сексуальних 

домагань» 

 

Посилання:   
https://news.obozrev

atel.com/society/hara

ssment-v-poezde-

chto-delat-esli-vyi-

stali-svidetelem-

seksualnyih-

domogatelstv.htm 

 

 

5. 

 

«"Вбив би!" Фото 

Світоліної в 

сексуальній сукні 

обурили фанатів» 

 

Посилання:   
https://hot.obozrevat

el.com/ukr/sport/dres

sing-room/vbiv-bi-

foto-svitolinoyu-v-

seksualnij-sukni-

oburili-fanativ.htm 

 

 

23 серпня 

2018 року 

 

Спорт 

(«Роздяга

льня») 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Винесення у заголовок реакції анонімних користувачів 

Facebook («Еліна тут якась не симпатична», «Вбив би 

фотографа»,  «Вона в звичайному житті красуня, а тут її змогли 

зіпсувати»). Цитата у заголовку вирвана з контексту («Вбив 

би… [фотографа]»).  

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

3) людина сприймається як предмет і не розглядається як 

особистість, яка здатна самостійно ухвалювати рішення; 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

6. 

 

«Починаємо 

роздягатися: топ-5 

найсексуальніших 

чоловіків-зірок 

України» 

 

22 серпня 

2018 року 

 

Lady 

 

Підбірка 

фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ч 

 

Особисту позицію автора/ки публікації по-дано як факт 

(«OBOZREVATEL підібрав для вас топ-5 найгарячіших секс-

символів українського шоу-бізнесу, чиї фотографії варто 

переглядати перед сном») 
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Посилання:  
https://news.obozrev

atel.com/ukr/lady/po

chinaemo-

rozdyagatisya-top-5-

najseksualnishih-

cholovikiv-zirok-

ukraini.htm    

 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

3) людина сприймається як предмет і не розглядається як 

особистість, яка здатна самостійно ухвалювати рішення; 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

7. 

 

«Найсексуальніша 

спортсменка 

України захопила 

мережу 

несподіваною 

фотосесією» 

 

Посилання:   

https://hot.obozrevat

el.com/ukr/sport/dres

sing-

room/najseksualnisha

-sportsmenka-

ukraini-zahopila-

merezhu-

nespodivanoyu-

fotosesieyu.htm 

 

 

 

 

18 серпня 

2018 року 

 

Спорт 

(«Роздяга

-льня») 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію подано як факт («найсексуальніша 

спортсменка України») 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

3) людина сприймається як предмет і не розглядається як 

особистість, яка здатна самостійно ухвалювати рішення; 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

8. 

 

«"Вас заарештовано 

за сексуальність": 

фото Седокової з 

 

16 серпня 

2018 року 

 

Шоу 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Винесення у заголовок реакції анонімних користувачів 

соцмережі Instagram. Особисту позицію автора/ки публікації 
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піднятими сосками 

завело мережу» 

 

Посилання:   
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/vi-areshtovani-

za-seksualnist-foto-

sedokovoi-z-

soskami-scho-stoyat-

zavelo-merezhu.htm 

 

 

подано як факт («Анна Седокова показала шанувальникам 

пікантне фото в купальнику»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

 

 

9.  

 

«В майці на голе 

тіло: з'явилися 

сексуальні фото 

зірки "Гри 

престолів"» 

 

Посилання:   
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/ne

ws/v-majtsi-na-gole-

tilo-zyavilisya-

seksualni-foto-zirki-

gri-prestoliv.htm   

 

 

 

16 серпня 

2018 року 

 

Шоу 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації по-дано як факт («біля 

басейну Тернер з'явилася в мініатюрному білому топі і 

червоних плавках, продемонструвавши сексуальне тіло»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 
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10. 

 

«Що ви зробили 

для безпеки своєї 

дитини в галузі 

сексуальності?» 

 

Посилання:   
https://news.obozrev

atel.com/ukr/society/

chto-vyi-sdelali-dlya-

bezopasnosti-svoego-

rebenka-v-oblasti-

seksualnosti.htm   

 

16 серпня 

2018 року 

 

Суспільс

тво / 

Думки 

 

Блог 

 

– 

 

– 

 

– 

 

 

 

11. 

 

«"Дякую 

сексуальному 

фотографу": 

Каменських 

заінтригувала 

мережу новим 

фото» 

 

Посилання:  
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/g

ossip/kamenskih-

zasvitila-garyache-

foto-svogo-

seksualnogo-

fotografa.htm 

 

 

15 серпня 

2018 року 

 

Шоу 

(«Плітки) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації по-дано як факт 
(«Настя Каменських похвалилася в Instagram гарячим фото з 

курортного узбережжя Італії»).  

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

12. 

 

«Засмагла 

Каменських 

 

13 серпня 

2018 року 

 

Шоу 

(«Люди») 

 

Замітка на 

основі 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації по-дано як факт 

(«подруги поділилися свіжими відвертими знімками, де 
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показала, з ким 

відривається на 

відпочинку: 

сексуальні фото» 

 

Посилання:   
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/zasmagla-

kamenskih-pokazala-

z-kim-vidrivaetsya-

na-vidpochinku-

seksualni-foto.htm 

 

фото з 

Instagram 

спокусливо позують у купальниках», «сексуальні фото»). У 

тексті наведено реакцію на фото анонімних користувачів 

Instagram («ніякої моралі», «більше залучити немає чим», 

«виглядає вульгарно»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

 

13. 

 

«Не декольте: 

експерти назвали 

головні прояви 

жіночої 

сексуальності» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/lady/sex

/ne-dekolte-eksperti-

nazvali-golovni-

proyavi-zhinochoi-

seksualnosti.htm 

 

 

 

 

 

 

12 серпня 

2018 року 

 

Lady 

(«Секс») 

 

Стаття 

 

– 

 

+ 

 

Ж 

 

Пояснення  ведучих ток-шоу «Ультиматум» на телеканалі 

«СТБ» Юлії Бортник і Валерія Ославського, а також 

фізіогноміста, психолога Тетяни Ларіної.  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) примітивність контенту; 2) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість; 3) 
застосування принципу гедонізму. 

 



292 
 

 

14. 

 

«Способи 

поліпшити 

сексуальне життя: 

поради експертів» 

 

Посилання: 

https://news.obozrev

atel.com/ukr/lady/sex

/sposobi-polipshiti-

seksualne-zhittya-

poradi-ekspertiv.htm 

 

 

 

 

11 серпня 

2018 року 

 

Lady 

(«Секс») 

 

Стаття 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Пояснення  ведучих ток-шоу «Ультиматум» на телеканалі 

«СТБ» Юлії Бортник і Валерія Ославського, а також 

фізіогноміста, психо-лога Тетяни Ларіної. 

 

 

 

15. 

 

«Напівгола Кім 

Кардаш'ян 

сексуально 

позувала на ліжку: 

гаряче фото» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/lady/be

auty/napivgola-kim-

kardashyan-

seksualno-pozuvala-

na-lizhku-garyache-

foto.htm 

 

 

 

8 серпня 

2018 року 

 

Lady 

(«Краса») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації по-дано як факт («Кім  

Кардаш'ян поділилася відвертим знімком, на якому 

продемонструвала свою апетитну фігуру»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

 

 

16. 

 

«Секрет гейш для 

розкриття 

 

7 серпня 

2018 року 

 

MAMAC

LUB 

 

Блог 

 

– 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) примітивність контенту; 2) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість; 3) 
застосування принципу гедонізму. 
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жіночності та 

сексуальності» 

 

Посилання: 

https://med.oboz.ua/

mamaclub/sekret-

gejsh-dlya-

raskryitiya-

zhenstvennosti-i-

seksualnosti.htm 

 

 

 

 

17.  

 

«Целібат по боку: 

головного 

китайського 

буддиста 

звинуватили в 

сексуальних 

домаганнях» 

 

Посилання: 

https://news.obozrev

atel.com/ukr/tv/burch

uk1808062-

3channel-3-

20180803-132037-

h264-8-bit-574-

mp4.htm 

 

 

 

 

6 серпня 

2018 року 

 

Obozrevat

el TV 

 

Сюжет 

 

– 

 

+ 

 

Ч 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) примітивність подачі контенту; 2) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

18. 

 

«"Богиня!" 

Українська зірка 

"Євробачення" 

 

6 серпня 

2018 року 

 

Шоу 

 

Замітка на 

основі 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації по-дано як факт 

(«Руслана Лижичко розмістила фотографії з відпочинку, на 

яких показала струнку фігуру»). У тексті наведено реакцію на 
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похвалилася 

сексуальним тілом» 

 

Посилання: 

https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/b

oginya-ukrainska-

zirka-

evrobachennya-

pohvalilasya-

seksualnim-

tilom.htm 

 

фото з 

Instagram 

фото анонімних користувачів Instagram («просто фантастична», 

«неможливо намилуватися», «справжня Королева», «богиня»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

 

 

 

 

19. 

 

«Кім  Кардаш'ян 

показала 

сексуальне тіло без 

одягу: пікантне 

фото» 

 

Посилання: 

https://news.obozrev

atel.com/ukr/lady/be

auty/kim-

kardashyan-

pokazala-seksualne-

tilo-bez-odyagu-

pikantne-foto.htm 

 

 

2 серпня 

2018 року 

 

Lady 

(«Краса») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації по-дано як факт («Кім 

Кардаш'ян показала фанатам апетитне тіло без одягу»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 
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20. 

 

«"Фантастична 

жінка": українська 

зірка вразила 

сексуальною 

фігурою» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/ne

ws/fantastichna-

zhinka-ukrainska-

zirka-vrazila-

seksualnoyu-

figuroyu.htm 

 

 

 

1 серпня 

2018 року 

 

Шоу 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації по-дано як факт 

(«TAYANNA […] викликала захват своїх шанувальників 

фотографією в купальнику, який підкреслив її сексуальну 

фігуру»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

 

21. 

 

«Страх 

сексуальності: як 

його подолати» 

 

Посилання: 
https://med.oboz.ua/

mamaclub/strah-

seksualnosti-kak-

ego-poborot.htm 

 

 

 

 

 

31 липня 

2018 року 

 

MAMAC

LUB 

 

Блог 

 

– 

 

– 

 

– 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

«Сексуальні 

бразильянки 

викликали захват у 

фанатів в мережі» 

 

31 липня 

2018 року 

 

Спорт 

(«Роздяга

-льня») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Беатріс і Бранка Ферес порадували своїх підписників у 

Instagram черговим сексі фото»). 
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Посилання:  
https://hot.obozrevat

el.com/ukr/sport/dres

sing-room/seksualni-

brazilyanki-viklikali-

zahvat-u-fanativ-v-

merezhi.htm 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

 

23. 

 

 

«Українська зірка 

Playboy 

похвалилася 

сексуальним тілом» 

 

Посилання:   

https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/ne

ws/ukrainska-zirka-

playboy-

pohvalilasya-

seksualnim-

tilom.htm 

 

 

31 липня 

2018 року 

 

Шоу 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Даша Астаф'єва захопила своїх фанів у соцмережі еротичним 

фото в нижній білизні». У тексті наведено реакцію на фото 

анонімних користувачів Instagram 

(«фоловери зірки в Instagram назвали її фігуру 

«божественною» і відкрито позаздрили апетитним формам»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

 

24. 

 

 

«Скандальна 

українська співачка 

похвалилася перед 

фанами 

 

28 липня 

2018 року 

 

Шоу 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт («Віра 

Брежнєва […] показала серію пікантних знімків своїм 

шанувальникам», «Віра знялася в спокусливому образі, який 

підкреслює всі принади її фігури», «увагу фанатів прикувало її 

глибоке декольте»). Простежується кореляція між 
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сексуальними 

фото» 

 

Посилання:  

https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/ne

ws/skandalna-

ukrainska-spivachka-

pohvalilasya-pered-

fanami-seksualnimi-

foto.htm 

 

 

сексуалізацією та популярністю у соцмережі («трійка фото за 

кілька годин зібрала в сумі майже 250 тисяч лайків від 

шанувальників і сотні коментарів із компліментами та 

словами захоплення). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

 

25. 

 

 

 

«Найдорожча 

модель у світі в 

сексуальному 

образі знялася для 

культового 

глянцю» 

 

Посилання:   
https://news.obozrev

atel.com/ukr/lady/fas

hion/najdorozhcha-

model-v-sviti-v-

seksualnomu-obrazi-

znyalasya-dlya-

kultovogo-

glyantsyu.htm 

 

 

 

27 липня 

2018 року 

 

Lady 

(«Мода») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Джіджі Хадід знялася в пікантному образі для популярного 

глянцю»). Простежується кореляція між сексуалізацією та 

популярністю у соцмережі («знімок у соціальній мережі всього 

за кілька годин зібрав майже 30 тисяч лайків від 

шанувальників Джіджі, а також десятки коментарів»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 
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26.  

 

 

 

 

 

«Дружина Ступки 

похвалилася 

сексуальним тілом» 

 

Посилання:  
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/ne

ws/druzhina-stupki-

pohvalilasya-

seksualnim-

tilom.htm 

 

 

27 липня 

2018 року 

 

Шоу 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Поліна Логунова репрезентується як «дружина Ступки» (в 

заголовку та у тексті публікації). «Ракурс, обраний Логуновою, 

відкрив її фоловерам не тільки спортивну фігуру і стрункі 

ноги, але й ефектне тату»). Простежується кореляція між 

сексуалізацією та популярністю у соцмережі («знімок зібрав у 

соцмережі майже півтори тисячі лайків»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

 

27. 

 

 

 

«У мережі з'явився 

сексуальний 

трейлер нового 

українського 

серіалу з дочкою 

Сніжани Єгорової» 

 

Посилання:   
https://news.obozrev

atel.com/kino/v-seti-

poyavilsya-

seksualnyij-trejler-

novogo-ukrainskogo-

seriala-s-docheryu-

snezhanyi-

egorovoj.htm 

 

26 липня 

2018 року 

 

Кіно 

 

Анонс 

 

– 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«сексуальний трейлер»). 

 

Ознака таблоїдизації: інформаційний дисбаланс та 

фактологічна несправедливість. 
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28. 

 

 

 

«У 

найсексуальнішої 

співачки на землі 

"передоз": кращі 

фото красуні» 

 

Посилання:  
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/ne

ws/u-

najseksualnishoi-

spivachki-na-zemli-

peredoz-kraschi-foto-

krasuni.htm 

 

 

25 липня 

2018 року 

 

Шоу 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«найсексуальніша співачка»). Підбірка фото не корелюється з 

повідомленою у публікації інформацією («OBOZREVATEL 

пропонує підбірку найяскравіших фотографій красуні»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

 

29. 

 

«Найсексуальніша 

співачка на Землі 

"загриміла" в 

лікарню з 

передозуванням 

наркотиків» 

 

Посилання:  
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/g

ossip/zaboronena-v-

rosii-

najseksualnisha-

spivachka-na-zemli-

zagrimila-v-likarnyu-

 

25 липня 

2018 року 

 

Шоу 

(«Плітки) 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Рейтинг приватної компанії (Victoria's Secret) подано як факт 

(«найсексуальніша співачка на Землі». Неправильне 

використання термінології («У 2014 році Демі Ловато 

заборонили в'їзд в Росію, тому що вона відкрито закликає 

підтримати в РФ гомосексуалізм» (гомосексуальність – Ред.). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 
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z-peredozuvannyam-

narkotikiv.htm 

 

 

 

30. 

 

«"Хлопчик в 

трусиках": Шкіряк 

підірвав мережу 

своїм сексуальним 

фото» 

 

Посилання:  
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/hlopchik-v-

trusikah-shkiryak-

pidirvav-merezhu-

svoim-seksualnim-

foto.htm 

 

 

23 липня 

2018 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ч 

 

Суть публікації зводиться до обговорення «спортивного тіла» 

політика. Простежується кореляція між сексуалізацією та 

популярністю у соцмережі («фоловери почали активно 

обговорювати його спортивне тіло» («Зорян Сталлоне», 

«Менший брат Сильвестра», «Хлопчик в трусиках»). У 

заголовок винесений анонімний коментар інтернет-

користувача. 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

31. 

 

«Сексуальне 

насильство: 

спливли жахливі 

дані про звільнених 

з полону "ЛДНР"» 

 

Посилання:   

https://plus.obozrevat

el.com/ukr/crime/sek

sualne-nasilstvo-

splivli-zhahlivi-dani-

pro-zvilnenih-z-

polonu-ldnr.htm 

 

23 липня 

2018 року 

 

Розслідув

ання 

 

Інтерв’ю 

 

– 

 

– 

 

Ч 

 

На головному фото, яке використовується для ілюстрування 

публікації, показані полонені з відкритими обличчями (без 

блюру, хоча їх репрезентують як жертв сексуального 

насильства).  
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32. 

 

 

 

«Сексуальні ring-

girl бою Усик - 

Гассiєв викликали 

фурор в мережі» 

 

Посилання:  

https://news.obozrev

atel.com/ukr/sport/bo

x/seksualni-ring-girl-

boyu-usik-gassiev-

viklikali-furor-v-

merezhi.htm 

 

 

 

21 липня 

2018 року 

 

Бокс 

 

Підбірка 

фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«ОBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися 

сексуальними ring-girl, які прикрашатиме вечір боксу»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

33. 

 

 

 

Невістка народного 

артиста України 

похвалилася 

сексуальною 

фігурою в білизні 

 

Посилання:   

https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/ne

ws/nevistka-

narodnogo-artista-

ukraini-pohvalilasya-

seksualnoyu-

figuroyu-v-

bilizni.htm 

 

21 липня 

2018 року 

 

Шоу 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Поліна Логунова репрезентується не як по-вноцінна 

особистість, а як «невістка народного артиста України» (в 

заголовку та у тексті публікації). Суб’єктивну оцінку автора/ки 

публікації подано як факт («похвалилася сексуальною 

фігурою»). Простежується кореляція між сексуалізацією та 

популярністю у соцмережі («подібні фотографії нерідко 

з'являються в профілі знаменитості, за якою стежать понад 50 

тис. користувачів мережі». 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  
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Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 
 

34. 

 

 

 

«"Шахтар" – 

"Динамо": 

сексуальна битва 

дружин 

футболістів» 

 

Посилання: 

https://hot.obozrevat

el.com/ukr/sport/dres

sing-room/shahtar-

dinamo-seksualna-

bitva-druzhin-

futbolistiv1.htm  

 

 

 

21 липня 

2018 року 

 

Спорт 

(«Роздяга

-льня») 

 

Підбірка 

фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Сексуалізація жінок футболістів («його апетитна друга 

половинка Габріела»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

 

35. 

 

 

 

 

 

 

 

«"Нова сексуальна 

революція": 

українці бояться 

говорити про "це"» 

 

Посилання:  

https://news.obozrev

atel.com/ukr/lady/sex

/nova-seksualna-

revolyutsiya-

ukraintsi-boyatsya-

govoriti-pro-

seks.htm 

 

 

 

21 липня 

2018 року 

 

Lady 

(«Секс») 

 

Замітка 

 

– 

 

– 

 

Ж 

 

Пояснення психотерапевта і сексолога Олени Голоцван та 
власниці першого в Україні готелю для сексуальних ігор Олени 

Соловйової 
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36. 

 

«"Немає слів": гола 

екс-солістка Nikita 

похвалилася 

сексуальним тілом» 

 

Посилання:  
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/ne

ws/nemae-sliv-gola-

eks-solistka-nikita-

pohvalilasya-

seksualnim-

tilom.htm 

 

 

20 липня 

2018 року 

 

Шоу 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«похвалилася сексуальним тілом»). Простежується кореляція 

між сексуалізацією та популярністю у соцмережі («Анастасія 

порадувала фанів в Instagram абсолютно голим фото, яким 

відзначила свій новий рекорд за кількістю підписників», 

«раніше Кумейко публікувала лише частину цієї фотографії, 

чим заінтригувала фоловерів […] Опублікувати повний знімок 

знаменитість пообіцяла щойно кількість підписників на її 

сторінці досягне позначки у 67 тисяч»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

37. 

 

«У Росії 

розкритикували 

сексуальну 

медсестру: фото 

красуні» 

 

Посилання:   
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/u-rosii-

rozkritikuvali-

seksualnu-medsestru-

foto-krasuni.htm 

 

 

19 липня 

2018 року 

 

Шоу 

(«Люди») 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«сексуальна медсестра», «фото красуні», «гарячі фото»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 
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38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Найсексуальніша: 

як президент 

Хорватії підкорила 

футбольний світ на 

ЧС-2018 – 

опубліковані 

яскраві фото» 

 

Посилання:  
https://news.obozrev

atel.com/sport/footba

ll/goryachij-

prezident-kak-lider-

horvatii-pokoryaet-

futbolnyij-mir.htm 

 

15 липня 

2018 року 

 

Спорт 

(«Футбол

») 

 

Стаття 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Стаття за своїм змістом та стилістикою нагадує блоґ («Скромна 

і без понтів (президентка Хорватії – Ред.), елегантна, не з 

багатої-мажорній сім'ї, своя людина в НАТО і в народі […] 

Коли Грабар-Кітарович стала президентом, місцеві ЗМІ 

прославили нового лідера справжньою красою в її виконанні. 

Благо, Колінді є чим пишатися не тільки в плані внутрішніх 

якостей»).  

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

39. 

 

 

 

 

«Це не сексуально! 

П'ять модних табу» 

 

Посилання:   

https://news.obozrev

atel.com/lady/fashion

/eto-ne-seksualno-

pyat-modnyih-

tabu.htm 

 

 

 

15 липня 

2018 року 

 

Мода 

(«Думки»

) 

 

Блоґ 

 

– 

 

+ 

 

Ж 

 

Особиста думка авторки без наукового чи експертного 

обґрунтування цієї позиції. 

 

Ознака таблоїдизації: інформаційний дисбаланс та 

фактологічна несправедливість. 

 

 

40. 

 

 

 

 

 

«Найсексуальніша 

жінка планети стане 

мамою: з'явилися 

фото» 

 

 

15 липня 

2018 року 

 

Lady 

(«Краса») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Автор/ка публікації пише, що Кейт Аптон найсексуальнішою 

жінкою планети назвав журнал Maxim, однак у заголовку це 

подано без лапок як загальновідомий факт. 
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Посилання:   

https://news.obozrev

atel.com/lady/beauty/

samaya-seksualnaya-

zhenschina-planetyi-

stanet-mamoj-

poyavilis-foto.htm 

 

 

Ознака сексуалізації: фізична привабливість (у вузькому 

розумінні) прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознака таблоїдизації: інформаційний дисбаланс та 

фактологічна несправедливість. 

 

41. 

 

 

 

 

 

«Занадто 

сексуально: ФІФА 

пояснила 

несподівану вимогу 

на ЧС-2018» 

 

Посилання:   
https://news.obozrev

atel.com/ukr/sport/fo

otball/menshe-

pokazuvati-krasivih-

ubolivalnits-

zyavilasya-reaktsiya-

fifa-na-nespodivanu-

vimogu.htm 

 

 

 

13 липня 

2018 року 

 

Спорт 

(«Футбол

») 

 

Замітка 

 

– 

 

– 

 

Ж 

 

Замітка має просвітницький характер і покликана попередити 

випадки можливої сексуалізації під час футбольних матчів 

(«Тривала демонстрація дівчат на трибунах може здатися 

неетичною. Крім того, в подібних кадрах глядачі можуть 

побачити натяки на сексуальний підтекст, що також недоречно 

під час трансляції гри»). Однак у цій же публікації є лінк на 

інший матеріал з ознаками порнографії. 

 

 

 

 

42. 

 

 

 

 

«Відома 

супермодель 

показала своє 

сексуальне тіло» 

 

Посилання:    
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/ne

 

13 липня 

2018 року 

 

Шоу 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Ангел Victoria's Secret, бразильська супермодель Алессандра 

Амбросіо поділилася пікантними знімками в купальнику»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  
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ws/vidoma-

supermodel-

pokazala-svoe-

seksualne-tilo.htm 

 

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

 

43. 

 

«"Королева 

соблазна": 

Дорофеева 

восхитила 

сексуальным 

телом» 

 

Посилання:  
https://news.obozrev

atel.com/show/news/

koroleva-soblazna-

dorofeeva-voshitila-

seksualnyim-

telom.htm 

 

 

13 липня 

2018 року 

 

Шоу 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Надя Дорофєєва захопила своїх шанувальників спокусливим 

фото, на якому зображена в купальнику»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

44. 

 

«"Двійник" Кім 

Кардаш'ян 

похвалилася 

сексуальним тілом 

в бікіні: відео» 

 

Посилання:   
https://news.obozrev

atel.com/lady/beauty/

dvojnik-kim-

kardashyan-

 

12 липня 

2018 року 

 

Шоу 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт («одна 

з найвідоміших і високооплачуваних пишнотілих моделей Демі 

Роуз, яку називають «британською Кім Кардаш'ян», показала 

шанувальникам пікантне відео»).  

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  
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pohvastalas-

seksualnyim-telom-

v-bikini-video.htm 

 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

45. 

 

«Сміливо і зухвало: 

Ратаковскі 

сексуально 

оголилася на 

дивані» 

 

Посилання:  
https://www.obozrev

atel.com/ukr/life/peo

ple/emili-ratakovski-

seksualno-

ogolilasya-na-

divani.htm    

 

 

 

12 липня 

2018 року 

 

Lady 

(«Краса») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Емілі Ратаковскі […] порадувала шанувальників 

спокусливими фото, де дівчина зображена майже оголеною») 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

46. 

 

«Сексуальні 

фантазії українок» 

 

Посилання:   

https://news.obozrev

atel.com/lady/sex/sek

sualnyie-fantazii-

ukrainok.htm 

 

 

11 липня 

2018 року 

 

Секс 

(«Думки»

) 

 

Блог 

 

– 

 

+ 

 

Ж 

 

Розмірковування про сексуальність українок Олени 

Самойлової, власниці готелю для секс-ігор. 

 

Ознака таблоїдизації: інформаційний дисбаланс та 

фактологічна несправедливість. 

 

 

47. 

 

«ВООЗ оголосила 

сексуальну 

залежність 

 

11 липня 

2018 року 

 

Lady 

(«Секс») 

 

Замітка 

 

– 

 

– 

 

– 
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психічним 

розладом» 

 

Посилання:  

https://news.obozrev

atel.com/ukr/lady/sex

/vooz-ogolosila-

seksualnu-zalezhnist-

psihichnim-

rozladom.htm 

 

 

 

 

 

48. 

 

«Анфіса Чехова 

виклала сексуальні 

фото в бікіні» 

 

Посилання:   

https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/ne

ws/anfisa-chehova-

viklala-seksualni-

foto-v-bikini.htm 

 

 

 

10 липня 

2018 року 

 

Шоу 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«російська актриса і телеведуча Анфіса Чехова поділилася 

спокусливими знімками»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

49. 

 

«Відпочила в 

Єгипті: туристку 

посадили до 

в'язниці за скарги 

на сексуальні 

домагання» 

 

9 липня 

2018 року 

 

Новини 

 

Замітка 

 

– 

 

– 

 

Ж 
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Посилання: 

https://news.obozrev

atel.com/ukr/travel/n

ews/vidpochila-v-

egipti-turistku-

posadili-do-

vyaznitsi-za-skargi-

na-seksualni-

domagannya.htm  

 

 

 

50. 

 

«7 продуктів, які 

поліпшать ваше 

сексуальне життя» 

 

Посилання: 

https://med.oboz.ua/u

kr/man-health/7-

produktiv-yaki-

polipshat-vashe-

seksualne-

zhittya.htm 

 

 

5 липня 

2018 року 

 

«МедОбо

з» 

(«Чолові

че 

здоров’я»

) 

 

Стаття 

 

– 

 

– 

 

Ч 

 

У статті відсутні джерела інформації, дані не підтверджені 

науково, немає коментарів лікарів. Також не вказаний автор 

публікації. 

 

51. 

 

«Українська ведуча 

похвалилася 

сексуальною 

фігурою в 

купальнику» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/lady/be

auty/ukrainska-

 

5 липня 

2018 року 

 

Lady 

(«Краса») 

 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Українська телеведуча Валерія Крук похвалилася 

сексуальною фігурою»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  
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providna-

pohvalilasya-

seksualnoi-figuroyu-

v-kupalniku.htm 

 

 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

52. 

 

«Майстри спокуси: 

найсексуальніші 

знаки Зодіаку» 

 

Посилання: 

https://news.obozrev

atel.com/lady/astro/

mastera-soblazna-

samyie-seksualnyie-

znaki-zodiaka.htm 

 

 

4 липня 

2018 року 

 

Гороскоп 

 

Стаття 

 

– 

 

– 

 

– 

 

У статті відсутні джерела інформації. 

 

53. 

 

«Настя Каменських 

одягла сексуальну 

спідницю за 2000 

гривень» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/lady/fas

hion/nastya-

kamenskih-odyagla-

seksualnu-

spidnitsyu-za-900-

dolariv.htm 

 

 

 

4 липня 

2018 року 

 

Lady 

(«Мода») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Співачка Настя Каменських продемонструвала стильний і 

сексуальний образ»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 
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54. 

 

«"Ефектна і без 

Потапа": 

Каменських в 

сексуальному 

вбранні виступила 

на фестивалі Atlas 

Weekend» 

 

Посилання:  
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/ne

ws/efektna-i-bez-

potapa-kamenskih-v-

seksualnomu-

vbranni-vistupila-na-

festivali-atlas-

weekend.htm 

 

 

4 липня 

2018 року 

 

Шоу 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Каменських в сексуальному вбранні»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) інформаційний дисбаланс та 

фактологічна несправедливість. 

 

55. 

 

«У мережі показали 

сексуальну ring-girl 

бою Усик – 

Гассієв» 

 

Посилання:   

 

https://hot.obozrevat

el.com/sport/dressing

-room/v-seti-

predstavili-

seksualnuyu-ring-

girl-boya-usik-

gassiev.htm 

 

3 липня 

2018 року 

 

Спорт 

(«Роздяга

-льня») 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«ОBOZREVATEL пропонує своїм читачам познайомитися з 

сексуальною ring-girl Габріель Тейлор, яка буде прикрашати 

вечір боксу»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 
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56. 

 

«"Не ганьбися!" У 

мережі не оцінили 

сексуальний наряд 

Ані Лорак» 

 

Посилання:  

https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/g

ossip/ne-ganbisya-u-

merezhi-ne-otsinili-

seksualnij-naryad-

ani-lorak.htm 

 

 

 

3 липня 

2018 року 

 

Lady 

(«Плітки

») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт («Ані 

Лорак опублікувала фото в новому сексуальному образі»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

57. 

 

«Загрожує довічне: 

Вайнштейна 

звинуватили в 

"хижацькому 

сексуальному 

насильстві"» 

 

Посилання:   

https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/ne

ws/zagrozhue-

dovichne-vanshtejna-

zvinuvatili-v-

hizhatskomu-

seksualnomu-

nasilstvi.htm 

 

 

 

 

3 липня 

2018 року 

 

Шоу 

 

Замітка 

(передрук, 

переклад) 

 

– 

 

– 

 

Ч 
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58. 

 

«Строго і 

сексуально: Настя 

Каменських 

похвалилася 

ефектним образом» 

 

Посилання:  

https://news.obozrev

atel.com/ukr/lady/fas

hion/strogo-i-

seksualno-nastya-

kamenskih-

pohvalilasya-

efektnim-

obrazom.htm 

 

 

 

2 липня 

2018 року 

 

Шоу 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Настя Каменських порадувала стильним і сексуальним 

образом»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

59. 

 

 

 

 

 

 

 

«Українська 

актриса, яка втекла 

до Росії, 

похвалилася 

сексуальної 

фігурою» 

 

Посилання:   
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/u

krainska-aktrisa-

yaka-vtekla-do-rosii-

pohvalilasya-

seksualnoi-

figuroyu.htm 

 

 

2 липня 

2018 року 

 

Шоу 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Галина Безрук похвалилася сексуальною фігурою»).  

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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60. 

 

 

 

«Емілі Ратаковскі 

показала 

сексуальну фігуру: 

пікантні фото» 

 

Посилання:    
https://news.obozrev

atel.com/ukr/lady/be

auty/emili-

ratakovski-pokazala-

seksualnu-figuru-

pikantni-foto.htm 

 

 

 

1 липня 

2018 року 

 

Шоу 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт («27-

річна модель (Емілі Ратаковскі – Ред.) демонструє шикарну 

фігуру, одягнена в злитий купальник», «пікантні фото»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

 

№ 

 

 

Назва 

публікації 

 

 

 

 

 

Дата 

 

 

Рубрика 

 

 

Жанр 

О
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к
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к
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а
л
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а
ц
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а
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и
 

т
а

б
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о
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и
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С
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т
ь

 г
е
р

о
я

  

 

 

Коментар 

 

1 вересня 2019 року – 30 листопада 2019 року (45 публікацій) 

 

 

  1. 

 

«Тренер збірної 

України відповів на 

звинувачення в 

сексуальному 

насильстві» 

 

Посилання:    
https://news.obozrev

atel.com/ukr/sport/sp

ort/trener-zbirnoi-

 

28 

листопада 

2019 року 

 

Спорт 

 

Замітка 

 

– 

 

+ 

 

Ч 

 

Поширена інформація ґрунтується на коментарі у соцмережі 

Facebook. 

 

Ознака таблоїдизації: 1) інформаційний дисбаланс та 

фактологічна несправедливість. 
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ukraini-vidpoviv-na-

zvinuvachennya-v-

seksualnomu-

nasilstvi.htm 

 

 

  2. 

 

«Анальний секс і 

шантаж: тренер 

збірної України 

звинувачений у 

сексуальному 

насильстві» 

 

Посилання:  
https://news.obozrev

atel.com/ukr/sport/sp

ort/analnij-seks-i-

shantazh-trener-

zbirnoi-ukraini-

zvinuvachenij-u-

seksualnomu-

nasilstvi.htm 

 

 

27 

листопада 

2019 року 

 

Спорт 

 

Замітка 

 

– 

 

+ 

 

Ч 

 

Подробиці сексуального насилля, яке начебто мало місце, 

винесені у заголовок. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) примітивність контенту; 2) звернення 

до інстинктів; 4) інформаційний дисбаланс та фактологічна 

несправедливість. 

 

  3. 

 

«Жеребкування 

Євро-2020: у 

мережі показали 

сексуальні фото 

ведучою церемонії» 

 

Посилання:   
https://news.obozrev

atel.com/ukr/sport/fo

otball/zherebkuvanny

a-evro-2020-u-

merezhi-pokazali-

 

27 листо-

пада 2019 

року 

 

Спорт 

(Футбол) 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«сексуальні фото ведучою церемонії») 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 
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seksualni-foto-

veduchoyu-

tseremonii.htm 

 

 

 

  4. 

 

«Питання 

сексуальності на 

1+1: від недолугих 

жартів до викриття 

шарлатанів» 

 

Посилання:  
https://news.obozrev

atel.com/ukr/tv/pitan

nya-seksualnosti-na-

1-1-vid-nedolugih-

zhartiv-do-vikrittya-

sharlataniv.htm   

 

 

27 листо-

пада 2019 

року 

 

ObozTV 

 

Сюжет 

 

– 

 

– 

 

Ж 

 

Просвітницький сюжет у форматі блогу про сексуалізацію на 

українському телебаченні. 

 

 

 

  5. 

 

«Шкіряні штани та 

тваринний принт: 

найсексуальніші 

тренди зими 2019-

2020» 

 

Посилання:  
https://news.obozrev

atel.com/ukr/lady/fas

hion/najseksualnishi-

trendi-zimi-2019-

2020.htm  

 

 

27 листо-

пада 2019 

року 

 

 

Lady 

(«Мода») 

 

Стаття 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«зимовий одяг може бути не тільки теплим і зручним, але 

модним і сексуальним», «OBOZREVATEL підготував добірку 

найкращих трендових речей на зиму 2019-2020, які виглядають 

дуже спокусливо»). 

 

Ознака сексуалізації: 1) фізична привабливість (у вузькому 

розумінні) прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

   

  6. 

 

«Шоу Victoria's 

Secret кінець? 

  

Lady 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 
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Найсексуальніше 

вбрання за всю 

історію» 

 

Посилання:  
https://news.obozrev

atel.com/ukr/lady/sh

ou-victorias-secret-

kinets-

najseksualnishe-

vbrannya-za-vsyu-

istoriyu.htm   

 

22 

листопада 

2019 року 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«OBOZREVATEL вирішив зробити добірку 

найсексуальнішого вбрання за всю його історію»). 

 

Ознака сексуалізації: 1) 

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності.  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) інформаційний дисбаланс та 

фактологічна несправедливість. 

 

  7. 

 

«Постарішали й 

"вигоріли": який 

вигляд зараз мають 

7 найсексуальніших 

учасниць "ВІА 

Гра"» 

 

Посилання:   
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/postarishali-i-

vigorili-yak-zaraz-

viglyadayut-7-

najseksualnishih-

uchasnits-via-gri.htm 

 

 

20 листо-

пада 2019 

року 

 

Шоу 

(«Люди») 

 

Підбірка 

фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«постарішали та вигоріли»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності; 3) людина сприймається як 

предмет і не розглядається як особистість, яка здатна 

самостійно ухвалювати рішення. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

  8. 

 

«Сексуальне 

насильство: як 

протистояти» 

 

 

20 листо-

пада 2019 

року 

 

Суспільс

тво / 

Думки 

 

Блог 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Просвітницький текст у форматі блогу. 
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Посилання:    
https://news.obozrev

atel.com/society/seks

ualnoe-nasilie-kak-

protivostyat.htm 

 

 

 

  9. 

 

«Названа 

найсексуальніша 

жінка Росії: гарячі 

фото красуні» 

 

Посилання:     

https://news.obozrev

atel.com/ukr/lady/be

auty/nazvana-

najseksualnisha-

zhinka-rosii-

garyachi-foto-

krasuni.htm 

 

 

19 

листопада 

2019 року 

 

Lady 

(«Краса») 

 

Рейтинг 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«гарячі фото красуні»). Не визначені критерії, за яким було 

складено рейтинг в журналі MAXIM. 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності; 3) людина сприймається як 

предмет і не розглядається як особистість, яка здатна 

самостійно ухвалювати рішення. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

10. 

 

 

 

 

«"Сексуально 

бажана!" Чехова 

вразила мережу 

фото в білизні» 

 

Посилання:     

https://news.obozrev

atel.com/ukr/lady/be

auty/seksualno-

bazhana-chehova-

vrazila-merezhu-

foto-v-bilizni.htm 

 

15 

листопада 

2019 року 

 

Lady 

(«Краса») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Анфіса Чехова розбурхала шанувальників пікантним 

знімком»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності; 3) людина сприймається як 

предмет і не розглядається як особистість, яка здатна 

самостійно ухвалювати рішення. 
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 Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

11. 

 

 

«Журнал "People" 

назвав ім'я 

найсексуальнішого 

чоловіка в світі» 

 

Посилання:     

https://news.obozrev

atel.com/ukr/tv/zhurn

al-people-nazvav-

imya-

najseksualnishogo-

cholovika-v-sviti.htm 

 

 

13 

листопада 

2019 року 

 

ObozTV 

 

Рейтинг 

 

+ 

 

+ 

 

Ч 

 

Не визначені критерії, за яким було складе-но рейтинг в 

журналі People. 

 

Ознака сексуалізації: 1)  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

12. 

 

«У сексуальній 

білизні та панчохах: 

Камінська вразила 

мережу гарячим 

фото» 

 

Посилання:     

https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/kaminska-

vrazila-merezhu-

garyachim-foto.htm 

 

 

12 листо-

пада 2019 

року 

 

Lady 

(«Люди») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Слава Камінська вразила мережу пікантним знімком», «вона 

позувала у спокусливій чорній білизні та панчохах», «гарячі 

фото»). Для доповнення змісту публікації автор/ка обрала 

лише позитивні відгуки користувачів соцмережі  

 «шанувальники були у захваті від нової публікації Камінської 

та засипали її компліментами»).  

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності; 3) людина сприймається як 

предмет і не розглядається як особистість, яка здатна 

самостійно ухвалювати рішення. 

 



320 
 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

13. «У партії ''Слуга 

народу'' будуть 

спиратись на 

власну 

сексуальність» 

 

Посилання:   
https://news.obozrev

atel.com/tv/v-partii-

sluga-naroda-budut-

delat-upor-na-

sobstvennuyu-

seksualnost.htm    

 

 

11 

листопада 

2019 року 

ObozTV Блог – + – Ведуча запропонувала образи, якими у партії «Слуга народу» 

зможуть скористатися «для збудження електорату». 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) примітивність контенту; 2) гра на 

емоціях. 

 

 

14. 

 

«Названа 

найсексуальніша 

спортсменка світу – 

фото красуні» 

 

Посилання:    

https://hot.obozrevat

el.com/ukr/sport/dres

sing-room/nazvana-

najseksualnisha-

sportsmenka-svitu-

foto-krasuni.htm 

 

 

10 листо-

пада 2019 

року 

 

Спорт 

(«Роздяга

-льня») 

 

Рейтинг 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Рейтинг складений на основі нерепрезентативного опитування 

австралійського видання Busted Coverage. 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності; 3) людина сприймається як 

предмет і не розглядається як особистість, яка здатна 

самостійно ухвалювати рішення. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 
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15. «Засвітила стрункі 

ноги: 61-річна 

Шерон Стоун звела 

з розуму повтором 

сексуальної сцени з 

"Основного 

інстинкту"» 

 

Посилання:    

https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/sheron-stoun-

povtorila-stsenu-z-

osnovnogo-instinktu-

novini-shoubiz.htm 

 

9 

листопада 

2019 року 

Lady 

(«Люди») 

Замітка + + Ж Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«засвітила стрункі ноги»). 

Однак цитата з промови Шерон Стоун, подана у тесті 

публікації, є маніфестом актриси і, можливо, покликана 

змінити ставлення аудиторії до питань сексуальності.  

 

Ознаки сексуалізації: 1) фізична привабливість (у вузькому 

розумінні) прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

 

16. 

 

«"Чоловікам усе 

одно!" Розкрито 

фактори, які 

впливають на 

сексуальне 

задоволення» 

 

Посилання:   

https://med.oboz.ua/s

exualhealth/muzhchi

nam-vse-ravno-

psiholog-rasskazala-

o-faktorah-

vliyayuschih-na-

seksualnuyu-

udovletvorennost-v-

pare.htm 

 

 

 

7 

листопада 

2019 року 

 

МедОбоз 

 

 

Стаття 

(передрук, 

переклад) 

 

– 

 

– 

 

Ч 

/ 

Ж 

 

У публікації наведені результати дослідження, яке провела 

психологиня Шарі Блуменсток із університету Вісконсіна в 

Мадісоні 
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17. 

 

«"Яка сексуальна 

д*па": Чехова 

завела мережу 

пікантним фото» 

 

Посилання:  
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/chehova-zavela-

merezhu-pikantnim-

foto.htm 

 

 

6 

листопада 

2019 року 

 

Lady 

(«Люди») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Анфіса Чехова вразила шанувальників пікантним знімком»). 

Для доповнення змісту публікації використано лише позитивні 

відгуки користувачів соцмережі Instagram («шанувальники були 

у захваті від нової публікації зірки» […] Вони засипали її 

компліментами»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності; 3) людина сприймається як 

предмет і не розглядається як особистість, яка здатна 

самостійно ухвалювати рішення. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

 

18. 

 

«"Зухвала й 

сексуальна!" 

Варнава знялася 

абсолютно голою й 

викликала захват 

мережі» 

 

Посилання:  
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/varnava-

znyalasya-

absolyutno-goloyu-i-

 

5 

листопада 

2019 року 

 

Lady 

(«Люди») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Катерина Варнава поділилася з шанувальниками пікантним 

фото»). Для доповнення змісту публікації використано лише 

позитивні відгуки користувачів соцмережі Instagram 

(«шанувальники були у захваті від нової публікації зірки» […] 

Вони засипали її компліментами»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності; 3) людина сприймається як 

предмет і не розглядається як особистість, яка здатна 

самостійно ухвалювати рішення. 
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viklikala-zahvat-

merezhi.htm  

 

 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

19. 

 

«Щаслива і в 

сексуальному 

вбранні: Ані Лорак 

вийшла у світ із 

молодим коханцем» 

 

Посилання:   
https://news.obozrev

atel.com/show/peopl

e/schastlivaya-i-v-

seksualnom-naryade-

ani-lorak-vyishla-v-

svet-s-molodyim-

lyubovnikom.htm 

 

 

31 жовтня 

2019 року 

 

Lady 

(«Люди») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт («в 

сексуальному вбранні»).   

 

Ознаки сексуалізації: 1)  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності; 2) людина сприймається як предмет і не 

розглядається як особистість, яка здатна самостійно 

ухвалювати рішення. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) інформаційний дисбаланс та 

фактологічна несправедливість. 

 

 

20. 

 

«"Скалічив мою 

психіку, моє 

життя": відомого 

співака 

звинуватили в 

сексуальних 

домаганнях» 

 

Посилання:    

 

25 жовтня 

2019 року 

 

Lady 

(«Люди») 

 

Замітка 

 

– 

 

+ 

 

Ж 

 

Автор/ка публікації подає цитати з обговорення сексуального 

насилля у телевізійній студії. 

 

Ознака таблоїдизації: 1) інформаційний дисбаланс та 

фактологічна несправедливість. 
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https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/vidomogo-

spivaka-zvinuvatili-

v-seksualnih-

domagannyah.htm 

 

 

21. 

 

«Найсексуальніші 

міста: 

опублікований 

незвичайний 

рейтинг» 

Посилання:   

https://news.obozrev

atel.com/travel/news/

samyie-seksualnyie-

goroda-opublikovan-

neobyichnyij-

rejting.htm 

 

 

 

 

24 жовтня 

2019 року 

 

Журнал 

 

Рейтинг 

 

– 

 

+ 

 

– 

 

Рейтинг складений на основі опитування, яке провели 

редактори видання Big 7 Travel серед своїх підписників у 

соціальних мережах. Воно нерепрезентативне. 

 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) примітивність контенту; 2) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

22. 

 

«Донька Сінді 

Кроуфорд 

сексуально 

оголилася на 

камеру: гарячі 

фото» 

 

Посилання:   
https://news.obozrev

atel.com/ukr/lady/be

auty/donka-sindi-

krouford-seksualno-

 

22 жовтня 

2019 року 

 

Lady 

(«Краса») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«сексуально оголилася», «гарячі фото», «18-річна Кайя 

Гербер потішила шанувальників оголеними знімками»). Для 

доповнення змісту публікації використано лише позитивні 

відгуки користувачів соцмережі Instagram («шанувальники 

прийшли в захват від нової публікації зірки […] Вони 

зізналися, що кадри вийшли еротичними, але не вульгарними»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  
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ogolilasya-na-

kameru-garyachi-

foto.htm   

 

 

 

 

 

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

23. 

 

«"Така сексуальна": 

Астаф'єва показала 

спокусливі форми в 

білизні» 

 

Посилання:    

https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/astafeva-

pokazala-spokuslivi-

formi-v-bilizni.htm 

 

 

21 жовтня 

2019 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва 

порадувала шанувальників новими відвертими фото», 

«показала спокусливі форми»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності;  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

24. 

 

«Бій Гвоздик – 

Бетербієв: 

опубліковані фото 

сексуальних ринг-

гьорлз» 

 

Посилання:   

https://hot.obozrevat

el.com/ukr/sport/dres

sing-room/bij-

gvozdik-beterbiev-

 

18 жовтня 

2019 року 

 

Спорт 

(«Роздяга

-льня») 

 

Підбірка 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку редакції подано як факт («OBOZREVATEL 

пропонує своїм читачам яскраві фото дівчат, які прикрасять 

бій Гвоздик – Бетербієв»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності; 3) людина сприймається як 

предмет і не розглядається як особистість, яка здатна 

самостійно ухвалювати рішення. 
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opublikovani-foto-

seksualnih-ring-

gorlz.htm 

 

 

 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів; 4) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

25. 

 

«Гаряче і 

сексуально: добірка 

відвертих фото 

солістки гурту 

KAZKA» 

 

Посилання:    

https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/dobirka-

vidvertih-foto-

solistki-gurtu-

kazka.htm 

 

 

16 жовтня 

2019 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Підбірка 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

У замітці актуалізується питання бодіпозитиву (Олександра 

Зарицька часто показує шанувальникам, що абсолютно 

задоволена своїм тілом», «раніше у неї були комплекси через 

нестандартні параметри».). Суб’єктивну оцінку автора/ки 

публікації подано як факт (Олександра Зарицька позує у 

пікантних фотосесіях»).  

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності; 3) людина сприймається як 

предмет і не розглядається як особистість, яка здатна 

самостійно ухвалювати рішення. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

26. 

 

«"Занадто 

сексуально!" Емілі 

Ратаковскі звабила 

фанатів 

величезними 

грудьми» 

 

Посилання:  

 

15 жовтня 

2019 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Емілі Ратаковскі вразила шанувальників відвертими фото»). 

Для доповнення змісту публікації використано лише позитивні 

відгуки користувачів соцмережі Instagram («шанувальники 

були щиро захоплені новими фото зірки […] Вони засипали її 

компліментами»). 
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https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/quotzanadto-

seksualno-quot-

emili-ratakovski-

zvabila-fanativ-

velicheznimi-

grudmi.htm 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

 

27. 

 

 

Пауліні Андрєєвій – 

31: найсексуальніші 

фото російської 

актриси 

 

Посилання:  

https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/paulini-

andreevij-

mdashnbsp31-

najseksualnishi-foto-

rosijskoi-aktrisi.htm 

 

 

12 жовтня 

2019 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку редакції подано як факт («OBOZREVATEL 

пропонує подивитися підбірку з найбільш спокусливих знімків 

зірки»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

28. 

 

«Сексуальна освіта 

для школярів: про 

що варто говорити з 

дитиною в різному 

віці» 

 

Посилання:  
https://shkola.obozre

vatel.com/news/seks

ualnoe-obrazovanie-

 

11 жовтня 

2019 року 

 

Новини 

 

Замітка 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Просвітницька публікація  
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dlya-shkolnikov-o-

chem-stoit-govorit-s-

rebenkom-v-raznom-

vozraste.htm 

 

 

 

 

29.  

 

«Беллі Хадід – 23: 

найсексуальніші 

фото топ-моделі» 

 

Посилання:  
https://news.obozrev

atel.com/ukr/lady/be

auty/belli-hadid-23-

najseksualnishi-foto-

top-modeli.htm 

 

 

9 жовтня 

2019 року 

 

Lady 

(«Краса») 

 

Підбірка 

фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку редакції подано як факт («OBOZREVATEL 

пропонує побачити найвідвертіші фото моделі»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

30. 

 

«"Було дуже 

гаряче!" Учасники 

"Танців з зірками" 

завели мережу 

сексуальним 

номером» 

 

Посилання:  
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/bulo-duzhe-

garyache-zirki-

tantsiv-z-zirkami-

zaveli-merezhu-

 

7 жовтня 

2019 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ч 

/ 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Людмила Барбір та Євген Кот завели зал своїм сексуальним 

танцем»).  

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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seksualnim-

nomerom.htm 

 

 

31. 

 

«"Ти дуже 

сексуальна": 

тенісний суддя 

приставав до 

дівчинки, яка подає 

м'ячі, під час гри» 

 

Посилання:   
https://hot.obozrevat

el.com/sport/dressing

-room/tyi-ochen-

seksualnaya-

tennisnyij-sudya-

pristaval-k-

devochke-

podayuschej-myachi-

vo-vremya-igryi.htm 

 

 

30 вересня 

2019 року 

 

Спорт 

(«Роздяга

-льня») 

 

Замітка 

 

– 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

32. 

 

«"Сексуально й 

спокусливо!" Кот і 

Мішина завели 

мережу відвертим 

виступом на шоу 

"Танці з зірками"» 

 

Посилання:   
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/seksualno-i-

spokuslivo-kot-i-

mishina-zaveli-

 

30 вересня 

2019 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Ксенія Мішина та її партнер Женя Кот розбурхали глядачів 

сексуальним танцем»). Для доповнення змісту публікації 

використано лише позитивні відгуки користувачів соцмережі 

Instagram ("Дуже пристрасно", "Дуже сексуально і спокусливо", 

"Потенційні переможці").  

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 
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merezhu-vidvertim-

vistupom-na-shou-

tantsi-z-zirkami.htm   

 

 

 

 

 

 

 

33. 

 

 

«Сексуальна 

модель-"копія" 

Кардаш'ян 

блиснула 

величезними 

грудьми в 

крихітному 

купальнику» 

 

Посилання:   
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/seksualna-

model-kopiya-

kardashyan-blisnula-

velicheznimi-

grudmi-v-

krihitnomu-

kupalniku.htm   

 

 

22 вересня 

2019 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт («Демі 

Роуз викликала захват фанів гарячими знімками […] Зірка 

позувала біля басейну у відвертому купальнику з бретельками 

із ланцюга, який майже не приховував величезні груди»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

34. 

 

«Російському 

студенту 

пригрозили 

відрахуванням з 

університету через 

сексуальну 

орієнтацію» 

Посилання:  
https://shkola.obozre

 

18 вересня 

2019 року 

 

Новини 

 

Замітка 

 

– 

 

– 

 

Ч 

 

У публікацію піднято проблему гомофобії у російському 

суспільстві («У Єкатеринбурзі в Уральському державному 

економічному університеті (Росія) студент знаходиться під 

загрозою відрахування через вступ в ЛГБТ-спільноту в 

соцмережі») 
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vatel.com/news/rossi

jskomu-studentu-

prigrozili-

otchisleniem-iz-

universiteta-iz-za-

seksualnoj-

orientatsii.htm    

 

 

35. 

 

«"Яка сексуальна": 

Цибульська 

захопила мережу 

оголеним фото» 

 

Посилання:   
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/yaka-seksualna-

tsibulska-zahopila-

merezhu-ogolenim-

foto.htm 

 

 

 

16 вересня 

2019 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Замітка написана на основі відгуків користувачів соцмережі 

Instagram («Оля Цибульська розбурхала мережу фото, на якому 

позувала оголеною в ліжку. Шанувальники артистки залишили 

десятки позитивних коментарів). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

         

 

36. 

 

 

«Напівгола модель 

на Новому мосту в 

Дніпрі підірвала 

мережу: 

найсексуальніші 

фото» 

 

 

15 вересня 

2019 року 

 

«Життя 

міста» 

(Дніпро) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку редакції подано як факт 

(«OBOZREVATEL вибрав найгарячіші фото моделі і ділиться 

з вами»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  
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Посилання:   
https://news.obozrev

atel.com/ukr/dnipro/c

ity/napivgola-model-

na-novomu-mostu-v-

dnipri-pidirvala-

merezhu-

najseksualnishi-

foto.htm   

 

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

37. 

 

«Знаменитий 

футболіст безглуздо 

відреагував на 

сексуальне відео 

дружини» 

 

Посилання:   
https://hot.obozrevat

el.com/ukr/sport/dres

sing-

room/znamenitij-

futbolist-bezgluzdo-

vidreaguvav-na-

seksualne-video-

druzhini.htm   

 

 

14 вересня 

2019 року 

 

Спорт 

(«Роздяга

-льня») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку редакції подано як факт 

(«Чіро Іммобіле відмовився реагувати на сексуальні танці його 

дружини», «OBOZREVATEL пропонує своїм читачам 

помилуватися пляжними фотографіями красуні»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

38. 

 

 

«''Міс Україна-

2019'': що відомо 

про сексуальну 

красуню» 

 

Посилання: 

https://news.obozrev

atel.com/ukr/lady/mi

 

13 вересня 

2019 року 

 

Lady 

 

 

Стаття 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку редакції подано як факт 

(«що відомо про сексуальну красуню»). 

 

Ознака сексуалізації: 

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 



333 
 

s-ukraina-2019-scho-

vidomo-pro-

seksualnu-

krasunyu.htm    

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

39. 

 

«"Відколи така 

сексуальна?" У 

мережі були 

вражені фото 

української 

тенісистки» 

 

Посилання:    
https://hot.obozrevat

el.com/ukr/sport/dres

sing-room/vidkoli-

taka-seksualna-u-

merezhi-buli-

vrazheni-foto-

ukrainskoi-

tenisistki.htm 

 

 

 

10 вересня 

2019 року 

 

Спорт 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку редакції подано як факт 

(«Леся Цуренко опублікувала гаряче фото з відпочинку в 

іспанському курорті Марбелья»). Для доповнення змісту 

публікації використано лише позитивні відгуки користувачів 

соцмережі Instagram («шанувальники […] розсипалися в 

компліментах Лесі»). 

Ознака сексуалізації: 

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

40. 

 

«"Анаконда": 

українська 

чемпіонка Білодід 

вразила 

сексуальним фото» 

 

Посилання:    
https://hot.obozrevat

el.com/ukr/sport/dres

sing-room/anakonda-

ukrainska-

 

10 вересня 

2019 року 

 

Спорт 

(«Роздяга

-льня») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку редакції подано як факт 

(«Дар'я Білодід проводить відпочинок в Іспанії, звідки 

поділилася пікантним фото в пляжному образі»). Для 

доповнення змісту публікації використано лише позитивні 

відгуки користувачів соцмережі Instagram 

(«користувачі в коментарях захоплюються Дар'єю»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  
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chempionka-bilodid-

vrazila-seksualnim-

foto.htm 

 

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

 

41. 

 

 

«"Закохалася в 

цього сексуального 

мачо": Тодоренко 

стривожила мережу 

обіймами з іншим 

чоловіком» 

 

Посилання:  
https://news.obozrev

atel.com/show/peopl

e/vlyubilas-v-etogo-

seksualnogo-macho-

todorenko-

vstrevozhila-set-

obyatiyami-s-

drugim-

muzhchinoj.htm    

 

 

8 вересня 

2019 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ч 

 

Ознаки сексуалізації: 1) фізична привабливість (у вузькому 

розумінні) прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

42. 

 

«Зірку "Кармеліти" 

звинуватили в 

сексуальних 

домаганнях» 

 

Посилання:    
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/zirku-karmeliti-

 

6 вересня 

2019 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка 

 

– 

 

– 

 

Ч 

 

Сексуальне насильство обговорюється у форматі ток-шоу 
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zvinuvatili-v-

seksualnih-

domagannyah.htm 

 

 

43. 

 

«Зірку "Сутінків" 

зацькували через 

сексуальну 

орієнтацію» 

 

Посилання:    
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/zirku-sutinkiv-

zatskuvali-cherez-

seksualnu-

orientatsiyu.htm 

 

 

3 вересня 

2019 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Інтерв'ю 

(передрук, 

переклад) 

 

– 

 

– 

 

Ж 

 

Підняття проблеми захисту прав ЛГБТ+ 

(акторка Крістен Стюарт «зізналася, що режисери вимагали від 

неї приховувати бісексуальність заради кар'єри, підкуповуючи 

її можливою роллю в кіновсесвіту Marvel»). 

 

 

 

44. 

 

«53-річна зірка 

Голлівуду вразила 

мережу 

сексуальними 

формами» 

 

Посилання: 

https://news.obozrev

atel.com/ukr/lady/be

auty/53-richna-zirka-

gollivudu-zahopila-

merezhu-

seksualnimi-

formami.htm    

 

 

3 вересня 

2019 року 

 

Lady 

(«Краса») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки подано як факт («53-річна зірка 

Голлівуду Сальма Хаєк вразила користувачів мережі 

сексуальними формами») 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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45. 

 

«Сексуальні 

близнючки з 

Лондона захопили 

мережу своєю 

красою» 

 

Посилання:    

https://news.obozrev

atel.com/ukr/lady/be

auty/seksualni-

bliznyuchki-z-

londona-zahopili-

merezhu-svoeyu-

krasoyu.htm 

 

 

3 вересня 

2019 року 

 

Lady 

(«Краса») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки подано як факт («29-річні сестри 

Лора і Клаудія Бадура захопили користувачів мережі своїми 

сексуальними знімками», «OBOZREVATEL пропонує читачам 

побачити найгарячіші фото сестер»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

 

№ 

 

 

Назва 

публікацій 

 

 

 

 

 

Дата 

 

 

 

Рубрика 

 

 

 

Жанр 

О
зн

а
к

и
 

се
к

су
а
л

із
а
ц

ії
 

О
зн

а
к

и
 

т
а

б
л

о
їд

и
за

ц
ії

 

С
т
а

т
ь

 г
е
р

о
я

  

 

  

Коментар 

 

1 січня 2020 року – 31 березня 2020 року (54 публікації) 

 

  1. 

 

«Цибульська 

показала фігуру в 

сексуальній білизні. 

Фото» 

 

Посилання:    

https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/tsibulska-

pokazala-figuru-v-

 

25 березня 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки подано як факт («Ольга 

Цибульська показала спокусливі форми в пікантній білизні»).  
Для доповнення змісту публікації використано лише позитивні 

відгуки користувачів соцмережі Instagram («шанувальники не 

змогли пройти повз ефектний знімок Цибульської, і засипали її 

компліментами»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  
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seksualnij-bilizni-

foto.htm 

 

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

 

  2. 

 

«Світоліна 

похвалилася своїм 

сексуальним фото» 

 

Посилання:    

https://hot.obozrevat

el.com/ukr/sport/dres

sing-room/svitolina-

pohvalilasya-svoim-

seksualnim-foto.htm 

 

 

23 березня 

2020 року 

 

Спорт 

(«Роздяга

-льня») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки подано як факт («Еліна 

Світоліна викликала бурхливе захоплення у шанувальників, 

виклавши в Instagram свою спокусливу чорно-білу 

фотографію», «на українці білий топ, який щільно облягає її 

груди, сексуально підкреслюючи всі інтимні деталі фігури»).  

 

 

Ознака сексуалізації: 

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

 

  3. 

 

«Засуджений за 

сексуальне 

насильство 

Вайнштейн 

захворів 

коронавірусом» 

 

Посилання:  

https://news.obozrev

atel.com/show/peopl

e/osuzhdennyij-za-

seksualnoe-nasilie-

 

22 березня 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

 Замітка 

(передрук, 

переклад) 

 

– 

 

– 

 

Ч 
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vajnshtejn-zabolel-

koronavirusom.htm  

 

 

 

  4. 

 

«Нікітюк блиснула 

пружними грудьми 

в сексуальному 

образі: пікантне 

фото» 

 

Посилання: 

https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/nikityuk-

blisnula-pruzhnimi-

grudmi-v-

seksualnomu-obrazi-

pikantne-foto.htm   

 

 

 

21 березня 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки подано як факт («Леся Нікітюк 

засвітила пружні груди на пікантному знімку»). 

 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

  5. 

 

«Футбольну 

журналістку 

відсторонили від 

роботи через 

сексуальнiсть: 

підсумки спорту 20 

березня» 

 

Посилання:  

https://news.obozrev

atel.com/ukr/sport/fu

tbolnu-zhurnalistku-

vidstoronili-vid-

roboti-cherez-

 

21 березня 

2020 року 

 

Спорт 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки подано як факт 

(«OBOZREVATEL пропонує самостійно переконатися в тому, 

що за наявності такої сексуальної дівчини на пресконференції 

вам теж буде байдуже на запитання журналістів»). 

 

Ознака сексуалізації: фізична привабливість (у вузькому 

розумінні) прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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seksualnist-

pidsumki-sportu-20-

bereznya.htm  

 

 

 

  6. 

 

«Найсексуальніша 

серфінгістка світу 

роздяглася на 

пляжі: опубліковані 

фото» 

 

Посилання: 

https://hot.obozrevat

el.com/ukr/sport/dres

sing-

room/najseksualnisha

-serfingistka-svitu-

rozdyaglasya-na-

plyazhi-

opublikovani-

foto.htm   

 

 

18 березня 

2020 року 

 

Спорт 

(«Роздяга

-льня») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки подано як факт («Алана Бланшар 

здобула популярність не тільки завдяки своїм спортивним 

досягненням, а й після публікації гарячих фото в Instagram»). 

Простежується кореляція між сексуалізацією та популярністю 

у соцмережі («у 2014 році вона зайняла 65-е місце в списку 

"100 найсексуальніших жінок світу" за версією журналу FHM, 

а на її Instagram підписалися 1,8 мільйона осіб»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

  7. 

 

Польська 

фітоняшка 

опублікувала 

сексуальні 

фотографії з 

гірських схилів 

Посилання: 
https://hot.obozrevat

el.com/ukr/sport/dres

sing-room/polska-

fitonyashka-

opublikuvala-

 

13 березня 

2020 року 

 

Спорт 

(«Роздяга

-льня») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 



340 
 

seksualni-fotografii-

z-girskih-shiliv.htm 

 

 

  8. 

 

Італійська 

волейболістка 

поділилася 

сексуальними 

фотографіями в 

купальнику 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/sport/sp

ort/italijska-

volejbolistka-

podililasya-

seksualnimi-

fotografiyami-v-

kupalniku.htm 

 

 

12 березня 

2020 року 

 

Спорт 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки подано як факт («волейболістка 

збірної Італії Вероніка Ангелоні є не тільки однією з провідних 

спортсменок у своїй країні, а й має вкрай привабливу 

зовнішність»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

  9. 

 

«Харві Вайнштейн 

засуджений за 

сексуальне 

насильство: який 

термін він отримав» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/show/peopl

e/harvi-vajnshtejn-

osuzhden-za-

seksualnoe-nasilie-

kakoj-srok-on-

poluchil.htm 

 

11 березня 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка 

 

– 

 

– 

 

Ч 
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10. 

 

«На Одещині 

хлопець убив 

подругу через 

сексуальне 

глузування. Фото і 

відео» 

 

Посилання: 
https://plus.obozrevat

el.com/odesa/acciden

t/na-odesschine-

paren-ubil-podrugu-

iz-za-seksualnyih-

nasmeshek-foto-i-

video.htm 

 

 

10 березня 

2020 року 

 

Події 

 

Замітка 

 

– 

 

– 

 

Ч 

 

 

 

11. 

 

«Українська "Лара 

Крофт": відома 

боксерка з 

сексуальною 

фігурою знялася в 

нижній білизні» 

 

Посилання:  
https://hot.obozrevat

el.com/ukr/sport/dres

sing-room/ukrainska-

lara-kroft-vidoma-

bokserka-z-

 

7 березня 

2020 року 

 

Спорт 

(«Роздяга

-льня») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки подано як факт («Ніла, маючи 

природну красу, "знищує" більшість конкуренток-моделей з 

надлишком силікону). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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seksualnoyu-

figuroyu-znyalasya-

v-nizhnij-bilizni.htm 

 

 

12. 

 

«Священика УПЦ 

МП покарали в 

Одесі за лекцію про 

Ісуса і 

сексуальність. 

Відео» 

 

Посилання: 

https://plus.obozrevat

el.com/ukr/odesa/acc

ident/svyaschenika-

upts-mp-pokarali-v-

odesi-za-lektsiyu-

pro-isusa-i-

seksualnist-

video.htm 

 

 

4 березня 

2020 року 

 

Події 

 

Замітка 

(передрук) 

 

– 

 

– 

 

Ч 

 

У новині зазначається, що «священика Московського 

патріархату відлучили від церкви за "введення віруючих у 

гріховну спокусу" і "хулу на Духа Святого". Його покарали за 

лекцію про сексуальність і "Христа як чоловіка", прочитану на 

богословській конференції».  

 

 

13. 

 

«Нікітюк вразила 

шанувальників 

сексуальним тілом: 

пікантне фото» 

 

Посилання:  
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/nikityuk-

vrazila-

shanuvalnikiv-

seksualnim-tilom-

pikantne-foto.htm 

 

3 березня 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки подано як факт («Леся Нікітюк 

потішила численних шанувальників новим пікантним 

знімком»). 

Для доповнення змісту публікації викорис-тано лише 

позитивні відгуки користувачів соцмережі Instagram 

(«шанувальники Нікітюк не змогли встояти перед її пікантним 

кадром […] Вони засипали телеведучу компліментами»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 
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Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

 

14. 

 

«Надихає бути 

найкращим: дівчина 

хокеїста НХЛ 

порадувала 

сексуальними 

фото» 

 

Посилання: 
https://hot.obozrevat

el.com/sport/dressing

-room/vdohnovlyaet-

byit-luchshim-

devushka-hokkeista-

nhl-poradovala-

seksualnyimi-

foto.htm 

 

 

3 березня 

2020 року 

 

Спорт 

(«Роздяга

-льня») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки подано як факт («кращий хокеїст 

"Міннесоти" з НХЛ швейцарець Кевін Фіала проводить 

найкращий сезон у кар'єрі. І все це завдяки розкішній дівчині 

Джесіці Льюнг, яка надихає його на нові звершення»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

15. 

 

«У Києві помітили 

сексуального 

збоченця, який 

полював на 

дівчинку. Фото» 

 

Посилання: 
https://plus.obozrevat

el.com/ukr/kiyany/cri

me/u-kievi-pomitili-

seksualnogo-

zbochentsya-yakij-

 

2 березня 

2020 року 

 

Кримінал 

 

Замітка 

 

– 

 

+ 

 

Ч 

 

Автор/ка публікації у заголовку та тексті називає чоловіка 

«збоченцем», посилаючись на допис киянки Ольги Клесман у 

Facebook, яка розповіла, що цей чоловік нібито переслідував її 

доньку-підлітка і говорив з нею про секс. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) інформаційний дисбаланс та 

фактологічна несправедливість. 
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polyuvav-na-

divchinku-foto.htm 

 

         

 

16. 

 

«Двох вчителів 

звільнили з 

католицької школи 

через сексуальну 

орієнтацію» 

 

Посилання: 
https://shkola.obozre

vatel.com/ukr/news/k

atolitska-shkola-

zvilnila-vchiteliv-za-

odnostatevi-

shlyubi.htm 

 

 

28 лютого 

2020 року 

 

Новини 

 

Замітка 

 

– 

 

– 

 

Ж 

/ 

Ч 

 

У публікації піднімається проблема прийняття суспільством 

представників ЛГБТ+ 

 

17. 

 

«Харві Вайнштейна 

визнали винним у 

сексуальному 

насильстві» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/show/peopl

e/harvi-vajnshtejna-

priznali-vinovnyim-

 

24 лютого 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка  

 

– 

 

– 

 

Ч 
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v-seksualnom-nasilii-

novosti-mira.htm 

 

18. 

 

«55-річна Беллуччі 

засвітила соковиті 

груди в 

сексуальному боді. 

Фото» 

 

Посилання:https://ne

ws.obozrevatel.com/s

how/people/55-

letnyaya-belluchchi-

zasvetila-sochnuyu-

grud-v-seksualnom-

bodi-foto.htm 

 

 

21 лютого 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки подано як факт («Італійська 

актриса Моніка Беллуччі блиснула розкішними формами в 

сексуальному вбранні»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

19. 

 

«Заводять з 

першого погляду: 

найсексуальніші 

знаки Зодіаку» 

 

Посилання: 
https://astro.obozreva

tel.com/ukr/news/zav

odyat-z-pershogo-

poglyadu-

najseksualnishi-

znaki-zodiaku.htm 

 

 

18 лютого 

2020 року 

 

Астролог

ія 

 

Стаття 

 

– 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки подано як факт 

(«OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку 

найсексуальніші»). Жодних джерел у статті немає. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) примітивність контенту; 2) гра на 

емоціях. 
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20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Українців масово 

вивозять у 

сексуальне та 

трудове рабство: 

страхітлива 

статистика» 

 

Посилання: 
https://plus.obozrevat

el.com/crime/ukraint

sev-massovo-

vyivozyat-v-

seksualnoe-i-

trudovoe-rabstvo-

pugayuschaya-

statistika.htm 

 

 

17 лютого 

2020 року 

 

Розслідув

ання 

 

Замітка 

 

– 

 

+ 

 

Ч 

/ 

Ж 

 

У тексті новини стверджується, що «за роки незалежності 

України 230 тисяч українців опинилися в сексуальному та 

трудовому рабстві».  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) гра на емоціях; 2) інформаційний 

дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

21. 

 

 

 

«Сексуальна зірка 

Голлівуду написала 

відкритого листа 

Путіну: про що 

вона попросила» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/seksualna-zirka-

gollivudu-napisala-

vidkritij-list-putinu-

pro-scho-vona-

poprosila.htm 

 

 

14 лютого 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки подано як факт («сексуальна 

зірка Голлівуду») 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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22. 

 

«Вони зводять з 

розуму мільйони! 

Відверті фото 

найсексуальніших 

актрис, які 

розмовляють 

російською» 

 

Посилання: 

https://news.obozrev

atel.com/ukr/kino/vo

ni-zvodyat-z-

rozumu-miljoni-

vidverti-foto-

najseksualnishih-

aktris-yaki-

rozmovlyayut-

rosijskoyu.htm 

 

 

14 лютого 

2020 року 

 

Кіно 

 

Підбірка 

фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку редакції подано як факт («Як виглядають 

найсексуальніші і розкутіші зірки російського кіно і що про 

них відомо? OBOZREVATEL відібрав п'ятірку кращих за 

нашою версією і розповідає про них читачам»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

23. 

 

«Сексуальна Ріанна 

показала фігуру в 

білизні: яскраве 

фото» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/seksualna-

rianna-pokazala-

figuru-v-bilizni-

yaskrave-foto.htm 

 

 

 

13 лютого 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Популярна американська поп-співачка Ріанна поділилася з 

шанувальниками відвертим фото. На ньому вона позувала у 

білизні, демонструючи сексуальні форми»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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24. 

 

«Брежнєва 

засвітила великі 

груди в 

сексуальному 

вбранні. Фото» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/mriya-bud-

yakogo-cholovika-

brezhneva-zasvitila-

veliki-grudi-v-

seksualnomu-

vbranni-foto.htm 

 

 

 

13 лютого 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Українська співачка Віра Брежнєва похвалилася пишним 

декольте на нових фотографіях»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

25. 

 

«Зводили з розуму 

чоловіків: топ 

найбільш 

сексуальних 

акторок СРСР» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/kino/ih-

hotiv-ves-srsr-

najseksualnishi-

aktrisi-radyanskogo-

kino.htm 

 

 

 

12 лютого 

2020 року 

 

Кіно 

 

Стаття 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку редакції подано як факт 

(«OBOZREVATEL розповість про найсексуальніших артисток 

держави, якої більше немає»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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26. 

 

«Зірка серіалу 

"Універ" сміливо 

поборолася з 

Дар`єю 

Петрожіцькою в 

битві за 

сексуальний образ» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/zirka-serialu-

univer-smilivo-

borolasya-z-

darinoyu-

petrozhitskoj-v-bitvi-

za-seksualnij-

obraz.htm 

 

 

 

7 лютого 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки подано як факт («Фотознімок 

Рудової ознаменований помітним сексуальним відтінком – 

актриса стоїть перед камерою в костюмованій нижній 

білизні»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

27. 

 

«"Памела Андерсон 

відпочиває!" Асмус 

блиснула формами 

в сексуальному 

купальнику. Фото» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/pamela-

anderson-

vidpochivae-asmus-

blisnula-formami-v-

 

7 лютого 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки подано як факт («Російська 

актриса Христина Асмус поділилася спокусливим знімком, на 

якому продемонструвала струнку фігуру в ефектному 

купальнику). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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seksualnomu-

kupalniku-foto.htm 

 

 

28. 

 

 

«Настя Каменських 

в сексуальній сукні 

пообіцяла сюрприз 

на 14 лютого» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/nastya-

kamenskih-v-

seksualnij-sukni-

poobitsyala-syurpriz-

na-14-lyutogo.htm 

 

 

 

6 лютого 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки подано як факт («NK (Настя 

Каменських – Ред.) виклала фрагмент відеокліпу, у якому 

постала перед публікою в сексуальній сукні і зробила 

відповідний анонс»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

29. 

 

 

«Напівгола "копія" 

Кім Кардаш`ян 

блиснула 

сексуальним тілом: 

гаряче фото» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/kopiya-kim-

kardashyan-blisnula-

seksualnim-tilom-

garyache-foto.htm 

 

 

 

6 лютого 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки подано як факт («Демі Роуз, яку 

таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, поділилася 

з шанувальниками спокусливим фото. Так, на ньому зірка 

позувала у відвертому боді, продемонструвавши соковиті 

форми») 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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30. 

 

 

«Сексуальна 

модель анонсувала 

нові "голі" акції під 

час матчів – 

опубліковані фото 

красуні» 

 

Посилання: 
https://hot.obozrevat

el.com/ukr/sport/dres

sing-room/seksualna-

model-anonsuvala-

novi-goli-aktsii-pid-

chas-matchiv-

opublikovani-foto-

krasuni.htm 

 

 

 

6 лютого 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки подано як факт («сексуальна 

модель»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

31.  

 

 

«Найкрасивіша 

жінка в світі 

блиснула 

сексуальною 

фігурою в 

крихітному 

купальнику: 

пікантні фото» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/lady/be

auty/najkrasivisha-

zhinka-v-sviti-

blisnula-

seksualnoyu-

 

5 лютого 

2020 року 

 

Lady 

(«Краса») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки подано як факт («Американська 

модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в 

світі, знову порадувала шанувальників спокусливими фото в 

купальнику»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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figuroyu-v-

krihitnomu-

kupalniku.htm 

 

 

 

32. 

 

 

«Як залишатися 

молодою та 

сексуальною: 50-

річна британка 

розкрила секрет 

привабливості» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/lady/be

auty/50-richna-

britanka-rozkrila-

sekret-

privablivosti.htm 

 

 

 

4 лютого 

2020 року 

 

Lady 

(«Краса») 

 

Замітка 

(передрук, 

переклад) 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Згадка про «сексуальність» («як залишатися сексуальною») 

з’явилася у заголовку після перекладу з англійської мови на 

українську. 

 

Ознака сексуалізації: 

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) гра на емоціях; 2) примітивність 

контенту. 

 

 

 

 

33. 

 

 

«Вірі Брежнєвій – 

38 років: 

найсексуальніші 

фото екс-"ВІА 

Гри"» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/viri-brezhnevij-

38-rokiv-

najseksualnishi-foto-

eks-via-gri.htm 

 

3 лютого 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Підбірка 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку редакції подано як факт 

(«OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити 

найсексуальніші фото співачки»). 

 

Ознака сексуалізації: 

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 
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34. 

 

«Сексуальна 

наречена гравця 

збірної України 

зачарувала мережу» 

 

Посилання: 
https://hot.obozrevat

el.com/ukr/sport/dres

sing-room/seksualna-

narechena-gravtsya-

zbirnoi-ukraini-

zacharuvala-

merezhu.htm 

 

 

 

2 лютого 

2020 року 

 

Спорт 

(«Роздяга

-льня») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку редакції подано як факт 

(«сексуальна наречена», «OBOZREVATEL пропонує своїм 

читачам помилуватися розкішними знімками красуні»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

35. 

 

«Брав участь в 

оргіях із 13 років: 

Ріанна закрутила 

роман із 

сексуально-

одержимим 

репером» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/brav-uchast-v-

orgiyah-z-13-rokiv-

rianna-zakrutila-

roman-z-seksualno-

oderzhimim-

reperom.htm 

 

31 січня 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ч 

 

Автор/ка публікації репрезентує Ракіма Майерса як учасника 

«сексуальних оргій» і виносить цю інформацію у заголовок  

(«артист неодноразово заявляв про свою любов до сексу […] в 

інтерв'ю виданню Esquire він зізнався, що вперше взяв участь в 

оргії в 13 років»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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36.  

 

«Гвалтували дітей: 

фігуристки 

розповіли про 

сексуальні збочення 

тренерів» 

 

Посилання: 
https://hot.obozrevat

el.com/ukr/sport/dres

sing-

room/gvaltuvali-

ditej-figuristki-

rozpovili-pro-

seksualni-

zbochennya-

treneriv.htm 

 

 

 

30 січня 

2020 року 

 

Спорт 

(«Роздяга

-льня») 

 

Замітка 

 

– 

 

+ 

 

Ж 

/ 

Ч 

 

Автор/ка використовує головне фото, що не відповідає 

контексту новини.  

 

Ознака таблоїдизації: інформаційний дисбаланс та 

фактологічна несправедливість. 

 

 

37. 

 

«"Ах, яка 

сексуальна": 

Нікітюк вразила 

мережу пікантним 

фото в бікіні» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

 

30 січня 

2020 року 

 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка відпочиває в Дубаї 

(ОАЕ), вразила шанувальників пікантним фото з пляжу»). Для 

доповнення змісту публікації використано лише позитивні 

відгуки користувачів соцмережі Instagram («Шанувальники 

засипали зірку компліментами, зазначивши, що вона "дуже 

сексуальна і красива"»). 
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ople/nikityuk-

vrazila-merezhu-

pikantnim-foto-v-

bikini.htm 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

 

38. 

 

«Каменських 

засвітила соковиті 

форми в 

сексуальному 

купальнику» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/kamenskih-

zasvitila-sokoviti-

formi-v-

seksualnomu-

kupalniku.htm 

 

 

30 січня 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Українська співачка Настя Каменських продемонструвала 

розкішну фігуру в крихітному купальнику»). Для доповнення 

змісту публікації використано лише позитивні відгуки 

користувачів соцмережі Instagram («У коментарях під фото 

фанати засипали Каменських компліментами, зазначивши, що 

співачка перебуває в шикарній формі»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

 39. 

 

 

 

«У мережі набирає 

популярність 

сексуальна 

гольфістка з Китаю 

– опубліковано 

гарячі фото 

красуні» 

 

30 січня 

2020 року 

 

Спорт 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Фотографії сексуальної гольфістки з Китаю Лілі Муніхі 

викликали великий ажіотаж у мережі»). Простежується 

кореляція між сексуалізацією та популярністю у соцмережі («В 

Instagram на неї (Лілі Муніхі – Ред.) підписалося вже 282 тисяч 

осіб»). 
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Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/sport/sp

ort/u-merezhi-

nabirae-populyarnist-

seksualna-golfistka-

z-kitayu-

opublikovani-foto-

krasuni.htm 

 

 

Ознака сексуалізації: 

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

40. 

 

«"Така сексуальна": 

42-річна Климова 

завела мережу 

гарячими фото в 

купальнику» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/taka-seksualna-

42-richna-klimova-

zavela-merezhu-

garyachimi-foto-v-

kupalniku.htm 

 

 

 

28 січня 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Російська актриса Катерина Климова показала розкішну 

фігуру в спокусливому купальнику». Для доповнення змісту 

публікації використано лише позитивні відгуки користувачів 

соцмережі Instagram («Шанувальники зірки не змогли 

залишитися байдужими, побачивши фотографії Катерини. У 

коментарях фанати засипали артистку компліментами»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

 

 

 

41. 

 

 

«Самбурська після 

сексуальних трусів 

 

25 січня 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 
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показала 

моторошно 

депресивні фото» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/samburska-

pislya-seksualnih-

trusiv-pokazala-

motoroshno-

depresivni-foto.htm 

 

 

фото з 

Instagram 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Самбурська після сексуальних трусів показала моторошно 

депресивні фото»). 

 

Ознака сексуалізації: фізична привабливість (у вузькому 

розумінні) прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

42. 

 

 

«Тіні Кароль – 35: 

найсексуальніші 

образи зірки» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/tini-karol-35-

najseksualnishi-

obrazi-zirki.htm 

 

 

 

25 січня 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Підбірка 

фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку редакції подано як факт 

(«OBOZREVATEL вирішив згадати найсексуальніші образи 

артистки і показати, як вона виглядала на початку своєї 

кар'єри»). 

 

Ознака сексуалізації: фізична привабливість (у вузькому 

розумінні) прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

43. 

 

 

«Заборонене 

кохання та 

сексуальна 

звабниця: вийшов 

новий кліп від 

режисерки Олени 

Вінярської» 

 

 

23 січня 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку редакції подано як факт 

(«сексуальна звабниця»). 

 

Ознака сексуалізації: фізична привабливість (у вузькому 

розумінні) прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 
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Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/za

boronene-kohannya-

ta-seksualna-

zvabnitsya-vijshov-

novij-klip-vid-

rezhiserki-oleni-

vinyarskoi.htm 

 

 

 

 

 

 

44. 

 

 

«"Сексуальна": 

українська 

телеведуча 

блиснула великими 

грудьми в 

купальнику» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/seksualna-

ukrainska-

televeducha-blisnula-

velikimi-grudmi-v-

kupalniku.htm 

 

 

 

23 січня 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Примітно, що ефектний купальник акцентував увагу на 

пишних грудях телеведучої, а також підкреслив стрункі ноги»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

45. 

 

 

«"Занадто 

сексуально!" 

Дорофєєва показала 

голі сідниці на 

фото» 

 

 

22 січня 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Пропонуємо подивитися й на інші спокусливі фото Наді 

Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників у мережі 

останнім часом»). Коментар одного з користувачів мережі 

автор/ка виніс/ла у заголовок. 
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Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/dorofeeva-

pokazala-goli-

sidnitsi-na-foto.htm 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

 

 

 

 

46. 

 

 

«"Дуже 

сексуально": 

Каменських 

похвалилася 

мокрим тілом в 

бікіні. Фото» 

 

Посилання: 

https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/kamenskih-

pohvalilasya-

mokrim-tilom-v-

bikini-foto.htm 

 

 

 

21 січня 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Популярна українська співачка Настя Каменських (NK) 

вразила шанувальників гарячим знімком»). Коментар одного з 

користувачів мережі автор/ка виніс/ла у заголовок. 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

47. 

 

 

«Новосад визнала 

провал ідеї з 

сексуальною 

освітою в школах: 

названа причина» 

 

20 січня 

2020 року 

 

Новини 

 

Замітка 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Публікація має просвітницьку мету – обговорення проблеми 

сексуальної освіти в українських школах. 
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Посилання: 
https://shkola.obozre

vatel.com/ukr/news/n

ovosad-viznala-

proval-idei-z-

seksualnoyu-

osvitoyu-v-shkolah-

nazvana-

prichina.htm 

 

 

48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Каменських 

попозувала для 

Playboy в 

сексуальних 

образах: палкі 

фото» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/na

stya-kamenskih-v-

troh-seksualnih-

obrazah-prikrasila-

meksikanskij-

playboy.htm 

 

 

19 січня 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Наряд підкреслив сексуальні сідниці жінки Потапа»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

49. 

 

 

 

 

«"Шалено 

сексуальна": 

Сєдокова вразила 

шанувальників 

пікантним фото» 

 

 

10 січня 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Українська співачка Анна Сєдокова вразила шанувальників 

пікантним фото»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  
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Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/sedokova-

rozburhala-

shanuvalnikiv-

pikantnim-foto.htm 

 

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

50. 

 

 

 

 

«"Дуже 

сексуальна": 

Нікітюк викликала 

ажіотаж різдвяним 

фото» 

 

Посилання: 
https://plus.obozrevat

el.com/ukr/crime/duz

he-seksualna-

nikityuk-viklikala-

azhiotazh-

rizdvyanim-foto.htm 

 

 

 

8 січня 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Для доповнення змісту публікації використано лише позитивні 

відгуки користувачів соцмережі Instagram («Однак користувачі 

мережі закидали Нікітюк компліментами, високо оцінивши її 

зовнішній вигляд»). Коментар одного з користувачів мережі 

автор/ка виніс/ла у заголовок («Дуже сексуальна»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

 

51. 

 

 

 

«Ірина Шейк 

сексуально 

оголилася на пляжі: 

пікантне фото» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/irina-shejk-

seksualno-

ogolilasya-na-

 

2 січня 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Всесвітньо відома модель Ірина Шейк вразила 

шанувальників пляжним знімком […], продемонструвавши 

розкішні груди та "п'яту точку"»). 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 
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plyazhi-pikantne-

foto.htm 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

52. 

 

«Найкрасивіша 

жінка в світі 

блиснула 

сексуальною 

фігурою в 

крихітному 

купальнику» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/lady/be

auty/najkrasivisha-

zhinka-v-sviti-

blisnula-

seksualnoyu-

figuroyu-v-

krihitnomu-

kupalniku.htm 

 

 

2 січня 

2020 року 

 

Lady 

(«Краса») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою в світі, 

показала спокусливі фото», «сексуальний купальник, який ледь 

прикривав груди Хадід, підкреслив розкішні форми моделі»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

53. 

 

«"Красиві груди": 

"коханка" Меладзе 

засвітила апетитні 

форми в 

сексуальній 

білизні» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/krasivi-grudi-

 

2 січня 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки публікації подано як факт 

(«Еріка Герцег, якій приписують роман з продюсером 

Костянтином Меладзе, поділилася гарячим фото. Спокусливий 

знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 
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kohanka-meladze-

zasvitila-apetitni-

formi-v-seksualnij-

bilizni.htm 

 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

54. 

 

«Олені Кравець – 

43: найсексуальніші 

фото зірки 

"Кварталу"» 

 

Посилання: 
https://news.obozrev

atel.com/ukr/show/pe

ople/oleni-kravets-

43-najseksualnishi-

foto-zirki-

kvartalu.htm 

 

 

 

1 січня 

2020 року 

 

Шоу 

(«Люди) 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Суб’єктивну оцінку редакції подано як факт 

(«OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку з найбільш 

спокусливих знімків знаменитості»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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Додаток Ж2 

Ознаки сексуалізації та об’єктивізації на сайті «ТСН» 

 

 

 

 

№ 

 

 

Назва  

публікації 

 

 

 

 

Дата 

 

 

 

Рубрик

а 

 

 

 

Жанр 

О
зн

а
к

и
 

се
к

су
а
л

із
а
ц

ії
 

О
зн

а
к

и
 

т
а
б
л

о
їд

и
за

ц
ії

 

С
т
а
т
ь

 г
е
р

о
я

  

 

 

Коментар 

 

  1 липня 2018 року – 13 грудня 2018 року (20 публікації) 
 

 

  1. 

 

«З лімузина на 

парад: центром 

Львова пройшлись 

дівчата у 

купальниках»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/ukrayin

a/z-limuzinu-na-

parad-centrom-

lvova-proyshlis-

divchata-u-

kupalnikah-

1195056.html 

 

 

 

1 липня 

2018 року 

 

Україна 

 

Замітка 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

Ж 

 

У замітці не заперечується, що акція з дівчатами у купальниках 

– для привернення уваги («організатори акції хотіли 

привернути увагу до конкурсу краси»). 

 

Ознака сексуалізації: 

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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  2. 

 

«Зірки, постраждалі 

в боротьбі за красу» 

 

Посилання: 
https://tsn.ua/lady/zv

ezdy/zvezdy/zirki-

yaki-postrazhdali-v-

borotbi-za-krasu-

513299.html 

 

 

2 липня 

2018 року 

 

Леді 

 

Підбірка 

фото 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

Ж 

 

У публікації немає посилань на авторитетні джерела 

інформації про пластичні операції знаменитостей. Авторка 

висловлює свою думку та припущення, коли оцінює фотографії  

(«Слава секс-бомб не дає спокою багатьом зіркам, які готові на 

все, аби збільшити свій бюст»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

3. 

 

«Найсексапільніша 

вболівальниця: 

відома італійська 

модель та телезірка 

тішить своїх 

підписників 

пікантними фото» 

(8 фото)  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/glamur/

nayseksualnisha-

vbolivalnicya-

vidoma-italiyska-

model-ta-telezirka-

tishit-svoyih-

pidpisnikiv-

pikantnimi-foto-

1198899.html 

 

 

9 серпня 

2018 року 

 

Гламур 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«найсексапільніша вболівальниця»). Простежується кореляція 

між сексуалізацією та популярністю у соцмережі («на її 

(Клаудії Романі – Ред.) сторінку в соцмережі підписано 668 

тисяч людей, яку Романі регулярно оновлює новими фото»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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 4.  

 

«Вдягай чорну 

шкіру і домінуй: 

тенденції моди 

сезону осінь-зима 

2018-2019 

(15 фото)»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/lady/mo

da/pisk-

mody/vdyagay-

chornu-shkiru-i-

dominuy-tendenciyi-

modi-sezonu-osin-

zima-2018-2019-

1202163.html 

 

 

17 серпня 

2018 року 

 

Леді 

 

Підбірка 

фото 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«модний одяг цієї осені і зими має виглядати так, ніби ви 

купили його у секс-шопі», «дизайнери видали нам карт-бланш 

на агресивну сексуальність буквально на грані фолу»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів 

 

 

 

5. 

 

«Магічний оргазм: 

ритуали для 

фантастичного 

сексу»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/blogi/th

emes/sex_relations/m

agichniy-orgazm-

rituali-dlya-

fantastichnogo-

seksu-1202982.html 

 

 

17 серпня 

2018 року 

 

Блоги 

 

Блог 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації по-дано як факт 

(«Якщо попросити вас уявити відьму, то у вашій голові 

неодмінно з’явиться образ привабливої сексуальної жінки»). 

 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів 
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6. 

 

«Кіно на двох: Алан 

Бадоєв та 

напівоголена 

TAYANNA знялись 

у відвертій 

фотосесії (6 фото)»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/glamur/

kino-na-dvoh-alan-

badoyev-ta-

napivogolena-

tayanna-znyalis-u-

vidvertiy-fotosesiyi-

1211040.html 

 

 

3 вересня 

2018 року 

 

Гламур 

 

Замітка 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

Ж 

/ 

Ч 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт («крім 

спільних досить пікантних чорно-білих фото, відвертим стало 

і інтерв'ю героїв») 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів 

 

 

7. 

 

«Як гормони 

впливають на 

сексуальне життя»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/lady/ps

ychologia/seks/yak-

gormoni-vplivayut-

na-seksualne-zhittya-

574564.html 

 

 

6 вересня 

2018 року 

 

Леді 

(Психо

логія + 

Секс) 

 

Стаття 

 

– 

 

– 

 

– 

 

У статті авторка бере коментар у головного сексопатолога м. 

Києва, керівника Центру планування сім'ї, сексології та 

репродукції, професора Бориса Ворника. 

 

 

 

 

8. 

 

«Чи повинна жінка 

відчувати оргазм?»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/lady/ps

ychologia/seks/chi-

 

11 вересня 

2018 року 

 

Леді 

(Психо

логія + 

Секс) 

 

Стаття 

 

– 

 

– 

 

Ж 

 

У статті авторка бере коментар у 

сексолога Георгія Селюкова, доцента кафедри психіатрії, 

сексології та медичної психології Національного медичного 

університету.  

 



368 
 

povinna-zhinka-

vidchuvati-orgazm-

488068.html 

 

 

9. 

 

«Надя Дорофєєва у 

блискучій сукні 

продемонструвала 

розкішний образ»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/lady/ne

ws/show-

biznes/nadya-

dorofyeyeva-u-

bliskuchiy-sukni-

prodemonstruvala-

rozkishniy-obraz-

1215000.html 

 

 

11 вересня 

2018 року 

 

Леді 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«Вбрання ідеально сидить на стрункій фігурі співачки»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

10. 

 

«Як підвищити 

свою 

сексуальність»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/lady/ps

ychologia/seks/yak-

pidvischiti-svoyu-

seksualnist-

627126.html 

 

 

18 вересня 

2018 року 

 

Леді 

(Психо

логія + 

Секс) 

 

 

Стаття 

 

– 

 

 

+ 

 

 

 

– 

 

У статті авторка не наводить жодного джерела для 

підтвердження тих тез, про які вона пише у публікації. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) примітивність контенту; 2) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 
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11. 

 

«Сексуальність – не 

табу: Папа 

Римський закликав 

молодь готуватися 

до любовних утіх»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/svit/sek

sualnist-ne-tabu-

papa-rimskiy-

zaklikav-molod-

gotuvatisya-do-

lyubovnih-utih-

1219377.html 

 

19 вересня 

2018 року 

Світ Замітка – 

 

+ 

 

 

– У публікації автор/ка цитує слова Папи Римського: 

«Сексуальність – не табу. Любов між чоловіком і жінкою, коли 

вона пристрасна, веде вас до вічного життя». Ознака 

таблоїдизації: сенсаційний заголовок.  
 
Ознака таблоїдизації: 

гра на емоціях. 

 

12. 

 

«Вагінальний 

оргазм: міф чи 

правда?» 

 

Посилання: 
https://tsn.ua/lady/ps

ychologia/seks/vagin

alniy-orgazm-mif-

chi-pravda-

488069.html 

 

 

20 вересня 

2018 року 

 

Леді 

(Психо

логія + 

Секс) 

 

 

Стаття 

 

– 

 

– 

 

Ж 

 

У статті авторка не наводить жодного джерела для 

підтвердження тих тез, про які вона пише у публікації. 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) примітивність контенту; 2) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

13. 

 

 

«Як не соромно: 

зірки в тонких 

білих майках без 

білизни»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/lady/ne

 

25 вересня 

2018 року 

 

Леді 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Підбірка 

фото  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт («Дами 

вдягають білі майки і не вдягають ліфчики. Виглядає це дуже 

сексуально»). 

 

Ознака сексуалізації: 

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 
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ws/show-biznes/yak-

ne-soromno-zirki-v-

tonkih-bilih-maykah-

bez-bilizni-

1222746.html 

 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) примітивність контенту; 2) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

14.  

 

«Секс з набагато 

молодшим 

чоловіком: плюси і 

мінуси» 

 

Посилання: 
https://tsn.ua/lady/ps

ychologia/seks/seks-

z-nabagato-

molodshim-

cholovikom-plyusi-i-

minusi-569091.html 

 

 

10 жовтня 

2018 року 

 

Леді 

(Психо

логія + 

Секс) 

 

 

Стаття 

 

– 

 

 

+ 

 

 

 

Ж 

 

У статті авторка не наводить джерел для підтвердження тих 

тез, про які вона пише у публікації. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) примітивність контенту; 2) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

«Топ-5 фраз, які 

дратують жінок 

після сексу»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/blogi/th

emes/sex_relations/k

amasutra-dlya-

chaynikiv-top-5-fraz-

pislya-seksu-yaki-

dratuyut-zhinok-

1181997.html 

 

 

17 жовтня 

2018 року 

 

Блоги 

 

Блог 

 

– 

 

 

+ 

 

 

 

Ж 

 

У статті авторка не наводить джерел для підтвердження тих 

тез, про які вона пише у публікації. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) примітивність контенту; 2) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 
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16. 

 

 

«В образі зухвалої 

кішки: Демі Роуз у 

провокаційному 

костюмі сходила на 

вечірку» 

 

Посилання: 
https://tsn.ua/lady/ne

ws/show-biznes/v-

obrazi-zuhvaloyi-

kishki-demi-rouz-u-

provokaciynomu-

kostyumi-shodila-na-

vechirku-

1240632.html 

 

 

29 жовтня 

2018 року 

 

Леді 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт («23-

річна модель у своєму образі зробила ставку на 

сексуальність»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів 

 

 

17. 

 

 

«7 правил 

формування 

здорової 

сексуальності у 

дітей»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/lady/do

m_i_deti/deti/7-

pravil-formuvannya-

zdorovoyi-

seksualnosti-u-ditey-

491594.html 

 

 

31 жовтня 

2018 року 

 

Леді 

(Дім та 

діти) 

 

Стаття 

 

– 

 

– 

 

– 

 

У статті авторка наводить рекомендації лікаря-психотерапевта 

вищої категорії, психолога, міжнародного тренера-

консультанта з питань збереження здоров'я Олени Голоцван. 

 

18. 

 

 

«Він випромінює 

сексуальність: 

Ольга Сумська про 

 

3 

листопада 

2018 року 

 

Гламур 

 

Замітка 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

Ч 

/ 

Ж 

 

У замітці автор/ка цитує слова телеведучої Каті Осадчої, яка 

запитала в Ольги Сумської, як їй «працювалося на знімальному 

майданчику з Винником» (Олегом Винником – українським 
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спільні знімання з 

Олегом Винником»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/glamur/

vin-viprominyuye-

seksualnist-olga-

sumska-pro-

znimannya-z-

olegom-vinnikom-

1243815.html 

 

співаком – Ред.), адже і вона, і він – «українські секс-символи». 

На це О. Сумська відповідає: «Він випромінює сексуальність, 

ну і всі ми помічаємо. Харизма – аж променями. Неймовірний 

аромат розкішних одеколонів завжди, оці м'язи, костюм, 

імідж, голос». 

 

Ознака сексуалізації: 

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

 

19. 

 

 

 

«У сексуальному 

вінтажному міні: 

Блейк Лайвлі на 

показі Versace»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/lady/ne

ws/show-biznes/u-

seksualnomu-

vintazhnomu-mini-

bleyk-layvli-na-

pokazi-versace-

1259823.html 

 

 

4 грудня 

2018 року 

 

Леді 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт («Блейк 

Лайвлі днями відвідала показ преколекції Versace в Нью-

Йорку, де з'явилася в дуже сексуальній вінтажній сукні від 

Versace», «31-річна актриса зробила ставку на сексуальність»). 

 

Ознака сексуалізації: 

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

20. 

 

 

«Дуже відверто: 

оголена Тіна 

Кароль знялася у 

новому кліпі з 

чоловіком»  

 

 

7 грудня 

2018 року 

 

Леді 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«Режисер кліпу Хіндрек Маасик робить ставку на 

жіночність і красу самої артистки, обігруючи в кліпі 

граціозність її привабливого образу»). 

 

Ознака сексуалізації: 



373 
 

Посилання: 
https://tsn.ua/lady/ne

ws/show-

biznes/duzhe-

vidverto-ogolena-

tina-karol-znyalasya-

u-novomu-klipi-z-

cholovikom-

1261920.html 

 

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознака таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

Назва  

публікації 

 

 

 

 

Дата 

 

 

 

Рубрик

а 

 

 

 

Жанр 

О
зн

а
к

и
 

се
к

су
а
л

із
а
ц

ії
 

О
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а
к

и
 

т
а
б
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о
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и
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ц
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С
т
а
т
ь
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е
р

о
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Коментар 

 

1 червня 2019 року – 25 вересня 2019 року (20 публікацій) 

 

1. 

 

«Троянди, ромби, 

леопард: колекція 

Blumarine прет-а-

порте сезону осінь-

зима 2019-2020 

(42 фото)»  

 

Посилання: 

https://tsn.ua/lady/mo

da/shkola-

stilya/troyandi-

rombi-leopard-

kolekciya-blumarine-

pret-a-porte-sezonu-

 

2 червня 

2019 року 

 

Леді 

(«Мода

») 

 

Підбірка 

фото 

 

– 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) застосування принципу гедонізму. 
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osin-zima-2019-

2020-1355007.html 

 

 

2. 

 

«У відвертій сукні і 

з довжелезними 

дредами: ефектна 

Сіара на фешн-

церемонії» 

 

 Посилання: 

https://tsn.ua/lady/ne

ws/show-biznes/u-

vidvertiy-sukni-i-z-

dovzheleznimi-

dredami-efektna-

siara-na-feshn-

ceremoniyi-

1356639.html 

 

 

4 червня 

2019 року 

 

Леді 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт («33-

річна співачка поєднала у своєму аутфіті сексуальність і 

зухвалість»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

«Авторка "Їсти, 

молитися, кохати" 

Елізабет Ґілберт 

випускає новий 

роман "Місто 

дівчат"» 

 

Посилання: 

https://tsn.ua/books/v

idoma-amerikanska-

pismennicya-

elizabet-gilbert-

napisala-noviy-

roman-misto-

 

4 червня 

2019 року 

 

Книги 

 

Замітка 

 

– 

 

– 

 

Ж 

 

Анонс виходу нової книги Елізабет Ґілберт. У публікації 

вказано, що «за словами авторки, у романі є все: гламур, 

пригоди та жіноча сексуальність […] У центрі книги – історія 

молодої жінки, яка усвідомлює: не потрібно бути красивою 

дівчиною, щоб стати хорошою людиною». 
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divchat-

1356960.html 

 

 

4.  

 

«З оголеними 

плечима і 

сексуальним 

декольте: Лілі 

Олдрідж у 

яскравому аутфіті 

на світському 

заході»  

 

Посилання: 

https://tsn.ua/lady/ne

ws/show-biznes/z-

ogolenimi-plechima-

i-seksualnim-

dekolte-lili-oldridzh-

u-yaskravomu-

autfiti-na-svitskomu-

zahodi-1362927.html 

 

 

14 червня 

2019 року 

 

Леді 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт («33-

річна модель одягла жовту сукню, яка підкреслила її 

сексуальність»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

  

 

5. 

 

«Супердід, 

стражденна 

блудниця і хроніки 

спуску в пекло: яка 

сучасна українська 

міфологія» 

 

Посилання: 

https://tsn.ua/blogi/th

emes/culture/superdi

d-strazhdenna-

 

21 червня 

2019 року 

 

Блоги   

 

Блог 

 

– 

 

+ 

 

Ж 

 

У своєму блозі авторка подає досить дискусійні тези, часто без 

посилань на джерела («Чоловіків зачаровує не зілля, а 

молодість, краса і сексуальність. Якщо жінка – відьма, то 

тому, що лише вона може перемогти смерть, народивши 

дитину»). 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 
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bludnicya-i-hroniki-

spusku-v-peklo-

yaka-suchasna-

ukrayinska-

mifologiya-

1366467.html 

 

 

6. 

 

 

«Битва образів Тіни 

Кароль: чорна 

сукня vs білий 

кроптоп»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/lady/ne

ws/show-

biznes/bitva-obraziv-

tini-karol-chorna-

suknya-vs-biliy-

kroptop-

1377204.html 

 

 

12 липня 

2019 року 

 

Леді 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«вдалося передати жіночність і сексуальність Тіни»).  

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

7. 

 

 

«Молода дружина 

Дмитра Комарова 

показала довгі ноги 

у сексівбраннях 

(9 фото)»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/glamur/

moloda-druzhina-

dmitra-komarova-

pokazala-dovgi-nogi-

u-seksivbrannyah-

1389861.html 

 

5 серпня 

2019 року 

 

Гламур 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«сексівбрання»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів 
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8. 

 

 

«Ратаковскі з 

неголеними 

пахвами закликає 

до свободи вибору і 

боротьбу з 

жінконенависництв

ом» 

 

Посилання: 
https://tsn.ua/glamur/

ratakovski-z-

negolenimi-pahvami-

zaklikaye-do-

svobodi-viboru-i-

borotbu-z-

zhinkonenavisnictvo

m-1391844.html 

 

 

8 серпня 

2019 року 

 

Гламур 

 

Інтерв’ю  

 

– 

 

– 

 

Ж 

 

В інтерв’ю Емілі Ратаковскі розповідала про свободу вибору, в 

тому числі у питанні зовнішності.  

 

9. 

 

 

«Що робить 

людину сексуально 

привабливою?» 

 

 Посилання: 

https://tsn.ua/ampstor

ies/scho-robit-

lyudinu-seksualno-

privablivoyu 

 

 

20 серпня 

2019 року 

 

ТСН.St

ories 

 

Instagram- 

stories 

 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Власний жанр редакції «ТСН»: розбір теми у стилі Instagram-

stories. У публікації є посилання на кілька наукових 

досліджень, однак підтвердженими є не усі тези. Наприклад, у 

статтях, на які посилається «ТСН», вказано, що 

привабливішою людину може робити і симетричне обличчя, і 

асиметричне – все залежить від конкретного випадку. Однак 

автор/ка «ТСН.Stories» чомусь згадує лише про симетричні 

обличчя в аспекті сексуальності. 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 



378 
 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

 

 

 

10. 

 

 

«Дружина Вілла 

Сміта зізналася в 

залежності від секс-

іграшок»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/glamur/

druzhina-villa-smita-

ziznalasya-pro-

zalezhnist-vid-seks-

igrashok-

1399170.html 

 

 

22 серпня 

2019 року 

 

Гламур 

 

Замітка 

 

– 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

 

 

11.  

 

«Тіна Кароль 

засвітила пишне 

декольте у новому 

спокусливому 

кліпі»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/glamur/

tina-karol-zasvitila-

pishne-dekolte-u-

novomu-

spokuslivomu-klipi-

1399224.html 

 

 

22 серпня 

2019 року 

 

Гламур 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«Переглядаючи нову роботу Тіни Кароль, можна побачити, як 

зірка з легкістю поєднує сексуальність, веселощі і гарний 

настрій»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 
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12. 

 

«У відвертих 

вбраннях тілесного 

кольору: сестри 

Хадід на червоній 

доріжці» 

 

Посилання: 
https://tsn.ua/lady/ne

ws/show-biznes/u-

vidvertih-vbrannyah-

tilesnogo-koloru-

sestri-hadid-na-

chervoniy-dorizhci-

1401030.html 

 

 

27 серпня 

2019 року 

 

Леді 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«Вбрання моделей не тільки підкреслили їхню сексуальність, а 

й чудово гармоніювали одне з одним»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

13. 

 

«Принцип 

розігрівання: як 

зробити так, щоб 

він тебе хотів»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/lady/ps

ychologia/seks/princi

p-rozigrivannya-yak-

zrobiti-tak-schob-

vin-tebe-hotiv-

985348.html 

 

 

28 серпня 

2019 року 

 

Леді 

(Психо

логія + 

Секс) 

 

 

Стаття 

 

– 

 

+ 

 

Ж 

 

У статті авторка не наводить джерел для підтвердження тих 

тез, про які вона пише у публікації. Заголовок є сенсаційним, 

адже пропонує просту відповідь на складне та комплексне 

питання. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) інформаційний дисбаланс та 

фактологічна несправедливість. 

 

 

 

14. 

 

 

 

«Чоловіча 

сексуальність: як 

жінки обирають 

чоловіків»  

 

 

6 вересня 

2019 року 

 

Леді 

(Психо

логія + 

Секс) 

 

 

Стаття 

 

– 

 

– 

 

Ч 

 

Авторка публікація взяла коментар у лікаря-андролога, 

сексопатолога, доктора медичних наук Українського інституту 

андрології та сексології Юрія Гурженка 
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Посилання: 
https://tsn.ua/lady/ps

ychologia/seks/cholo

vicha-seksualnist-

yak-zhinki-obirayut-

cholovikiv-

519449.html 

 

 

15. 

 

 

 

«"Танці з зірками": 

у третьому ефірі 

Женя Кот та Ксенія 

Мішина дадуть 

волю своїм 

почуттям»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/glamur/

tanci-z-zirkami-u-

tretomu-efiri-zhenya-

kot-ta-kseniya-

mishina-dadut-volyu-

svoyim-pochuttyam-

1406979.html 

 

 

6 вересня 

2019 року 

 

Гламур 

 

Замітка 

 

– 

 

+ 

 

Ж 

/ 

Ч 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

16. 

 

 

 

«Палка Анна 

Сєдокова в самих 

лише колготах в 

сіточку знялась для 

Playboy»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/glamur/

anna-syedokova-v-

samih-lishe-

 

10 вересня 

2019 року 

 

Гламур 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт («палка 

Анна Сєдокова»). Для доповнення змісту публікації автор/ка 

обрала лише позитивні відгуки користувачів соцмережі  

(«шанувальники співачки також відзначили красу обкладинки 

та засипали зірку схвальними відгуками»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  
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kolgotah-v-sitochku-

znyalas-dlya-

playboy-

1408491.html 

 

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів 

 

 

17. 

 

 

 

 

«Не варто ставити 

на собі хрест: 

Супрун розповіла, 

через що у 

чоловіків виникає 

погіршення ерекції 

і як це лікувати»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/zdorovy

a/ne-varto-staviti-na-

sobi-hrest-suprun-

rozpovila-cherez-

scho-u-cholovikiv-

vinikaye-

pogirshennya-

erekciyi-i-yak-ce-

likuvati-

1409808.html 

 

 

12 вересня 

2019 року 

 

Здоров’

я 

 

Замітка 

 

– 

 

– 

 

Ч 

 

Обґрунтоване пояснення ексочільниці Міністерства охорони 

здоров'я Уляна Супрун. 

 

18. 

 

 

 

 

«Пишні груди 

Кайлі Дженнер у 

червоній білизні 

прикрасили 

обкладинку 

Playboy»  

 

 

15 вересня 

2019 року 

 

Гламур 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт («на 

обкладинці видання Кайлі позувала у спокусливій червоній 

білизні, демонструючи свої пишні груди просто в камеру, а її 

обличчя при цьому залишилося за кадром»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  
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Посилання: 
https://tsn.ua/glamur/

pishni-grudi-kayli-

dzhenner-v-

chervonomu-bilizni-

prikrasili-

obkladinku-playboy-

1411389.html 

 

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів  

 

 

19. 

 

 

 

«Брутальний суддя 

"Танців з зірками" 

Гомес знявся для 

стильної фотосесії 

(5 фото)»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/glamur/

brutalniy-suddya-

tanciv-z-zirkami-

gomes-znyavsya-

dlya-stilnoyi-

fotosesiyi-

1413975.html 

 

 

19 вересня 

2019 року 

 

Гламур 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ч 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт («На 

фото Гомес постав у брутальному образі, показуючи свою 

мужність та сексуальність»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

 

20. 

 

«Сексуальність або 

сексапільність?»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/lady/ps

ychologia/ona/seksua

lnist-abo-

seksapilnist-

535376.html 

 

 

25 вересня 

2019 року 

 

Леді 

(Психо

логія + 

Секс) 

 

 

Авторська 

колонка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Авторка розрізняє поняття «сексапільність» та «сексуальність». 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) інформаційний дисбаланс та 

фактологічна несправедливість. 
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№ 

 

 

Назва  

публікації 

 

 

 

 

Дата 

 

 

 

Рубрик

а 

 

 

 

Жанр 

О
зн

а
к

и
 

се
к

су
а
л

із
а
ц

ії
 

О
зн

а
к

и
 

т
а
б
л

о
їд

и
за

ц
ії

 

С
т
а
т
ь

 г
е
р

о
я

  

 

 

Коментар 

  

2 серпня 2020 року – 29 жовтня 2020 року (20 публікацій) 

 

 

1. 

 

 

«Для чого люди 

худнуть»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/lady/ps

ychologia/ona/dlya-

chogo-lyudi-hudnut-

1592341.html 

 

 

2 серпня 

2020 року 

 

Леді 

(Психо

логія + 

Вона) 

 

 

Стаття 

 

– 

 

– 

 

Ж 

/ 

Ч 

 

Надія Терещенко, психотерапевтка, кандидатка психологічних 

наук, розповідає про те, що стоїть за прагненням до схуднення. 

 

 

2. 

 

«Зірка "Величного 

століття" Мер’єм 

Узерлі показала, 

який вигляд мала 25 

років тому»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/glamur/

zirka-velichnogo-

stolittya-mer-yem-

uzerli-pokazala-

yakiy-viglyad-mala-

25-rokiv-tomu-

1598440.html 

 

 

3 серпня 

2020 року 

 

Гламур 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Для доповнення змісту публікації автор/ка обрала лише 

позитивні відгуки користувачів соцмережі («захоплені фанати 

акторки зазначили, що зірка зовсім не змінилася»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) інформаційний дисбаланс та 

фактологічна несправедливість. 
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3. 

 

 

«Кайлі Дженнер у 

банному халаті 

спокусливо оголила 

груди»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/glamur/

kayli-dzhenner-u-

bannomu-halati-

spokuslivo-ogolila-

grudi-1601158.html 

 

 

7 серпня 

2020 року 

 

Гламур 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«Дженнер Кайлі спричинила фурор в Мережі, 

продемонструвавши красу свого тіла»). Для доповнення змісту 

публікації автор/ка обрала лише позитивні відгуки 

користувачів соцмережі («світлина викликала справжній фурор 

серед користувачів Мережі, які відзначили її сексуальність у 

коментарях»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів  

 

 

4. 

 

«Камалія тоді і 

зараз: як змінилася 

співачка за 25 років 

на сцені»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/glamur/

kamaliya-todi-i-

zaraz-yak-

zminilasya-

spivachka-za-25-

rokiv-na-sceni-

1600186.html 

 

 

8 серпня 

2020 року 

 

Гламур 

 

Підбірка 

фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«Протягом творчого шляху зірка заявила про себе, як про 

жіночну, пристрасну та сильну вокалістку»).  

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

5. 

 

 

«Олена Шоптенко у 

легенькій сукенці 

 

12 серпня 

2020 року 

 

Гламур 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 



385 
 

 влаштувала 

еротичні танці під 

водою»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/glamur/

olena-shoptenko-u-

legenkiy-sukenci-

vlashtuvala-

erotichni-tanci-pid-

vodoyu-

1604878.html 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт («Олена 

Шоптенко вирішила потішити своїх шанувальників доволі 

пікантним відео»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів  

 

 

6. 

 

 

«З розрізом до 

стегна: Оля 

Цибульська вийшла 

на прогулянку в 

сміливому луці»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/lady/ne

ws/show-biznes/z-

rozrizom-do-stegna-

olya-cibulska-

viyshla-na-

progulyanku-v-

smilivomu-luci-

1610494.html 

 

 

21 серпня 

2020 року 

 

Леді 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«Співачка Оля Цибульська любить хизуватися сексуальними 

образами перед шанувальниками»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

7. 

 

 

«Засмагла Анна 

Сєдокова у 

неоновому бікіні 

похизувалася 

 

22 серпня 

2020 року 

 

Гламур 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«похизувалася апетитними формами»). Для доповнення 

змісту публікації автор/ка обрав/ла лише позитивні відгуки 

користувачів соцмережі («Шанувальники одразу відреагували 
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апетитними 

формами»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/glamur/

zasmagla-anna-

syedokova-u-

neonovomu-bikini-

pohizuvalasya-

apetitnimi-formami-

1610845.html 

 

на новий знімок співачки, відзначивши її природну 

сексуальність»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

 

 

 

8. 

 

 

«У відвертій 

блакитній сукні: 

Катерина 

Бужинська 

похизувалася 

пишним декольте»  

 

Посилання: 

https://tsn.ua/lady/ne

ws/show-biznes/u-

vidvertiy-blakitniy-

sukni-katerina-

buzhinska-

pohizuvalasya-

pishnim-dekolte-

1612111.html 

 

 

24 серпня 

2020 року 

 

Леді 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

  

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«Катерина Бужинська похизувалася пишним декольте»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

9. 

 

 

«Кортні  Кардаш'ян 

у мікробікіні 

 

25 серпня 

2020 року 

 

Гламур 

 

Замітка на 

основі 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«Кортні  Кардаш'ян […] влаштувала спокусливу фотосесію з 
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влаштувала 

спокусливу 

фотосесію з 

подругою»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/glamur/

kortni-kardashyan-u-

mikrobikini-

vlashtuvala-

spokuslivu-

fotosesiyu-z-

podrugoyu-

1612216.html 

 

фото з 

Instagram 

подругою»). Для доповнення змісту публікації автор/ка 

обрав/ла лише позитивні відгуки користувачів соцмережі 

(«Шанувальники оцінили знімки жінок у бікіні, відзначивши 

їхню сексуальність»). 

 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

10. 

 

«Мокра Тіна Кунакі 

у мінібікіні 

похизувалася 

розкішними 

формами»  

 

Посилання: 

https://tsn.ua/glamur/

mokra-tina-kunaki-u-

minibikini-

pohizuvalasya-

rozkishnimi-

formami-

1615678.html 

 

 

30 серпня 

2020 року 

 

Гламур 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт («Тіна 

Кунакі у мінібікіні похизувалася розкішними формами»). Для 

доповнення змісту публікації автор/ка обрав/ла лише позитивні 

відгуки користувачів соцмережі («Шанувальники були у 

захваті від знімків знаменитості, засипавши її компліментами 

у коментарях»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

11. 

 

«Дуже сміливо: 

Ольга Сумська, 

Ірина Білик і 

 

9 вересня 

2020 року 

 

Леді 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Підбірка 

фото 

 

– 

 

– 

 

Ж 

 

Просвітницька публікація. Мета фотопроєкту – «показати 

красу, свободу, сміливість і сексуальність поза часовими 
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Катерина 

Бужинська 

позували 

оголеними у 

фотопроєкті»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/lady/ne

ws/show-

biznes/duzhe-

smilivo-olga-

sumska-irina-bilik-i-

katerina-buzhinska-

pozuvali-ogolenimi-

u-fotoproyekti-

1622800.html 

 

рамками та стереотипами, навчити сприймати і любити себе в 

будь-якому віці». 

 

 

12. 

 

 

«"Танці з зірками": 

Санта Дімопулос у 

напівпрозорому 

вбранні захопила 

сексуальністю»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/glamur/

tanci-z-zirkami-

santa-dimopulos-u-

napivprozoromu-

vbranni-zahopila-

seksualnistyu-

1625029.html 

 

 

13 вересня 

2020 року 

 

Гламур 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт («Санта 

Дімопулос у напівпрозорому вбранні захопила 

сексуальністю»), «Виконавиця (Санта Дімопулос – Ред.) разом 

зі своїм партнером Максом Леоновим показала справжню 

пристрасть у сексуальній румбі на пісню Енріке Іглесіаса – Ring 

my bells»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

13. 

   

Гламур 

  

+ 

 

+ 

 

Ж 
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 «Розкута Ріта Ора у 

мікробікіні 

еротично позувала 

на яхті»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/glamur/

rozkuta-rita-ora-u-

mikrobikini-

erotichno-pozuvala-

na-yahti-

1624939.html 

 

14 вересня 

2020 року 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«Сексуальності образу додала поза зірки та волосся, яке 

розвивалося від вітру»). Для доповнення змісту публікації 

автор/ка обрав/ла лише позитивні відгуки користувачів 

соцмережі («Шанувальники оцінили ролик зірки, відзначивши 

її сексуальність»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

14. 

 

 

«У латексі і з 

батогом: донька 

Брюса Вілліса 

знялася в БДСМ-

фотосесії»  

 

Посилання: 

https://tsn.ua/lady/ne

ws/show-biznes/u-

lateksi-i-z-batogom-

donka-bryusa-villisa-

znyalasya-v-bdsm-

fotosesiyi-

1635400.html 

 

 

29 вересня 

2020 року 

 

Леді 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

– 

 

+ 

 

Ж 

 

У замітці піднімається проблема жіночої сексуальності («Цією 

фотосесією Румер вирішила привернути увагу до однієї з 

проблем сучасних жінок. Вона хотіла донести – не потрібно 

соромитися своєї сексуальності і вважати, що жінки оголюють 

тіло лише заради чоловіків»). 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

  

 

15. 

 

«Даша Астаф'єва 

червоному плащі та 

без трусиків 

 

2 жовтня 

2020 року 

 

Гламур 

 

Замітка на 

основі 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт («На 

світлині Даша позує без трусиків у червоному плащі та 
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розбурхала уяву 

фанів»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/glamur/

dasha-astaf-yeva-

chervonomu-plaschi-

ta-bez-trusikiv-

rozburhala-uyavu-

faniv-1637872.html 

 

фото з 

Instagram 

тілесному бра, сексуально демонструючи частину оголеного 

тіла, зокрема стрункі ноги»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

16. 

 

«У прозорому 

бюстгальтері і 

бікіні: 

приголомшлива 

зірка НБА знялася 

для Playboy»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/prospor

t/lyublyu-seks-zirka-

zhinochoyi-nba-

znyalasya-dlya-

playboy-

1642804.html 

 

 

10 жовтня 

2020 року 

 

Спорт 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«приголомшлива зірка НБА»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

17. 

 

«Мокра Леся 

Нікітюк у 

напівпрозорій сукні 

еротично позувала 

в морі»  

 

 

12 жовтня 

2020 року 

 

Гламур 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Для доповнення змісту публікації автор/ка обрала лише 

позитивні відгуки користувачів соцмережі («Шанувальники 

оцінили спокусливі знімки Лесі, відзначивши її сексуальність»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  
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Посилання: 
https://tsn.ua/glamur/

mokra-lesya-

nikityuk-u-

napivprozoriy-sukni-

erotichno-pozuvala-

v-mori-1643800.html 

 

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

18. 

 

 

 

«Зваблива Ріта Ора 

оголила пишний 

бюст у прозорій 

сукні»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/glamur/

zvabliva-rita-ora-

ogolila-pishniy-

byust-u-prozoriy-

sukni-1645720.html  

 

15 жовтня 

2020 року 

 

Гламур 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт («На 

світлині Ріта продемонструвала свою приголомшливу фігуру та 

оголені груди у прозорій чорній сукні-комбінації Gucci»). 

Для доповнення змісту публікації автор/ка обрав/ла лише 

позитивні відгуки користувачів соцмережі («Шанувальники 

зірки високо оцінили її фото, відзначивши, що вона наділена 

природною сексуальністю»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

19. 

 

 

 

 

 

«24-річна дочка 

Бессінджер ледь 

прикрила інтимні 

місця мініатюрню 

мереживною 

білизною»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/glamur/

 

17 жовтня 

2020 року 

 

Гламур 

 

Замітка на 

основі 

фото з 

Instagram 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Для доповнення змісту публікації автор/ка обрала лише 

позитивні відгуки користувачів соцмережі («Ви отримали 

сексуальність від своєї мами!», «Ніколи ще мені так сильно не 

хотілося понюхати троянду», «Якщо батьки скажуть 

вдягнутися, не слухай їх»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  
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24-richna-dochka-

bessindzher-led-

prikrila-intimni-

miscya-

miniatyurnyu-

merezhivnoyu-

biliznoyu-

1647409.html 

 

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) 

прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

20. 

 

«Астрологічний 

секс-прогноз на 

листопад: які 

Скорпіони коханці»  

 

Посилання: 
https://tsn.ua/astrolog

iya/astrologichniy-

seks-prognoz-na-

listopad-yaki-

skorpioni-kohanci-

1655150.html 

 

 

29 жовтня 

2020 року 

 

Астрол

огія 

 

Замітка 

 

– 

 

+ 

 

– 

 

Суб’єктивну оцінку автора/ки подано як факт («Детальніше 

про сексуальні уподобання Скорпіонів читайте у нашому 

матеріалі»). 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) інформаційний дисбаланс та 

фактологічна несправедливість. 
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Додаток Ж3 

Ознаки сексуалізації та об’єктивізації на сайті «24 каналу» 

 

 

 

 

№ 

 

 

Назва  

публікації 

 

 

 

 

Дата 

 

 

 

Рубрика 

 

 

 

Жанр 

О
зн

а
к

и
 

С
ек

су
а
л

із
а
ц

ії
 

О
зн

а
к

и
 

ст
а
б
л

о
їд

и
за

ц
ії

 

С
т
а
т
ь

 г
е
р

о
я

  

 

 

Коментар 

 

  1 травня 2018 року – 1 серпня 2018 року (20 публікацій) 
 

 

  1. 

 

«Чому не можна 

розлучатись – нова 

книга Естер 

Перель» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/chomu_ne_mozhn

a_rozluchatis__nova

_kniga_ester_perel_n

1002179 

 

 

21 

липня 

2018 

року 

 

 

Lifestyle 

 

Огляд 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

Ж 

 

Огляд книги «Скок у гречку: переосмислення подружніх зрад» 

Естер Перель. 

 

 

 

  2. 

 

«Сексуальна Ельза 

Госк оголилась 

перед камерою: 

18+» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

 

19 

липня 

2018 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано  як факт 

(«ідеальна фігура та апетитні форми – Ельза Госк може 

похизуватись своїм тілом»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  
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ua/seksualna_elza_g

osk_ogolilas_pered_

kameroyu_18_n1001

308 

 

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

  3. 

 

«Макс Барських 

зняв провокаційний 

кліп з моделлю: 

гаряче відео до 

пісні 

"Полураздета"» 

 

Посилання: 
https://showbiz.24tv.

ua/maks_barskih_zn

yav_provokatsiyniy_

klip_z_modellyu_gar

yache_video_n10013

43 

 

 

19 

липня 

2018 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Новина 

 

+ 

 

+ 

 

Ч 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт («у 

ролику артист (Макс Барських – Ред.)  виглядає дуже 

привабливо», «напівоголена брюнетка з апетитними формами 

додали сексуальності»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

  4. 

 

«Модель Демі Роуз 

показала пишні 

форми у 

сексуальній 

фотосесії на пляжі: 

18+» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/model_demi_rouz

_pokazala_pishni_for

mi_u_seksualniy_fot

 

17 

липня 

2018 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано  як факт («Демі 

Роуз не приховувала своєї сексуальності та вирішила 

позасмагати без купальника», «показала пишні форми»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  
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osesiyi_na_plyazhi_1

8_n1000407 

 

 

  5. 

 

«Донька Майкла 

Джексона 

підтвердила чутки 

про свою 

бісексуальність» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/donka_maykla_dz

heksona_pidtverdila_

chutki_pro_svoyu_se

ksualnu_oriyentatsiy

u_n1000041 

 

 

17 

липня 

2018 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка  

 

 

– 

 

 

– 

 

 

Ж 

 

Автор/ка публікації неправильно використовує термінологію  

(«Періс Джексон вкотре визнала свою нетрадиційну сексуальну 

орієнтацію»). 

 

 

 

 

  6. 

 

«Ірина Шейк 

знялася у 

спокусливій 

фотосесії і 

розповіла про 

труднощі у житті: 

фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/irina_sheyk_znyal

asya_u_spokusliviy_

fotosesiyi_i_rozpovil

a_pro_trudnoshhi_u_

zhitti_foto_n998496 

 

 

13 

липня 

2018 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Інтерв'ю 

(передрук, 

переклад) 

 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт  («Ірина 

Шейк знялась спокусливій фотосесії»). 

 

Ознака сексуалізації: 

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  
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  7. 

 

 

 

 

 

 

  8. 

 

«Даша Астаф'єва 

показала комплекс 

вправ для стрункої 

фігури: відео» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/dasha_astafyeva_

pokazala_kompleks_

vprav_dlya_strunkoy

i_figuri_video_n997

281 

 

 

11 

липня 

2018 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка  

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт («вона 

(Даша Астаф'єва – Ред.) може похизуватись чималою кількістю 

фотосесій, в яких не приховує своєї сексуальності та красивого 

тіла»). 

 

Ознака сексуалізації: 

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

 

«Актриса Тесса 

Томпсон зробила 

зізнання про свою 

сексуальну 

орієнтацію» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/aktrisa_tessa_tom

pson_zrobila_ziznan

nya_pro_svoyu_seks

ualnu_oriyentatsiyu_

n992466 

 

 

2 липня 

2018 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Інтерв'ю 

(передрук, 

переклад) 

 

– 

 

– 

 

Ж 

 

Підняття проблеми сприйняття суспільством ЛГБТ+.  

 

  9. 

 

 

 

 

 

«Не хвороба: 

Супрун розвінчала 

міф про 

гомосексуальність» 

 

 

20 

червня 

2018 

року 

 

Здоров’я  

 

Замітка 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

Ч 

 

Уляна Супрун розвінчала міф про гомосексуальність. 
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10. 

Посилання: 
https://health.24tv.ua

/ne_hvoroba_suprun

_rozvinchala_mif_pr

o_gomoseksualizm_

n986519 

 

 

«Зірка кіно Ідріс 

Ельба подався на 

відпочинок з 

нареченою: гарячі 

фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/zirka_filmu_1 

 

 

18 

червня 

2018 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ч 

/ 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«пишнотіла модель», «гарячі фото»). 

 

Ознака сексуалізації: 

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

11. 

 

«Мережу зірвали 

інтимні фото 

Бейонсе та Jay-Z: 

знімки 18+» 

 

Посилання: 
https://showbiz.24tv.

ua/merezhu_zirvali_i

ntimni_foto_beyonse

_ta_jay_z_znimki_18

_n982062 

 

11 

червня 

2018 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ч 

/ 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано  як факт 

(«Бейонсе не соромиться демонструвати свою сексуальність та 

привабливість»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  
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12. 

 

«Найсексуальніші 

фото Анджеліни 

Джолі: архівні 

кадри 18+» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/nayseksualnishi_f

oto_andzhelini_dzhol

i_arhivni_kadri_18_n

978486 

 

 

4 

червня 

2018 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«Анджеліна Джолі демонструвала свою неповторну 

сексуальність»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

13. 

 

«8 причин 

відсутності 

сексуального 

бажання» 

 

Посилання: 
https://health.24tv.ua

/8_prichin_vidsutnos

ti_seksualnogo_bazh

annya_n976156 

 

 

30 

травня 

2018 

року 

 

Здоров’я  

 

Стаття 

 

 

– 

 

– 

 

– 

 

 

 

14. 

 

«Світлана Лобода 

засвітила пишні 

груди на перших 

фото після пологів» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/svitlana_loboda_z

asvitila_pishni_grudi

 

29 

травня 

2018 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«співачка (Світлана Лобода – Ред.) не приховує своєї 

сексуальності, опустивши бретельки одягу»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 
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_na_pershih_foto_pis

lya_pologiv_n97532

5 

 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

15. 

 

«Ангел» Victoria's 

Secret знялась у 

гарячій фотосесії 

для глянцю: 18+» 

 

Посилання: 

https://lifestyle.24tv.

ua/angel_victorias_se

cret_znyalas_u_gary

achiy_fotosesiyi_dly

a_glyantsyu_18_n97

4576 

 

 

27 

травня 

2018 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано  як факт 

(«Жозефін Скрайвер, яка є однією з найвідоміших «ангелів» 

Victoria's Secret, не приховує своєї сексуальності»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

 

16. 

 

«Чому більшість 

жінок імітують 

оргазм: відповідь 

психолога» 

 

Посилання: 
https://health.24tv.ua

/chomu_bilshist_zhin

ok_imituyut_orgazm

_vidpovid_psihologa

_n973701 

 

 

25 

травня 

2018 

року 

 

Здоров’я 

 

Експлейнер 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Подається коментар кандидата психологічних наук Ерін Купер. 

 

 

17. 

 

«Сексологи 

пояснили, чому у 

сімейних парах 

зникає пристрасть» 

 

24 

травня 

2018 

року 

 

Здоров’я 

 

Експлейнер 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Подається коментар психотерапевта, сексолога Олени Голоцван 
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Посилання: 
https://health.24tv.ua

/seksologi_poyasnili

_chomu_u_simeynih

_parah_znikaye_prist

rast_n972852 

 

18. 

 

«Надія Дорофеєва 

приміряла розкішне 

плаття для 

світського заходу: 

фото» 

 

Посилання: 

https://showbiz.24tv.

ua/nadiya_dorofeyev

a_primiryala_rozkish

ne_plattya_dlya_svit

skogo_zahodu_foto_

n970640 

 

 

20 

травня 

2018 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«артистка вміло поєднує жіночу сексуальність та 

елегантність»). 

 

Ознака сексуалізації:  

 фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

 

19. 

 

«Ірина Білик 

випустила кліп з 

лесбійськими 

поцілунками: 

пікантне відео» 

 

Посилання: 

https://showbiz.24tv.

ua/irina_bilik_vipusti

la_klip_z_lesbiyskim

i_potsilunkami_pika

ntne_video_n970000 

 

 

18 

травня 

2018 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«співачка випустила пікантне відео»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 
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20. 

 

«Що впливає на 

лібідо: цікаві 

факти» 

 

Посилання: 

https://health.24tv.ua

/shho_vplivaye_na_li

bido_tsikavi_fakti_n

969594 

 

 

17 

травня 

2018 

року 

 

Здоров’я 

 

Експлейнер 

(передрук) 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Компетентність автора статті нічим не підтверджена. 

  

 

Назва 

публікації 

 

 

 

 

Дата 

публіка

ції 

 

 

 

 

Рубрика 

 

 

 

 

Жанр 

 О
зн

а
к

и
 

се
к

су
а
л

із
а
ц

ії
 

  
О

зн
а
к

и
 

т
а
б
л

о
їд

и
за

ц
ії

 

  
С

т
а
т
ь

 

 

 

 

 

Коментар 

 

  1. 

 

«Настя Каменських 

продемонструвала 

сміливий образ в 

ефірі вокального 

шоу» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/nastya_kamenskih

_prodemonstruvala_s

miliviy_obraz_v_efir

i_vokalnogo_shou_n

1256432 

 

29 

грудня 

2019 

року 

 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото  

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт («одяг не 

приховає сексуальність зірки», «бездоганний смак та відчуття 

стилю»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

  2. 

 

«Засновниця секс-

готелю: Секс – 

важлива частина 

життя, але у нас її 

 

28 

грудня 

2019 

року 

 

Без 

рубрики 

(на 

 

Інтерв’ю 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

Ж 

 

Автор/ка бере інтерв’ю в Олени Соловйової, яка відкрила секс-

готель. 
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обходять стороною 

18+» 

 

Посилання: 
https://24tv.ua/zasno

vnitsya_seks_gotelyu

_seks__vazhliva_cha

stina_zhittya_ale_u_

nas_yiyi_obhodyat_s

toronoyu_n1255208 

 

головній 

сторінці) 

 

  3. 

 

«Супермодель 

Кендіс Сванепул 

розбурхала мережу 

звабливою 

зйомкою: фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/supermodel_kendi

s_svanepul_rozburha

la_merezhu_zvablivo

yu_zyomkoyu_foto_

n1254086 

 

 

24 

грудня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«продемонструвала струнке тіло у новій фотозйомці», 

«звабливий образ»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

  4. 

 

«У сукні з великим 

розрізом: Тіна 

Кароль показала 

сексуальне фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/u_sukni_z_veliki

m_rozrizom_tina_kar

 

16 

грудня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«поділилась черговим сексуальним знімком», «секс-символ 

українського шоу-бізнесу»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 
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ol_pokazala_seksual

ne_foto_n1249977 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

 

 

  5. 

 

«Настя Каменських 

перевтілилась у 

героїню "П'ятого 

елемента": 

приголомшлива 

зміна іміджу» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/nastya_kamenskih

_perevtililas_u_gero

yinyu_pyatogo_elem

enta_prigolomshliva

_zmina_imidzhu_n1

249284 

 

 

15 

грудня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«Настя Каменських залюбки сідала на стіл, не приховуючи 

своєї сексуальності»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

 

  6. 

 

«Крістіна Агілера 

оголила груди у 

сексуальній сукні: 

фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/kristina_agilera_o

golila_grudi_u_seksu

alniy_sukni_foto_n1

248349 

 

 

13 

грудня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«сексуальна сукня», «поділилася досить відвертими знімками», 

«сексуальний образ»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  
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  7. 

 

«5 спекотних кліпів 

Тейлор Свіфт, які 

розбурхали 

мережу» 

 

Посилання: 
https://showbiz.24tv.

ua/top_5_zvablivih_

klipiv_pop_spivachki

_teylor_svift_n10800

39 

 

 

13 

грудня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Підбірка 

відеокліпів 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«спекотні кліпи», «приміряла пікантні образи», «постала у 

сексапільних боді», «перетворилась у сексапільну зомбі»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

  8. 

 

«Спинка» для 

кролика: хто став 

прототипом 

Джессіки Реббіт із 

культового фільму-

фентезі» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/spinka_dlya_kroli

ka_hto_stav_prototip

om_dzhessiki_rebbit

_iz_kultovogo_filmu

_fentezi_n1247785 

 

 

12 

грудня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Експлейнер 

 

+  

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«одна з найсексуальніших моделей століття – брюнетка Віккі 

Дуган», «секс-символ 50-х»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

  9. 

 

«Пишногруда Демі 

Роуз повністю 

роздягнулась перед 

камерою: фото 18+» 

 

 

11 

грудня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«пишногруда Демі Роуз», «шалений успіх зуміла здобути 

завдяки еротичним зйомкам»). 

 



405 
 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/pishnogruda_demi

_rouz_povnistyu_roz

dyagnulas_pered_ka

meroyu_foto_18_n12

47562 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

10. 

 

«Модель Ельза 

Госк оголилась 

перед камерою: 

фото 18+» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/model_elza_gosk

_ogolilas_pered_kam

eroyu_foto_18_n967

667 

 

 

10 

грудня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«полюбляє хизуватись розкішним тілом», «поділилась 

черговими спекотними знімками топлес»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

11. 

 

 

 

 

 

«Що одягнути на 

новорічний 

корпоратив: 

корисні поради та 

приклади» 

 

Посилання: 

 

 

6 

грудня 

2019 

року 

 

 

Lifestyle 

 

Експлейнер 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Автор/ка публікації керувався/лась власними критеріями, що 

саме є красивим («журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати 

ефектні приклади, скориставшись знімками відомих модниць»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 
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12. 

 

«Тіна Кароль 

приголомшила 

еротичним фото в 

боді» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/tina_karol_prigolo

mshila_erotichnim_f

oto_v_bodi_n124302

0  

 

 

3 

грудня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«розбурхала мережу сексапільним знімком»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

13. 

 

«Як Влад Яма 

виглядав 16 років 

тому: архівне фото 

хореографа» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/yak_vlad_yama_v

iglyadav_16_rokiv_t

omu_arhivne_foto_h

oreografa_n1242970 

 

 

3 

грудня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

– 

 

+ 

 

Ч 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

14. 

 

«Солістки гурту 

The Pussycat Dolls 

вийшли на сцену у 

сексуальній білизні: 

фото та відео 18+» 

 

Посилання: 
https://showbiz.24tv.

ua/solistki_gurtu_the

 

1 

грудня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  
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_pussycat_dolls_viys

hli_na_stsenu_u_sek

sualniy_bilizni_foto_

ta_video_18_n12422

48 

 

 

 

15. 

 

«У сукні від 

Balenciaga: Селін 

Діон вразила 

розкішним 

сценічним образом» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/u_sukni_vid_bale

nciaga_selin_dion_vr

azila_rozkishnim_sts

enichnim_obrazom_

n1241949 

 

 

30 

листопа

да 2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

 

 

16. 

 

«Які риси жінок 

зводять чоловіків з 

розуму» 

 

Посилання: 
https://simya.24tv.ua/

yaki_risi_zhinok_zvo

dyat_cholovikiv_z_r

ozumu_n1239860 

 

 

30 

листопа

да 2019 

року 

 

 

Сім’я 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації (передруку) подано як 

факт («що ж саме хлопці найбільше вирізняють в дівчині та на 

які жіночі особливості "клюють"»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) інформаційний дисбаланс та 

фактологічна несправедливість. 
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17. 

 

«Як харчування 

впливає на статеве 

життя» 

 

Посилання: 
https://health.24tv.ua

/yak_harchuvannya_

vplivaye_na_stateve_

zhittya_n1240060 

 

 

 

27 

листопа

да 2019 

року 

 

Здоров’я 

 

Експлейнер 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Автор/ка пише публікацію на основі коментаря 

дерматовенеролога, уролога Сергія Ленкіна. 

 

 

18. 

 

«Гайді Клум 

повністю оголилась 

перед камерою: 

фото 18+» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/haydi_klum_povn

istyu_ogolilas_pered

_kameroyu_foto_18_

n1002844 

 

 

27 

листопа

да 2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт («Гайді 

Клум відверто закликає жінок не соромитись свого тіла і не 

приховувати сексуальність тільки через усталені рамки». 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

19. 

 

«Угорщина 

відмовилась від 

участі в 

Євробаченні-2020: 

деталі скандалу» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/ugorshhina_vidm

 

27 

листопа

да 2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Новина 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Автор/ка передруковує новину The Guardian про те, що 

Угорщина відмовилась від пісенного конкурсу через «надмірну 

гомосексуальність» 
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ovilas_vid_uchasti_v

_yevrobachenni_202

0_detali_skandalu_n

1240465 

 

 

20. 

 

«Зірка "Володаря 

перснів" зізнався, 

чому довго мовчав 

про 

гомосексуальність» 

 

Посилання: 

https://lifestyle.24tv.

ua/zirka_volodarya_

persniv_ziznavsya_c

homu_dovgo_movch

av_pro_gomoseksual

nist_n1240183 

 

 

27 

листопа

да 2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Новина 

 

– 

 

– 

 

Ч 

 

Підняття проблеми сприйняття суспільством ЛГБТ+. 

 

21. 

 

«Еволюція сексу: 

що таке секстинг і 

чому це не просто 

секс» 

 

Посилання: 
https://health.24tv.ua

/evolyutsiya_seksu_s

hho_take_seksting_i

_chomu_tse_ne_pros

to_seks_n1239754 

 

 

26 

листопа

да 2019 

року 

 

Здоров’я 

 

Експлейнер 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Публікація має просвітницький характер. 
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22. 

 

«Вчені пояснили, 

яке значення має 

гомосексуальність в 

природі» 

 

Посилання: 
https://health.24tv.ua

/vcheni_poyasnili_ya

ke_znachennya_may

e_gomoseksualnist_v

_prirodi_n1239245 

 

 

25 

листопа

да 2019 

року 

 

 

Здоров’я 

 

Новина  

 

– 

 

– 

 

– 

 

Публікація має просвітницький характер. 

 

23. 

 

«Модель Демі Роуз 

похизувалась 

оголеними 

сідницями на пляжі: 

фото 18+» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/model_demi_rouz

_pohizuvalas_ogolen

imi_sidnitsyami_na_

plyazhi_foto_18_n12

38670 

 

 

24 

листопа

да 2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт («зірка 

(Демі Роуз – Ред.) продемонструвала гарячий літній образ на 

пляжі, засвітивши оголені сідниці»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

24. 

 

«Повернення у 

світське життя: 

Бейонсе показала 

ефектний образ 

вдруге за вікенд» 

 

 

18 

листопа

да 2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«співачка (Бейонсе – Ред.) зробила ставку на стриману 

сексуальність»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 
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Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/povernennya_u_s

vitske_zhittya_beyon

se_pokazala_efektniy

_obraz_vdruge_za_vi

kend_n1235546 

 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

 

25. 

 

«Скарлетт 

Йоганссон могла 

залишити кар'єру 

акторки через 

надмірну 

сексуальність: 

подробиці» 

 

Посилання: 

https://lifestyle.24tv.

ua/skarlett_yohansso

n_mogla_zalishiti_ka

ryeru_aktorki_cherez

_nadmirnu_seksualni

st_podrobitsi_n1234

921 

 

 

16 

листопа

да 2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка  

 

– 

 

+ 

 

Ж 

 

Автор/ка неправильно інтерпретувала слова актриси. Скарлетт 

Йоганссон поскаржилася, що їй не пропонували серйозних ролей 

через упереджене ставлення до неї.  

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) інформаційний дисбаланс та 

фактологічна несправедливість. 

 

 

 

26. 

 

«Модель Карлі 

Клосс прийшла на 

світську подію в 

прозорому топі: 

пікантні фото» 

 

Посилання: 

https://lifestyle.24tv.

ua/model_karli_kloss

 

15 

листопа

да 2019 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 
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_priyshla_na_svitsku

_podiyu_v_prozorom

u_topi_pikantni_foto

_n1234813 

 

 

27. 

 

«5 книжок про 

фемінізм, які радить 

лідерка руху за 

рівність Емма 

Вотсон» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/5_knizhok_pro_fe

minizm_yaki_radit_li

derka_ruhu_za_rivni

st_emma_votson_n1

231229 

 

10 

листопа

да 2019 

року 

 

Lifestyle 

 

Новина 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Британська акторка Емма Вотсон розповідає про п'ять 

улюблених книжок, які утверджують рівність прав жінок і 

чоловіків. 

 

 

28. 

 

«Кім Кардаш'ян у 

латексі і Каньє Вест 

у гумових чоботах: 

зіркова пара 

приголомшила 

виходом» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/kim_kardashyan_

u_lateksi_i_kanye_v

est_u_gumovih_chob

otah_zirkova_para_p

rigolomshila_vihodo

m_n1230908 

 

 

7 

листопа

да 2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«сексуальності (Кім Кардаш'ян – Ред.) додали відкриті плечі, 

підкреслена талія, обтислі лосини з екошкіри та пишні сідниці»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  
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29. 

 

«Запальна Дуа Ліпа 

вийшла на сцену в 

провокативному 

боді: фото та відео 

18+» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/zapalna_dua_lipa

_viyshla_na_stsenu_

v_provokativnomu_b

odi_foto_ta_video_1

8_n1230368 

 

6 

листопа

да 2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт («Дуа 

Ліпа виступила у провокативному боді, яке ледь прикривало 

оголене тіло зірки»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

30. 

 

«Секс і брехня 

пов'язані: 

результати 

дослідження» 

 

Посилання: 

https://health.24tv.ua

/seks_i_brehnya_pov

yazani_rezultati_dosl

idzhennya_n1228905 

 

 

4 

листопа

да 2019 

року 

 

Здоров’я 

 

Новина  

 

– 

 

– 

 

– 

 

Публікація має пізнавальний характер. 

 

31. 

 

«Катерина Кухар 

показала, який би 

вигляд мала 

сучасна Кармен: 

пікантні фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/vechirni_sukni_ta

 

3 

листопа

да 2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 
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_sportivni_kostyumi

_garderob_katerini_k

uhar_n1236809 

 

 

32. 

 

«Вампіри не носять 

білизну: 38-річна 

Алессандра 

Амбросіо вразила 

пікантним образом 

на Геловін» 

 

Посилання: 

https://lifestyle.24tv.

ua/vampiri_ne_nosya

t_biliznu_38_richna_

alessandra_ambrosio

_vrazila_pikantnim_

obrazom_na_gelovin

_n1228196 

 

 

1 

листопа

да 2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«"Ангел" Victoria's Secret вразила фанатів сексуальним вбранням 

та стрункою фігурою»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

 

 

33. 

 

«Чи можна стати 

залежним від секс-

іграшок» 

 

Посилання: 
https://health.24tv.ua

/chi_mozhna_stati_z

alezhnim_vid_seks_i

grashok_n1226063 

 

 

29 

жовтня 

2019 

року 

 

Здоров’я 

 

Експлейнер 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Публікація має просвітницький характер. 
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34. 

 

«Гаряча медсестра: 

Cardi B вийшла на 

сцену в еротичному 

образі – 18+» 

 

Посилання: 

https://lifestyle.24tv.

ua/garyacha_medsest

ra_cardi_b_viyshla_n

a_stsenu_v_erotichn

omu_obrazi_n12258

38 

 

 

28 

жовтня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«сексуальний сценічний образ знаменитість показала під час 

концерту HeartRadio Powerhouse»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

 

35 

 

«Роздягнутися на 

Геловін: які 

провокаційні 

образи готують 

зірки на 

костюмовані 

вечірки у 2019» 

 

Посилання: 

https://lifestyle.24tv.

ua/rozdyagnutisya_n

a_gelovin_yaki_prov

okatsiyni_obrazi_got

uyut_zirki_na_kosty

umovani_vechirki_u

_2019_n1224931 

 

 

26 

жовтня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

  

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«більшість зірок вбирається на костюмовані вечірки у мінімум 

одягу, щоб найбільше підкреслити саме сексуальність»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 
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36. 

 

«41-річна Летиція 

Каста засвітила 

пишний бюст у 

зйомці для Madame 

Figaro: фото» 

 

Посилання: 

https://lifestyle.24tv.

ua/41_richna_letitsiy

a_kasta_zasvitila_pis

hniy_byust_u_zyomt

si_dlya_madame_fig

aro_foto_n1223907 

 

 

24 

жовтня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

 

 

37. 

 

«По-елегантному 

сексуальна: Ельза 

Госк одягнула шовк 

на голе тіло для 

візиту в музей» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/po_elegantnomu_

seksualna_elza_gosk

_odyagnula_shovk_n

a_gole_tilo_dlya_viz

itu_v_muzey_n1223

581 

 

 

23 

жовтня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

 

 

38. 

 

«Гаряче, відверто, 

сексуально: 10 

найспекотніших 

 

21 

жовтня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Підбірка 

фото з 

коментарям

и 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано  як факт («її (Кім 

Кардаш'ян – Ред.) ім'я давно вважають синонім до слова 

"сексуальність"»). 
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фото Кім 

Кардаш'ян» 

 

Посилання: 

https://lifestyle.24tv.

ua/garyache_vidverto

_seksualno_10_nays

pekotnishih_foto_ki

m_kardashyan_n122

2336 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

39. 

 

Марлен Шкандаль 

про війну, 

політиків, підарас*в 

і вміння думати 

 

Посилання: 

https://24tv.ua/marle

n_shkandal_pro_viyn

u_politikiv_pidarasv

_i_vminnya_dumati_

n1221110 

 

 

21 

жовтня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Інтерв’ю  

 

– 

 

+ 

 

Ж 

 

Українська драг-квін Марлен Шкандаль розповідає про своє 

життя та світогляд. 

 

Ознака таблоїдизації: інформаційний дисбаланс та фактологічна 

несправедливість. 

 

 

40. 

 

«Стелла Максвелл 

засвітила оголені 

груди у звабливій 

білизні: відео» 

 

Посилання: 

https://lifestyle.24tv.

ua/stella_maksvell_z

asvitila_ogoleni_gru

di_u_zvabliviy_biliz

ni_video_n1221593 

 

19 

жовтня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт («Стелла 

Максвелл вражає сміливістю у спокусливих фотосесіях»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  
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41. 

 

«Тонкощі 

чоловічого оргазму 

– виявляється, все 

набагато 

складніше» 

 

Посилання: 
https://health.24tv.ua

/tonkoshhi_cholovich

ogo_orgazmu__viya

vlyayetsya_vse_naba

gato_skladnishe_n12

19128 

 

 

14 

жовтня 

2019 

року 

 

Здоров’я  

 

Новина 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Публікація має пізнавальний характер. 

 

42. 

 

«Ще більше 

сексуальності від 

Анджеліни Джолі: 

акторка знялася для 

еротичної 

обкладинки 

глянцю» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/shhe_bilshe_seksu

alnosti_vid_andzheli

ni_dzholi_aktorka_z

nyalasya_dlya_erotic

 

12 

жовтня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознака таблоїдизації: акцент на візуальності. 
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hnoyi_obkladinki_gl

yantsyu_n1218571 

 

 

43. 

 

«Топ-модель по-

українськи 3 сезон 

7 випуск: жорстокі 

бійки та повернення 

учасниці» 

 

Посилання: 

https://lifestyle.24tv.

ua/top_model_po_uk

rayinski_3_sezon_7_

vipusk_divitis_online

_11_10_2019_n1218

089 

 

 

 

11 

жовтня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

44. 

 

«Моніка Беллуччі 

прийшла на 

світський захід у 

спокусливому 

корсеті: фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/monika_belluchch

i_priyshla_na_svitski

y_zahid_u_prozorom

u_korseti_foto_n121

6989 

 

 

9 

жовтня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 



420 
 

 

45. 

 

«Барбарі Палвін – 

23: найсексуальніші 

світлини "ангела" 

Victoria's Secret» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/barbari_palvin__2

3__nayseksualnishi_

svitlini_angela_victo

rias_secret_n121653

0 

 

 

8 

жовтня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Підбірка 

фото з 

коментарям

и 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Думку редакції подано як факт 

(«LifeStyle 24 підготувала для вас підбірку спекотних фото 

зірки подіуму»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

46. 

 

«Дженніфер 

Еністон засвітила 

стрункі ноги у 

звабливих образах: 

фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/dzhennifer_enisto

n_zasvitila_strunki_n

ogi_u_zvablivih_obr

azah_foto_n1216655 

 

 

 

8 

жовтня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

 

4

7

.

4

7

. 

47. 

 

«Український 

дизайнер Андре Тан 

вперше показав 

свою колекцію у 

Парижі: фото» 

 

 

5 

жовтня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Підбірка 

фото 

 

– 

 

– 

 

Ч 
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Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/ukrayinskiy_dizay

ner_andre_tan_vpers

he_pokazav_svoyu_k

olektsiyu_u_parizhi_

foto_n1215185 

 

 

48. 

 

«Тіна Кароль 

вразила 

надвідвертою 

сукнею в ефірі 

"Танців з зірками": 

гарячі фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/tina_karol_vrazila

_nadvidvertoyu_sukn

eyu_v_efiri_tantsiv_

z_zirkami_garyachi_

foto_n1212577 

 

 

30 

вересня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

49. 

 

«Моніці Беллуччі – 

55: таємниці 

догляду за собою 

від італійської 

красуні» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/monitsi_belluchch

i__55_tayemnitsi_do

glyadu_za_soboyu_v

 

30 

вересня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Стаття 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 
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id_italiyskoyi_krasun

i_n1211220 

 

 

50. 

 

«Засмагле тіло, 

чорна білизна і 

гострі підбори: 

Жасмін Тукс 

приголомшила 

еротичними фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/zasmagle_tilo_ch

orna_bilizna_i_gostri

_pidbori_zhasmin_tu

ks_prigolomshila_er

otichnimi_foto_n121

1647 

 

 

28 

вересня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

51. 

 

«Королева епатажу 

та бурлеску: як Діта 

фон Тіз підкорила 

світ відвертими 

шоу – фото 18+» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/koroleva_epatazh

 

28 

вересня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 



423 
 

u_ta_burlesku_yak_d

ita_fon_tiz_pidkorila

_svit_vidvertimi_sho

u__foto_18_n121126

8 

 

 

 

52. 

 

«Ніжність та 

сексуальність: 

Ірина Шейк знялась 

в новій рекламі для 

Intimissimi» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/nizhnist_ta_seksu

alnist_irina_sheyk_z

nyalas_v_noviy_rekl

ami_dlya_intimissim

i_n1211058 

 

 

26 

вересня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

53. 

 

«Як запропонувати 

партнеру вільні 

стосунки» 

 

Посилання: 
https://molbuk.ua/ne

ws/182747-yak-

zaproponuvaty-

partneru-vilni-

stosunky.html 

 

 

24 

вересня 

2019 

року 

 

Здоров’я  

 

Експлейнер 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Пояснення психолога Террі Конлі, який вивчає сексуальність 

(для видання The New York Times). 
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54. 

 

«"Ангели" Victoria's 

Secret знялися в 

гарячій кампанії: 

сексуальні фото 

відомих моделей» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/angeli_victorias_s

ecret_znyalisya_v_ga

ryachiy_kampaniyi_s

eksualni_foto_vidom

ih_modeley_n12078

81 

 

 

19 

вересня 

2019 

року 

 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

55. 

 

«Сміливі образи 

Джади Пінкетт-

Сміт, які підкорили 

мережу» 

 

Посилання: 

https://lifestyle.24tv.

ua/smilivi_obrazi_dz

hadi_pinkett_smit_ya

ki_pidkorili_merezhu

_n1207386 

 

 

18 

вересня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

56. 

 

«Танці з зірками 

2019» 4 випуск: 

провокація від 

MARUV та 

спокусливі танці 

учасників шоу» 

 

16 

вересня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка 

 

+ 

 

+ 

 

Ж  

/ 

 Ч 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 
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Посилання: 

https://lifestyle.24tv.

ua/tantsi_z_zirkami_

2019_4_vipusk_divit

isya_online_15_09_2

019_ukrayina_n1204

033 

 

 

57. 

 

«22-річна Кайлі 

Дженнер оголила 

сідниці перед 

українським 

фотографом: знімки 

для Playboy 18+» 

 

Посилання: 

https://lifestyle.24tv.

ua/22_richna_kayli_

dzhenner_ogolila_sid

nitsi_pered_ukrayins

kim_fotografom_zni

mki_dlya_playboy_1

8_n1205498 

 

 

14 

вересня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

58. 

 

«Чому виникають 

проблеми з 

ерекцією» 

 

Посилання: 
https://health.24tv.ua

/chomu_vinikayut_pr

oblemi_z_erektsiyey

u_n1204499 

 

 

12 

вересня 

2019 

року 

 

Здоров’я 

 

Експлейнер 

– 

– 
 

– 

 

– 

 

Публікація має пізнавальний характер.  

 



426 
 

 

59. 

 

«Кара Делевінь 

визнана найбільш 

високооплачуваною 

супермоделлю у 

Великобританії» 

 

Посилання: 
https://showbiz.24tv.

ua/kara-delevin-

stala-naybilsh-

visokooplachuvanoy

u-ostanni-

novini_n1510148 

 

 

5 

вересня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Рейтинг 

 

+ 

 

– 

 

Ж 

 

Автор/ка невмотивовано акцентує увагу на сексуальності моделі 

(«Кара Делевінь не приховує свою бісексуальність і стосунки зі 

своєю коханою Ешлі Бенсон»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

 

60. 

 

«Це було жахливо, 

– Кара Делевінь 

згадала про 

побачення з 

хлопцем» 

 

Посилання: 

https://lifestyle.24tv.

ua/tse_bulo_zhahlivo

__kara_delevin_zgad

ala_pro_pobachenny

a_z_hloptsem_n1200

854 

 

4 

вересня 

2019 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Інтерв’ю 

(цитати) 

 

 

– 

 

+ 

 

Ж 

 

Акторку, яка заявила про свою бісексуальність, розпитують про 

досвід стосунків з чоловіками. 

 

Ознака таблоїдизації: інформаційний дисбаланс та фактологічна 

несправедливість. 

 

 

 

 

61. 

 

«Чи є ви сексуально 

грамотною 

людиною» 

 

Посилання: 
https://health.24tv.ua

 

1 

вересня 

2019 

року 

 

Здоров’я 

 

Експлейнер 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Пояснення сексолога Юлії Ярмоленко. 
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/chi_ye_vi_seksualno

_gramotnoyu_lyudin

oyu_n1199159 

 

 

1 січня 2020 року – 30 квітень 2020 року (64 публікації) 

 

 

 

№ 

 

 

 

Назва  

публікації 

 

 

 

Дата 

публіка

ції 

 

 

 

 

 

Рубрика 

 

 

 

 

Жанр О
зн

а
к

и
 

се
к

су
а
л

із
а
ц

ії
 

О
зн

а
к

и
 

т
а
б
л

о
їд

и
за

ц
ії

 

С
т
а
т
ь

 г
е
р

о
я

  

 

 

Коментар 

 

  1. 

 

«Оля Полякова 

зробила сексуальне 

фото у ванній 

кімнаті: 18+» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/olya_polyakova_z

robila_seksualne_fot

o_u_vanniy_kimnati

_18_n1335851 

 

30 

квітня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

 

  2. 

 

«4 жахливих 

проблеми, до яких 

може призвести 

порнографія» 

 

Посилання: 
https://health.24tv.ua

/4_zhahlivih_proble

mi_do_yakih_mozhe

 

28 

квітня 

2020 

року 

 

Здоров’я 

 

Стаття 

 

– 

 

– 

 

– 
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_prizvesti_pornografi

ya_n1254817 

 

 

  3. 

 

«Оля Цибульська 

засвітила груди у 

звабливому корсеті: 

фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/olya_tsibulska_za

svitila_grudi_u_zvab

livomu_korseti_foto_

n1334472 
 

 

28 

квітня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано  як факт («не 

забуває Оля Цибульська і демонструвати свою сексуальність»,  

«прихильники могли не тільки помилуватись її ідеальним 

макіяжем, але й пишним бюстом»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів.  

 

  4. 

 

«Найсексуальніші 

кінокадри з 

Джессікою Альбою, 

які розбурхали 

мережу» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/nayseksualnishi_k

inokadri_z_dzhessik

oyu_alboyu_yaki_ro

zburhali_merezhu_n

1334358 

 

 

28 

квітня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 
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  5. 

 

«Кайлі Дженнер 

засвітила сідниці у 

напівпрозорій 

сукні: спокусливі 

кадри» 

 

Посилання: 

https://lifestyle.24tv.

ua/kayli_dzhenner_z

asvitila_sidnitsi_u_n

apivprozoriy_sukni_s

pokuslivi_kadri_n13

33133 

 

26 

квітня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

  6. 

 

«У білизні чи без 

неї: 10 еротичних 

фото Наді 

Дорофєєвої» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/u_bilizni_chi_bez

_neyi_10_nayerotich

nishih_foto_nadi_dor

ofyeyevoyi_n133002

6 

 

 

21 

квітня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Підбірка 

фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Підбірка фото проведена працівниками редакції на власний 

розсуд 

(«LifeStyle 24 підібрали найсексуальніші фото, які артистка 

публікувала за рік»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

  7. 

 

«У лавандовій сукні 

на квітчасту 

водолазку: вагітна 

Кеті Перрі 

підкреслила 

округлий живіт» 

 

20 

квітня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 
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Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/u_lavandoviy_suk

ni_na_kvitchastu_vo

dolazku_vagitna_keti

_perri_pidkreslila_ok

rugliy_zhivit_n13296

07 

 

 

 

  8. 

 

«Сем Г'юен з 

"Чужоземки" 

зізнався, чи 

правдиві чутки про 

його 

"гомосексуальність

"» 

 

Посилання: 

https://lifestyle.24tv.

ua/sem_gyuen_z_chu

zhozemki_ziznavsya

_chi_pravdivi_chutki

_pro_yogo_gomosek

sualnist_n1328565 

 

 

 

17 

квітня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка  

 

– 

 

– 

 

Ч 

 

 

 

  9. 

 

«Вікторії Бекхем – 

46! Як успішна 

бізнесвумен 

поєднує роботу, 

материнство та 

спорт» 

 

 

17 

квітня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Стаття 

 

– 

 

– 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано  як факт 

(«дизайнерка (Вікторія Бекхем – Ред.) від сезону до сезону 

продовжує відточувати майстерність, зберігаючи у своєму одязі 

делікатну сексуальність»). 

 

Ознака сексуалізації:  
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Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/viktoriyi_bekhem

__45_yak_uspishna_

biznesvumen_poyed

nuye_robotu_materin

stvo_ta_sport_n1141

840 

 

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

 

 10. 

 

«Повністю оголена 

та з гітарою в 

руках: Дуа Ліпа 

позувала в 

пікантній фотосесії 

для глянцю» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/povnistyu_ogolen

a_ta_z_gitaroyu_v_r

ukah_dua_lipa_pozu

vala_v_pikantniy_fot

osesiyi_dlya_glyants

yu_n1327202 

 

 

15 

квітня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

 11. 

 

«Відверта сукня та 

заячі вушка: 

сміливий образ 

спокусливої Кайлі 

Дженнер» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/vidverta_suknya_t

 

13 

квітня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 
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a_zayachi_vushka_s

miliviy_obraz_spoku

slivoyi_kayli_dzhenn

er_n1318378 

 

 

12. 

 

«Емілі Ратажковскі 

показала архівний 

спокусливий 

знімок: як модель 

виглядала у 17 

років» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/emili_ratazhkovsk

i_pokazala_arhivniy_

spokusliviy_znimok_

yak_model_viglyadal

a_u_17_rokiv_n1316

540 

 

 

12 

квітня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки  публікації подано як факт 

(«у підлітковому віці вона (Емілі Ратажковскі – Ред.) могла 

похизуватися неабиякою сексуальністю»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

13. 

 

«Кохана Крістен 

Стюарт показала 

ексклюзивний кадр 

в обіймах зірки: 

фото»  

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/kohana_kristen_st

yuart_pokazala_eksk

lyuzivniy_kadr_v_ob

iymah_zirki_foto_n1

316217  

 

11 

квітня 

2020 

року 

 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

– 

 

+ 

 

Ж 

 

Обговорення особистого життя Крістен Стюарт, яка визнала 

себе бісексуалкою. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 
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14. 

 

«Все про жіночий 

оргазм, фригідність 

та мастурбацію: 

відверте інтерв'ю 

 з сексопатологом» 

 

Посилання: 
https://health.24tv.ua

/vse_pro_zhinochiy_

orgazm_frigidnist_ta

_masturbatsiyu_vidv

erte_intervyu_z_seks

opatologom_n13153

10 

 

 

10 

квітня 

2020 

року 

 

Здоров’я 

 

Інтерв'ю 

 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Пояснення психіатра-сексопатолога Георгія Селюкова. 

 

15. 

 

«Демі Роуз вразила 

еротичним образом 

та оголеними 

формами: фото 

18+» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/demi_rouz_vrazil

a_erotichnim_obrazo

m_ta_pohizuvalasya

_ogolenimi_formami

_foto_18_n1313800 

 

9 квітня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«вона не соромиться публікувати сексуальні знімки та 

показувати на них шалену пристрасть»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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16. 

 

«Наречена Віктора 

Павліка 

похизувалася 

стрункою фігурою 

у відвертому 

вбранні: спекотне 

фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/narechena_viktora

_pavlika_pohizuvala

sya_strunkoyu_figur

oyu_u_vidvertomu_v

branni_spekotne_fot

o_n1313161 

 

 

8 квітня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано  як факт 

(«Катерина Реп'яхова поділилася гарячим кадром, на якому 

постала у спокусливому вбранні»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

17. 

 

«Ексдружина 

Володимира 

Остапчука позувала 

у спокусливому 

боді: пристрасне 

відео» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/eksdruzhina_volo

dimira_ostapchuka_p

ozuvala_u_spokusliv

 

7 квітня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано як факт 

(«Олена Войченко поділилася спокусливим відео, на якому 

постала у привабливому чорному боді»). 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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omu_bodi_pristrasne

_video_n1312085 

 

 

 

18. 

 

«Кендалл Дженнер 

похизувалась 

розкішною фігурою 

в бікіні: сексуальні 

фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/kendall_dzhenner

_pohizuvalas_rozkis

hnoyu_figuroyu_v_b

ikini_seksualni_foto_

n1310039 

 

 

3 квітня 

2020 

року 

 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Особисту позицію автора/ки публікації подано  як факт 

(«вбрання тільки підкреслило бездоганну фігуру Кендалл 

Дженнер»). 

 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

19. 

 

«Він знає все про 

свою сексуальність, 

– Квентін Тарантіно 

розповів про роботу 

з Бредом Піттом» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/vin_znaye_vse_pr

o_svoyu_seksualnist

__kventin_tarantino_

rozpoviv_pro_robotu

_z_bredom_pittom_n

1308634 

 

 

1 квітня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Інтерв’ю у 

форматі 

подкасту 

 

 

+ 

 

+ 

 

Ч 

 

В інтерв’ю Квентін Тарантіно прокоментував сцену з фільму 

"Одного разу в Голлівуді", де Бред Пітт «знімає з себе одяг і 

демонструє бездоганну фігуру»). 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 
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20. 

 

«Ельза Госк 

показала 

карантинні вечори, 

які проводить 

вдома у сексуальній 

білизні: фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/elza_gosk_pokaza

la_karantinni_vechor

i_yaki_provodit_vdo

ma_u_seksualniy_bil

izni_foto_n1306538 

 

 

29 

березня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

21. 

 

«У топі і прозорій 

спідниці: Леся 

Нікітюк розбурхала 

мережу 

сексуальним фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/u_topi_i_prozoriy

_spidnitsi_lesya_niki

tyuk_rozburhala_mer

ezhu_seksualnim_fot

o_n1304953 

 

 

26 

березня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

22. 

 

«Оля Цибульська 

показала фігуру у 

мереживному боді: 

сексуальні фото» 

 

25 

березня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  
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Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/olya_tsibulska_po

kazala_figuru_u_mer

ezhivnomu_bodi_sek

sualni_foto_n130425

5 

 

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

23. 

 

«Катерина 

Бужинська 

одягнула піджак на 

голе тіло: 

сексуальні фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/katerina_buzhinsk

a_odyagnula_pidzha

k_na_gole_tilo_seks

ualni_foto_n1303361 

 

 

24 

березня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

24. 

 

«Емілі Ратажковскі 

засвітила оголені 

груди: спекотне 

фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/emili_ratazhkovsk

i_zasvitila_ogoleni_g

rudi_spekotne_foto_

n1303009 

 

 

23 

березня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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25. 

 

«Сексапільна Демі 

Роуз похизувалася 

пишними 

сідницями: фото 

18+» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/seksapilna_demi_

rouz_pohizuvalasya_

pishnimi_sidnitsyami

_foto_18_n1301316 

 

 

20 

березня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

26. 

 

«Белла Хадід 

засвітила оголені 

груди у зйомці для 

відомого глянцю: 

фото 18+» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/bella_hadid_zasvi

tila_ogoleni_grudi_u

_zyomtsi_dlya_vido

mogo_glyantsyu_fot

o_18_n1300874 

 

 

19 

березня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

27. 

 

«Різ Візерспун 

зізналася, чому 

мовчала про 

домагання у 

підлітковому віці» 

 

 

18 

березня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Інтерв'ю 

(передрук, 

переклад) 

 

– 

 

– 

 

Ж 

 

Підняття проблеми сексуального насильства. 
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Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/riz_vizerspun_ziz

nalasya_chomu_mov

chala_pro_domagann

ya_u_pidlitkovomu_

vitsi_n1299937 

 

 

28. 

 

«Леді Ґаґа повністю 

оголилась для 

провокативної 

зйомки: фото 18+» 

 

Посилання: 

https://lifestyle.24tv.

ua/ledi_gaga_povnist

yu_ogolilas_dlya_pr

ovokativnoyi_zyomk

i_foto_18_n1299105 

 

 

17 

березня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

29. 

 

«Алессандра 

Амбросіо 

похизувалася 

спокусливими 

формами у 

відвертому 

купальнику: 

спекотні фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/alessandra_ambro

sio_pohizuvalasya_s

pokuslivimi_formam

 

17 

березня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 
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i_u_vidvertomu_kup

alniku_spekotni_foto

_n1299368 

 

 

30. 

 

«Демі Роуз 

похизувалася 

пишними 

сідницями у 

напівпрозорій 

сукні: пікантне 

фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/demi_rouz_pohiz

uvalasya_pishnimi_si

dnitsyami_u_napivpr

ozoriy_sukni_pikant

ne_foto_n1297894 

 

 

15 

березня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

31. 

 

«Пишногруда Демі 

Роуз засвітила 

пікантні форми у 

відвертому 

купальнику: фото 

18+» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

 

11 

березня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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ua/pishnogruda_demi

_rouz_zasvitila_pika

ntni_formi_u_vidvert

omu_kupalniku_foto

_18_n1295867 

 

 

32. 

 

«Кайлі Дженнер та 

Кім Кардаш'ян 

засвітили пишні 

форми у 

купальниках: гарячі 

фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/kayli_dzhenner_ta

_kim_kardashyan_za

svitili_pishni_formi_

u_kupalnikah_garyac

hi_foto_n1294541 

 

 

9 

березня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

33. 

 

«Мультфільм 

"Уперед" 

заборонили для 

показу в кількох 

країнах: відома 

причина» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/multfilm_upered_

zaboronila_dlya_pok

azu_v_kilkoh_krayin

 

9 

березня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

 

Новина 

 

– 

 

– 

 

– 

 

У новині повідомляється, що сімейний мультиплікаційний фільм 

Disney "Уперед" не вийде у прокат у кількох країнах Близького 

Сходу, бо «у ньому побачили натяк на гомосексуальність». 
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ah_vidoma_prichina

_n1294506 

 

 

34. 

 

«Емілі Ратажковскі 

у зйомці для бренду 

білизни: гарячі 

фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/emili_ratazhkovsk

i_u_zyomtsi_dlya_br

endu_bilizni_garyach

i_foto_n1293610 

 

 

6 

березня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

35. 

 

«Зої Кравіц 

повністю оголилась 

перед камерою: 

фото 18+» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/zoyi_kravits_povn

istyu_ogolilas_pered

_kameroyu_foto_18_

n1291971 

 

 

4 

березня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

36. 

 

«Тіна Кунакі та 

Венсан Кассель 

позували у чуттєвій 

 

2 

березня 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації:  

фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється до 

сексуальності. 
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фотосесії: ніжні 

фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/tina_kunaki_ta_ve

nsan_kassel_pozuval

i_u_chuttyeviy_fotos

esiyi_nizhni_foto_n1

290841 

 

2020 

року 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

 

37. 

 

«Оголені Кендалл 

Дженнер, Джастін 

Бібер та Maluma 

знялись у рекламі: 

фото і відео 18+»  

 

Посилання: 

 

 

28 

лютого 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

38. 

 

Тіна Кунакі 

засвітила 

спокусливі сідниці 

на пляжі: спекотне 

фото 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/ogoleni_kendall_d

zhenner_dzhastin_bi

ber_ta_maluma_znya

lis_u_reklami_foto_i

_video_18_n128929

6 

 

26 

лютого 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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39. 

 

«Даша Астаф'єва 

засвітила оголені 

сідниці на балконі: 

фото 18+» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/dasha_astafyeva_

zasvitila_ogoleni_sid

nitsi_na_balkoni_fot

o_18_n1285502 

 

 

21 

лютого 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

40. 

 

«Англійські медики 

зможуть не 

лікувати пацієнта, 

якщо той проявив 

до них расизм або 

сексизм» 

 

Посилання: 

https://health.24tv.ua

/angliyski_mediki_z

mozhut_ne_likuvati_

patsiyenta_yakshho_t

 

20 

лютого 

2020 

року 

 

Здоров’я 

 

Новина 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Публікація має просвітницький характер. 
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oy_proyaviv_do_nih

_rasizm_abo_seksiz

m_n1284160 

 

41. 

 

«Спокуслива Емілі 

Ратажковскі 

засвітила пишні 

груди в купальнику: 

гарячі фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/spokusliva_emili_

ratazhkovski_zasvitil

a_pishni_grudi_v_ku

palniku_garyachi_fot

o_n1281978 

 

 

16 

лютого 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

42. 

 

«Секс і Перша 

світова війна: 

неочікувані факти 

про інтимне життя 

на фронті» 

 

Посилання: 
https://24tv.ua/seks_i

_persha_svitova_viy

na_neochikuvani_fak

ti_pro_intimne_zhitt

ya_na_fronti_n12808

86 

 

 

14 

лютого 

2020 

року 

 

Без 

рубрики 

(головна 

сторінка 

сайту) 

 

Стаття 

 

– 

 

+ 

 

Ч 

/ 

Ж 

 

У статті розповідається про сексуальні стосунки під час воєних 

дій. 

 

Ознака таблоїдизації: інформаційний дисбаланс та фактологічна 

несправедливість. 
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43. 

 

«Майлі Сайрус 

випадково оголила 

груди під час 

публічного виходу: 

фото 18+» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/mayli_sayrus_vip

adkovo_ogolila_grud

i_pid_chas_publichn

ogo_vihodu_foto_18

_n1280546 

 

 

13 

лютого 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

 

 

44. 

 

«Прозорі сукні та 

провокативні 

декольте: які зірки 

відзначились на 

вечірці Vanity Fair» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/prozori_sukni_ta_

provokativni_dekolte

_yaki_zirki_vidznach

ilis_na_vechirtsi_van

ity_fair_n1278496 

 

 

10 

лютого 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Підбірка 

фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації: фізична привабливість (у вузькому 

розумінні) прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту.  

 

45. 

 

«Латекс і запальні 

танці: The Pussycat 

Dolls презентували 

перший кліп після 

возз'єднання» 

 

9 

лютого 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Новина 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації: фізична привабливість (у вузькому 

розумінні) прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту.  
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Посилання: 
https://showbiz.24tv.

ua/lateks_i_zapalni_t

antsi_the_pussycat_d

olls_prezentuvali_per

shiy_klip_pislya_voz

zyednannya_n12779

41 

 

 

46. 

 

«Кайя Гербер 

показала 

провокативні 

образи під час 

світського заходу: 

звабливі фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/kayya_gerber_pok

azala_provokativni_o

brazi_pid_chas_svits

kogo_zahodu_zvabli

vi_foto_n1277095 

 

 

7 

лютого 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознака сексуалізації: фізична привабливість (у вузькому 

розумінні) прирівнюється до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту. 

 

47. 

 

«Сексапільна Емілі 

Ратажковскі 

позувала у 

сітчастому бікіні» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/seksapilna_emili_

ratazhkovski_pozuva

 

5 

лютого 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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la_u_sitchastomu_bi

kini_n1275931 

 

 

48. 

 

«Майлі Сайрус 

приміряла 

сексуальну білизну 

для фото з 

бойфрендом: 18+» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/mayli_sayrus_pri

miryala_seksualnu_b

iliznu_dlya_foto_z_b

oyfrendom_18_n127

4936 

 

 

4 

лютого 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

49. 

 

«MARUV 

похизувалася тілом 

у прозорій сукні: 

звабливі фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/maruv_pohizuvala

sya_tilom_u_prozori

y_sukni_zvablivi_fot

o_n1274021 

 

 

2 

лютого 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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50. 

 

«Спокуслива Емілі 

Ратажковскі 

знялася в еротичній 

фотосесії: 

сексуальні фото» 

 

Посилання: 
https://showbiz.24tv.

ua/spokusliva_emili_

ratazhkovski_znyalas

ya_v_erotichniy_foto

sesiyi_seksualni_foto

_n1272719 

 

 

30 січня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

51. 

 

«7 застарілих 

правил для 

побачень, які варто 

повернути» 

 

Посилання: 
https://simya.24tv.ua/

7_zastarilih_pravil_d

lya_pobachen_yaki_

varto_povernuti_n12

71497 

 

 

29 січня 

2020 

року 

 

Сім’я 

 

Стаття 

(передрук) 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Думка експертів має дискусійний характер («експерти 

запевняють, що немає абсолютно нічого поганого у сексі на 

першому побаченні»). 

 

 

52. 

 

«Демі Роуз шукає 

містера Бонда: 

спокусливе фото 

моделі у червоному 

бікіні» 

 

 

24 січня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 
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Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/demi_rouz_shuka

ye_mistera_bonda_s

pokuslive_foto_mod

eli_u_chervonomu_b

ikini_n1269250 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

53. 

 

«Белла Хадід 

засвітила груди на 

подіумі Паризького 

тижня моди: 

пікантні фото» 

 

Посилання: 

https://lifestyle.24tv.

ua/bella_hadid_zasvi

tila_grudi_na_podiu

mi_parizkogo_tizhny

a_modi_pikantni_fot

o_n1267916 

 

 

22 січня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

54. 

 

«Гвінет Пелтроу 

прийшла на 

світську подію у 

провокативному 

образі: фото» 

 

Посилання: 

https://lifestyle.24tv.

ua/gvinet_peltrou_pri

yshla_na_svitsku_po

diyu_u_provokativno

 

22 січня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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mu_obrazi_foto_n12

68183 

 

55. 

 

«Ріанна 

презентувала 

еротичну рекламу 

свого бренду: фото 

18+» 

 

Посилання: 

https://lifestyle.24tv.

ua/rianna_prezentuva

la_erotichnu_reklam

u_svogo_brendu_fot

o_18_n1257615 

 

 

20 січня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

56. 

 

«Як не зруйнувати 

сексуальне життя: 6 

звичок, від яких 

варто відмовитися» 

 

Посилання: 
https://health.24tv.ua

/yak_ne_zruynuvati_

seksualne_zhittya_4_

zvichki_vid_yakih_v

arto_vidmovitisya_n

1265385 

 

 

17 січня 

2020 

року 

 

Здоров’я 

 

Експлейнер 

 (передрук) 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Публікація має просвітницький характер. 
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57. 

 

«Настя Каменських 

з'явилася на 

сторінках 

мексиканського 

Playboy: гарячі 

фото» 

 

Посилання: 

https://lifestyle.24tv.

ua/nastya_kamenskih

_zyavilasya_na_stori

nkah_meksikanskogo

_playboy_garyachi_f

oto_n1265547 

 

 

17 січня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

58. 

 

«Колишня дружина 

Джонні Деппа 

Ембер Герд 

закрутила роман з 

жінкою» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/kolishnya_druzhin

a_dzhonni_deppa_e

mber_gerd_zakrutila

_roman_z_zhinkoyu

_n1263211 

 

 

14 січня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

– 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) примітивність контенту; 2) 

інформаційний дисбаланс та фактологічна несправедливість. 

 

59. 

 

«Стадії 

сексуального 

психорозвитку по 

Фрейду: визначте, 

 

13 січня 

2020 

року 

 

Здоров’я 

 

Експлейнер 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Пояснення клінічної психологині Діани Сахарової. 
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до кого належите 

ви» 

 

Посилання: 
https://health.24tv.ua

/stadiyi_seksualnogo

_psihorozvitku_po_fr

eydu_viznachte_do_

kogo_nalezhite_vi_n

1262502 

 

 

60. 

 

«Ельза Госк 

продемонструвала 

ідеальний зимовий 

комплект білизни: 

спокусливі фото» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/elza_gosk_prode

monstruvala_idealniy

_zimoviy_komplekt_

bilizni_spokuslivi_fo

to_n1262903 

 

 

13 січня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

61. 

 

«Спокуслива Тіна 

Кунакі поділилася 

пікантними фото в 

купальнику» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/spokusliva_tina_k

unaki_podililasya_pi

 

12 січня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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kantnimi_foto_v_kup

alniku_n1262140  

 

 

62. 

 

«Емілі Ратажковскі 

розбурхала мережу 

світлиною з юності: 

гаряче фото 14-

річної моделі» 

 

Посилання: 
https://lifestyle.24tv.

ua/emili_ratazhkovsk

i_rozburhala_merezh

u_svitlinoyu_z_yuno

sti_garyache_foto_14

_richnoyi_modeli_n1

259222 

 

 

5 січня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 

 

 

63. 

 

«Оля Полякова 

показала пляжний 

образ з Маямі: 

спокусливе фото» 

 

Посилання: 

https://lifestyle.24tv.

ua/olya_polyakava_p

okazala_plyazhniy_o

braz_z_mayami_spo

kuslive_foto_n12592

12 

 

5 січня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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64. 

 

«Модель Белла 

Хадід показала 

струнку фігуру в 

купальнику: 

провокативні 

кадри» 

 

Посилання: 

https://lifestyle.24tv.

ua/model_bella_hadi

d_pokazala_strunku_

figuru_v_kupalniku_

zvablivi_foto_n1050

685 

 

4 січня 

2020 

року 

 

Lifestyle 

(«Шоу-

бізнес») 

 

Замітка на 

основі фото 

 

+ 

 

+ 

 

Ж 

 

Ознаки сексуалізації: 1) цінність людини визначається лише її 

сексуальною привабливістю чи сексуальною поведінкою, не 

зважаючи на усі інші характеристики;  

2) фізична привабливість (у вузькому розумінні) прирівнюється 

до сексуальності. 

 

Ознаки таблоїдизації: 1) акцент на візуальності; 2) 

примітивність контенту; 3) звернення до інстинктів. 
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Додаток Ж4 

Результати аналізу контенту сайту «24 каналу» на наявність ознак сексуалізації та таблоїдизації 

 

Рубрика 

 

К-сть 

публікацій  

(N) 

 

 
Жанр 

 

К-сть 

публікацій 

(N) 

 

 

Сексуалізація 

 

 

К-сть 

публікацій 

(N) 

 

Таблоїдизація 
 

К-сть 

публікацій 

 (N) 

 

 

«Lifestyle» 

(«Шоу-

бізнес») 

 

 

N=117 

(80,69%) 

 

Замітка 

(замітка на 

основі фото) 

 

 

N=110 

(75,86%) 

(N=91 

(62,76%) 

 

Є ознаки 
 

N=106 

(73,10%) 

 

 

 Є ознаки 

 

 

 

N=113 

(77,93%) 
 

 

«Здоров’я» 

 

N=19 

(13,10%) 

 

 

Експлейнер 
 

N=13 

(8,97%) 

 

Немає ознак 

 

N=39 

(26,90%) 

 

 

 Немає ознак 

 

 

N=32 

(22,07%) 
 

 

«Lifestyle» 

(головна) 

 

 

N=5 

( 3,45%) 

 

Підбірка фото 
 

N=6 

(4,14%) 

 

Сексуалізація 

жінок 

 

 

 N=96 

(66,21%) 

 

 

Всього 

 

 

 

 

N=145 

 

«Сім’я» 

 

N=2 

(1,38%) 

 

 

Подкаст 
 

N=1 

(0,69%) 

 

 

Сексуалізація 

чоловіків 

 

 

N=7 

(4,83%) 
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Без 

рубрики 

(стрічка 

новин) 

 

N=2 

(1,38%) 

 

Підбірка 

відеокліпів 

 

N=1 

(0,69%) 
 

Сексуалізація 

і жінок, 

і чоловіків 

 

 

N=4 

(2,76%) 

 

Всього 

 

N=145  

(100%) 

 

Всього 
 

 N=145 

(100%) 

 

 

Всього 

 

 

N=145  

(100%) 
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Додаток Ж5 

Результати аналізу контенту сайту «Обозреватель» на наявність ознак сексуалізації та таблоїдизації 

 

 

 

Рубрика 

 

 

К-сть  

публікацій  

 (N) 

 

Жанр 

 

К-сть 

публікацій 

(N) 

 

 

Сексуалізація 

 

К-сть 

публікацій 

(N) 

 

 

 Таблоїдизація 

 

 

К-сть  

публікацій  

 (N) 

 

 

«Шоу» 

 

 

N=76  

(47,80%) 

 

 

Замітка на 

основі фото з 

Instagram 

 

N=78 

(49,1%) 

 

Є ознаки 

 

 

 

N=117 

(73,58%) 

 

 

Є ознаки 

 

 

N=132 

(83,02%) 

 

 

«Спорт» 

 

N=26 

(16,35%) 

 

 

Замітка 

 

N=46 

(28,9%) 

 

Немає ознак 

 

 

N=44 

(27,67%) 

 

Немає ознак 

 

 

N=27 

(16,98%) 

 

«Lady» 

(«Краса») 

 

 

N=14 

(8,81%) 

 

 

Підбірка фото 

 

N=10 

(6,3%) 

 

Сексуалізація 

жінок 

 

 

N=114 

(69,81%) 

 

Всього 

 

 N=159 

(100%) 

 

«Новини» 

 

 

N=7 

(4,40%) 

 

 

Блог 

 

N=8 

(5%) 

 

Сексуалізація 

чоловіків 

 

 

N=5 

(3,14) 

 

«Lady» 

(«Люди») 

 

 

N=6 

(3,77%) 

 

 

Стаття 

 

N=8 

(5%) 

 

Сексуалізація 

і жінок, 

і чоловіків 

 

 

N=1 

(0,63) 
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«Lady» 

(«Sex») 

 

 

N=3 

(1,89%) 

 

 

Рейтинг 

 

N=4 

(2,5%) 

 

Всього 

 

 

N=159 

 

«Lady» 

(«Мода») 

 

 

N=3 

(1,89%) 

 

 

Інтерв’ю 

 

N=2 

(1,3%) 

    

 «Lady» 

(головна) 

 

 

N=3 

(1,89%) 

 

 

Відеосюжет 

 

N=2 

(1,3%) 

 

«Суспільство 

/ Думки» 

 

 

N=3 

(1,89%) 

 

Анонс 

 

N=1 

(0,6%) 

 

«Кіно» 

 

 

N=3 

(1,89%) 

 

 

Всього 

 

N=159 

 

«Mamaclub» 

 

 

N=2 

(1,26%) 

 

 

«МедОбоз» 

 

 

N=2 

(1,26%) 

 

 

«Події» 

 

 

N=2 

(1,26%) 

 

 

«Розслідуван

ня» 

 

 

N=2 

(1.26%) 
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«Кримінал» 

 

 

N=1 

(0.63%) 

 

 

«ObozTV» 

 

N=1 

(0.63%) 

 

«Життя 

міста» 

 

 

N=1 

(0,6%) 

 

 

«Lady» 

(«Плітки») 

 

 

N=1 

(0,6%) 

 

 

«Бокс» 

 

 

N=1 

(0,6%) 

 

 

«Секс / 

Думки» 

 

 

N=1 

(0.6%) 

 

 

«Астрологія» 

 

 

N=1 

(0,6%) 

 

 

Всього 

 

 

N=159 
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Додаток Ж6 

Результати аналізу контенту сайту «ТСН» на наявність ознак сексуалізації та таблоїдизації 

 

 

 

Рубрика 

 

К-сть 

публікацій 

(N) 

 

 
Жанр 

 

К-сть 

публікацій 

(N) 

 

 

 

Сексуалізація 

 

К-сть 

публікацій 

(N) 

 

 

 

 Таблоїдизація 

 

 

К-сть 

публікацій 

(N) 

 

«Леді» 

 

N=2 

(3,3%) 

 

Замітка 

(замітка на 

основі фото з 

Instagram) 

 

N=24 

(40%) 

(N=15) 

(25%) 

 

Є ознаки 

 

 

 

N=41 

(68,3%) 

 

 

Є ознаки 

 

 

N=39 
(65%) 

 

«Леді»  

(«Шоу-бізнес»)* 

 

N=13 

( 21,7%) 

 

Підбірка фото 
 

N=6 

(10%) 

 

Немає ознак 

 

 

N=19 

(31,7%) 

 

Немає ознак 

 

 

N=50 

(83,3%) 
 

 

«Леді»  

(«Психологія», 

«Секс»)* 

 

N=8 

( 13,3%) 

 

Стаття 

 

N=9 

(15%) 

 

Сексуалізація 

жінок 

 

 

N=38 

(63,3%) 

 

Всього 

 

 N=60 

(100%) 

 

«Леді» 

(«Дім та діти»)* 

 

N=1 

( 1,7%) 

 

Авторська 

колонка 

 

N=1 

(1,7%) 

 

Сексуалізація 

чоловіків 

 

 

N=1 

(1,7%) 

 

«Леді» 

«(Мода»)* 

 

N=1 

( 1,7%) 

 

Блог 
 

N=3 

(5%) 

 

Сексуалізація 

і жінок, 

і чоловіків 

 

N=2 

(3,3%) 
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«Леді» 

(«Вона», 

«Психологія»)* 

N=1 

( 1,7%) 

«ТСН-stories» 

(редакційний 

жанр) 

N=1 

(1,7%) 
 

Всього 

 

 

N=60 

(100%) 

 

«Гламур» 

 

N=24 

40% 

 

 

Інтерв’ю 
 

N=1 

(1,7%) 

 

«Блоги» 

 

N=3 

(5%) 

 

Всього 
 

  N=60 

(100%) 

 

 

«Астрологія» 

 

 

N=1 

(1,7%) 

 

 

«Спорт» 

 

 

N=1 

(1,7%) 

 

 

«Здоров’я» 

 

 

N=1 

(1,7%) 

 

 

«Світ» 

 

 

N=1 

(1,7%) 

 

 

«Книги» 

 

 

N=1 

(1,7%) 
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«ТСН.Stories» 

 

N=1 

(1,7%) 

 

 

«Україна» 

 

N=1 

(1,7%) 

 

 

Всього 

 

 

N=60 

 


