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Для втілення фактологічного ряду в білоруські інтернет-ЗМІ використовуються 
способи пред’явлення інформації, які раніше не застосовувалися в періодичній 
пресі. Перш за все суттєвих змін зазнав заголовок. У веб-журналістиці він по-
винен бути максимально інформативним і завершеним у семантичному плані 
для того, щоб дати читачеві уявлення про зміст тексту. У ньому узагальнюєть-
ся головне з того, про що йдеться в тексті, іншими словами, заголовок являє  
собою квінтесенцію змісту публікації. Заголовок у інтернет-ЗМІ покликаний 
показати тему або головну суть новини. Образні газетні заголовки для інтер-
нету абсолютно не підходять.

Користувачі інтернету часто не затримуються на веб-сторінці, «скануючи» 
сторінки в пошуках інформації, відшукуючи ключові слова, фрази і зорові орі-
єнтири, не читаючи слово за словом, як раніше. Публікація новин в інтернеті 
вимагає, щоб усе було чітко структуроване. Текст, призначений для розміщен-
ня в інтернет-ЗМІ, необхідно адаптувати для швидкого перегляду. Заголовки у 
провідних українських і білоруських інтернет-виданнях якісно відрізняються 
від тих, що довгі роки були притаманні матеріалами радянських журналістів. 
Тепер до заголовків висуваються такі вимоги, як інформативність і стислість. 
Сучасний читач сприймає інформацію емоційно. Коли людина купує газету 
або журнал, вона робить більш усвідомлений вибір.

Проілюструємо важливість нових форм представлення новинних текстів 
на конкретних прикладах. Досить помітним гравцем на ринку інтернет-ЗМІ 
Білорусі останнім часом став портал Onliner.by. Публікації для названого сай-
ту пишуться за певними стандартами: це знайома всім журналістам «пере-
вернута піраміда», візуалізація контенту, використання відео, чітке структуру-
вання інформації та ін. Досить цікавим видається підхід редакції до написання 
заголовків, які робляться помітними й привабливими. Прикладами заголовків 
Onliner.by, зокрема, є наступні: «Фоторепортаж: новобранці білоруської армії 
прийняли присягу і заприсяглися захищати країну (83 фото)», «Мінськ: ре-
єстратор водія, який потрапив в ДТП, зафіксував момент аварії (відео)». Ці 
заголовки в обов’язковому порядку містять ключові слова й активні дієслова. 
Поширеним творчим прийомом є використання в заголовках ключових слів 
«білоруси» і «мінчани», що дозволяє наблизити новину до аудиторії в геогра-
фічному та культурному відношенні. Оскільки читачеві цікава візуалізація, в 
заголовку часто використовуються слова «фоторепортаж», «фотофакт», «ві-
деорепортаж», «+ фото», «+ відео».

Цікавим є той факт, що в журналістські тексти спеціально вводиться зна-
чна кількість ключових фраз, які з одного боку утримують увагу аудиторії,  
а з іншого стимулюють її до певних дій. Коментарі читачів сьогодні нерідко 
є розвитком основного змісту публікації, коли аудиторія підтримує, спрос-
товує або доповнює думки, висловлені журналістом. Кожен охочий може 
відчути себе експертом, взяти участь у дискусії, висловити емоції [2, с. 68].  

користувачем (споживачем медіапродукту) із використанням будь-яких ме-
діа-технологій та є результатом творчої діяльності. 
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ЖАНРОВО-СТИЛЬОВI РIЗНОВИДИ НОВИННИХ ТЕКСТIВ
У СУЧАСНIЙ IНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛIСТИЦI БIЛОРУСI

Просування контенту по всіх можливих напрямках і каналах, доступних 
сучасній людині, можна віднести до найважливіших способів підвищення 
ефективності інтернет-ЗМІ. Проблема полягає в тому, що багато білоруських 
видання сприймають інтернет-сайт всього лише як «клон» друкованої версії, 
засновують свою діяльність на застарілих творчих методах і прийомах, у той 
час як українські видавничі будинки активно працюють у інтернет-просто-
рі та реалізують стратегію, націлену на охоплення всіх можливих медійних 
носіїв. Це одна з найважливіших тенденцій ринку сучасних інтернет-ЗМІ. 
До теперішнього часу залишається невивченим коло питань, присвячених  
освоєнню веб-журналістикою інноваційних медійних платформ, медіакон-
струюванню соціально значущої проблематики, а також сучасним тематич-
ним домінантам. У руслі розвитку медіасфери комплексне вивчення названих 
аспектів діяльності ЗМІ та Білорусі видається вкрай актуальним. Мета дослі-
дження полягає у виявленні основних структурних особливостей комуніка-
тивної діяльності в сучасній інтернет-журналістиці Білорусі.

На нашу думку, сучасна веб-журналістика Білорусі відрізняється новими 
творчими прийомами. Можна припустити, що одним із провідних творчих 
методів комунікативної діяльності є метод модифікації заголовків і текстів.  
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Портал Onliner.by веде акаунт «ВКонтакте» в неформальному стилі, стираючи 
таким чином межі між приватною розмовою і публічним обговоренням, вмі-
ло балансуючи між масовою комунікацією та міжособистісним спілкуванням. 
У групі vk.com/onliner щодня публікується від п’яти до десяти повідомлень 
(постів). Там розміщуються повідомлення з посиланнями на матеріали порта-
лу, а також інтернет-меми, колажі, оригінальні фото. Всі анонси супроводжу-
ються текстом і зображенням. Причому текст розміщується також і на самому  
зображенні. В текстах виявляються також такі елементи, як хештеги. Вони по-
силюють емоційний ефект від публікації, а також виступають як специфічний 
засіб комунікації в інтернеті.

Проведене дослідження показало, що комунікативна діяльність у сучас-
ній інтернет-журналістиці Білорусі відрізняється рядом структурних особли-
востей. Якісні зміни сучасної медійної сфери, зумовлені її технологічними 
перетвореннями, такими як комп’ютеризація, дигіталізація, освоєння інтер-
нету та ін., привели до суттєвої трансформації творчих методів і прийомів 
веб-журналістики. Однак потенціал нових комунікаційніх платформ ви-
користовується не завжди ефективно. Загалом українські інтернет-видання 
слід визнати більш інтегрованими з соціальними мережами ніж білоруські. 
Виявлено, що на сучасному етапі освоєння веб-простору далеко не в усіх  
редакцій ЗМІ Білорусі є чітке уявлення про лінію поведінки в інтернеті та за-
гальноприйняту успішну стратегію функціонування. Чинні концепції сайтів 
не завжди можуть вважатися успішними й такими, що відповідають сучас-
ному рівню розвитку інтернет-ЗМІ. Причиною цієї сітуації є як небажання 
керівників низки білоруських редакцій міняти напрацьовані десятиліттями 
творчі підході, так і відсутність молодих кадрів, підготовлених для роботи в 
інтернет-виданнях.
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Коментарі дозволяють оцінити якість матеріалу, глибину порушеної теми. 
Сьогодні в читачів з’явилася можливість відчути себе експертом, взяти участь 
у дискусії, висловити емоції. Коментарі є наріжним каменем комунікативної 
діяльності в сучасній інтернет-журналістиці. Вони породжують контент сам 
по собі, дозволяють оцінити якість матеріалу, глибину порушеної теми. Люди 
часто приходять читати коментарі, не читаючи при цьому матеріал.

Вважаємо, що активізація аудиторії є одним з найважливіших творчих ме-
тодів комунікативної діяльності в сучасній веб-журналістиці Білорусі. Слід 
мати на увазі, що інтерактивність була притаманна журналістиці завжди.  
Але тільки в інтернет-виданнях вона розвинулася і стала однією з найваж-
ливіших особливостей нового виду ЗМІ [1, с. 12]. У цій ситуації редакціям 
необхідно знати структуру медіаспоживання типового інтернет-користувача, 
розмовляти з ним на одній мові й перемагати в боротьбі за рекламні гроші. 
Сьогодні медійний інтернет-простір являє собою ідеальну площадку для 
вільного коментування «порядку денного». В ідеалі сайт інтернет-видання 
має стати майданчиком для дискусій з актуальних проблем, де читачі можуть 
зібратися разом, щоб поділитися чимось один з одним, обговорити новини, 
посперечатися.

Проілюструємо специфіку комунікативної діяльності в сучасній веб-
журналістиці Білорусі на прикладі порталу Onliner.by. Відвідуваність цього 
ресурсу в 2014 р. перевищила 550 тис. унікальних відвідувачів на добу. У 
соціальній мережі «ВКонтакте» офіційна сторінка «Онлайнер» має 138.000 
передплатників. На Facebook у нього близько 8100 послідовників. У Twitter 
у видання більш 56.000 читачів. Крім того, портал має офіційний канал на 
YouTube, на який підписано більше 52.000 користувачів. Таким чином, 
«Онлайнер» має близько 255.000 друзів по всьому інтернету (дані на серпень 
2014), будучи одним з найбільших новинних ресурсів Білорусі.

У якості одного з сучасних трендів розвитку конвергентної журналістики 
ми можемо відзначити використання інфографіки як особливого способу ві-
зуалізації [3, с. 67]. Вона припускає передачу основної ідеї журналістського 
матеріалу за допомогою поєднання графіків, діаграм, карт, схем, малюнків, 
фотографій. Перевага інфографіки перед текстовими повідомленнями поля-
гає в тому, що вона дозволяє структурувати і систематизувати великі обсяги 
інформації, донести до читача відомості в наочній, зручній для сприйняття 
формі, перетворивши стандартну замітку в мультимедійну історію. Для її ство-
рення використовуються такі веб-інструменти, як Piktochart.com, Infogr.am та 
ін., а також графічні редактори. При цьому встановлено, що інфографіка може 
існувати як самостійний жанр журналістики, так і бути ілюстративної части-
ною тексту.

Потенціал візуалізації як нового творчого методу веб-журналістики Білорусі 
найбільш повно розкривається в соціальних мережах «ВКонтакте» і Facebook. 




