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їх внесок в національну розбудову держави вагомий. Регіональні 
ЗМІ західних областей України чітко зорієнтовані на формування 
національної свідомості та національної ідентичності, збереження 
історичної спадщини та самобутності українського суспільства.
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СТРУКТУРА НОВИННИХ ТЕКСТIВ
МЕРЕЖЕВИХ ВИДАНЬ БIЛОРУСI

Ринок мережевих видань у Республіці Білорусь характеризується 
високою насиченістю. Станом на 1 січня 2016 р. в країні зареєстровано 
1590 друкованих засобів масової інформації (в тому числі 723 газети та 
823 журнали) [3, 4]. У сегментах республіканських ЗМІ проведені кардинальні 
структурні зміни. На базі газет «СБ. Білорусь-сьогодні» і «Звязда» створені 
збільшені інформаційні структури. Існуюча структурно-функціональна 
модель медіа трансформується. Пріоритетним напрямом роботи стає 
поширення контенту по різних каналах інформації, інтеграція медіа 
платформ (друкована, мережева, мобільна версія, аудіовізуальні ресурси).

Друковані ЗМІ стрімко втрачають свої тиражі. При розгляді 
ефективності мережевих видань ми орієнтуємося на дещо інші 
показники. Це кількість унікальних відвідувачів сайту за день, 
тиждень, місяць (один з головних параметрів, порівняно з загальною 
цифрою тиражу); цитованість; частота оновлення; структура трафіку 
з різних джерел; кількість переглянутих сторі нок; час перебування на 
сайті; позиції в рейтингах (LiveInternet, Mail.ru); наяв ність профілів у 
соціальних мережах; зручність перегляду на мобільних пристроях.

Кількість відвідувачів інтернет-порталу «СБ. Білорусь-сьогодні» 
становить до 50–60 тис. у день. Створено мобільний додаток sb.by 
для планшетів і смартфонів на базі платформи Android. Загальна 
кількість передплатників порталу в соціальних мережах перевищує 
20 тис. У 2015 р. створена нова версія порталу газети «Звязда» zviazda.
by, яка відрізняється використанням сучасних технологій візуалізації 
(фотогалереї, відеосюжети, інфографіка). До одного з найважливіших 
трендів розвитку мережевих видань ми можемо віднести візуалізацію, 
яка сприяє закінченню епохи текстів [4, 24].
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Користувачі інтернету часто не затримуються на веб-сторінці, 
нашвидку переглядають контент, «скануючи» сторінки в пошуках 
інформації, відшукуючи ключові слова, фрази та зорові орієнтири, 
не читаючи слово за словом, як раніше. Публікація новин в інтернеті 
вимагає, щоб все було чітко структуроване. Текст, призначений для 
розміщення в інтернет-ЗМІ, необхідно адаптувати для швидкого 
перегляду. Заголовки в провідних білоруських інтернет-виданнях 
якісно відрізняються від тих, що довгі роки були притаманні матеріалам 
радянських журналістів. Тепер до заголовків висуваються такі вимоги, 
як інформативність і стислість.

Якісні зміни сучасної медійної сфери призвели до суттєвої 
трансформації творчих методів і прийомів веб-журналістики. Одним 
з них стала також інтеграція з соціальними мережами. Користувачі, в 
першу чергу молодь, міняють інформаційні та розважальні сайти на 
соціальні мережі, які виступають для них головними джерелами новин 
[1, 333]. Хтось взагалі не читає ЗМІ, задовольняючись переглядом своєї 
соціальної стрічки. Багато інтернет-видань створюють власні сторінки 
в соціальних мережах «ВКонтакте», «Однокласники», Twitter, Facebook, 
Instagram, YouTube, намагаючись знайти нові ефективні канали 
комунікації з аудиторією.

У якості успішного прикладу впровадження нових технологій у практику 
роботи ЗМІ Білорусi можна привести сайт газети «Гомельська правда» 
gp.by, який у листопаді 2014 р. став інформаційнім порталом «Правда 
Гомель». Згідно з сервісом статистики «Яндекс.Метрика», щодня його 
відвідує більше 8 тис. чоловік. У структурі трафіку 35% займають переходи 
з соціальних мереж, 29% – з пошукових систем, 25% – прямі заходи. З 
комп’ютерів сайт відвідує 52% аудиторії, 42% заходить з смартфонів і лише 
5% з планшетів. Глибина перегляду становить 2,04 сторінки, а середній час, 
проведений відвідувачами на сайті, знаходиться в районі 2,5 хвилин.

Дедалі більше місця на сайтах займають фотографії, інфографіка, 
відесюжети [5, 65]. Сайт gp.by має на головній сторінці великі візуальні 
блоки, присвячені головним матеріалам. У цих блоках, які перебувають 
в полі зору користувачів на так званому «першому екрані», матеріали 
розміщуються виходячи з їх важливості. Кожні 2–3 абзаци в тексті 
розбиваються фотографіями. Виникає необхідність в таких фахівцях, 
як мобільний журналіст, редактор інфографіки, редактор соціальних 
медіа, мультимедійний продюсер. Вони створюють нові формати 
подачі контенту (мультимедійна стаття, таймлайн, тест, колаж, текстова 
трансляція, відеосюжет, анімація і ін.).
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Практика роботи інтернет-ЗМІ в останні роки все частіше демонструє 
той факт, що користувачу ніколи читати великі аналітичні матеріали. 
Перевагу інформаційних жанрів легко пояснити: оперативність відіграє 
важливу роль у боротьбі за читача, він звертає увагу на заголовки 
публікацій, відшукує в матеріалі ключові слова та візуальні орієнтири. 
Пошуки нових форм подання контенту призводять до використання 
засобів виразності, багато з яких завдяки розвитку технологій з’явилися 
лише в останні роки. Візуальна інформація набуває все більшого 
поширення, порушуючи монополію тексту на передачу інформації в 
сучасній медіасфері.

До цих пір вважалося, що для матеріалів в мережевих виданнях 
оптимальним розміром був обсяг в один екран монітора, що відповідає 
1500–2000 знаків, або близько 300–400 слів. Однак у інтернет-ЗМІ 
повертаються об’ємні авторські публікації, а аналітичні жанри 
журналістики стають більш жадані в сучасних мультимедійних 
форматах. Відродження аналітичних жанрів у медіасфері інтернету 
пов’язане з появою мультимедійних лонгрідів.

Портал Onliner.by останнім часом запустив ряд спецпроектів і 
циклових статей, що пропонують читачеві не просто читання, а цілий 
досвід переживання через різні способи проникнення в суть матеріалу. 
Зокрема, мова йде про спецпроект «Оптимісти» і «Реальна Білорусь». 
Так, матеріал «Курган біди. Історія бабусі-епохи», розміщенi на порталі 
5 грудня 2015 р., набрав більше 67.000 переглядів. Публікація має обсяг 
1300 слів, включає в себе 19 фотографій. Змістом і формою цей матеріал 
більше нагадує жанр нарису, який майже зник зі сторінок друкованих 
ЗМІ, але отримав нове життя в інтернеті.

Переваги цього нового формату візуалізації контенту в останні 
роки оцінили й українські інтернет-ЗМІ. Проект «Новий час» nvua.
net запустив рубрику «Лонгріди» у вересні 2014 р., яка має вже понад 
60 матеріалів. Наприклад, у січні 2015 р. з’явилися проекти «Наш 
Сталінград», «Чим був і чим не був Майдан», «Людина слова», «Підсумки 
року: 14 подій, які змінили світ». На відміну від інших видань, які 
використовують цей формат, «Новий час» обіцяє поповнювати розділ 
лонгрідів з завидною регулярністю. Майже щодня читачі зможуть 
знаходити там нові матеріали.

Перехід аудиторії зі стаціонарних комп’ютерів на ноутбуки та 
смартфони призвів не тільки до появи нових форматів сайтів і додатків, 
але й вплинув на принципи створення журналістських матеріалів [2, 142]. 
На екранах смартфонів поміщається менше інформації, ніж на екранах 
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комп’ютерів або ноутбуків. Це призвело до трансформації заголовків 
і текстів. На екрані смартфона читач здатний зберігати концентрацію 
уваги порівняно недовго. У середньому це 1000–1300 знаків, або десь 
три невеликі абзаци. У зв’язку з цим одним з нових форматів контенту в 
мобільних інтернеті стали цифри, списки, рейтинги.

Присутність інтернет-ЗМІ в мобільному веб-просторі можлива 
в таких форматах, як адаптивний дизайн, мобільна версія сайту та 
мобільний додаток. Окремі сайти (наприклад, zviazda.by) вже встигли 
адаптуватися до типу пристрою, з якого здійснюється доступ до сайту. 
Інші (зокрема, sb.by) досі не оптимізовані під перегляд з таких пристроїв. 
Деякі (наприклад, nn.by) мають окрему мобільну версію. Що стосується 
мобільних додатків, то їх створили далеко не всі білоруські ЗМІ.

Потенціал нових комунікаційних платформ використовується в 
Білорусi 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 у всіх 
редакцій ЗМІ Білорусі є чітке уявлення про лінію поведінки в інтернеті 
та загальноприйнята успішна стратегія функціонування. Існуючі 
концепції сайтів не завжди можуть вважатися успішними і такими, що 
відповідають сучасному рівню розвитку інтернет-ЗМІ. Причинами цієї 
ситуації є як небажання керівників низки білоруських редакцій міняти 
напрацьовані десятиліттями творчі підходи, так і відсутність молодих 
кадрів, підготовлених для роботи в інтернет-виданнях.
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МОВНА КУЛЬТУРА КОМУНІКАЦІЇ
В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Динамічний розвиток соціальних мереж як засобу комунікації в 
інформаційному суспільстві поступово змінює культуру спілкування. 
Спочатку процес трансформації відбувається онлайн, а згодом впливає 
і на спрощення стилю усного і письмового мовлення, манери подачі 
інформації на побутовому і навіть професійному рівні. Інструментом 
комунікації в соціальних мережах виступає не лише мова у вигляді 
тексту або звукового файлу, а й зображення, відео, адже візуалізація 
контенту є однією з тенденцій соціальних комунікацій ХХІ ст.

Дотримання норм усної та писемної літературної мови в онлайн-
комунікації є неприроднім і дивним серед чисельної спільноти Інтернет 
користувачів у всьому світі. Однак майстерне володіння мовою, 
вишуканість у формуванні думок, вміння казати правду за допомогою 
приємних слів, а також свідоме впровадження культури мови в 
мережевому спілкування – це мистецтво, яке завжди цінує, поважає і 
навіть потребує масова аудиторія.

Мультимедійні компоненти становлять основу масово-інформа цій-
ної діяльності сучасної людини, яка активно використовує доступний 
і простий комунікаційний інструмент сьогодення – соціальні мережі. 
Це – соціальна структура, утворена індивідами або організаціями, що 
відображає розмаїті зв’язки між ними через різноманітні соціальні 
взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи 
тісними родинними зв’язками. Уперше термін було запропоновано в 
1954 р. Дж. А. Барнесом [1].

Цифрова епоха спрощує текстове повідомлення, що в електронному 
форматі поширюються у вигляді знаків, зображень, символів, кодового 
малюнку на зразок смайлів або універсальних цифрових зображень, 
що вбудовані в технічний пристрій. Це явище набуває глобального 
масштабу, адже сучасна теорія соціальних комунікацій, окрім класичної 
моделі спілкування віч-на-віч, передбачає мережеву комунікацію.
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