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УДК 654.197

ТЫПАЛОГІЯ СУЧАСНЫХ ТЭЛЕЖАНРАЎ

А. Ю. КУЗЬМІНАВА1*

1*Інстытут журналістыкі БДУ, вул. Кальварыйская, 9, 220004, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

Паказана, что дынамічнасць сучаснага эфіру абумоўлівае неабходнасць вывучэння актуальных жанраў вяшчання, спецыфікі 
іх вытворчасці і ўзаемадзеяння. Акрэслены шэраг праблем тэорыі журналістыкі, звязаных з тыпалагізацыяй тэлепрадуктаў: вы-
карыстанне метадалогіі, якая не ўлічвае ўсяго спектра асаблівасцей тэлевізійнага твора; арыентацыя на які-небудзь адзін аспект 
пры групаванні праграм. Пералічаны крытэрыі, выкарыстаныя расійскімі, еўрапейскімі і амерыканскімі даследчыкамі пры 
стварэнні разнастайных варыянтаў тыпалогіі тэлежанраў. Прапанавана класіфікацыя тэлеперадач па функцыянальна-змястоўнай 
прыкмеце. Яна ўключае навінавыя, аналітычныя, інфармацыйна-забаўляльныя, мастацка-забаўляльныя і рэкламныя жанры.

Ключавыя словы: тэорыя журналістыкі; тэлевізійныя жанры; класіфікацыя; тэлевізійная тыпалогія; тэлевытворчасць; 
забаўляльнае вяшчанне; тэлерэклама.

ТИПОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕЛЕЖАНРОВ

А. Ю. КУЗЬМИНОВА1)

1)Институт журналистики БГУ, ул. Кальварийская, 9, 220004, г. Минск, Республика Беларусь

Показывается, что динамичность современного эфира обусловливает необходимость изучения актуальных жанров веща-
ния, специфики их производства и взаимодействия. Обозначен ряд проблем теории журналистики, касающихся типологиза-
ции телепродуктов: применение методологии, не учитывающей всего спектра особенностей телевизионного произведения; 
ориентация на какой-либо один аспект при группировании программ. Перечислены критерии, используемые российскими, 
европейскими и американскими исследователями при создании различных вариантов типологии тележанров. Предложена 
классификация по функционально-содержательному признаку телепередач, включающая новостные, аналитические, инфор-
мационно-развлекательные, художественно-развлекательные и рекламные жанры.

Ключевые слова: теория журналистики; телевизионные жанры; классификация; телевизионная типология; телепроизвод-
ство; развлекательное вещание; телереклама.

THE TYPOLOGY OF MODERN TV GENRES

A. Y. KUZMINAVAa

aThe Institute of Journalism of the Belarusian State University,  
Kal’variiskaya street, 9, 220004, Minsk, Republic of Belarus

The modern TV air content dynamic makes it necessary to study new genres of broadcasting, specific of its creation and the 
interaction between TV shows. This article identifies a number of journalism theory problems referring to the establishment of 
television typology: commitment to classical schemes despite their inconsistency to the practice of television production; the use of the 
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methodology that doesn’t take into account the functioning of the entire spectrum of television series; orientation on the only one aspect 
while grouping the programs. The criteria that are used by Russian, European and American researchers to produce different variants 
of modern typology are discussed. A new classification is proposed – it is based on functional and content TV program characteristics 
and includes news, analytical, infotainment, art-tainment and advertising genres. 

Key words: journalism theory; TV genres; classification; TV typology; TV production; entertainment television; TV advertisement.

Ва ўмовах глабалізацыі, канвергенцыі і камерцыялізацыі сучасных сродкаў масавай інфармацыі, 
якія напаўняюць эфір новымі гібрыднымі, трансфармаванымі тэлепрадуктамі, запазычваюць вялікую 
колькасць замежных фарматаў, актуальным з’яўляецца стварэнне агульнай тыпалогіі жанраў тэлевя-
шчання. Сёння не існуе адзінага погляду на гэта пытанне.

Вырашэнне праблемы ўскладняе тое, што даследчыкі традыцыйна выкарыстоўваюць класічныя 
схемы, нават у выпадку, калі яны не суадносяцца з сучаснымі рэаліямі. Аналіз тэлеэфіру, навуко-
вай літаратуры і даведнікаў для журналістаў сведчыць, што часцей за ўсё па-за класіфікацыяй за-
стаюцца інфармацыйна-забаўляльныя і рэкламныя тэлепрадукты. Напрыклад, у многіх вучэбных 
дапаможніках тыпалогія жанраў тэлевяшчання не вылучае ў канкрэтныя групы рэаліці-шоу, музыч-
ныя чарты, скетч-шоу, забаўляльныя праграмы-энцыклапедыі і інш. Тым не менш падобны кантэнт 
ствараецца ў вялікім аб’ёме і выступае на медыярынку ў якасці элемента сучаснай масавай культу-
ры. Акрамя непасрэдна забаўляльнай функцыі, ён рэалізуе іншыя – адаптыўную, камунікатыўную, 
знакава-сімвалічную, рэлаксацыйна-кампенсаторную, таму, на наш погляд, не можа заставацца па-за 
ўвагай. 

Вывучэннем асноўных тэндэнцый у сучасным тэлевяшчанні на постсавецкай прасторы займаюц-
ца даследчыкі А. А. Новікава, Д. Б. Дандурэй, А. Р. Качкаева і інш. Асабліва грунтоўныя працы на 
тэму новых жанраў і функцый тэлебачання прадставілі С. М. Акінфіеў і С. М. Ільчанка [1, 2]. Былі 
спробы класіфікаваць некаторыя феномены тэлеэфіру апошніх гадоў, але іх месца ў агульнай сістэме 
тэлежанраў застаецца неадназначным.

Даследаванню рэкламных жанраў прысвечаны асобныя працы Г. Г. Шчапіловай, Я. Я. Карнілавай, 
І. В. Аненкавай, А. М. Саладоўнікавай і інш. Пэўная класіфікацыя (таварная/камерцыйная, палітычная, 
сацыяльная тэлерэклама) акрэслена, але няма адзінага меркавання наконт напаўнення апісаных тэма-
тычных груп [3– 6].

Яшчэ адной складанасцю пры стварэнні тыпалогій тэлеперадач з’яўляецца выбар прыдатнага па-
дыходу для вызначэння і апісання жанраў. У аснове вылучэння твораў традыцыйнай савецкай трыяды 
(якая бярэ пачатак яшчэ ад тыпалогіі матэрыялаў перыядычнага друку), а таксама класіфікацыі Б. Роўза 
ляжыць літаратуразнаўчы, або тэкставы, метад [7, 8]. Гэта значыць, што вядучыя жанраўтваральныя 
элементы, якія дазваляюць абасобіць пэўнае адзінства экраннай прадукцыі, вызначаюцца на аснове 
аналізу характарыстык менавіта тэкставага кампанента тэлевізійных твораў – сцэнарыяў (структуры 
сюжэта, тэмы, стылю падачы інфармацыі і інш.). Аднак тэкст на тэлебачанні абумоўлены шэрагам 
экстралінгвістычных фактараў, звязаных са спецыфікай вытворчасці і ўспрыняццем паведамленняў. 
Лагічна ўзнікае пытанне: ці дастаткова поўна апісаная метадалогія ўлічвае прыроду сучаснага тэле-
вяшчання?

Даследчык Дж. Мітэл, абмяркоўваючы прыдатнасць літаратуразнаўчага падыходу да тэорыі тэле-
бачання ў параўнанні з культурным (арыентаваным на аўдыторыю), акрэслівае наступную праблему: 
«Тэкст мае шмат розных кампанентаў, але толькі некаторыя з іх выкарыстоўваюцца для вызначэння 
катэгорый. <…> Няма адзіных крытэрыяў для вылучэння жанра. <…> Фактычна шэраг навукоўцаў 
звяртаюць увагу на выпадкі, калі адзін і той жа тэкст пераходзіць у іншы жанр, калі адбываецца зрух 
культурнага кантэксту»1 [9, с. 6]. 

Актуальнай альтэрнатывай тэкставаму і культурнаму метаду нам бачыцца вывучэнне тэлепраграм як 
дыскурснай практыкі. Дыскурс мае на ўвазе аналіз часткі студыйнай размовы з улікам камунікатыўнай 
сітуацыі і дазваляе разглядаць перадачу не толькі як прадукт, але і як працэс узаемадзеяння, што значна 
пашырае магчымасці для аналізу.

Дыскурсны падыход выкарыстоўвае, напрыклад, С. М. Ільчанка пры стварэнні наменклатуры 
забаўляльных тэлепрадуктаў [2]. Ён адзначае, што тэледыскурс – гэта «сукупны, прадстаўлены ўсімі 
групамі знакаў (візуальных, вербальных, фанетычных і інш.) тэкст, адаптаваны да прэзентацыі ва ўмовах 
экраннай рэальнасці» [2]. Вывучэннем гэтага феномена займаюцца сёння А. Г. Ларына, В. А. Лапцева, 
Н. Ю. Ламыкіна і інш. [10, 11]. На нашу думку, дадзеная метадалогія з’яўляецца найбольш прыдатнай 
для распрацоўкі сучаснай тыпалогіі жанраў тэлевізійнай журналістыкі.

1 Тут і далей пераклад наш. – А. К.
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Аналіз тыпалогій тэлежанраў, прадстаўленых расійскімі, еўрапейскімі і амерыканскімі даследчы-
камі, дазволіў нам вылучыць наступныя крытэрыі класіфікацыі тэлевізійных праграм:

1) аб’ект адлюстравання (С. М. Ільчанка, напрыклад, прапаноўвае дзяленне забаўляльных тэлежан-
раў на музычныя, гумарыстычныя і ігравыя; Г. Г. Шчапілова, Я. Я. Карнілава, І. В. Аненкава сярод 
рэкламных жанраў вылучаюць камерцыйныя (таварныя), палітычныя і сацыяльныя) [2–5];

2) характар і структура аб’екта адлюстравання (А. А. Алякберава размяжоўвае інфармацыйныя 
(«простыя падзеі»), аналітычныя («сярэднія падзеі»), даследчыя («складаныя падзеі») жанры) [12];

3) рэальнасць/нерэальнасць фактаў і падзей у экранных творах, адносіны да аб’ектыўнай рэчаіс-
насці герояў тэлеэфіру (гэты крытэрый прапаноўвалі Б. Роўз, Р. Эдлер, Д. Корнар, Д. Чэндлер, Д. Вард, 
Б. Вуд, Б. Нікалз) [13–16];

4) спецыфіка экраннай камунікацыі (А. Г. Ларына, В. А. Лапцева і некаторыя іншыя даследчыкі вы-
лучаюць дыялагічныя/маналагічныя, публіцыстычныя і размоўныя жанры) [10, 11];

5) характар, структура апавядання (Р. Эбілмэй, Д. Аткін дыферэнцуюць жанры на наратыўныя 
і ненаратыўныя) [17];

6) інфармацыйнасць, аналітычнасць і дакументальная вобразнасць (В. Л. Цвік, Г. У. Кузняцоў, 
А. Я. Юроўскі, Т. У. Васільева, В. Р. Осінскі, Г. М. Пятроў класіфікуюць жанры на інфармацыйныя, 
аналітычныя і мастацка-публіцыстычныя) [7, 18–20];

7) спосаб падачы інфармацыі (Р. А. Барэцкі называе сярод жанраў размоўныя (размова, дыскусія), 
інфармацыйныя (даклад) і рэпартаж) [21];

8) суадносіны аператыўнасці і глыбіні раскрыцця матэрыялу (Л. П. Шасцёркіна, Т. Д. Нікалаева 
ў сваёй тыпалогіі прытрымліваюцца менавіта гэтага крытэрыю) [22];

9) тэматычна-функцыянальны змест (З. Перушка, А. Чувала класіфікуюць жанры на мастацкія, 
забаўляльныя і інфармацыйныя) [23];

10) базавая функцыя экранных прадуктаў у суадносінах з асноўным прынцыпам адлюстравання рэ- 
чаіснасці (С. М. Ільчанка вылучае інфармацыйныя, аналітычныя, мастацка-публіцыстычныя, забаў-
ляльныя (ігравыя) жанры) [2];

11) ступень сацыяльнай значнасці апісаных фактаў (гэты крытэрый адзначалі Д. Вард, Л. Палеці, 
М. Куфрын і інш.) [15];

12) асаблівасці стварэння тэлетвораў у сувязі з той ці іншай функцыяй і адносінамі да рэальнасці ад-
люстраваных падзей (Р. А. Барэцкі выдзяляе інфармацыйна-публіцыстычныя (неігравое тэлебачанне), 
дакументальна-мастацкія і мастацкія (ігравое тэлебачанне) жанры; Н. У. Вакурава, Л. І. Маскоўкін – 
інфармацыйна-публіцыстычныя і мастацкія жанры; А. А. Алякберава – дакументальна-мастацкія 
і літаратурна-мастацка-забаўляльныя жанры) [24, 25, 12].

Зыходзячы з аналізу эфірнай практыкі і працы з навуковымі крыніцамі, можам зрабіць выснову, што 
экранныя тэлепрадукты ўяўляюць сабой адлюстраванне рэальных або нерэальных, зрэжысіраваных 
у той ці іншай ступені гісторый, пададзеных тым ці іншым тэхніка-тэхналагічным спосабам для ажыц-
цяўлення адной ці некалькіх мэт камунікацыі. Таму пры аб’яднанні жанраў у групы, на наш погляд, 
важна ўлічваць тры ключавыя крытэрыі: рэальнасць падзей, фактаў і вобразаў; спецыфіка (метадалогія, 
характар, спосаб) падачы інфармацыі; базавыя функцыі.

Дыскурсны падыход на аснове сінкрэтызму ключавых крытэрыяў дазволіў нам распрацаваць 
тыпалогію жанраў сучаснага тэлевяшчання, якая ўключае ў сябе навінавыя, аналітычныя, інфармацыйна-
забаўляльныя, мастацка-забаўляльныя і рэкламныя жанры (табліца). 

Функцыянальна-змястоўная класіфікацыя тэлежанраў

Жанравая група Жанравы склад Рэальнасць падзей, 
фактаў, вобразаў

Спецыфіка падачы 
інфармацыі Базавыя функцыі

Навінавыя  
жанры

Выступленне ў кадры, 
інфармацыйнае паведамленне, 
справаздача, інфармацыйнае 
інтэрв’ю, рэпартаж (падзейны, 
тэматычны, спартыўны)

Прысутнічае 
заўсёды Канстатацыя Інфармаванне

Аналітычныя 
жанры

Агляд, каментарый, гутарка, 
аналітычнае інтэрв’ю, дыскусія, 
праблемны (спецыяльны) рэпар-
таж, тэлевізійнае расследаванне

Прысутнічае 
заўсёды Аналіз Тлумачэнне, 

каментаванне
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Жанравая група Жанравы склад Рэальнасць падзей, 
фактаў, вобразаў

Спецыфіка падачы 
інфармацыі Базавыя функцыі

Інфармацыйна-
забаўляльныя 
жанры

• Апавядальна-ігравыя жан-
ры: шоу (ток-шоу, рэаліці-шоу, 
шоу-гульня, вэраіці-шоу), даку-
ментальная драма, забаўляльныя 
інфармацыйныя часопісы 
(тэлевізійная энцыклапедыя, 
тэлепадарожжа, тэлепадглядванне 
(скрытая камера), зборнік user-
відэа), тэлевізійны эксперымент, 
тэлесуд, чарт
• Вобразна-публіцыстычныя жан-
ры: замалёўка, нарыс, фельетон, 
памфлет, партрэтнае інтэрв’ю

Прысутнічае  
не заўсёды

Дакументальныя 
вобразы, гульня

Інфармаванне, 
навучанне, 
забаўлянне

Мастацка-
забаўляльныя 
жанры

Мастацкі фільм, сіткам, мыльная 
опера, тэлеспектакль, музычны 
відэакліп, тэлевізійны мюзікл

Адсутнічае
Мастацкія вобразы, 

наратыўнае  
апавяданне

Забаўлянне,
рэкрэацыя

Рэкламныя  
жанры

• Камерцыйныя жанры: аб’ява, 
тэлевізійная застаўка, рэкламны 
відэаролік, тэлеанонс, тэлеафіша, 
рэкламны відэафільм
• Рэкламна-палітычныя жанры: 
прамова, тэледэбаты, палітычна-
прапагандысцкі відэаролік
• Рэкламна-сацыяльныя жанры: 
жыццёвая гісторыя-папярэджванне, 
разгорнутая аб’ява, рэкламная 
замалёўка

Прысутнічае  
не заўсёды

Заклік,
папярэджванне,

інструкцыя,
мадэляванне 

сітуацый

Рэклама, 
прапаганда, 

інфармаванне, 
актуалізацыя

Групу навінавых жанраў прадстаўляюць тэлевізійныя творы, мэта якіх – аператыўна і аб’ектыўна 
паведаміць новыя рэальныя факты і асвятліць актуальныя падзеі.

У групу аналітычных жанраў уваходзяць тэлепраграмы, якія аналізуюць, тлумачаць і супастаў-
ляюць пэўныя факты, каментуюць актуальныя падзеі, шукаюць варыянты вырашэння праблем з дапа-
могай сродкаў фармальнай і структурнай логікі.

Да групы інфармацыйна-забаўляльных жанраў адносяцца тэлепраграмы, што дэманструюць, 
падаюць звесткі ў вобразнай форме, інфармуюць і вучаць праз забаўлянне, а таксама выконваюць 
рэкрэатыўную функцыю. Гэты жанр прадстаўлены апавядальна-ігравымі (маюць ігравую (ролевую) 
або апавядальную структуру, заснаваны на падборы яскравых вобразаў, падачы фактаў у лёгкай, 
забаўляльнай, неімператыўнай, нярэдка гумарыстычнай форме) і апавядальна-вобразнымі перадачамі 
(маюць ускосную забаўляльнасць і больш выражаную публіцыстычнасць, ім характэрна не ролевая 
структура камунікацыі (за выключэннем асобных элементаў), а адлюстраванне рэчаіснасці ў вобразах 
і выкарыстанне гумарыстычных прыёмаў).

Група мастацка-забаўляльных жанраў прадстаўлена тэлепраграмамі, якія прапаноўваюць нара-
тыўнае адлюстраванне нерэальных або псеўдарэальных сітуацый, аповед тыповых або ўнікальных 
гісторый у мастацкай форме. Асноўная функцыя жанру – забаўляльная. Трэба адзначыць, што пры 
пэўнай аўтарскай або рэдакцыйнай задуме гэта група жанраў можа валодаць пэўным патэнцыялам для 
навучання гледача – за кошт дэманстрацыі мадэлей паводзін, яскравых вобразаў, падбору прывабных 
характараў, шэрагу прыёмаў псіхалагічнага ўздзеяння і інш. Падрыхтоўка тэлепрадукту такога кштал-
ту – прэрагатыва рэжысёра і сцэнарыста, якія ў айчыннай рэчаіснасці часцей за ўсё знаходзяцца па-за 
межамі тэлеканалаў. Тым не менш апошнія могуць адбіраць тыя ці іншыя гатовыя прадукты ці заказ-
ваць стварэнне фільмаў з патрэбнымі якасцямі.

Група рэкламных жанраў уключае тэлепраграмы, прызначаныя для прапаганды, папулярызацыі 
ці піяру пэўнага тавара, паслугі, арганізацыі або асобы, актуалізацыі канкрэтных праблем (сацыяльная 
рэклама). Названы жанр выконвае пазначаныя функцыі праз імператыўную камунікацыю або мадэля-
ванне сітуацыі.

З а к а н ч э н н е  т а б л і ц ы
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Такім чынам, прапанаваная намі функцыянальна-змястоўная класіфікацыя сучасных тэлежанраў 
ахоплівае шырокую наменклатуру вяшчальных адзінак. Трэба адзначыць, што тыпалогія ўключыла 
ў сябе аб’екты вывучэння мастацтвазнаўства (мастацка-забаўляльныя жанры), а таксама рэклам-
ную прадукцыю і толькі першыя тры з пералічаных груп (навінавыя, аналітычныя, інфармацыйна-
забаўляльныя медыяпрадукты) могуць быць разгледжаны як жанры журналістыкі. Таму для далейшых 
даследаванняў у галіне тэорыі журналістыкі мы прапануем выкарыстоўваць менавіта гэты варыянт 
класіфікацыі экранных прадуктаў.
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