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УВОДЗІНЫ 

Тэлебачанне як суб’ект дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі выконвае 
важную ролю ў арганізацыі ўзаемадзеяння ўлады з насельніцтвам, кансалідацыі 
соцыума, развіцці творчага і эканамічнага патэнцыяла краіны. Сучасныя 
тэлеканалы валодаюць неабходнымі рэсурсамі для рэалізацыі ідэалагічных 
прыярытэтаў праз аператыўнасць і даступнасць кантэнту, мультыэкраннасць 
падачы інфармацыі, пастаяннае павышэнне ўплывовасці аўдыявізуальнай 
камунікацыі, арыентаванасць на канкрэтнага адрасата.  
Даследаванне камунікатыўна-прагматычных, жанравых і тэхналагічныя 

рэсурсаў нацыянальнага тэлебачання садзейнічае аптымізацыі айчыннай 
медыявытворчасці, выяўленню прыдатных прыёмаў і метадаў інфармавання, 
выхавання і асветы гледача праз СМІ. Арыентацыя на павышэнне эфектыўнасці 
тэлепрэзентацыі ключавых дзяржаўных прыярытэтаў спрыяе стабільнасці ў 
грамадстве і яго ўстойліваму развіццю на аснове адкрытага дыялогу ў 
вырашэнні сацыяльна значных пытанняў.  
Заканамернасці функцыянавання СМІ і іх ролю ў палітычных працэсах 

вывучалі С. В. Дубовік, Н. С. Гегелава, С. М. Ільчанка, Л. І. Мельнікава, 
А. Г. Слука, Б. В. Стральцоў, І. У. Федзякін, Н. Ц. Фральцова і інш. Аднак 
комлексных даследаванняў па эфектыўным выкарыстанні творчых сродкаў 
тэлебачання ў ажыццяўленні дзяржаўных інфармацыйных прыярытэтаў на 
сёння не існуе. 
Такім чынам, дысертацыйная работа накіравана на пошук эфектыўных 

тэлевізійных рэсурсаў для рэалізацыі інфармацыйнай палітыкі Беларусі, на 
вызначэнне ролі тэлебачання ў фарміраванні грамадскай думкі, а таксама на 
вырашэнне актуальных задач сучаснай тэорыі тэлежурналістыкі. Сярод якіх – 
тэрміналагічныя разыходжанні, адсутнасць адзінай класіфікацыі тэлевізійных 
жанраў, маніторынгу вяшчальных адзінак і густаў аўдыторыі, нявывучанасць 
камунікатыўна-прагматычнай спецыфікі тэлевяшчання. Вырашэнне акрэсленых 
праблем дазволіць павысіць якасць айчыннай медыяпрадукцыі, забяспечыць 
эканамічную рэнтабельнасць тэлевытворчасці. 

 
АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

Сувязь работы з навуковымі праграмамі і тэмамі. Дысертацыйнае 
даследаванне «Тэлебачанне ў працэсе рэалізацыі інфармацыйнай палітыкі 
Рэспублікі Беларусь» выканана ў межах планавых навукова-даследчых тэм 
кафедры тэлебачання і радыёвяшчання Інстытута журналістыкі БДУ, – «Уплыў 
сучаснага міжнароднага аўдыявізуальнага кантэнту на далейшае развіццё 
нацыянальнай сістэмы тэлебачання і радыёвяшчання Рэспублікі Беларусь» 
(2008–2012 гг., № дзяржрэгістрацыі 20081242); «Развіццё аўдыявізуальнага 
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кантэнту, выяўленча-выразнага рэсурсу нацыянальнай сістэмы тэлебачання і 
радыёвяшчання Рэспублікі Беларусь ва ўмовах міжнароднай канвергенцыі 
СМІ» (2013–2017 гг., № дзяржрэгістрацыі 20130430). 
Мэта і задачы даследавання. Мэта – выяўленне дзейсных рэсурсаў 

тэлебачання, устанаўленне крытэрыяў і эфектыўных практык іх укаранення ў 
мэтах рэалізацыі дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі Рэспублікі Беларусь.  
Для дасягнення пастаўленай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы: 
1. Акрэсліць медыйную спецыфіку беларускага тэлебачання, абгрунтаваць 

тэарэтыка-метадалагічную платформу яго даследавання як суб’екта дзяржаўнай 
інфармацыйнай палітыкі. 

2. Вызначыць асноўны змест інфармацыйнай палітыкі Беларусі і ролю 
тэлебачання ў яе рэалізацыі. 

3. Ахарактарызаваць творчы патэнцыял сучаснага тэлебачання і асаблівасці 
выкарыстання яго рэсурсаў у залежнасці ад прагматычнай скіраванасці на 
мэтавую аўдыторыю, камунікатыўнага і сацыяльнага кантэксту. 

4. Прааналізаваць папулярны ў канкрэтнага адрасата тэлекантэнт для 
выяўлення тэндэнцый у выкананні выхаваўчых, адукацыйных і арганізацыйных 
задач. 

5. Распрацаваць рэкамендацыі айчынным тэлекампаніям па аптымізацыі 
рэсурснай сістэмы і мадэрнізацыі тэлевытворчасці для эфектыўнай рэалізацыі 
інфармацыйнай палітыкі краіны. 

Аб’ект даследавання – тэлебачанне як функцыянальны суб’ект дзяржаўнай 
інфармацыйнай палітыкі, скіраваны на фарміраванне грамадскай думкі. 

Прадмет даследавання – тэлевізійныя рэсурсы, якія садзейнічаюць 
эфектыўнай рэалізацыі дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі Рэспублікі 
Беларусь. 

Навуковая навізна. Дысертацыя з’яўляецца першым даследаваннем у 
айчыннай тэорыі журналістыкі, калі тэлевізійныя рэсурсы разглядаюцца ў 
якасці сродку мэтанакіраванага ажыццяўлення дзяржаўных інфармацыйных 
прыярытэтаў Рэспублікі Беларусь. У дысертацыйным даследаванні ўпершыню: 

сістэматызаваны асноўныя ідэалагічныя напрамкі дзяржаўнай 
інфармацыйнай палітыкі Беларусі, раскрыта спецыфіка іх прэзентацыі ў 
тэлепраграмах з аналізам дзейснасці ўплыву на погляды канкрэтнай аўдыторыі; 

распрацавана комплексная стратэгія стварэння тэлеперадач, прагматычна 
скіраваных на павышэнне эфектыўнасці фарміравання грамадскай думкі ў 
рэчышчы дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі;  

прапанаваны комплексны падыход да тыпалогіі актуальных тэлевізійных 
медыятэкстаў і прадстаўлена аўтарская жанравая класіфікацыя тэлетвораў з 
улікам функцыянальна-тэматычнай спецыфікі; 
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сістэматызаваны і праранжыраваны тэлевізійныя рэсурсы паводле ацэнкі 
іх перспектыўнасці для рэалізацыі дзяржаўных задач; 

даследавана спецыфіка актуальнага тэлепрагляду беларусаў на прыкладзе 
канкрэтнай мэтавай групы (моладзі 14–31 гадоў), выяўлены тэндэнцыі і 
перспектывы тэлевізійнага ўплыву на дзяржаўна значнага рэцыпіента; 

дадзена ацэнка якасці айчыннай тэлепрадукцыі, распрацаваны 
рэкамендацыі па аптымізацыі вытворчасці і павышэнні прагматычнага 
ўздзеяння на аўдыторыю. 

Практычная значнасць атрыманых вынікаў заключаецца ў тым, што 
тэарэтычныя распрацоўкі і практычныя рэкамендацыі могуць быць 
выкарыстаны беларускімі тэлеканаламі падчас рэалізацыі новых праектаў і 
адаптацыі замежных фарматаў, а таксама канвергентнымі рэдакцыямі, 
арыентаванымі на эфектыўны відэакантэнт. Выкладзеныя палажэнні могуць 
выкарыстоўвацца ў вучэбным працэсе пры падрыхтоўцы спецыялістаў для 
сродкаў масавай камунікацыі.  

Палажэнні, якія выносяцца на абарону: 
1. Вядучы статус тэлевізійных СМІ ў беларускай інфармацыйнай прасторы, 

нягледзячы на рост папулярнасці інтэрнэта, робіць іх эфектыўным 
інструментам рэалізацыі дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі. Уплывовасці 
ўздзеяння тэлебачання спрыяе камунікацыя з гледачом у інтэрактыўнай форме, 
выкарыстанне сродкаў узаемадзеяння, адпаведных сучасным тэндэнцыям, 
сярод якіх – арыентацыя на візуальны кантэнт, мультыэкраннае спажыванне, 
канвергенцыя СМІ і медыяглабалізацыя. Тэлевізійныя тэксты вывучаюцца ў 
межах розных даследчых падыходаў, аднак менавіта рэсурсны і дыскурсны 
ўлічваюць характар тэлевытворчасці і кантэкст функцыянавання праграм, што 
дазваляе вызначыць эфектыўнае спалучэнне разнастайных сродкаў для 
трансляцыі дзяржаўных ідэй.  

2. Інфармацыйныя прыярытэты, вылучаныя на аснове аналізу заканадаўча-
прававой базы Рэспублікі Беларусь, уключаюць забеспячэнне доступу да 
грамадска значнай інфармацыі, рэалізацыю канстытуцыйнага права 
грамадзяніна на свабоду слова, выхаванне ў адрасата патрыятызму і 
грамадзянскай адказнасці, развіццё чалавечага патэнцыялу і матывацыю 
людзей да эфектыўнай працы, рэкламаванне брэнда краіны на міжнароднай 
арэне, захаванне гісторыка-культурнай спадчыны і нацыянальнай культуры, 
папулярызацыю здаровага ладу жыцця і інш. Найважнейшым рэцыпіентам 
ідэалагічнай камунікацыі з’яўляецца моладзь. Эфектыўная рэалізацыя ўсіх 
прыярытэтаў інфармацыйнай палітыкі, актыўным суб’ектам якой з’яўляецца 
тэлебачанне, праз наладжванне дыялогу паміж уладай і грамадствам спрыяе 
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ўсталяванню стабільнасці, эканамічнаму дабрабыту і нацыянальнай бяспецы 
краіны. 

3. Тэлебачанне з адметным аўдыявізуальным характарам трансляцыі 
паведамленняў дэтэрмінуе адметную сістэму рэсурсаў – тэхнічных і творчых. 
Творчы капітал рэдакцыі – камунікатыўна-прагматычныя, жанравыя і 
тэхналагічныя рэсурсы – з'яўляецца вызначальным пры фарміраванні 
грамадскай думкі. Камунікатыўна-прагматычныя (прагматычныя, чалавечыя і 
маўленчыя рэсурсы арганізацыі камунікацыі) забяспечваюць эфектыўнасць 
узаемадзеяння з аўдыторыяй, рэгламентуюць адбор і рэалізацыю стратэгій 
пераканання. Жанравыя рэсурсы абумоўліваюць форму і змест перадачы ў 
адпаведнасці з вядучай функцыяй тэлевяшчання. Распрацаваная класіфікацыя 
сучасных тэлепрадуктаў паводле функцыянальна-змястоўнай парадагмы, у 
якую уключаюцца інфармацыйныя, аналітычныя, інфармацыйна-забаўляльныя, 
мастацка-публіцыстычныя, мастацка-забаўляльныя і рэкламныя жанры, 
ахоплівае максімальную колькасць тэлевізійных твораў, што дае падставы для 
выяўлення эфектыўных для рэалізацыі інфармацыйнай палітыкі жанравых 
мадэлей. Тэхналагічныя рэсурсы фарміруюць аўдыявізуальную форму 
праграмы, яе кагерэнтнасць са зместам і прэзентабельнасць, сярод іх – сродкі 
арганізацыі студыйнай прасторы і візуальнага аздаблення відэашэрагу. 
Тэлевытворчасць як сінкрэтычны працэс вызначае неабходнасць мэтавага 
спалучэння рэсурсаў, што дазваляе дзейсна трансліраваць грамадска значныя 
ідэі.  

4. Асноўнымі тэндэнцыямі ў пабудове тэлевізійных паведамленняў 
з'яўляюцца варыятыўнасць стратэгій пераканання, мультыжанравасць, 
прыярытэт мадэлі камунікацыі “відовішча-рэакцыя” і вусна-размоўнага 
маўлення экранных камунікатараў, нізкая персаніфікаванасць, найбольшая 
відовішчнасць і аўдыявізуальная яскравасць інфармацыйна-забаўляльных 
праграм. З улікам іх папулярнасці неабходна эксплікацыя ідэалагічна-
публіцыстычнага складніку. Актуалізаваныя на беларускім тэлебачання 
прыёмы інфатэйнменту – дзейсны сродак павышэння эфектыўнасці рэалізацыі 
дзяржаўных ідэй. 

5. Вядучым прыярытэтам беларускіх тэлекампаній павінна стаць 
павышэнне якасці тэлепраграм, што магчыма пасродкам аптымізацыі рэсурсаў 
тэлебачання. Мадэрнізацыя тэлевытворчасці праз пошук прафесійных 
камунікатараў, маніторынг мэтавай аўдыторыі, выкарыстанне комплексных 
стратэгій пераканання, паляпшэнне драматургіі праграм, прэзентацыю 
інфармацыі ва ўспрымальнай, камфортнай для гледача форме ў папулярных 
тэлевізійных жанрах, спалучэнне ідэалагічнай функцыі з рэкрэацыйнай, 
падключэнне аўдыторыі да дыялогу праз актуальныя сродкі інтэрактыву і 
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ўдасканаленае праграмаванне эфіру будзе спрыяць узмацненню эфектыўнасці 
трансляцыі грамадска значных падзей на шырокую глядацкую аўдыторыю.  

Асабісты ўклад саіскальніка. Дысертацыя з’яўляецца самастойным 
даследаваннем. Аўтару належаць усе тэарэтычныя і практычныя вынікі, 
прадстаўленыя ў дысертацыі і 41 навуковай публікацыі. У двух сумесных 
работах роля сааўтараў (В. М. Самусевіч і Н. А. Фядотавай) заключалася ў 
навуковым рэдагаванні.  

Апрабацыя вынікаў даследавання. Тэарэтычныя вывады і практычныя 
рэкамендацыі, выкладзеныя ў дысертацыі, былі абмеркаваны на 24 навукова-
практычных канферэнцыях у Беларусі, Расіі, Польшчы, Германіі і ЗША, сярод 
якіх 21 – міжнародная: «Міжнародная журналістыка – 2014: дыялог культур і 
ўзаемадзеянне медыя розных краін» (20.02.2014 г., Мінск); «Слова ў кантэксце 
часу» (11–12.03.2014 г., Мінск); «Сродкі масавай інфармацыі ў сучасным свеце. 
Маладыя даследчыкі» (11–13.03.2014 г., Санкт-Пецярбург); «Медыясфера і 
медыяадукацыя: спецыфіка ўзаемадзеяння ў сучаснай соцыякультурнай 
прасторы» (23.05.2014 г., Магілёў); «Applied Sciences in Europe: tendencies of 
contemporary development» (18.10.2014 г., Штутгарт); «Журналістыка – 2014: 
стан, праблемы і перспектывы» (4.12.2014 г., Мінск); «Журналістыка ў 2014 
годзе. СМІ як фактар грамадскага дыялогу» (6–7.02.2015 г., Масква); «Медыя ў 
сучасным свеце. Маладыя даследчыкі» (11–13.03.2015 г., Санкт-Пецярбург); 
«Georgetown University Graduate Student Conference In Partnership with the 
Initiative for Multilingual Studies and the Department of German «Conceptualizing, 
Investigating, and practicing Multilingualism and Multiculturalism» (27–28.02.2015 
г., Вашынгтон); «Сродкі масавай інфармацыі ў шматпалярным свеце: праблемы 
і перспектывы» (21.10.2015 г., Масква); «Журналістыка–2015: стан, праблемы і 
перспектывы» (12–13.11.2015 г., Мінск); «Журналістыка ў 2015 годзе. 
Інфармацыйны патэнцыял грамадства і рэсурсы медыясістэмы» (5–6.02.2016, 
Масква); «Гуманітарныя навукі ў XXI стагоддзі» (10.02.2016 г., Масква); 
«Журналістыка XXI стагоддзя: традыцыі і выклікі новага часу» (3.03.2016 г., 
Мінск); «Медыя ў сучасным свеце. Маладыя даследчыкі» (9–11.03.2016 г., 
Санкт-Пецярбург); «ExRey. Spaces of Expression and Repression in Post-
Millennial North-American Literature and Visual Culture» (7–8.04.2016 г., Люблін); 
«Журналістыка–2016: стан, праблемы і перспектывы» (10–11.11.2016 г., Мінск); 
«Моладзь у навуцы – 2016» (22–25.11.2016 г., Мінск); «Журналістыка ў 2016 
годзе: творчасць, прафесія, індустрыя» (7–8.02.2017 г., Масква); «Журналістыка 
– Славеснасць – Культура» (1.03.2017 г., Брэст); «Карпаратыўная прэса ва 
ўмовах канвергенцыі сродкаў масавай інфармацыі і глабалізацыі 
інфармацыйнай прасторы» (16.03.2017 г., Мінск).  
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Асобныя вынікі прадстаўлены ў працах «Тэлешоу як новы жанр 
журналістыкі: сусветны і айчынны вопыт» і «Жанр тэлешоу: тэматычная 
разнастайнасць, тыпалагічныя асаблівасці, камунікацыйная скіраванасць», якія 
атрымалі трэцюю (2013) і першую (2014)  кваліфікацыйныя катэгорыі на 
Рэспубліканскім конкурсе навуковых работ студэнтаў. Змешчаныя ў іх 
матэрыялы ўкаранёны ў вытворчасць (Акт аб практычным выкарыстанні, 
«СТБ»), у навукова-даследчую дзейнасць (Акт укаранення ад 20.10.2014 №351-
01-08/369 Інстытут сацыялогіі НАН) і навучальны працэс (Акты аб практычным 
укараненні ад 10.09.2014,  15.09.2014). На іх аснове распрацаваны вучэбныя 
праграмы «Тэорыя і практыка стварэння тэлешоу», «Псіхалогія і сучасная 
аўдыявізуальная журналістыка» і «Інтэрактыўныя аўдыявізуальныя СМІ». 

Апублікаванасць вынікаў дысертацыі. Матэрыялы дысертацыі 
выкладзены ў 41 працы агульным аб’ёмам 17,8 аўтарскага аркуша, сярод якіх – 
манаграфія (6,5 а.а.), артыкулы ў рэцэнзаваных выданнях (2,2 а.а.), артыкулы ў 
зборніках, тэзісы дакладаў, вучэбныя праграмы. 

Структура і аб’ём дысертацыі. Дысертацыя складаецца з уводзінаў, 
агульнай характарыстыкі работы, трох глаў, заключэння, бібліяграфічнага спіса 
і дадаткаў. Аб’ём дысертацыі – 274 старонкі, уключаючы 1 табліцу, 5 дадаткаў, 
293 крыніцы літаратуры, якія займаюць 28 старонак (у тым ліку 41 публікацыя 
аўтара).  

 
АСНОЎНЫ ЗМЕСТ РАБОТЫ  

У главе 1 «Тэарэтыка-метадалагічная аснова даследавання 
тэлебачання як суб’екта інфармацыйнай палітыкі» акрэслена медыйная 
спецыфіка беларускага тэлебачання, абгрунтавана метадалогія яго 
даследавання, вызначаны асноўныя інфармацыйныя дзяржаўныя прыярытэты і 
выяўлена роля тэлевяшчання ў іх рэалізацыі.  

У раздзеле 1.1 «Сучаснае тэлебачанне ў інфармацыйнай прасторы 
Беларусі» на аснове сістэматызацыі даных навуковых, сацыялагічных, 
юрыдычных і рэгулятыўных крыніц выяўлена, што тэлебачанне займае 
ключавое месца ў нацыянальнай медыясістэме. Запатрабаванасць прадукцыі і 
імкненне працаваць у межах агульнасусветных тэндэнцый (абнаўленне 
абсталявання, запуск канвергентных праектаў і інш.) садзейнічаюць 
эфектыўнаму выкананню ідэалагічных задач. Агляд навуковык крыніц 
(К. Разлогаў, Н. Назараў Г. Дэбор, Ж. Бадрыяр, М. Мурс, Дж. Джэнкінс, і інш.) 
дазволіў вызначыць такія фактары ўплывовасці тэлевізійнай камунікацыі, як 
візуальнасць, блізкасць да міжасобаснага кантакту, даступнасць, 
мультыэкраннасць, запатрабаваныя сучасным грамадствам («грамадствам 
спектакля» – тэрмін Г. Дэбора) і інш.  
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У раздзеле 1.2 «Метадалогія даследавання тэлевытворчасці» 
прадстаўлены агляд навуковай літаратуры, якая раскрывае ўдзел тэлебачання ў 
фарміраванні грамадскай думкі ў цэлым (працы Н. Ю. Бердышавай, 
А. А. Новікавай, Н. С. Гегелавай, Т. З. Адамянц і інш.) і ў рэалізацыі 
інфармацыйнай палітыкі ў прыватнасці (І. У. Федзякіна, Р. У. Громава, 
С. Ю. Папова, А. У. Пасталоўскага і інш.), выяўлены актуальныя аспекты 
(прагматычны, камунікатыўна-кагнітыўны, сацыялінгвістычны і жанравы), 
падыходы і метады.  

Дыскурсны падыход мае на ўвазе вывучэнне медыятэкстаў у сацыяльна 
арыентаваным і структурным аспекце. 

 Рэсурсны падыход вызначае рэсурсы як сродкі вытворчасці, неабходныя 
для стварэння медыяпрадуктаў, дае магчымасць аналізаваць перспектыўнасць 
спалучэння рэсурсаў для дасягнення пэўнай камунікатыўнай мэты, вызначаць 
эфектыўнасць іх ўзаемадзеяння падчас стварэння медыятэкстаў. 

Такім чынам, спалучэнне рэсурснага і дыскурснага падыходаў дазволіла 
разглядаць тэлевізійны твор як медыятэкст, што функцыянуе ў сацыяльным 
вымярэнні і прэсуппазіцыйна маркіраваны інфармацыйнай нагодай. У сувязі з 
гэтым асноўнымі метадамі даследавання сталі дыскурсны аналіз, кантэнт-аналіз 
і метады сацыялінгвістыкі (анкетаванне і ўключанае назіранне). 

У раздзеле 1.3 «Дзяржаўная інфармацыйная палітыка: сутнасць і 
асноўныя ідэалагічныя накірункі» выяўлены змест дзяржаўнай 
інфармацыйнай палітыкі (ДІП) – дзейнасці, накіраванай на пашырэнне 
камунікатыўнага ўзаемадзеяння паміж дзяржавай і грамадствам пасродкам 
тэлебачання як яе ключавога суб’екта. Яна уключае ў сябе комплекс 
палітычных, прававых, эканамічных, сацыяльна-культурных і іншых 
мерапрыемстваў, арыентаваных на кіраванне інфармацыйнымі рэсурсамі, 
ажыццяўленне ўладных паўнамоцтваў, забеспячэнне канстытуцыйнага права 
грамадзян на доступ да інфармацыі і канструктыўны дыялог з дзяржаўнымі 
структурамі. Дзяржаўная інфармацыйная палітыка Беларусі цесна звязана з 
нацыянальнай ідэалогіяй. Найбольш значны дзяржаўны рэцыпіент, на каго 
арыентаваны асноўныя дзяржаўныя праграмы, – моладзь. 

Паколькі не існуе адзінага дакумента, у якім былі б вызначаны 
стратэгічныя прыярытэты і тактычныя практыкі, канцэптуальныя асновы 
дзяржаўнай палітыкі ў тэлевізійнай галіне, на аснове аналізу заканадаўча-
прававой базы Беларусі сістэматызаваны ідэалагічныя накірункі, сярод якіх – 
забеспячэнне насельніцтва грамадска значнай інфармацыяй і рэалізацыя права 
на свабоду слова, фарміраванне ў грамадзян патрыятызму, развіццё чалавечага 
патэнцыялу і падтрымка ініцыятыўнасці, развіццё беларускага ўнутранага 
турызму, актуалізацыя нацыянальнай культуры, папулярызацыя здаровага ладу 
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жыцця і інш. Адносіны да гэтых крытэрыяў вызначаны ў працэсе анкетавання 
1364 рэспандэнтаў ва ўзросце 14–30 гадоў. Адказы характарызуюць 
беларускую моладзь як творчую, мабільную, ініцыятыўную сацыяльную групу, 
на якую дзяржава можа разлічваць пры распрацоўцы стратэгій сацыяльна-
эканамічнага і культурнага развіцця.  

У главе 2 «Творчы патэнцыял сучаснага тэлебачання» 
ахарактарызаваны рэсурсны капітал тэлевытворчасці і выяўлены асаблівасці 
яго выкарыстання ў залежнасці ад прагматычнай скіраванасці на мэтавага 
адрасата, камунікатыўнага і сацыяльнага кантэкстаў. 

У раздзеле 2.1 «Медыярэсурсы ўзаемадзеяння з аўдыторыяй» 
вызначана тыпалогія рэсурсаў сучаснага тэлебачання, якія забяспечваюць 
паспяховасць інтэракцыі ўдзельнікаў камунікацыі (чалавечыя, прагматычныя і 
маўленчыя рэсурсы). Чалавечыя ўключаюць катэгорыю аўтара, катэгорыю 
вядучага/журналіста ў кадры, катэгорыю героя/госця, катэгорыю гледачоў у 
зале, катэгорыю тэлеаўдыторыі. Прагматычныя – прыёмы прамога і ўскоснага 
пераканання («гамераў» парадак аргументацыі, выкарыстанне аўтарытэтаў, 
уздзеянне на настрой аўдыторыі і інш) і комплексныя стратэгіі (карнавалізацыя 
эфіру, пабудова наратываў, культурная адаптацыя і інш.). Маўленчыя – выбар 
камунікатыўнай мадэлі, раліраванне камунікацыі, мона- і полівядзенне і інш. 

У раздзеле 2.2 «Жанравая дыферэнцыяцыя тэлевізійнай творчасці»  
прадстаўлены даследчыя падыходы да вылучэння жанраў (тэкставы, дыскурсны 
і культурны) і крытэрыі для класіфікацыі (рэальнасць/нерэальнасць 
прэзентаваных фактаў, характар апавядання, вядучы прынцып адлюстравання 
рэчаіснасці, ступень сацыяльнай значнасці і інш.). Тэндэнцыя да гібрыдызацыі 
тэлетвораў вызначыла неабходнасць новай класіфікацыі на аснове 
функцыянальна-змястоўных характарыстык, якая створана намі з улікам такіх 
крытэрыяў, як адносіны інфармацыі да рэальнасці, спосаб аповеду фактаў і 
інтэнцыя стваральнікаў, і змяшчае інфармацыйныя, аналітычныя, 
інфармацыйна-забаўляльныя, мастацка-забаўляльныя, мастацка-
публіцыстычныя і рэкламныя жанры.  

У раздзеле 2.3 «Тэхналагічная рэалізацыя канцэпцый тэлеперадач» 
раскрыта спецыфіка выкарыстання тэхналагічных рэсурсаў тэлебачання, якія 
ўключаюць стратэгіі арганізацыі студыйнай прасторы, прыёмы здымкі, 
мантажу і графічнага аздаблення  кантэнту, сродкі актывізацыі інтэрактыву. 

Сістэма рэсурсаў у працэсе тэлевытворчасці, якія садзейнічаюць 
паспяховай рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі, прадстаўлена ў Табліцы 1.
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Табліца 1. – Творчыя рэсурсы тэлевытворчасці 
Група  
творчых рэсурсаў 

Прыклады рэсурсаў Патэнцыял  
для тэлевытворчасці 

Камунікатыўна
-прагматычныя 

Прагматычныя Стратэгія прамога пераканання: 
«гамераў» парадак аргументацыі, 
аргументацыя з выкарыстаннем 
супрацьлеглых пазіцый і інш. 
Стратэгія ускоснага пераканання: 
стварэнне настрою перад 
трансляцыяй ідэй, выкарыстанне 
аўтарытэтаў, правакацыя і інш.  
Комплексныя стратэгіі 
пераканання: пабудова наратываў, 
карнавалізацыя эфіру, спавядальная 
маналагізацыя і інш. 

Мадэліруюць парадак 
размяшчэння і прыярытэтнасць 
аргументаў у медыятэксце, 
абумоўліваюць пабудову 
драматургіі і адбор экранных 
персанажаў і інш. 

Маўленчыя Мадэлі камунікацыі («відовішча-
рэакцыя», «суджэнне-
контрсуджэнне» і інш.), мона- і 
полівядзенне, выбар 
камунікатыўных роляў і інш. 

Рэалізуюць прагматычныя 
стратэгіі (праз сцэнарыі і ўласна 
камунікацыю), арганізуюць 
узаемадзеянне ў кадры, 
інтэрактыў і інш. 

Чалавечыя Катэгорыя аўтара: рэпарцёры, 
рэдактары, сцэнарысты і інш. 

Персаніфікуюць тэксты, 
праяўляюцца з пазіцыі чалавека 
сацыяльнага і прыватнага і інш. 

Катэгорыя вядучага: вядучыя, 
журналісты ў кадры 

Прэзентуюць зададзеную 
аўтарам інтэрпрэтацыю ідэй, 
уплываюць праз запраграмаваны 
імідж і інш. 

Катэгорыя героя/ госця: запрошаныя 
прадстаўнікі розных сацыяльных 
груп, якія выступаюць у якасці 
экспертаў, ігракоў, суддзяў і інш. 

Трансліруюць вобраз сацыяльнай 
групы, фарміруюць аўтарытэты, 
выступаюць як сааўтары, 
будуюць сувязь з аўдыторыяй і 
інш. 

Катэгорыя гледачоў у студыі: 
прадстаўнікі аўдыторыі або 
аўдыторыя як група.  

Прапануюць «эмацыянальную 
падказку», салідарызуюць 
падтрымліваюць інтэрактыў.  

Катэгорыя тэлеаўдыторыі: 
мэтавыя групы ўздзеяння  як 
адрасат, характарыстыкі якога 
абумоўліваюць адбор астатніх 
тэлевізійных рэсурсаў; асобныя 
прадстаўнікі ў якасці інфарматараў, 
ігракоў і інш 

Дазваляюць прагназаваць 
паспяховасць уздзеяння, праз 
каардынацыю вытворчасці 
адпаведна іх зместу 
павялічваюць эфектыўнасць 
аргументацыі. Падключэнне 
асобных прадстаўнікоў да 
камунікацыі спрыяе актывізацыі 
новых гледачоў, аператыўнай 
рэакцыі на запыты аўдыторыі 

Жанравыя Сукупнасць жанраў тэлевізійнага 
кантэнту як спецыфічных схем 
арганізацыі матэрыялу 

Кадэфікуюць фармальна-
змястоўную прэзентацыю 
канцэптаў і рэалізацыю функцый 
журналістыкі, заканамернасці 
спалучэння камунікатыўна-
прагматычных і тэхналагічных 
рэсурсаў.  

Тэхналагічныя Прыёмы арганізацыі студыйнай 
прасторы (падбор дэкарацый, 
распрацоўка віртуальных студый і 
інш.), розныя віды здымкі і мантажу, 
відэаэфекты і інш. 

Арганізуюць аўдыявізуальны 
шэраг, забяспечвюць 
прэзентабельнасць медыятэкстаў, 
ствараюць тэхнічную 
магчымасць для інтэрактыву і 
інш.   
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У главе 3 «Эфектыўнасць кантэнту беларускага тэлебачання» 
прааналізаваны папулярныя ў моладзі як дзяржаўна значнага рэцыпіента 
тэлепраграмы, распрацаваны рэкамендацыі айчынным тэлекампаніям па 
аптымізацыі рэсурснай сістэмы і мадэрнізацыі тэлевытворчасці для эфектыўнай 
рэалізацыі дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі. 

Паказчыкі выбару эмпірычнага матэрыялу абумоўлены рэйтынгамі, 
складзенымі ў выніку анкетавання, і пададзены ў Табліцы 2. 
Табліца 2. – Агульны рэйтынг. Найбольш папулярныя праграмы 2014–2017 (аўдыторыя 14–31) 

Назва праграмы Рэйтынг Назва праграмы Рэйтынг 

«Адзін супраць усіх»  57,80 % «Зваротны адлік»  28,58 % 
«Наша раніца»  55,74 % «Раніца. Студыя добрага настрою»  27,87 % 
«Нашы навіны»  50,44 % «Капейка ў капейку»  23,91 % 
«Зона Х»  44,58 % «КВЗ на “СТБ”»  23,59 % 
«Добрай раніцы, Беларусь!»  42,20 % «Акадэмія талентаў», «Галоўны эфір»  22,72 % 
«Контуры»  39,27 % «Размаўляем па-беларуску» 21,62 % 
«Панарама»  39,11 % «Легенды. Live» 21,54 % 
«Тэлебарометр»  35,79 % «Справа прынцыпу» 20,19 % 
«Дыханне планеты» 34,52 % «Вячэрні Мінск»  19,56 % 
«Я спяваю»  32,86 % «Панаехалі»  19,00 % 

У раздзеле 3.1 «Мадэляванне карціны свету на тэлеэкране: 
інфармацыйны і аналітычны аспекты» на прыкладзе параўнальнага аналізу 
інфармацыйных і інфармацыйна-аналітычных праектаў айчынных тэлеканалаў 
(«Навіны», «Нашы навіны», «Контуры», «Галоўны эфір», «Дыханне планеты», 
«Справа прынцыпу») адлюстраваны спосабы інтэрпрэтацыі бягучага парадку 
дня ў айчынным вяшчанні, прасочваецца прэзентацыя пазіцый дзяржаўнай 
інфармацыйнай палітыкі ў тэлевізійнай навінавай плыні.  

Агенда даследаванага перыяду (2016–2017 гг.) прадстаўлена 
вяшчальнікамі рознабакова, ахоплівае знешнюю і ўнутраную палітыку краіны, 
асноўныя падзеі з эканамічнага, сацыяльнага і духоўнага жыцця грамадства. 
Вяшчальнікамі ствараецца вобраз шматвектарнай і сацыяльна-арыентаванай 
эканомікі Беларусі, акцэнт робіццца на міжнароднае супрацоўніцтва, 
ажыццяўленне інфармацыйнага ўзаемадзеяння дзяржавы, грамадзян і бізнесу, 
фарміраванне брэнду нацыянальнай культуры. Інфармацыйныя і 
інфармацыйна-аналітычныя зборнікі папулярызуюць дасягненні беларусаў у 
розных сферах жыцця і матывуюць аўдыторыю да новых здзяйсненняў на 
карысць краіны. 

Базавыя ролі вядучых праграм «Навіны», «Нашы навіны», «Контуры», 
«Галоўны эфір» – мадэратар і дакладчык. Асноўныя прыёмы прагматычнага 
ўплыву – адбор і ранжыраванне інфармацыйных нагод, выбар прывабных 
вядучых і каментатараў для падзей, паўтор інфармацыі на працягу пэўнага 
перыяду, фрагментацыя даных праз падачу навін у развіцці і дакладную 
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рубрыкацыю выпускаў і інш. Пашырана выкарыстанне наратываў, што 
змяншае афіцыйнасць, дадае эмацыйнасці і ўплывовасці на мэтавага гледача.  

Кантэнт «Беларусь 1» мае большую, у параўнанні з прадукцыяй «АНТ», 
тэматычную разнастайнасць, шматварыянтнасць тэхналагічных рэсурсаў 
дынаміку тэлепрадукту праз полівядзенне і гульнявыя элементы. 

Інфармацыйную карціну свету дапаўняюць тэматычныя рэпартажы 
праграмы «Дыханне планеты». Паводле аналізу эфіру выяўлены асноўныя 
накірункі праекта: турыстычна-асветніцкі («Аўстралія», «Шры-Ланка»: 
блаславёны востраў»), філасофска-дыпламатычны («Дзеці: з мірам па свеце», 
«Свет выратуюць любоў і дабрыня»), асветніцка-палітычны («Украіна: урокі 
Майдана», «Егіпет: прахалода пасля вясны», «Сірыя: вайна з тэрарызмам», 
«Легенды і міфы новай Грэцыі»), і дыпламатычна-патрыятычны («Салдаты 
Перамогі», «Беларусь-Вялікабрытанія: культурнае знаёмства», «У пагоні за 
Бедуінам: МАЗы на Дакары» і інш.).  

Актывізацыі дыялогу паміж грамадзянамі і дзяржаўнымі структурамі 
спрыяла дыскусійная перадача «Справа прынцыпу», якая ў 2017 годзе 
раскрывала найважнейшыя дзяржаўныя праблемы, прэзентавала меркаванні 
экспертаў. Як тыповае ток-шоу, праграма адметна імліцытнай забаўляльнасцю, 
функцыянальнай графічнай канцэпцыяй і гульнявымі элементамі. 

Такім чынам, пры стварэнні медыйнай карціны свету вяшчальнікі 
арыентуюцца на рэалізацыю арганізацыйных задач, якія суадносяцца з такімі 
прыярытэтамі дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі, як забеспячэнне 
аператыўнага доступу да грамадска значнай інфармацыі, павышэнне 
эфектыўнасці інфармацыйнага ўзаемадзеяння ўлады з насельніцтвам, 
рэалізацыя канстытуцыйнага права на свабоду слова (праз дыскусію і 
аналітыку). Пры гэтым у інфармацыйных сюжэтах робіцца акцэнт на 
фарміраванне іміджу краіны на міжнароднай арэне, стымуляванне 
ініцыятыўнасці, арганізацыю ўмоў для самарэалізацыі грамадзян. 

У раздзеле 3.2 «Інфатэйнмент як перспектыўны спосаб падачы 
сацыяльна значных ідэй» прааналізаваны папулярныя беларускія 
інфармацыйна-забаўляльныя праекты, у якіх спалучэнне інфармацыйнага і 
забаўляльнага складнікаў дазваляе эфектыўна прэзентаваць дзяржаўную 
інфармацыйную палітыку. 

У мультыжанравай перадачы «Наша раніца» праз інфатэйнмент з 
напрамкаў дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі рэалізуюцца забеспячэнне 
даступнасці адукацыйных і культурных даброт, папулярызацыя айчыннага 
культурнага прадукту (праз інтэрв’ю са стваральнікамі творчых праектаў, 
анансаванне мерапрыемстваў, рэцэнзаванне твораў – рубрыкі «Афіша», 
«Культ» і інш.); захаванне культурна-гістарычнай спадчыны («Стары/Новы 
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Мінск», «Афіша»); развіццё інфармацыйных адносін грамадства, бізнесу і 
дзяржавы (асвятленне асноўных падзей тыдня, тэматычныя рэпартажы, 
каментарыі і інш.); стымуляванне працоўнай дзейнасці (агляд вакансій), 
павелічэнне попыту на айчынныя тавары (рэклама); прапаганда здаровага ладу 
жыцця (рубрыка «Малочны эксперт» і інш.).  

Інтэнцыя аўтараў дакудрамы «Зваротны адлік» – стварэнне ўмоў для 
самаўдасканалення грамадства, захаванне гісторыка-культурнай спадчыны, 
асвета гледача. Яскравая наратыўная падача жыцця выбітных гістарычных 
дзеячаў з выкарыстаннем прыёмаў рэканструкцыі спрыяе ўмацаванню 
іміджавых густаў нацыянальнай культуры і выхаванню грамадзян у духу 
патрыятызму.  

Тэлечасопіс «Легенды. Live» арыентаваны на развіццё чалавечага 
патэнцыялу краіны, стымуляванне да творчасці, папулярызацыю беларускай 
мовы і музычнай культуры. Уплывовасць прэзентацыі прыярытэтаў дзяржаўнай 
інфармацыйнай палітыкі ўзмацняецца прыёмамі ўскоснага пераканання 
(стварэнне настрою, спасылка на аўтарытэты і інш.).  

Віктарына «Адзін супраць усіх» акцэнтавана на забеспячэнні даступнасці і 
эфектыўнасці адукацыі і захаванні культурна-гістарычнай спадчыны, што 
рэалізуецца праз уключэнне пытанняў па мове, гісторыі і культуры Беларусі.  

У наратывах рэаліці «Панаехалі» асаблівая ўвага надаецца вырашэнню 
выхаваўчых задач – праз трансляцыю мадэляў паводзін і іх ацэнку лідарамі 
праекта стваральнікі шоу імкнуцца змяніць адносіны да беларускай вёскі і 
выхаваць гледачоў у маральна-этычным ключы. У прыярытэце стваральнікаў 
праграмы наступныя напрамкі дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі: 
павышэнне тэрытарыяльнай мабільнасці моладзі ўнутры краіны, развіццё 
аздараўляльнага турызму і агратурызму, фарміраванне экалагічнай культуры 
насельніцтва, актывізацыя патрыятызму і грамадзянскай адказнасці.  

Музычнае шоу «Я спяваю» у кантэксце дзяржаўнай інфармацыйнай 
палітыкі скіравана на ўзмацненне інстытута сям’і і стымуляванне 
нараджальнасці. Праз моцнае ўздзеянне на эмоцыі праграма вучыць цаніць 
сваіх блізкіх, дапамагаць ім. У той жа час аўтары рэалізуюць развіццё 
чалавечага патэнцыялу (самарэалізацыя дзяцей і моладзі), захаванне гісторыка-
культурнай спадчыны (выпускі з айчыннай музыкай), падтрымку творчых 
ініцыятыў (папулярызацыя айчынных выканаўцаў праз дуэты з дзецьмі) і інш.  

У цэлым, інфармацыйна-забаўляльным праграмам пры вырашэнні 
арганізацыйных, адукацыйных і выхаваўчых задач дзяржаўнай інфармацыйнай 
палітыкі ўласцівы спалучэнне прыёмаў прамога і ўскоснага пераканання, 
мадэль камунікацыі “відовішча-рэакцыя” (як прыярытэтная) і вусна-размоўнае 
маўленне з уключэннем асобных кніжных элементаў. Ад інфармацыйных і 
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інфармацыйна-аналітычных праектаў іх адрознівае больш дынамічны 
відэашэраг і вялікая канцэнтрацыя прыёмаў інфатэйнменту.  

Такім чынам, беларускае тэлебачанне паспяхова рэалізуе большасць 
напрамкаў дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі з дапамогай эфектыўных 
жанравых, камунікатыўна-прагматычных і тэхналагічных рэсурсаў. 

У раздзеле 3.3 «Мадэрнізацыя тэлевытворчасці падчас трансляцыі 
прыярытэтаў дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі» з улікам выяўленых 
праблем, сярод якіх нізкая персаніфікаванасць праектаў, непазнавальнасць 
айчынных медыяперсон, недастатковая інтэрактыўнасць вяшчання і інш., 
зроблены рэкамендацыі па павышэнні якасці беларускай тэлепрадукцыі.  

Мадэрнізацыя айчыннай тэлевытворчасці, накіраваная на павелічэнне 
дзейснасці тэлебачання ў працэсе рэалізацыі дзяржаўнай інфармацыйнай 
палітыкі, магчыма праз павышэнне кваліфікацыі журналістаў з мэтай 
універсалізацыі прафесійных кампетэнцый, падрабязнае вывучэнне мэтавай 
аўдыторыі праектаў і ўлік яе спецыфікі пры выбары прагматычных рэсурсаў, 
напаўненне публіцыстычным зместам уплывовых інфармацыйна-забаўляльных 
праграм, якаснае раліраванне камунікацыі, падключэнне аўдыторыі да дыялогу 
праз актуальныя сродкі ўзаемадзеяння і інш. 

 
ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

Асноўныя навуковыя вынікі дысертацыі 
1. У Беларусі тэлевізійныя СМІ функцыянуюць па законах рынку і актыўна 

аказваюць падтрымку ўладзе ў рэалізацыі інфармацыйнай палітыкі як дзейнасці 
па наладжванні дыялогу паміж дзяржавай і народам. Вялікі патэнцыял 
тэлевізійнай камунікацыі ў гэтым працэсе звязаны з вядучым становішчам 
тэлебачання ў інфармацыйным полі Беларусі і папулярнасцю айчынных 
тэлеканалаў у насельніцтва. Канвергенцыя медыя, дыгіталізацыя, глабалізацыя, 
функцыянаванне тэлежурналістыкі ва ўмовах трансфармацыі грамадства 
карыстання ў «грамадства спектакля» і іншыя сучасныя тэндэнцыі 
абумоўліваюць перспектыўнасць тэлевізійных медыятэкстаў у фарміраванні 
грамадскай думкі праз аўдыявізуальную ўплывовую прыроду феномена, 
блізкасць узаемадзеяння з гледачом да культуры міжасобаснага кантакту, 
магчымасць аператыўна перадаваць паведамленні і адсочваць адваротную 
сувязь праз шматварыянтнае мультыэкраннае тэлеглядзенне.  

Вывучэнне тэлежурналістыкі як сферы творчай дзейнасці і як суб’екта 
дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі магчыма праз спалучэнне рэсурснага 
падыходу з дыскурсным аналізам – тэлевізійны твор разглядаецца не як 
статычны вынік тэкставай дзейнасці, а як медыятэкст, які функцыянуе ў 
пэўным сацыяльным кантэксце, валодае прагматычнымі і камунікатыўнымі 
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характарыстыкамі. Эфектыўнасць тэлебачання ў дасягненні камунікатыўнай 
мэты залежыць ад выкарыстання спецыфічных рэсурсаў [4, 6, 31, 36, 38, 40, 41]. 

2. Дзяржаўныя інфармацыйныя прыярытэты вызначаны на аснове 
заканадаўча-прававых крыніц: рэалізацыя канстытуцыйнага права грамадзяніна 
на свабоду слова; забеспячэнне доступу да грамадска значнай інфармацыі; 
павышэнне эфектыўнасці інфармацыйных адносін паміж грамадзянамі, 
бізнесам і дзяржавай; выхаванне ў грамадзян патрыятызму і грамадзянскай 
адказнасці, прававой самасвядомасці, талерантнасці, міралюбства; 
стымуляванне прадпрымальніцтва, дзелавой ініцыятывы; матывацыя людзей да 
працы, павышэнне адказнасці за якасць яе вынікаў; пошук стымулаў для 
памяншэння адтоку спецыялістаў з сельскай мясцовасці; далучэнне моладзі да 
эканамічнага, палітычнага, сацыяльнага, інавацыйнага і культурнага жыцця 
грамадства; дапамога моладзі ў прафесійнай арыентацыі, пошуку часовай 
занятасці, падтрымка валанцёрскага руху; стымуляванне да навукова-тэхнічнай 
дзейнасці, вынаходніцтва; садзеянне прыцягненню інвестыцый у навукова-
тэхнічную і інавацыйную сферу; фарміраванне пазітыўнага іміджу Беларусі на 
міжнароднай арэне; стымуляванне попыту на айчынныя тавары і паслугі; 
стымуляванне нараджальнасці; узмацненне ролі сям’і як сацыяльнага 
інстытута; фарміраванне здаровага ладу жыцця; правядзенне мерапрыемстваў 
па прафілактыцы п’янства, тытунекурэння, ВІЧ-інфекцый і інш.; актывізацыя 
фізкультурна-спартыўнага руху; развіццё чалавечага патэнцыялу краіны праз 
павышэнне даступнасці і эфектыўнасці адукацыі; стварэнне ўмоў для духоўнага 
самаўдасканалення грамадства, максімізацыя даступнасці культурных даброт; 
спрыянне рэалізацыі здольнасцяў і талентаў грамадзян; захаванне гісторыка-
культурнай спадчыны; стварэнне канкурэнтаздольнага культурнага прадукту 
для знешняга і ўнутранага рынку; падтрымка перспектыўных творчых 
ініцыятыў і інавацыйных культурных праектаў; умацаванне іміджу беларускай 
культуры і яе інтэграцыя ў сусветную прастору; рэкламаванне ўнутранага 
турызму  (аздараўляльнага, агратурызму і інш.), папулярызацыя Беларусі на 
сусветным турыстычным рынку; фарміраванне экалагічнай культуры 
насельніцтва, стымуляванне прыродаахоўных ініцыятыў; прадухіленне 
правапарушэнняў. 

Асаблівы акцэнт пры ўкараненні дзяржаўных ідэй, згодна з шэрагам 
асноўных дзяржаўных праграм, павінен рабіцца на моладзь як найважнейшага 
аб’екта дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі.  

Рэалізацыя дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі краіны цесна звязана з яе 
ідэалогіяй, у прыватнасці – з нацыянальнай ідэяй, паколькі садзейнічае 
развіццю грамадства і фарміраванню яго каштоўнасцей. Тэлебачанне як суб’ект 
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дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі прымае актыўны ўдзел у гэтым працэсе 
[5, 15, 20, 23, 34]. 

3. Тэлебачанне стварае карціну свету праз інтэрпрэтацыю рэчаіснасці з 
дапамогай спецыфічных рэсурсаў – сістэмы сродкаў, якая дазваляе ператварыць 
творчую задуму ў адэкватную задачам вяшчальнікаў эфірную форму 
тэлепрадукта. Вывучэнне працэсу вытворчасці дазволіла вылучыць тэхнічныя 
(абсталяванне і праграмнае забеспячэнне) і творчыя рэсурсы. Менавіта творчыя 
(камунікатыўна-прагматычныя, жанравыя і тэхналагічныя) арганізуюць 
тэлевізійнае ўзаемадзеянне, што абумоўлена спецыфікай аўдыявізуальнага 
медыятэксту. 

Камунікатыўна-прагматычныя рэсурсы ўключаюць прагматычныя, 
чалавечыя і маўленчыя сродкі, якія рэгламентуюць ажыццяўленне 
прагматычнай мэты праз узаемадзеянне адрасанта з адрасатам.  

Прагматычныя рэсурсы дазваляюць распрацаваць лінію пераканання і 
спрагназаваць магчымыя праблемы дэкадзіравання сэнсаў. Вытворцы 
выбіраюць паміж прамой і ўскоснай стратэгіямі ў залежнасці ад матываванасці 
і кагнітыўных здольнасцяў аўдыторыі. Прамое перакананне падыходзіць перш 
за ўсё для зацікаўленай аўдыторыі, здольнай да асэнсавання дэталяў, і 
заснавана на пэўным парадку, колькасці і якасці рацыянальных аргументаў. 
Ускоснае перакананне ўздзейнічае на эмоцыі аўдыторыі праз аналогіі, пабудову 
парасацыяльных адносін, салідарызацыю і інш. Спалучэнне прамых і ўскосных 
стратэгій спрыяе павышэнню агульнай пераканальнасці медыятэксту, паколькі 
забяспечвае адначасовы ўплыў на ўсе кампаненты грамадскай думкі (веды, 
пачуцці і ўяўленні). Сярод комплексных стратэгій уздзеяння – пабудова 
наратываў, мэйк-оўвэр, культурная адаптацыя і інш.  

Чалавечыя рэсурсы актывізуюць прагматычныя прыёмы і стратэгіі 
тэлебачання, да іх мы адносім аўтараў, вядучых/журналістаў у кадры, гасцей 
праграмы, гледачоў у студыі і тэлеаўдыторыю. Катэгорыю аўтара 
прадстаўляюць спецыялісты, якія закладваюць у медыятэксты ідэі дзяржаўнай 
інфармацыйнай палітыкі, кіруюць калектыўнай вытворчасцю, выяўляюць 
інтарэсы сацыяльных груп. У катэгорыю вядучага/журналіста ў кадры 
ўваходзяць экранныя камунікатары, што даводзяць аўтарскую задуму праз 
працу на здымачнай пляцоўцы, іх імідж і прафесіяналізм уплываюць на якасць 
трансляцыі інфармацыі. Катэгорыя гасцей уключае індывідаў, на аснове 
гісторый, каментарыяў або ўчынкаў якіх будуецца драматургія праграмы, 
каардынуецца студыйная дзея – іх запрашаюць з мэтай больш глыбокага і 
ўсебаковага раскрыцця тэм і/або салідарызацыі з адрасатам. У катэгорыю 
гледачоў у студыі ўключаны дапаможныя камунікатары-назіральнікі, якія 
забяспечваюць эмацыянальную падтрымку дыялогу, выконваюць дадатковыя 
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ролі – суразмоўцаў, суддзяў, ігракоў і інш. Катэгорыя тэлеаўдыторыі ўяўляе 
канкрэтныя мэтавыя групы ці іх асобных прадстаўнікоў, якія ўдзельнічаюць у 
праграме праз сродкі інтэрактыву, чые погляды, сацыяльна-дэмаграфічныя, 
кагнітыўныя і іншыя характарыстыкамі абумоўліваюць выбар сродкаў 
вытворчасці.  

Маўленчыя тэлевізійныя рэсурсы вызначаюць спецыфіку маўленчых 
паводзін удзельнікаў экраннага ўзаемадзеяння і асаблівасці рэжысуры 
праграмы.	   У залежнасці ад мадэлі камунікацыі («відовішча – рэацыя», 
«пытанне – адказ», «суджэнне – контрсуджэнне», «дзеянне – контрдзеянне») 
вядучыя, героі і гледачы выбіраюць амплуа, з дапамогай якіх найлепш 
выяўляецца іх індывідуальнасць, рэалізуецца ідэя праграмы. Выбар мадэлі 
вядзення (монавядзенне/полівядзенне) спрыяе структураванасці і 
інтэрактыўнасці праекта. Праз размеркаванне роляў і распрацоўку драматургіі 
праграмы аўтары і рэжысёры здольны стварыць дынамічны прадукт, 
эфектыўнасць якога адлюстравана ў паказчыках галасаванняў, наведваннях 
тэматычных сайтаў і старонак у сацыяльных сетках.  

Жанравыя рэсурсы тэлебачання вызначаюць структурна-змястоўную 
форму праграмы. Глабалізацыя, канвергенцыя і камерцыялізацыя прыводзяць 
да напаўнення эфіру запазычанымі замежнымі фарматамі, гібрыднымі, 
трансфармаванымі прадуктамі, адносна тыпалогіі якіх на сёння не існуе 
адзінага погляду. Прапанаваная намі на аснове дыскурснага падыходу 
класіфікацыя жанраў упершыню ўлічвае комплекс крытэрыяў: адносіны 
прадстаўленай інфармацыі да рэальнасці, спосаб аповеду фактаў і асноўную 
мэту стваральнікаў твораў. Яна ўключае жанры журналісцкія (інфармацыйныя, 
аналітычныя, інфармацыйна-забаўляльныя, мастацка-публіцыстычныя) і 
нежурналісцкія (мастацка-забаўляльныя і рэкламныя). Інфармацыйна-
забаўляльная група твораў вызначана як найбольш перспектыўная для 
рэалізацыі асноўных напрамкаў дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі з-за 
варыятыўнасці стратэгій пераканання і масавасці [2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 29]. 

Тэхналагічныя рэсурсы абумоўліваюць спецыфіку аўдыявізуальнага 
афармлення тэлеперадачы і прадугледжваюць падбор дэкарацый, карэктную 
арганізацыю здымачнай прасторы, абгрунтаванае спалучэнне розных відаў 
здымкі, мантаж з улікам мэты і патрэбнага тэмпарытму праграмы, далучэнне 
эстэтычнай і функцыянальнай графікі, тэхнічную арганізацыю інтэрактыву з 
тэлегледачамі.  

Асэнсаванае спалучэнне розных відаў тэлевізійных рэсурсаў гарантуе 
якасць і ўплывовасць прадукту і, адпаведна, перспектыўнасць медыятэксту ў 
фарміраванні грамадскай думкі ў цэлым і ў замацаванні ідэалаў дзяржаўнай 
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інфармацыйнай палітыкі ў прыватнасці [4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 
22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41]. 

4. Вынікі анкетавання моладзі (ва ўзросце 14–31 гадоў) прадэманстравалі 
паспяховасць трансляцыі дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі. Рэспандэнты 
лічаць сябе забяспечанымі грамадска значнай інфармацыяй, бачаць магчымасці 
для самарэалізацыі ў Беларусі, пазітыўна ставяцца да беларускай культуры, 
перажываюць за гістарычны лёс сваёй радзімы і захаванне яе ўнікальнасці, 
цэняць сямейныя каштоўнасці, імкнуцца весці здаровы лад жыцця. Аналіз 
папулярнага ў моладзі тэлекантэнту выявіў наступныя тэндэнцыі ў выкананні 
выхаваўчых, арганізацыйных і адукацыйных задач: 

• Канцэптуальны змест дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі прадстаўлены 
ў інфармацыйных, аналітычных і інфармацыйна-забаўляльных жанрах. 
Паколькі глядач аддае перавагу апошнім, актуалізуюцца павышэнне іх 
фармальна-змястоўнай якасці і ідэалагічнае напаўненне.  

• Беларускія тэлеканалы актыўна выкарыстоўвуюць прыёмы і прамога, і 
ўскоснага пераканання пры пабудове аргументацыі пры падачы ідэалагічных 
тэм, сярод папулярных стратэгій – пабудова наратываў, спасылка на 
аўтарытэты, стварэнне настрою перад падачай значнай інфармацыі (праз 
інфатэйнмент, асацыятыўны мантаж і інш.), размеркаванне роляў і інш.  

•  Пры нізкай персаніфікаванасці тэкстаў маўленчыя рэсурсы беларускага 
тэлепрадукту пераважна прадстаўлены вусна-размоўнам маўленнем з 
уключэннем кніжных элементаў (тэрмінаў, канцылярызмаў і інш.), значна 
радзей – прастамоўных слоў. Найбольш папулярная камунікатыўная мадэль – 
«відовішча-рэакцыя» (падтып – дэманстрацыя). Мадэль вядзення перадач 
вар’іруецца ў залежнасці ад жанру і канцэпцыі. 

•  Тэхналагічны аспект айчынных тэлепраграм характарызуецца 
адпаведным жанру і канцэпцыі спалучэннем прыёмаў арганізацыі студыйнай 
прасторы, метадаў здымкі і мантажу. Найбольшая відовішчнасць уласціва 
інфармацыйна-забаўляльным жанрам. Інфармацыйным і аналітычным 
праграмам характэрна лаканічнасць і строгасць візуальнага афармлення, хаця і 
ёсць элементы інфатэйнмента (відэаўстаўкі, пастановачныя сцэны і інш.) [4, 5, 
6, 7, 15, 18, 20, 34, 35]. 

5. Для паспяховага ажыццяўлення прыярытэтаў дзяржаўнай 
інфармацыйнай палітыкі беларускім вяшчальнікам неабходна павышэнне 
кваліфікацыі журналістаў, ператварэнне іх ва ўніверсальных 
медыяпрафесіяналаў, якія аптымізуюць вытворчасць і дапамогуць скараціць 
выдаткі на яе, будуць эфектыўна працаваць у сучасным канвергентным 
асяроддзі; рэгулярнае даследаванне мэтавай аўдыторыі і яе светапогляду для 
выяўлення інфармацыйных стратэгій; напаўненне дзяржаўнымі ідэямі 
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папулярных жанраў, выкарыстанне комплекснага пераканання; паляпшэнне 
драматургіі перадач праз раліраванне і адэкватны падбор экранных 
камунікатараў, падключэнне адрасата да дыялогу праз актуальныя сродкі 
інтэрактыву. Акрамя таго, забяспечыць ідэалагічную эфектыўнасць кантэнту 
дазволіць прадуманае праграмаванне эфіру [1, 6, 7, 8, 18, 19, 24, 31, 35]. 

Такім чынам, пералічаныя шляхі аптымізацыі будуць спрыяць павышэнню 
якасці айчыннага тэлекантэнту, што не толькі дазволіць больш эфектыўна 
рэалізоўваць асноўныя мэты вяшчання, але і прыцягне новых гледачоў, 
рэкламадаўцаў і інвестараў, палепшыць імідж беларускіх тэлеканалаў як у 
рэспубліканскім медыяасяроддзі, так і на міжнароднай арэне. 

 
Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні вынікаў 
Вынікі работы могуць выкарыстоўвацца тэлекампаніямі і канвергентнымі 

рэдакцыямі СМІ падчас распрацоўкі арыгінальных прадуктаў і адаптацыі 
замежных фарматаў для павышэння агульнай якасці і ўплывовасці вяшчання, 
рэалізацыі дзяржаўных інфармацыйных прыярытэтаў. У дысертацыі 
прыведзены пералік найважнейшых камунікатыўна-прагматычных, жанравых і 
тэхналагічных рэсурсаў, якія забяспечваюць вытворчы тэлевізійны працэс на 
ўсіх этапах, з абазначэннем канкрэтных умоў эфектыўнасці і рэкамендацыямі 
па іх спалучэнні. 

Атрыманыя вынікі могуць быць укаранены ва ўстановах вышэйшай 
адукацыі, якія рыхтуюць спецыялістаў для сродкаў масавай камунікацыі 
(журналістаў, рэдактараў, рэжысёраў, прадзюсараў і інш.) пры выкладанні 
наступных дысцыплін: «Аўдыявізуальныя СМІ і ідэалагічны працэс», «Асновы 
тэлежурналістыкі», «Методыка тэлежурналістыкі», «Тэорыя і практыка 
стварэння тэлешоу», «Інтэрактыўныя аўдыявізуальныя СМІ», 
«Медыяпсіхалогія», «Псіхалогія аўдыявізуальнай камунікацыі» і інш. 

Даследаванне будзе цікавым для філолагаў, псіхолагаў, палітолагаў і 
сацыёлагаў, паколькі дэманструе ўплыў медыятэкстаў на разумова-маўленчую 
дзейнасць беларусаў.  
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Ключавыя словы: тэлебачанне, тэлевытворчасць, тэлежурналістыка, 

дыскурс, тэлевізійныя рэсурсы, жанры, інфармацыйная палітыка, 
інфармацыйныя прыярытэты, Рэспубліка Беларусь, беларускія СМІ. 

Мэта даследавання: выяўленне дзейсных рэсурсаў тэлебачання для 
эфектыўнай рэалізацыі дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі Рэспублікі 
Беларусь. 

Асноўныя метады даследавання: спалучэнне дыскурснага і рэсурснага 
падыходаў, тэарэтычныя метады (аналіз, сінтэз, сістэматызацыя, класіфікацыя), 
уключанае назіранне за здымачным працэсам («АНТ», «Беларусь 1», «СТБ» і 
інш.), дыскурсны аналіз, параўнальны аналіз, кантэнт-аналіз, анкетаванне. 

Вынікі даследавання і іх навуковая навізна: упершыню 
сістэматызаваны ідэалагічныя напрамкі дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі 
Беларусі, раскрыта спецыфіка іх прэзентацыі ў тэлепраграмах з аналізам 
дзейснасці ўплыву на погляды канкрэтнай аўдыторыі; прадстаўлена 
арыгінальная жанравая класіфікацыя тэлетвораў з улікам функцыянальна-
тэматычнай спецыфікі; сістэматызаваны рэсурсы тэлебачання з ацэнкай іх 
перспектыўнасці для рэалізацыі дзяржаўных задач; даследаваны асаблівасці 
тэлепрагляду беларусаў на прыкладзе дзяржаўна значнага рэцыпіента (моладзі 
14–31 гадоў), выяўлены асноўныя тэндэнцыі; дадзена ацэнка якасці айчыннай 
тэлепрадукцыі, распрацаваны рэкамендацыі па аптымізацыі вытворчасці і 
павышэнні прагматычнага ўздзеяння на аўдыторыю. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Тэарэтычныя і практычныя распрацоўкі 
могуць выкарыстоўвацца беларускімі тэлеканаламі і канвергентнымі 
рэдакцыямі, арыентаванымі на эфектыўны відэакантэнт, падчас рэалізацыі 
новых праектаў і адаптацыі замежных фарматаў, а таксама ў вучэбным працэсе 
пры падрыхтоўцы спецыялістаў для СМІ – журналістаў, рэдактараў, рэжысёраў 
і інш.  
Галіна выкарыстання: тэлежурналістыка, медыялінгвістыка, 

журналісцкая адукацыя, рэжысура тэлебачання. 
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(ЖАНРОВОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ) 

 
Ключевые слова: телевидение, телепроизводство, тележурналистика, 

дискурс, телевизионные ресурсы, жанры, информационная политика, 
информационные приоритеты, Республика Беларусь, белорусские СМИ. 

Цель исследования: выявление действенных ресурсов телевидения для 
эффективной реализации государственной информационной политики 
Республики Беларусь. 

Основные методы исследования: сочетание дискурсного и ресурсного 
подходов, теоретические методы (анализ, синтез, систематизация, 
классификация), включенное наблюдение за съемочным процессом («ОНТ», 
«Беларусь 1», «СТВ» и др.), дискурсный анализ, сравнительный анализ, 
контент-анализ, анкетирование. 

Результаты исследования и их научная новизна: впервые 
систематизированы идеологические направления государственной 
информационной политики Беларуси, раскрыта специфика их презентации в 
телепередачах с анализом эфективности влияния на взгляды конкретной 
аудитории; представлена оригинальная жанровая классификация телепродуктов 
с учетом их функционально-тематической специфики; систематизированы 
ресурсы телевидения с оценкой перспективности в реализации 
государственных задач; исследованы особенности телепросмотра белорусов на 
примере государственно значимого реципиента (молодежи 14–31 лет), 
выявлены основные тенденции; дана оценка качества отечественной 
телепродукции, разработаны рекомендации по оптимизации производства и 
повышению эффективности прагматичного воздействия. 

Рекомендации по использованию. Теоретические и практические 
разработки могут использоваться белорусскими телеканалами и 
конвергентными редакциями, ориентированными на эффективный 
видеоконтент, при реализации новых проектов и адаптации иностранных 
форматов, а также в учебном процессе при подготовке специалистов для СМИ 
– журналистов, редакторов, режиссеров и др.  

Область применения: тележурналистика, медиалингвистика, 
журналистское образование, режиссура телевидения. 
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Objective of research: To identify forceful TV resources for the effective 
implementation of the Republic of Belarus state information policy. 

Basic research methods: combination of discourse and resource approaches, 
theoretical methods (analysis, synthesis, systematisation, classification) included 
observation of shooting process («ANT», «Belarus 1», «CTV», etc.), discourse 
analysis, comparative analysis, content analysis, surveys. 

Obtained results and its scientific novelty: for the first time main ideological 
directions of Belarusian state information policy have been systematized, specifics of 
their presentation in Belarusian TV programs with influence effectiveness analysis on 
concrete target audience disclosed; original TV genre classification on the base of TV 
products functionally-thematic specifics presented; TV resources with assessment of 
their prospects for the public information implementation and policy objectives 
systematized; contemporary Belarusians TV viewing features on example of the 
nationally important recipient (youth 14–31 years old) researched;  relevant domestic 
TV product quality and its influence assessed, recommendations on production 
optimization and pragmatic influence efficiency proposed. 

Recommendations for the practical use. Theoretical and practical results can 
be used by Belarusian TV channels during the creation of new projects and foreign 
formats adaptation, as well as by specialists in educational process during the 
preparation of media specialists – journalists, editors, directors and others. The study 
will be useful to the convergent media, focused on efficient video content. 

Application field: TV journalism, medialinguistics, media education, TV 
directing. 

 


