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УВОДЗІНЫ 
 
Выхаванне моладзі – адзін з важнейшых дзяржаўных прыяры-

тэтаў, шляхі фарміравання яе светапогляду абмяркоўваюцца ў Бе-
ларусі на самым высокім узроўні. Так, у дакладзе на Пятым Усебе-
ларускім народным сходзе прэзідэнт назваў моладзь найбольш 
актыўнай і творчай часткай грамадства, якой прыйдзецца ў перс-
пектыве вырашаць асноўныя задачы сацыяльна-эканамічнага раз-
віцця краіны, і падкрэсліў, што сярод ключавых мэт сёння – фар-
міраванне ініцыятыўнага, працалюбівага і культурнага пакалення, 
адказнага за свой лёс і лёс сваёй Радзімы.  

Тое, як маладыя грамадзяне бачаць свае магчымасці ў Беларусі, 
фактычна вызначае ўзаемадзеянне грамадзян і дзяржавы і можа 
дапамагчы распрацаваць эфектыўныя стратэгіі інфармацыйнай 
працы з насельніцтвам. У сувязі з гэтым актуальнасць набывае 
вывучэнне бягучага стану грамадскай думкі, а таксама дзейсных 
шляхоў рэалізацыі інфармацыйнай палітыкі адносна моладзі як 
спецыфічнай мэтавай групы з улікам яе патрэб і асноўных ідэала-
гічных задач дзяржавы. 

Актыўны ўдзел у інфармацыйнай працы з моладдзю прыма-
юць сучасныя СМІ. Даследчык медыя В. М. Самусевіч зазначае, 
што праз прадстаўленыя ў іх журналісцкія тэксты «адбываецца 
працэс канцэптуалізацыі рэчаіснасці, які заключаецца ў асэнса-
ванні інфармацыі, структураванні ведаў аб свеце, інтэрпрэтацыі 
з’яў», а саму журналістыку тэарэтыкі і практыкі падзяляюць на 
апісальную (факт, аператыўнасць, уплыў на свядомасць) і света-
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поглядную (прынцып, мадэляванне свядомасці, фарміраванне 
асобы, стварэнне карціны свету) [165]. На сёння, мяркуем, існуе 
вялікая патрэба менавіта ў апошняй – у канцэптуальных тэкстах, 
якія дапамагалі б аўдыторыі ў вызначэнні жыццёвых прыярытэ-
таў, асэнсаванні нацыянальных і агульначалавечых каштоўнасцей. 
Актуальныя даследаванні па псіхалогіі гавораць аб вялікай важнас-
ці ў гэтым кантэксце відовішчнай аўдыявізуальнай камунікацыі, яск-
равым прыкладам якой з’яўляюцца тэлевізійныя праграмы. 

Уседаступнасць кантэнту тэлебачання праз мультыэкраннае 
спажыванне, блізкае да міжасобаснага кантакту ўплывовае ўзае-
мадзеянне, здольнасць тэлевытворчасці падладкоўвацца пад са-
цыяльна-псіхалагічныя характарыстыкі адрасата, аператыўнасць і 
гнуткасць трансляцыі паведамленняў ператвараюць працу тэле-
журналіста ў моцны сродак распаўсюджвання дзяржаўна важнай 
інфармацыі, анансавання падзей, вырашэння бягучых праблем 
і ажыццяўлення інтэракцыі з аўдыторыяй. Узнікае патрэба ў асэн-
саванні спосабаў прэзентацыі асноўных пазіцый інфармацыйнай 
палітыкі на тэлебачанні, сістэматызацыі рэсурсаў стварэння канст-
руктыўна арыентаваных аўдыявізуальных твораў, аналізу якасці іх 
выкарыстання ў сённяшнім эфіры і распрацоўкі рэкамендацый 
для тэлекампаній па мадэрнізацыі працы з мэтай павышэння 
прадуктыўнасці і эфектыўнасці журналісцкай творчасці. 

Адсутнасць адзінага дакумента, які б змяшчаў усе задачы ін-
фармацыйнай палітыкі Беларусі і каардынаваў дзеянні СМІ ў іх 
рэалізацыі, абумоўлівае неабходнасць даследавання актуальных 
заканадаўчых актаў і абагульнення напрамкаў інфармацыйнай 
дзейнасці, а таксама ацэнкі сучаснага стану айчыннага тэлерынку 
для выяўлення перспектыўных медыйных стратэгій.  

Спецыфіка дзяржаўных інфармацыйных прыярытэтаў рэспуб-
лікі ва ўзаемадзеянні з грамадствам і СМІ даследавана ў навуко-
вым дыскурсе А. Г. Слукі [168], С. В. Дубовіка [62], У. А. Мельніка 
[122], А. А. Бялько [20] і інш. Заканамернасці і кантэкст рэалізацыі 
асобных напрамкаў інфармацыйнай палітыкі ў тэлевяшчанні на 
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постсавецкай прасторы закранаюць І. У. Федзякін, С. Ю. Папоў 
[146], В. І. Варанцова [42] і інш. Асаблівасці трансляцыі аксіялагіч-
ных прыярытэтаў дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі адлюстра-
ваны ў публікацыях Н. С. Гегелавай [45], С. А. Герасімавай [46], 
А. А. Шарапавай [208] і інш. Жанравы патэнцыял, сацыяльны кан-
тэкст функцыянавання тэлевізійных тэкстаў, некаторыя творчыя 
і тэхналагічныя прыёмы вытворчасці прадстаўлены ў працах ай-
чынных даследчыкаў: Б. В. Стральцова [193], Н. Ц. Фральцовай 
[200], В. І. Іўчанкава [80], Л. І. Мельнікавай [126], Н. Р. Сцяжко [180]; 
замежных навукоўцаў: Р. А. Барэцкага [30], А. А. Цяртычнага [190], 
Г. У. Кузняцова [99], В. Л. Цвіка [203], А. Я. Юроўскага [186], С. М. Іль-
чанкі [77], С. М. Акінфіева [4], А. В. Пабярэзнікавай [142], Л. П. Шас-
цёркінай [212], Т. Д. Нікалаевай [212], Б. Роўза [247], Дж. Корнара 
[225], Д. Чэндлера [224], Р. Эбілмэна [220], Д. Аткіна [220]. Прагма-
тычны і сацыялінгвістычны аспект тэлевізійных медыятэкстаў 
раскрываюць Н. Н. Багамолава [23], К. Э. Разлогаў [134], Д. Майерс 
[114], К. Хоўланд [232] і інш. Аднак комплексных даследаванняў па 
эфектыўным выкарыстанні тэлевізійных рэсурсаў для рэалізацыі 
асноўных дзяржаўных інфармацыйных задач з акцэнтам на фар-
міраванне поглядаў маладой аўдыторыі сёння не існуе. 

Даследчыкі сучаснай журналістыкі сутыкаюцца з шэрагам на-
вуковых праблем пры аналізе тэлевізійнага кантэнту і яго складні-
каў, такіх як адсутнасць адзінай сістэмы жанраў, нявывучанасць 
камунікатыўна-прагматычных асаблівасцей беларускіх тэлевізій-
ных тэкстаў, недахоп статыстычных даных і недастатковая апера-
тыўнасць маніторынгу папулярнасці канкрэтных вяшчальных 
адзінак. 

У прадстаўленым дапаможніку на аснове комплекснага дасле-
давання прапануецца аўтарскі погляд на класіфікацыю тэлевізій-
ных жанраў, сістэму творчых рэсурсаў тэлевытворчасці, а таксама 
камунікатыўна-прагматычны патэнцыял актуальнага беларускага 
тэлекантэнту; даецца агляд эфектыўных варыянтаў рэалізацыі ас-
ноўных інфармацыйных задач краіны пасродкам творчага капіта-



 

лу беларускага тэлебачання; прадстаўляецца тактыка медыяўздзе-
яння на маладзёжную аўдыторыю з мэтай фарміравання грамад-
скай думкі. 

Кніга можа выкарыстоўвацца ва ўстановах вышэйшай адукацыі 
пры падрыхтоўцы медыяпрафесіяналаў як дадатковы матэрыял 
пры засваенні вучэбных курсаў «Аўдыявізуальныя СМІ і ідэалагіч-
ны працэс», «Асновы журналістыкі», «Інтэрактыўныя аўдыявізу-
альныя СМІ», «Медыяпсіхалогія» і інш. 

Прадстаўленыя ў кнізе тэарэтычныя і практычныя напрацоўкі 
накіраваны на шырокае кола чытачоў і будуць карысны журналістам, 
студэнтам і выкладчыкам устаноў адукацыі адпаведнага профілю. 
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Г л а в а  1. БЕЛАРУСКАЯ МОЛАДЗЬ 
У ПАЛІТЫЧНАЙ ТЭЛЕВІЗІЙНАЙ КАМУНІКАЦЫІ 

 
Сучасныя медыя, сярод якіх тэлебачанне займае асаблівае месца, 

прапануюць дзяржаўнай уладзе пляцоўку для эфектыўнага дыялогу 
з грамадзянамі. Палітычная і сацыяльная інфармацыя, прадстаўленая 
ў вербальнай і аўдыявізуальнай форме і перададзеная па каналах ма-
савай камунікацыі, – важнейшы рэсурс кіравання грамадствам, а СМІ 
фактычна з’яўляюцца асноўным асяроддзем існавання палітычнай 
камунікацыі [34; 72; 169; 211]. 

Адзін з аспектаў супрацоўніцтва дзяржавы і тэлебачання ў Бела-
русі – падтрымка насельніцтва, забеспячэнне яго неабходнай інфар-
мацыяй, дапамога ў вырашэнні праблем. Прыярытэты ўзаемадзеяння 
ўлады, грамадства і СМІ рэгламентуюцца ў межах дзяржаўнай інфарма-
цыйнай палітыкі. Медыятэксты, арыентаваныя на яе рэалізацыю, ма-
юць асаблівае значэнне для беларускай рэчаіснасці, паколькі скірава-
ны на выхаванне і асвету аўдыторыі ў нацыянальным плане, яднанне 
і развіццё насельніцтва як грамадскай супольнасці. 

Паводле даследчыкаў Ю. Я. Буравай і Д. Л. Строўскага, арыентава-
ная на ўсіх членаў грамадства карэктна арганізаваная нацыянальная 
інфармацыйная палітыка хоць і не забяспечвае больш высокія экана-
мічныя паказчыкі развіцця краіны, аднак садзейнічае кансэнсусу ва 
ўзаемадзеянні ўлады і грамадства, дазваляе дэманстраваць стабіль-
ныя вынікі развіцця ў цэлым, стварае сацыяльныя гарантыі сваім гра-
мадзянам, у тым ліку на выражэнне меркавання ў СМІ [34]. 

Як слушна сцвярджае кандыдат сацыялагічных навук А. Бабосава 
ў артыкуле «Павышэнне значнасці дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі 
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і палітычнай сацыялізацыі юнацтва», моладзь – найбольш рухомая 
частка грамадства, успрымальная да новых з’яў рэчаіснасці, да новых 
ведаў, новых уяўленняў аб свеце, «сутнаснай сацыяльнай характарысты-
кай якой з’яўляецца здольнасць атрымліваць у спадчыну і  рэалізоўваць 
сацыякультурныя ўзоры, трасфармаваць іх з улікам зменлівага сацыяль-
нага вопыту на аснове ўласнага інавацыйнага патэнцыялу і трансліра-
ваць будучым пакаленням, робячы тым самым свой унёсак у развіццё 
грамадства» [12, с. 78]. Такім чынам, уключэнне маладой аўдыторыі 
ў дыялог аб фарміраванні дзяржаўных інфармацыйных прыярытэтаў 
прадугледжвае працу з актыўным перспектыўным адрасатам, якая 
будзе спрыяць развіццю чалавечага патэнцыялу краіны ў цэлым. 

Пад моладдзю, згодна з беларускім заканадаўствам, мы разумеем 
грамадзян ва ўзросце ад 14 гадоў да 31 года. Улічваючы вялікую роз-
ніцу ва светаўспрыманні і жыццёвым вопыце ахопленых гэтай тэрмі-
налогіяй асоб, перад тым як раскрываць іх адносіны да асноўных 
дзяржаўных ідэй і канкрэтызацыі стратэгій медыявытворчасці, прад-
ставім поўную характарыстыку мэтавай групы. 

 
 

1.1. БЕЛАРУСКАЯ МОЛАДЗЬ 
ЯК МЭТАВАЯ АЎДЫТОРЫЯ ТЭЛЕБАЧАННЯ 

 
З пункту гледжання градацыі ўзросту і псіхічных асаблівасцей раз-

віцця аўтары падручнікаў па псіхалогіі вылучаюць наступныя жыццё-
выя этапы моладзі: 15–18 гадоў – ранняе юнацтва, 18–23 – позняе 
юнацтва, 20–30 – ранняя даросласць, «уваходжанне ў даросласць» (кан-
цэпцыя І. Шапаваленка) [207]. Падобнае дзяленне прапануе К. Бют-
нер: 13–17 гадоў – падлеткавы перыяд, 18–22 – юнацтва, 23–30 – ста-
ленне [35]. 

Пры вывучэнні дзіцячай і маладзёжнай аўдыторыі СМІ навукоўцы 
ўлічваюць прыведзеныя пазіцыі спецыялістаў і прапануюць адпавед-
ныя класіфікацыі патэнцыяльных адрасатаў медыяпаведамленняў. 
Так, даследчыца А. А. Калеснікава апісвае чатыры мэтавыя групы: 

1) 12–15 гадоў: падлеткі, якія толькі пачынаюць пазнаваць свет 
і сябе, характарызуюцца няўстойлівай псіхікай, радыкальнымі дзеян-
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нямі, юнацкім максімалізмам, рэзкім дзяленнем людзей на «сваіх» 
і «чужых»;  

2) 16–18 гадоў: менш агрэсіўныя падлеткі, старэйшыя школьнікі, 
якія рыхтуюцца да дарослага жыцця, шукаюць жыццёвыя мэты; 

3) 19–22 гады: навучэнцы – студэнты ўстаноў вышэйшай і прафе-
сійнай адукацыі, актыўная моладзь з падобнымі інтарэсамі, якая 
ўдзельнічае ў грамадскім жыцці; 

4) 23–30 гадоў: працуючая моладзь, прафесіяналы, якія ўжо знай-
шлі сабе пэўнае месца ў грамадстве. 

Пасля практычна ўсе людзі, як мяркуе аўтар класіфікацыі, маюць 
сем’і – адбываецца пераход да сталасці і рашэння праблем, звязаных 
з выхаваннем дзяцей [91]. Гэта меркаванне адпавядае рэальнай ста-
тыстыцы Беларусі адносна тэрмінаў уступлення ў шлюб і нараджэння 
першага дзіцяці. 

Калі звяртацца да іншых канцэпцый даследчыкаў медыя, цікавым 
і лаканічным варыянтам нам падаецца падзел маладзёжнай аўдыто-
рыі на  «падлеткаў у працэсе палавога выспявання» (ад 12 да 17 гадоў) 
і «ўласна моладзь» (ад 18 да 30–33 гадоў), прапанаваны спецыялістам 
па музычным прадзюсіраванні, дырэктарам выдавецтва «МузГід» 
А. Акулавым у артыкуле «Асаблівасці дзялення мэтавай аўдыторыі. 
Стыль данясення інфармацыі да групы». На яго думку, галоўная мэта 
падлеткаў, якая абумоўлівае змест арыентаванага на іх кантэнту, – 
стаць дарослымі. Пры гэтым ім характэрна значная ступень агрэсіі 
і суадноснае захапленне агрэсіўнай музыкай і тэкстамі. «Уласна мо-
ладзь» скіравана на пошук свайго месца ў соцыуме, характарызуецца 
больш сур’ёзнымі прыярытэтамі і актыўна рэагуе на паняцці, звяза-
ныя з замацаваннем пэўнай ролі ў жыцці, пошукам сваёй місіі/мэты, 
кахання і інш. [6]. А. Акулаў, як і А. Калеснікава, звяртае ўвагу на тое, 
што рамкі груп досыць умоўныя – змена інтарэсаў і характару адбы-
ваецца паступова.  

Даследчыца К. У. Громава таксама звяртае ўвагу на розніцу ў спа-
жыванні тэлепаведамленняў паміж прадстаўнікамі блізкіх узроста-
вых катэгорый, дадае, што ў 15–17 гадоў фарміруюцца асоба, унутра-
ны свет і самаацэнка, таму школьнікаў цікавяць найперш праграмы 
аб узаемаадносінах, асабліва калі сярод ключавых персанажаў пры-
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сутнічаюць падлеткі. З 17–19 гадоў адбываецца пераключэнне на са-
маўладкаванне і самаўдасканаленне, у падлеткаў ужо ёсць навыкі 
аналізу і сфарміраваная логіка, здольнасць усталявання прычынна-
выніковых сувязей. З’яўляецца магчымасць прапанаваць ім больш 
складаны медыятэкст [50].  

У гэтым узросце маладыя людзі вучацца счытваць падтэксты. Так, 
згодна з даследаваннем А. Д. Хусід аб асаблівасцях прагляду папуляр-
ных парадыйных мультсерыялаў, было выяўлена, што для падлеткаў 
15–17 гадоў мае найбольшае значэнне не ўнутраны змест, а форма 
падачы, гумар, яскравасць экраннага прадукту, а таксама яго папу-
лярнасць, паколькі для іх важна мець магчымасць абмеркаваць пра-
дукт з аднагодкамі, арыентавацца ў тым, што глядзяць «свае». Веданне 
сюжэтаў і жартаў выяўляе важную для падлеткаў прыналежнасць да 
калектыву. Адкрытыя пытанні ў анкетах паказалі: унутраны змест, 
асноўныя ідэі аўтараў прадукту гэта група амаль не счытвала. Другая 
даследаваная група, якая ўключала моладзь 18–25 гадоў, шукала сха-
ваныя сэнсы, аналогіі з рэальным жыццём, выяўляла алюзіі і пародыі. 
«Сацыяльная сітуацыя развіцця ў маладосці вызначае для аўдыторыі 
іншыя паказчыкі статусу – адукацыя, сям’я, становішча на працы. 
Мультсерыялы страчваюць значнасць групавога маркера (калі мы гаво-
рым аб субкультурах), а станаўленне самастойнасці спрыяе пераасэн-
саванню сацыяльнай інфармацыі і крытычнай ацэнцы тэлевізійных 
анімацыйных шоу», – сцвярджае А. Д. Хусід [201, с. 96]. Варта адзна-
чыць, што вынікі апісанага даследавання актуальныя не толькі адносна 
мультсерыялаў – яны характарызуюць сённяшняе маладзёжнае тэле-
глядзенне ўвогуле, аб чым сведчаць навукоўцы. 

Можна зрабіць выснову, што розніца ў светаўспрыманні і асаблі-
васцях псіхафізічнага развіцця, абумоўленая ўзростам, адлюстроўва-
ецца не толькі на выбары тэлевізійнага кантэнту ў залежнасці ад на-
яўнасці актуальных паняццяў і патэрнаў, але і на спецыфіцы ўспры-
мання яго асобных элементаў. 

Абагульнім вышэйпрыведзеныя факты і вылучым зручныя для 
далейшага даследавання ўзроставыя падгрупы ў межах мэтавай гру-
пы «моладзь»: 

1) 14–17 гадоў: старэйшыя школьнікі, якія знаходзяцца ў працэсе 
сталення, фарміравання ідэнтычнасці і навыкаў абстрактнага мыс-
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лення, характарызуюцца дастаткова высокай ступенню агрэсіі і су-
праціўлення, для якіх істотна быць «сваім» для «сваіх», часткай акту-
альнай падлеткавай субкультуры – мець пэўны статус праз наяўнасць 
агульных тэм, густаў, ведаў, жартаў і інш.; 

2) 18 гадоў – 22 гады: студэнцкая актыўная моладзь, якая імкнец-
ца ўладкавацца, знайсці працу, аднадумцаў, прызванне і інш., спра-
буе ўдзельнічаць у грамадскім жыцці і дасягнуць пэўных поспехаў; 

3) 23 гады – 31 год: працуючая моладзь, якая знаходзіцца на фіналь-
ным этапе сталення, працягвае шукаць сябе, імкнецца стварыць сям’ю, 
развівацца і захаваць, замацаваць набытае. 

На наш погляд, такое дзяленне прадугледжвае пераважна агуль-
насць інтарэсаў і жыццёвых каштоўнасцей і можа быць выкарыстана 
тэлевытворцамі для паспяховага асэнсавання патрэб канкрэтнага 
гледача і адпаведнага планавання рэалізацыі мэт інфармацыйнай па-
літыкі.  

Як ужо было зазначана, прадстаўленыя ў дадзенай класіфікацыі 
падгрупы характарызуюцца рознымі кагнітыўнымі здольнасцямі. 
Першая падгрупа ўяўляе сабой несфарміраваных асоб, якім уласціва 
дастаткова высокая схільнасць да контраргументацыі, агрэсіўных па-
водзін і псіхалагічнага супраціўлення незалежна ад ступені зацікаў-
ленасці ў тэме медыяпаведамлення. Жаданне быць «сваім» для адна-
годкаў, недахоп ведаў і вопыту, адсутнасць трывалага асэнсавання 
прычынна-выніковых сувязей прыводзяць да праяў эйджызму (прад-
узятых адносін да старэйшых з боку маладзейшых асоб) і негатывізму. 
Паколькі ўплыў праз прамую аргументацыю можа не мець вынікаў, 
а падтэксты падгрупа счытвае слаба, перакананне, на наш погляд, па-
вінна быць завязана на прывабных персанажах суадноснай узроста-
вай катэгорыі, уздзеянне на эмоцыі, яскравае візуальнае аздабленне, 
наратыўныя праграмы з вырашэннем актуальных пытанняў. 

Другая падгрупа моладзі – пераходная. Практыка працы з яе прад-
стаўнікамі падчас правядзення заняткаў на факультэце журналістыкі 
сведчыць, што многія рысы падлеткаў захоўваюцца і ў сучасных сту-
дэнтаў, асабліва на малодшых курсах. Напрыклад, важнасць пры-
знання ў групе, пэўны ўзровень агрэсіўнасці, імкненне да актыўнай 
контраргументацыі пры прамым перакананні. Згодна з вынікам тэста 
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на агрэсіўнасць, праведзеным факультэцкай лабараторыяй «Медыя-
псіхолаг», пэўная агрэсіўнасць захоўваецца і ў студэнтаў старэйшых 
курсаў: сярэдні ўзровень – у 70 %, у 10 % – высокі ўзровень. Асабліва 
праяўляецца самаагрэсія – 31 % і вербальная агрэсія – 28 %, астатнія 
віды (прадметная, эмацыянальная, фізічная) выражаны ў значна мен-
шай ступені, што гаворыць аб адсутнасці варожасці ў апытаных [194]. 
Складана сказаць, ці характарызуе гэта мэтавую падгрупу ў цэлым, 
але тэлевытворцам пажадана быць гатовымі да абыходжання рэзкіх 
выпадаў і вострага псіхалагічнага супраціўлення. 

Моладзь ва ўзросце 18–22 гадоў ужо ўмее бачыць схаваныя сэнсы 
і аналізаваць змест паведамлення, імкнецца самарэалізавацца праз 
набыццё сацыяльнага статусу. Адпаведна, можа быць задзейнічана 
больш варыянтаў падачы інфармацыі, іншыя жанры праграм, сюжэты 
наратываў і спосабы асвятлення праблем – тут будзе мець значэнне 
ступень матываванасці/зацікаўленасці адносна кожнай канкрэтнай 
тэмы. Пры гэтым могуць выкарыстоўвацца такія актуальныя для па-
пярэдняй падгрупы метады арганізацыі тэлекантэнту, як яскравы 
аўдыявізуальны рад, эмацыянальныя прыёмы ўздзеяння, праца з пер-
санажамі і інш.  

Трэцяя падгрупа ўжо незалежная ад «сваіх», адрозная па спосабах 
мыслення з-за іншых умоў сталення, валодае здольнасцямі крытыч-
нага мыслення, ёй характэрна наяўнасць пэўных ведаў і вопыту (ад-
паведна больш актыўная контраргументацыя ў вузкатэматычных 
праграмах, але меншая агрэсіўнасць), пераключэнне інтарэсаў з ха-
рактэрных для маладзёжнай культуры на фарміраванне сям’і, стабілі-
зацыю даходаў і інш. Такім чынам, прадстаўнікоў апошняй падгрупы 
цікавяць іншыя тэмы, арыентацыя на ўласную будучыню і дабрабыт, 
яны здольны ўспрымаць аргументы адносна шэрагу пытанняў, маюць 
пазіцыю, заснаваную на вопыце. Візуальнае афармленне адыгрывае 
для іх вялікую ролю, але якасны змест будзе таксама вельмі істотны, у 
той час як падлеткі і малодшыя студэнты могуць спажываць «форму 
дзеля формы». 

Калі гаварыць пра колькасныя суадносіны падгруп у межах мэта-
вай групы, мы правялі аналіз даных Нацыянальнага статыстычнага 
камітэта Рэспублікі Беларусь адносна дэмаграфічнай сітуацыі ў краі-
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не на пачатак 2016 г. і вызначылі, што прадстаўнікі першай падгрупы 
ў Беларусі складаюць больш за 25 % ад агульнай колькасці моладзі, 
прадстаўнікі другой – каля 33 %, трэцяй – каля 42 %. Усяго грамадзян 
ад 14 гадоў да 31 года – 2 058 020 чалавек, што складае 21,67 % ад усёй 
колькасці насельніцтва (9 498 364 чалавекі) [53]. Такім чынам, «мо-
ладзь» – вялікая мэтавая група для фарміравання грамадскай думкі, 
якая ўяўляе сабой пераважна патрабавальных да якасці кантэнту гра-
мадзян, здольных асэнсоўваць змест вяшчання, арыентаваных на по-
шук свайго месца ў соцыуме і самаразвіццё (каля 75 %). Пры гэтым 
у дастаткова вялікай часткі моладзі (каля 58 %) могуць яскрава пра-
явіцца псіхалагічнае супраціўленне і агрэсіўнае стаўленне да кантэн-
ту, прысутнічае патрэба да раскрыцця тэм адносін і набыцця прызнан-
ня ў групе аднагодкаў, вядучыя рысы маладзёжнай культуры і інш.  

Гендарная і культурная спецыфіка адрасата. Пры распрацоўцы 
тэлевізійных сцэнарыяў, акрамя ўзроставых і псіхалагічных асаблі-
васцей мэтавай аўдыторыі, важна ўлічваць іншыя сацыяльна-дэма-
графічныя і культурныя яе характарыстыкі. Звернемся да аналізу ста-
тыстычных матэрыялаў.  

Колькасць прадстаўнікоў мужчынскага і жаночага полу сярод мо-
ладзі прыкладна аднолькавая (адпаведна 51 % і 49 %), таму гендарны 
фактар пры стварэнні большасці праграм істотнай ролі не адыгрывае. 

У гарадах і пасёлках гарадскога тыпу пражывае 84,4 % моладзі, 
15,6 % – у сельскай мясцовасці; больш за 38 % ад агульнай колькасці 
моладзі пражывае ў г. Мінску і Мінскай вобласці. Фактычна амаль 
30 % жыхароў Мінска – моладзь [53]. З гэтага вынікае, што мы маем 
справу з гарадской аўдыторыяй, якая прыналежыць да спецыфічнага 
віду культуры і мае спецыфічны менталітэт. Аналіз прыярытэтаў га-
радской моладзі дэманструе, што ёй уласцівы большая дынамічнасць 
у камунікацыі, цярплівасць да новаўвядзенняў, імпульсіўнасць, экс-
траверсія, прамалінейнасць, радыкалізм, меншая нарматыўнасць па-
водзінаў, скептычныя адносіны да аўтарытэтаў і атрыманай інфарма-
цыі, мабільнасць [32]. Беларускі даследчык М. У. Камоцкі ў артыкуле 
«Сацыяльна-культурныя асаблівасці і праблемы моладзі сяла» піша 
таксама аб большай аддаленасці гарадской моладзі ад старэйшага па-
калення [83]. Гарадскія жыхары менш звязаны з асяроддзем і сацыя-
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льнай групай, больш імкнуцца да аўтаномнасці, чым вяскоўцы, у іх 
зніжана імкненне да канфармізму [32; 83]. Верагодна, падобныя ін-
дывідуалістычныя тэндэнцыі звязаны з тым, што гараджане больш 
скіраваны на ўласнае жыццё і статус. 

Можа падацца, што падобныя высновы супярэчаць агульнай пры-
родзе беларускай культуры, паколькі ў большасці сучасных даследа-
ванняў яна характарызуецца як калектывісцкая. Тым не менш, як 
сцвярджаюць В. В. Кірыенка, В. В. Клейман і А. А. Злотнікаў, аўтары 
манаграфіі «Студэнцкая моладзь: ментальныя асаблівасці, ідэнтыч-
насць, лад жыцця», існуе пэўная гістарычная дынаміка, якая пры-
водзіць да неабходнасці ўдакладнення агульнапрынятых пазіцый [86]. 
Нягледзячы на тое што падчас праведзенага імі даследавання індыві-
дуалізм (у трактоўцы «кожны сам за сябе») пазначалі як пазітыўную 
з’яву толькі 32,2 % апытаных беларусаў, у той час як калектывізм 
(«адзін за ўсіх і ўсе за аднаго») – 78,1 %, такі індывідуалістычны 
прыярытэт, як імкненне да асабістай свабоды і незалежнасці, ацанілі 
пазітыўна 93,4 %. Даследчыкі гавораць аб так званым «абмежаваным 
калектывізме» – феномене, калі людзі не супрацьпастаўляюць сябе 
калектыву, але імкнуцца дасягнуць уласных мэт і свабоды праз узае-
мадзеянне з ім. Так, больш дэталёвае даследаванне сведчыла, што 
беларусы выбіраюць калектыў, калі гаворка ідзе аб абароне радзімы, 
пераадоленні складаных жыццёвых момантаў, крытычных для гра-
мадства сітуацый, крызісаў, удзеле ў працоўнай і вучэбнай дзейнасці, 
арганізацыі працы і вольнага часу. Пры гэтым дзейнічаць індывіду-
альна ў паўсядзённым жыцці хацелі б 79 %, у размеркаванні і выка-
рыстанні вынікаў сваёй працы – 62,8 %. Выяўляюцца тэндэнцыя 
аслаблення калектывісцкіх каштоўнасцей, жаданне самім адказваць 
за сваю дзейнасць і мець меншае ўмяшальніцтва з боку грамадства 
і дзяржавы ў паўсядзённае жыццё [86]. Зрух да індывідуалізму ў мо-
ладзі найбольш заўважны, хоць, згодна з пазначаным даследаваннем, 
для беларускай моладзі характэрны і калектывісцкія ўласцівасці: гас-
ціннасць, талерантнасць, сардэчнасць у адносінах паміж людзьмі, па-
вага да традыцый і інш. 

Пры вывучэнні маладзёжнай аўдыторыі варта ўлічваць, што яна 
не толькі з’яўляецца часткай пэўных культур з іх характэрнымі рысамі 
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і заканамернасцямі (нацыянальнай і гарадской), але і ўяўляе культур-
ную групу сама па сабе. Паводле «Сацыялагічнага слоўніка» Н. Абер-
кромбі і С. Хіла маладзёжная культура характарызуецца трыма вя-
дучымі ўласцівасцямі: гэта хутчэй культура адпачынку, чым працы; 
у яе межах сацыяльныя адносіны арганізаваны ў першую чаргу вакол 
групы аднагодкаў; прадметам асобай увагі яе прадстаўнікоў з’яўляец-
ца «стыль», шэраг знешніх маркераў – своеасаблівыя маўленчыя 
формы (слэнг), тыповыя прыклады баўлення часу, патрабаванні да 
знешнасці [1]. Даследчыкі Д. Джэры і Дж. Джэры пазначаюць наступ-
ныя субкультурныя рысы, якія адрозніваюць моладзь як сацыяльную 
катэгорыю: своеасаблівую моду і густы ў адзенні і музыцы; адносіны, 
якія цэнтруюцца хутчэй на сяброўстве, чым на сям’і; выклік каштоў-
насцям дарослых і індывідуальныя эксперыменты з ладам жыцця; 
бяскласавасць у стылі адпачынку і паводзінаў [55]. Апісаныя характа-
рыстыкі найбольш суадносяцца з прыведзенымі вышэй вынікамі ана-
лізу асаблівасцей першых дзвюх узроставых груп моладзі, што пац-
вярджае погляды культуролагаў (Д. Янікеевай, А. Барышавай і інш.), якія 
пазначаюць узрост 16–17 гадоў як пік актыўнасці маладзёжнай куль-
туры, а тэрмін выхаду з яе – у раёне 20 гадоў [15; 68]. 

Такім чынам, пры стварэнні праграм менавіта для падлеткаў і ма-
лодшых студэнтаў медыявытворцам нельга забываць аб геданістыч-
най скіраванасці іх культурнай супольнасці, наяўнасці прыярытэтных 
музычных напрамкаў і куміраў, папулярных персанажаў актуальнага 
гульнявога кіно і камп’ютарных гульняў, а таксама аб імкненні мо-
ладзі супрацьпаставіць сябе старэйшаму пакаленню з-за ўпэўненасці 
ў тым, што яны не ведаюць/не любяць тое, што ведаюць/любяць яны. 
Упамінанне ў тэлепаведамленнях знаёмых і любімых вобразаў, ак-
цэнт на ўключанасць трансліруемых ідэй у звыклы для моладзі лад 
жыцця, падача фактаў праз забаўлянне і размова «на адной мове» бу-
дуць спрыяць паразуменню.  

Самаацэнка, вядучыя рысы характару і іх узаемасувязь з эка-
намічнымі характарыстыкамі мэтавай групы. Акрамя культурных 
асаблівасцей, для паспяховай тэлекамунікацыі важную ролю адыгры-
ваюць патэрны мыслення і паводзінаў аўдыторыі, яе вядучыя рысы 
характару і самаацэнка. Даследчыца В. В. Дуброўская ў артыкуле «Са-
цыялізацыя моладзі: уплыў субкультуры і контркультуры» звяртае 
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ўвагу на тое, што адзін з трэндаў, які абумоўлівае пабудову светапо-
гляду і псіхікі сённяшніх маладых людзей, – віртуальнае жыццё: «У су-
часнай маладзёжнай культуры існуе супярэчнасць паміж тэхнічнай 
“прасунутасцю” і светапогляднай дэградацыяй... <...> Жыццё ў “свеце 
электронных сімуляцый” дазваляе моладзі сысці ад аб’ектыўнай рэ-
чаіснасці – застаецца толькі віртуальны свет, у якім жыццёвы вопыт 
замяняецца інфармацыяй з дысплэя. Дадзены вопыт небяспечны, бо 
прадугледжвае аднастайнае мысленне, не ўлічваючы інтуітыўнага, 
пачуццёвага, падсвядомага. Адбываецца ўнутраная змена асобы...» 
[64]. Аналагічнай пазіцыі адносна ўплыву на моладзь штодзённага 
выкарыстання камп’ютараў прытрымліваюцца і замежныя даследчы-
кі. Так, спецыяліст у галіне фізіялогіі мозга брытанскі прафесар С’ю-
зан Грынфілд адзначае, што экраннае асяроддзе зніжае здольнасць да 
эмпатыі і ўплывае на фарміраванне структурнага мыслення моладзі – 
знікае імкненне да паслядоўнасці, магчымасць выяўляць прычынна-
выніковыя сувязі [214]. Многія даследчыкі на постсавецкай прасторы 
(С. А. Мясніковіч, А. В. Сапа, Т. П. Лумпіева, А. Ф. Волкаў і інш.) адзна-
чаюць, што хоць сучасная моладзь характарызуецца ўменнем хутка 
працаваць з інфармацыяй і інтэлектуальным патэнцыялам, яе мыс-
ленне становіцца кліпавым: маладым людзям складана доўга фікса-
ваць увагу на адным і тым жа матэрыяле больш за 15–20 хвілін пры 
адсутнасці гульнявога моманту ці змены падачы [113; 127; 167]. З гэ-
тага вынікае патрэба ў выбары кароткага хронаметражу выпускаў 
і/або дакладнай рубрыкацыі тэлевізійных праграм, змены тэмы/пад-
тэмы размовы, аўдыявізуальнага афармлення ці месца дзеяння пера-
дачы, наяўнасці рытмастваральных прыёмаў (застаўкі, анімацыйныя 
ўстаўкі, гукавыя перабіўкі і інш.) для найлепшага ўспрыняцця інфар-
мацыі. 

Пад найбольшы ўплыў камп’ютарызацыі і гаджэтызацыі, відавоч-
на, трапляюць прадстаўнікі пакалення Z (Generation Z, Net generation, 
Internet generation, Digital Native). Згодна з тэорыяй пакаленняў, 
сфармуляванай Н. Хоўвам і В. Штраусам і адаптаванай расійскімі да-
следчыкамі пад кіраўніцтвам Я. Шавіс (праект «Rugenerations»), да яго 
адносяцца маладыя людзі, народжаныя ў 2000 г. і пазней [113; 233], 
г. зн. вылучаная намі малодшая мэтавая падгрупа (14–17 гадоў). Пры 
гэтым шэраг навукоўцаў гаворыць аб тым, што народжаныя ў канцы 
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1990-х гг. ужо могуць разглядацца як прадстаўнікі пакалення Z – мя-
жа паміж катэгорыямі вельмі ўмоўная, і народжаныя ў канцы стагод-
дзя нярэдка валодаюць рысамі сённяшніх падлеткаў. Расійскі псіха-
тэрапеўт, даследчык пакалення Z М. Сандамірскі, адзначае наяўнасць 
«пераходнага пакалення», якое ўключае народжаных паміж сярэдзі-
най 1990-х гг. і 2010-мі гг. [113; 166]. Калі пагаджацца з гэтай пазіцыяй, 
малодшыя студэнты таксама ўваходзяць у «інтэрнэт-пакаленне», што 
падаецца дастаткова верагодным, зыходзячы з назіранняў падчас на-
шай педагагічнай практыкі. 

Акрамя таго, прадстаўнікі пакалення Z раслі ва ўмовах тэхнаген-
най камунікацыі і паўсюднай гаджэтызацыі, і пры працы з імі варта 
ўлічваць, што на працягу жыцця бацькі забяспечвалі іх усім неабходным, 
а гэта накладае адбітак на светаўспрыняцце. Да кліпавасці мыслення 
і фрагментарнасці запамінання дадаецца неабходнасць у максімаль-
най канкрэтыцы пры распісванні задач (у навучанні і кансультаван-
ні) – па этапах і тэрмінах. Гэта пакаленне вопытных карыстальнікаў, 
якія арыентаваны на выкананне кароткачасовых планаў і жадаюць 
атрымаць вынікі ад любой дзейнасці як мага хутчэй. Паколькі яны не 
характарызуюцца вялікай амбіцыйнасцю, хутка здаюцца і пераклю-
чаюцца на іншыя мэты, калі вынікаў няма. У той жа час, як сцвярджа-
юць украінскія даследчыкі-практыкі Т. П. Лумпіева і А. Ф. Волкаў, ім 
уласцівы высокі ўзровень самапрыняцця («задаволены сабой»), ары-
ентацыя на сябе, некрытычнае стаўленне да сваіх дзеянняў [113]. Ра-
зам з тым уражлівасць, гіперактыўнасць, сітуацыйная трывожнасць 
і нізкая стрэсаўстойлівасць, нягледзячы на пэўную камунікатыўную 
дыстанцыю, вядуць да патрэбы ў пастаяннай падтрымцы з боку дарос-
лых. З гэтай прычыны пры працы з імі падчас інфармавання і наву-
чання важна пастаянная магчымасць задаць пытанне і/або атрымаць 
пацвярджэнне вернасці ўласнага меркавання. Нарэшце, як лічыць 
даследчык А. В. Сапа, маладыя людзі пакалення Z больш глыбока па-
гружаны ў сябе, чым папярэдняе пакаленне, вельмі індывідуалістыч-
ныя, хоць і не імкнуцца вылучаць сябе ў межах групы аднагодкаў (ім 
важна быць «як усе свае»), праводзяць вельмі шмат часу ў віртуаль-
ным свеце, залежныя ад яго і менш здольныя да ўсталявання трыва-
лых кантактаў [113; 167]. Такім чынам, аналіз базавых асобасных 
аспектаў пакалення дае падставу гаварыць аб неабходнасці старан-
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най структурызацыі арыентаваных на такую аўдыторыю праграм, 
наяўнасці прамога інтэрактыву (чаты, галасаванні ў прамым эфіры, 
скайп-трансляцыі і інш.), крыніц падтрымкі (прызы, пахвалы, бонусы 
і інш.), вельмі дакладнай фармулёўкі заклікаў да ўдзелу ў тэлеконкур-
сах. У вузкатэматычных адукацыйных і матывуючых праектах, якія 
змяшчаюць інструкцыі, неабходна прапаноўваць інфармацыю ў лёг-
кай і зразумелай форме, з разбіўкай на кароткія порцыі і з візуальнай 
падтрымкай галоўных фактаў. Пажадана таксама ствараць перадачы, 
скіраваныя на змену стаўлення да працы: праз наратывы і іншыя эма-
цыянальныя прыёмы ўздзеяння. 

Дзве падгрупы моладзі (18–22 гады і 23–31 год), згодна з пазначанай 
тэорыяй, прадстаўляюць народжанае паміж 1985 і 2000 гг. пакален-
не Y (Digital Immigrants, Generation «MeMeMe»). Як сцвярджае навуко-
вы супрацоўнік Цэнтра кіравання ведамі і кампетэнцыямі Інстытута 
філасофіі НАН Беларусі А. Мельнікава, што даследуе «пакаленне эга-
цэнтрыкаў», «ЯЯЯ» – гэта людзі, якія «маюць патрэбу ў пастаяннай 
падпітцы сваёй самаацэнкі [як і пакаленне Z. – А. К.], яны неапраўдана 
амбіцыйныя, адначасова інфантыльныя, нецярплівыя, але не супра-
ціўляюцца навакольнаму свету, імкнучыся ігнараваць яго праблемы» 
[124]. Сярод пазітыўных рыс – адсутнасць страху перамен, высокая мабі-
льнасць і ўвага да якасці жыцця. Па назіраннях беларускіх даследчы-
каў працэсу адукацыі (Г. Р. Барысюк, Т. Р. Стасяловіч, Т. В. Ларына і інш.), 
прадстаўнікі пакалення Y жывуць сённяшнім днём і існуюць у сістэме 
гарызантальных камунікацый у адрозненне ад старэйшых пакален-
няў, што, на наш погляд, асабліва заўважна ў айчынным кантэксце, 
паколькі для беларускай культуры традыцыйнай з’яўляецца менавіта 
вертыкальная іерархія ўлады ва ўсіх яе праявах (у сямейных адносі-
нах, адукацыйным працэсе, арганізацыі працы і інш.) [31; 106]. Вера-
годна, гэта звязана з актыўнай вестэрнізацыяй масавай культуры, 
якая накладае адбітак на светаўспрыманне маладых людзей.  

Беларускае пакаленне Y знаходзіцца ў блізкіх адносінах са сваёй 
сям’ёй, цэніць грошы, але збольшага як спосаб атрымання сродкаў 
забаўляння, а не паказчык поспеху [31]. Таксама сённяшніх маладых 
людзей апісваюць як «пакаленне трафеяў» (усе атрымліваюць нешта, 
незалежна ад выніку дзейнасці), якому ўласцівы завышаныя патраба-
ванні да свайго працаўладкавання, імкненне падладзіць умовы пра-
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цы пад сябе, шанаванне гнуткага рабочага графіка. Па меркаванні 
даследчыцы Т. В. Ларынай, пры гэтым маладыя людзі дэманструюць 
працаздольнасць і шматзадачнасць у выкарыстанні сродкаў камуні-
кацыі, ім характэрна высокая актыўнасць у інтэрнэце, глыбокая ўцяг-
нутасць у лічбавыя тэхналогіі [106]. 

Так, агульная статыстыка 2016 г., апублікаваная Інфармацыйна-
аналітычным цэнтрам пры прэзідэнце, сведчыць, што ў Беларусі ка-
рыстаюцца інтэрнэтам 88,6 % грамадзян краіны ва ўзросце 6–30 гадоў. 
З іх 95 % – дома, 52 % – праз мабільны тэлефон. Пры гэтым магчы-
масць мець пастаянны доступ да сусветнай сеткі (мабільны інтэрнэт) 
маюць 77,5 % карыстальнікаў ад 16 да 29 гадоў [26]. У прыярытэтных 
відах дзейнасці моладзі ў сеціве, згодна з данымі статыстычнага 
зборніка «Дзеці і моладзь Рэспублікі Беларусь» (2015), – пошук інфар-
мацыі (88,9 %); прагляд фільмаў, праслухоўванне музыкі (85,9 %), ка-
мунікацыя ў сацыяльных сетках (81,7 %), камп’ютарныя гульні 
(70,6 %) і адукацыя (48,1 %) [54].  

Па прычыне трансфармацыі працы з інфармацыяй у выніку пас-
таяннага ўзаемадзеяння з экраннай культурай і інтэрнэтам сярод 
прадстаўнікоў пакалення Y, як зазначаюць даследчыкі, шмат візуалаў 
і кінестэтыкаў, якія не ўспрымаюць факты без яскравых выяў і/або без 
магчымасці якім-небудзь чынам дакрануцца да аб’екта [106]. Таму доб-
рае візуальнае афармленне і інтэрактыўнасць тэлепраграм маюць па-
вышаную актуальнасць для гэтай групы. 

Калі звярнуцца да чаканняў, якія маюць прадстаўнікі беларускага 
пакалення Y адносна саміх сябе, цікавымі нам бачацца вынікі дасле-
давання, апублікаваныя ў 2015 г. дацэнтам БДПУ С. А. Мясніковіч. 
Сярод неабходных якасцей сучаснага студэнта моладзь вылучае каму-
нікабельнасць, мэтанакіраванасць, свабоду ў суджэннях, практыка-
арыентаванасць, жаданне матэрыяльна забяспечыць сябе, актыўнасць, 
разумнасць, крытычнае мысленне, незалежнасць ад старэйшага пака-
лення. На пытанне «Чым маладыя людзі адрозніваюцца ад прадстаўні-
коў старэйшых пакаленняў?» былі пазначаны адказы: «на “ты” з інтэр-
нэтам»; «свабодалюбівыя», «мэтанакіраваныя», «маюць на ўсё свой 
пункт гледжання», «маюць вялікія запыты адносна будучай працы», 
«вельмі моцна загружаны рознымі справамі» [127]. Аналіз прыведзе-
ных адказаў пацвярджае праявы вышэйпазначаных індывідуалізму, 
амбіцыйнасці моладзі, а таксама прагматызму. 
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З гэтай пазіцыяй згодны В. Л. Жук і А. П. Багамазаў – аўтары ар-
тыкула «Беларусь: тэарэтыка-метадалагічныя асновы выхавання су-
часных студэнтаў», у якім прадстаўлены вынікі праведзенага ў канцы 
2013 г. апытання 600 навучэнцаў БДУ. Даследчыкі сцвярджаюць, што 
прагматызм, перавага індывідуальных каштоўнасцей над калектыў-
нымі, скіраванасць на вынік і на сябе з’яўляюцца адрознымі асаблі-
васцямі сучасных маладых людзей і павінны ўлічвацца пры распра-
цоўцы стратэгій іх навучання і арганізацыі дзейнасці ў вольны час 
[70]. Акрамя таго, была выяўлена значная патрэба ў самарэалізацыі, 
што суадносіцца з папулярнай у навукоўцаў характарыстыкай пака-
лення. Так, згодна з агульнарэспубліканскімі даследаваннямі, бела-
руская моладзь імкнецца як мага даўжэй «пажыць для сябе», зрабіць 
кар’еру, а толькі потым ствараць сям’ю. Статыстыка 2015 г. сведчыць, 
што сярэдні ўзрост уступлення ў першы шлюб – 27,5 для мужчын 
і 25,5 гадоў для жанчын. Нараджэнне першага дзіцяці – 25–29 гадоў, 
прычым сем’і збольшага жадаюць мець толькі адно дзіця [124]. 

Самарэалізацыя як цэнтральная мэта і найважнейшая патрэба кі-
руе сённяшнімі маладымі людзьмі і пры выбары прафесіі. Пакаленне 
ЯЯЯ як ні адно іншае матывавана статусам і жаданнем прызнання, аб 
чым сведчаць не толькі прафесійныя даследаванні, але і стыхійныя 
апытанні ў студэнцкім асяроддзі. Так, апытанне наконт матывацыі 
да адукацыі, праведзенае студэнтамі факультэта журналістыкі ў сацы-
яльнай сетцы «УКантакце» (492 рэспандэнты), выявіла, што ў якасці 
мэты навучання на факультэце журналістыкі 29,47 % пазначылі «са-
марэалізацыю», яшчэ 23,7 % – «стаць вядомым журналістам», што, па 
сутнасці, таксама з’яўляецца своеасаблівай формай самарэалізацыі. 
На трэцяй пазіцыі размясціўся пункт «атрымаць дыплом» (12,6 %), 
далей – «атрымаць веды» (8,33 %), «патрапіць у тэлевізар» (7,52 %), 
«атрымаць ПАТРЭБНЫЯ веды (выбарачныя, за выключэннем пэўных 
прадметаў)» (6,1 %). Важна, што студэнты ўвогуле не ўключылі ў апы-
танне варыянты «дапамагаць грамадству», «займацца творчасцю» 
і іншыя пункты, звязаныя са зместам прафесіі [193]. 

Аналагічныя вынікі паказалі анкетаванні абітурыентаў і студэнтаў 
факультэта журналістыкі БДУ, праведзеныя навукова-даследчай ла-
бараторыяй «Медыяпсіхолаг» у 2012–2014 гг., у працы якой аўтар да-
паможніка брала актыўны ўдзел. Паводле штогадовых апытанняў па 
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методыцы Т. І. Ільіной матывацыя да атрымання адукацыі ў рэспан-
дэнтаў – дыплом і набыццё ведаў (агульнагуманітарных, а не спецы-
яльных, прафесійных), што, магчыма, гаворыць не толькі аб расчара-
ванні ў прафесіі пасля ўдзелу ў вытворчых практыках, але і аб жаданні 
проста мець прэстыжную працу, належаць да паважанай у соцыуме 
групы, замест таго каб выконваць працоўныя абавязкі [193]. Гэтую гі-
потэзу пацвярджаюць больш маштабныя даследаванні іншых наву-
коўцаў, якія вывучаюць прыярытэты беларускай моладзі ў праца-
ўладкаванні. Так, паводле даных Інстытута сацыялогіі НАН Беларусі, 
у 2013 г. 62,1 % маладых людзей лічылі, што вышэйшая адукацыя да-
памагае чалавеку зрабіць кар’еру, 52,2 % – уладкавацца на прэстыж-
ную працу, кантактаваць з цікавымі людзьмі – 49,9 % [124]. 

Падчас даследавання, праведзенага пад кіраўніцтвам прафесара 
Д. Г. Ротмана, дырэктара Цэнтра сацыялагічных і палітычных дасле-
даванняў БДУ, студэнцкая моладзь прадэманстравала такія прыяры-
тэты пры працаўладкаванні: арыентацыя на працу, якая не патрабуе 
вялікіх намаганняў, але прыносіць прыбытак (64 %), кіруючыя пасады 
(62 %), творчая праца (49 %), «толькі чыстая, інтэлігентная праца» 
(49 %), любая праца, якая прыносіць вялікія грошы (38 %). Згодна 
з вынікамі, апублікаванымі ў артыкуле «Тэндэнцыі змены каштоўнас-
най свядомасці студэнцкай моладзі Рэспублікі Беларусь», працаваць 
рукамі хочуць толькі 14 % маладых беларусаў, што гаворыць аб неда-
статковай папулярызацыі працоўных прафесій у маладзёжнай сфе-
ры [162]. 

Падобныя вынікі мы атрымалі ў межах уласнага апытання абіту-
рыентаў факультэта журналістыкі (былі задзейнічаны больш за 50 % 
слухачоў падрыхтоўчых курсаў). На пытанне «У якой прафесіі, акрамя 
журналістыкі, вы маглі б сябе праявіць?» 15,6 % адказалі, што бачаць 
сябе акцёрамі тэатра і кіно; па 13,3 % – педагогамі і музыкантамі; па 
11,1 % – псіхолагамі і рэкламшчыкамі; па 8,9 % маглі б выбраць філа-
логію, фатаграфію, гісторыю, дызайн і архітэктуру; па 6,7 % выказалі 
жаданне стаць перакладчыкамі, юрыстамі, праграмістамі і літарата-
рамі, 4,4 % бачаць сябе рэжысёрамі, па 2,2 % – дыпламатамі, даслед-
чыкамі і бізнесменамі [193]. 

Прыведзеная тэндэнцыя збольшага адпавядала даным прыёмнай 
кампаніі 2016 г. Згодна з лічбамі Міністэрства адукацыі, тады максі-
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мальны конкурс назіраўся на спецыяльнасці «камунікатыўны ды-
зайн» (БДУ) – 17 чалавек на месца, «акцёрскае мастацтва» (Акадэмія 
мастацтваў) – 13,4 чалавека на месца, «спартыўна-турысцкая дзей-
насць» (БДПУ імя Максіма Танка) – 12,5 чалавека на месца, «псіхало-
гія» (БДПУ імя Максіма Танка) – 6,9 чалавека на месца. Найвышэйшы 
прахадны бал па краіне, які таксама сведчыць аб прэстыжнасці прафе-
сіі, быў зафіксаваны па такіх спецыяльнасцях, як «міжнароднае права» 
і «міжнародныя адносіны» (382), «лінгвакраіназнаўства» (381), «кіра-
ванне інфармацыйнымі рэсурсамі» (376), «бізнес-адміністрыраванне» 
(373), «журналістыка (аўдыявізуальная)» (370), «прыкладная інфарма-
тыка» – «праграмнае забеспячэнне камп’ютарных сістэм» (364) – 
у БДУ; «інфарматыка і тэхналогія праграмавання» (374), «праграмнае 
забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій» (364), «эканоміка элект-
роннага бізнесу» (363) – у БДУІР; перакладчыкі – «кітайская мова 
і другая замежная мова са спецыялізацыяй» (377), «англійская мова 
і другая замежная мова са спецыялізацыяй» (371) – у МГЛУ; «стамата-
логія» (368) – у БДМУ [69]. 

Тым не менш даныя Міністэрства працы і сацыяльнай абароны 
ад пачатку жніўня 2016 г. сведчаць, што ў Беларусі ў гарадах больш 
за ўсё запатрабаваны былі не дызайнеры і акцёры, псіхолагі і пера-
кладчыкі, а медсёстры (2190 вакансій), урачы-спецыялісты (1785), пра-
даўцы (1010), вадзіцелі аўтамабіляў (1008), швеі (824), фельчары (670), 
муляры (640) і штукатуры (501). У Мінску, паводле інфармацыі ўпраў-
лення занятасці насельніцтва камітэта па працы, занятасці і сацыяль-
най абароне Мінгарвыканкама, акрамя вышэйназваных медсясцёр 
(758), урачоў-спецыялістаў (491), шукалі інжынераў (247), повараў (140), 
дырэктараў (133), інжынераў-праграмістаў (102), швей (99), прыбіра-
льшчыкаў (92), санітарак (89), прадаўцоў (86), слесараў-сантэхнікаў 
(76), фельчараў і выхавальнікаў (63). У сельскай мясцовасці патраба-
валіся трактарысты (512), ветурачы (443), аператары машыннага 
даення (413), заатэхнікі-селекцыянеры (340), вадзіцелі (194), медсёст-
ры (127), арматуршчыкі (110), інжынеры (105), бетоншчыкі (104) і ўра-
чы-спецыялісты (102) [41; 120].  

Калі гаварыць аб рэальнай працаўладкаванасці моладзі, паводле 
даных Белстата «Праца і занятасць насельніцтва ў Рэспубліцы Бела-
русь» (2016), на канец 2014 г. усяго працавала 906 317 маладых 
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людзей. Тады агульная колькасць моладзі ў краіне складала каля 
2 120 887 чалавек, працуючых з іх было 42 %. Прычым 326 410 (36 %) 
не споўнілася 25 гадоў, аднак гэта прыкладна палова ўзроставай падгру-
пы, згодна з дэмаграфічнымі данымі. Калі гаварыць пра аналагічныя 
суадносіны сярод моладзі 25–30 гадоў, на пазначаны момант праца-
вала 579 907 чалавек – 60–70 % ад агульнай колькасці моладзі ў да-
дзеным узросце. Сярод найбольш папулярных сфер, дзе ўладкоўвалася 
беларуская моладзь, – апрацоўчая прамысловасць (212 046); гандаль, 
рамонт тавараў і аўтамабіляў (14 271), будаўніцтва (85 720), адукацыя 
(88 766) і сельская гаспадарка (75 099) [192].  

Можна зрабіць выснову, што моладзь імкнецца працаваць, але яе 
ўяўленні аб паспяховай прафесійнай самарэалізацыі не зусім суадно-
сяцца з актуальнай сітуацыяй на рынку працы ў нашай краіне і да-
ступнымі для маладых спецыялістаў вакансіямі. Таму медыявытвор-
цам неабходна пашыраць інфармаванасць моладзі наконт насамрэч 
запатрабаваных прафесій, павышаць прэстыж асобных відаў дзейнас-
ці праз СМІ. 

Як ужо зазначалася, сучасная моладзь характарызуецца прагма-
тызмам і цэніць грошы як крыніцу атрымання пэўных выгод. Паводле 
даных маніторынгу Інстытута сацыялогіі НАН Беларусі (2015), боль-
шая частка моладзі (незалежна ад таго, пра працуючую ці непрацую-
чую моладзь ідзе гаворка) ацэньвае сваё матэрыяльнае становішча 
як «сярэдняе». Моладзь пазначае, што можа дазволіць сабе прадукты 
харчавання, адзенне, абутак, тавары бягучага карыстання, аплату ка-
мунальных і бытавых паслуг, аплату лячэння і медыкаментаў. 

Пры гэтым пакупніцкая здольнасць у сферы баўлення вольнага 
часу, наведвання культурных мерапрыемстваў, падарожжаў, будаў-
ніцтва жылля, набыцця тавараў доўгага карыстання і ўласнага транс-
парту невысокая. Напрыклад, лічбы сведчаць, што больш чым палове 
моладзі патрэбны грошы на наведванне кіно, выстаў, тэатраў і інш. 
У 27–28 % апытаных на гэта не хапае сродкаў. За адпачынак і пада-
рожжы гатовы плаціць 65,9 % (незацікаўленых толькі 34,1 %), але ха-
пае грошай толькі ў 10,6 %. Цікава, што алкаголь і тытунёвыя вырабы 
моладзь не толькі не можа сабе дазволіць (хапае толькі ў 25,9 %), але 
і пазначае як неактуальную крыніцу расходаў (59,4 %) [170, с. 150]. 
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Характарыстыка таго, як мэтавая група бачыць сваю пакупніцкую 
здольнасць, мае значэнне пры распрацоўцы перадач, паколькі гэта 
абумоўлівае не толькі выбар тэм, але і ракурс падачы інфармацыі 
(напрыклад, акцэнт на існаванні танных варыянтаў звыклых тава-
раў/відаў дзейнасці), і выбар спонсараў (рэкламы), якія не будуць вы-
клікаць негатыў у аўдыторыі. Прыведзеныя лічбы сведчаць, што 
ацэнка ўласных грашовых рэсурсаў прымушае моладзь арыентавацца 
ў першую чаргу на задавальненне штодзённых патрэб (харчаванне, 
адзенне і інш.) і на пошук больш танных варыянтаў правядзення вольна-
га часу – у гэтым можа дапамагчы ўключэнне ў медыятэксты айчынных 
турыстычных маршрутаў, культурных падзей з недарагімі білетамі, ак-
туалізацыя якасных беларускіх тавараў бягучага карыстання. Апісаная 
стратэгія якраз суадносіцца з асноўнымі напрамкамі беларускай са-
цыяльнай і інфармацыйнай палітыкі, якая ўключае папулярызацыю 
беларускай культуры і ўнутранага турызму, стымуляванне попыту 
на айчынныя тавары і інш. 

Каштоўнасці і эмацыянальны стан. Звернемся да асноўных 
каштоўнасных прыярытэтаў сучаснай моладзі, яе аўтарытэтаў і ду-
хоўных рэсурсаў. Супрацоўнікі цэнтра сацыялагічных і палітычных 
даследаванняў БДУ ў межах праекта «Комплексны аналіз умоў і ладу 
жыцця беларускай моладзі: дыягностыка, дынаміка змен, шляхі ап-
тымізацыі» апыталі 800 чалавек 15–30 гадоў і выявілі, што сярод ба-
завых каштоўнасцей сённяшняй беларускай моладзі – сям’я (98,2 %), 
праца (93,2 %), прычым тая, якая прыносіць грошы, незалежна ад 
зместу, сябры (92,7 %), вольны час (84,5 %) і адукацыя (80,7 %) [161]. 
Аналагічна, з жыццёвымі цяжкасцямі моладзі дапамагаюць змагацца 
ў першую чаргу сям’я, грошы і сябры, у другую – лічацца істотнымі 
жыццёвы вопыт, дзелавыя якасці, патрэбныя сувязі і знаёмства, ін-
фармаванасць [100]. 

Выяўлены ў вышэйапісаных даследаваннях прыярытэт сям’і ў жыц-
ці беларускай моладзі суадносіцца з актуальнымі вынікамі штогадо-
вага даследавання каштоўнасцей беларусаў (больш за 80 % ставяць 
сям’ю на першае месца), а таксама з маштабным вывучэннем каштоў-
насцей маладых людзей у шэрагу краін постсавецкай прасторы, пра-
ведзеным у 2012–2013 гг. даследчай групай пад кіраўніцтвам прафеса-
ра Д. Г. Ротмана. Беларуская моладзь, як і моладзь іншых краін СНД, 
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«разглядае ў першую чаргу сям’ю як “крыніцу самых светлых і высо-
кіх пачуццяў”, як “неабходную сувязь пакаленняў”; маладыя людзі 
“не мысляць свайго жыцця без сям’і”, а негатыўныя выказванні ад-
носна сям’і непапулярны ў іх акружэнні», – адзначаюць навукоўцы 
[162]. З сям’ёй моладзь таксама асацыіруе і іншыя прыярытэты: ня-
гледзячы на ранейпазначанае намі жаданне «спярша пажыць для ся-
бе», як сэнс жыцця  вылучае «стварыць добрую сям’ю, вырасціць дзя-
цей» 82 % моладзі, «сэнс жыцця ў каханні/любові» – 77 %. У сувязі 
з  гэтым у якасці аўтарытэтаў для беларускай моладзі выступаюць ме-
навіта бацькі (73 % маці і 53 % бацька), дзядуля з бабуляй (25 %) і сябры 
(30 %), хоць 62 % апытаных імкнуцца абыходзіцца па жыцці сваім асабіс-
тым поглядам [162]. Такім чынам, блізкія людзі і сябры – асноўныя 
групы даверу, лідары меркаванняў, з якімі моладзь можа абмяркоўваць 
атрыманую інфармацыю. Як зазначаюць даследчыкі Д. Г. Ротман, 
А. У. Пасталоўскі і І. Д. Расолька, у адрозненне ад гэтых груп прад-
стаўнікі дзяржаўных і грамадскіх інстытутаў не карыстаюцца дастат-
ковым аўтарытэтам, адпаведна эфектыўнасць іх прамога ўздзеяння 
можа не мець патрэбных вынікаў. 

Трэба адзначыць, што падчас апісанага маніторынгу пункт «сэнс 
жыцця ў тым, каб атрымліваць ад яго як мага больш задавальненняў» 
таксама пазначылі 70 % апытаных маладых людзей, што пацвярджае 
скіраванасць мэтавай групы на забаўленне, апісанае ў кантэксце ма-
ладзёжнай культуры і даследаванняў спецыфікі пакаленняў [162]. 
З гэтай прычыны сярод варыянтаў правядзення вольнага часу ў бела-
рускай моладзі пераважаюць праслухоўванне музыкі, баўленне часу 
ў сацыяльных сетках, наведванне інтэрнэт-рэсурсаў, прагляд тэле-
праграм і мастацкіх фільмаў. Так, кожны трэці малады чалавек што-
дзённа праводзіць час з сябрамі.  

У вольны ад працы і вучобы час даволі шмат маладых людзей зай-
маюцца спортам не менш за адзін раз на тыдзень – 46,7 %, чытаюць 
кнігі – 41,2 %, газеты – 35,8 %, гуляюць у камп’ютарныя гульні – 33,6 %. 
Чвэрць апытаных займаюцца самаадукацыяй, наведваюць курсы не 
менш за раз на тыдзень, чаго нельга сказаць наконт творчай дзейнас-
ці (рукадзелле і падобнае), цікавай толькі кожнаму дзясятаму [161]. 

Завяршаючы апісанне сацыяльна-псіхалагічнага партрэта мэта-
вай групы, прапануем звярнуцца да актуальнага эмацыянальнага ста-
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ну адзначанай аўдыторыі. Згодна з данымі маніторынгу Інстытута са-
цыялогіі НАН Беларусі (2015), сучасная беларуская моладзь глядзіць 
на свет пераважна аптымістычна. Каля 50 % апытаных прагназуюць 
пазітыўныя змены ў сваім жыцці ў будучыні (у той час калі сярод прад-
стаўнікоў старэйшага пакалення такія прагнозы даюць толькі 22,9 %), 
каля 16 % сцвярджаюць, што нічога не зменіцца [100]. 

Такім чынам, на наш погляд, максімальна эфектыўны інфармацый-
ны ўплыў магчымы пры арыентацыі вяшчання на адну з трох канк-
рэтных узроставых катэгорый – асобныя праграмы пажадана ства-
раць для падлеткаў, навучэнцаў устаноў вышэйшай адукацыі і мала-
дых спецыялістаў. Для эканоміі сродкаў тэлекампаній раім здымаць 
перадачы «на мяжы ўзросту» для дзвюх падгруп (14–17 і 18–22 гадоў 
або 18–22 і 22 гадоў – 31 года) з-за таго, што псіхалагічны пераход 
з адной стадыі жыцця ў другую адбываецца паступова. Універсаль-
ныя праграмы для моладзі, згодна з аналізам навуковай літаратуры, 
павінны быць яскравымі ў аўдыявізуальным плане, дынамічнымі, за-
баўляльнымі, інтэрактыўнымі і добра структураванымі, іх аўтарам вар-
та ўлічваць магчымасць праяўлення агрэсіі, рэактыўнага супраціўлення 
і эйджызму, неабходнасць падпіткі самаацэнкі праз прызы і прыёмы 
камунікацыі, пэўны прагматызм моладзі, патрэбу ў самарэалізацыі 
і прызнанні. Найбольш актуальнымі для моладзі будуць арыентацыя 
на статус (асалода – адчуванне значнасці сваёй асобы), жаданне адаб-
рэння (самаўпэўненасць), незалежнасць (свабода), сям’я (каханне, 
любоў) і сацыяльны кантакт (весялосць). З персанажаў у кадры мо-
гуць паяўляцца аднагодкі, з якімі моладзі нескладана ідэнтыфікавац-
ца, а таксама прыватныя куміры ў залежнасці ад узроставай падгрупы, 
у асобных выпадках – бацькі галоўных герояў. У рэкламе – у першую 
чаргу тавары бягучага карыстання, недарагія паслугі і мерапрыемствы. 
Таксама праграма ў ідэале павінна быць максімальна прадстаўлена 
ў інтэрнэце – мець свой сайт і/або акаўнт у сацыяльных сетках. 

Першы адказны этап падрыхтоўкі любога тэлевізійнага тэксту – 
фармулёўка задумы, падчас якога журналіст вымушаны ацаніць сту-
пень значнасці тых ці іншых тэм для грамадства і выбраць ракурс іх 
падачы. У наступных раздзелах звернемся да зместу інфармацыйнай 
палітыкі Беларусі і адносін моладзі да яе прыярытэтаў, змадэлюем рэа-
лізацыю асноўных задач маладзёжнай палітыкі ў тэлевізійным эфіры 
як яе асобнага прыярытэтнага напрамку. 
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1.2. ДЗЯРЖАЎНАЯ ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ПАЛІТЫКА: 
СУТНАСЦЬ І АСНОЎНЫЯ ІДЭАЛАГІЧНЫЯ НАПРАМКІ 

 
Пад «інфармацыйнай палітыкай» сучасныя даследчыкі разумеюць 

найперш дзейнасць суб’екта па актуалізацыі і рэалізацыі сваіх інтарэсаў 
у грамадстве праз фарміраванне, пераўтварэнне, захаванне і перада-
чу ўсіх відаў інфармацыі. Найбольш актуальна ў бягучым кантэксце 
вызначэнне інфармацыйнай палітыкі як своеасаблівай сферы жыц-
цядзейнасці людзей (навукоўцаў, аналітыкаў, журналістаў і інш.), якая 
мае сувязь з вытворчасцю і распаўсюджваннем інфармацыі і зада-
вальняе інтарэсы сацыяльных груп і грамадскіх палітычных інстыту-
таў [117].  

Аўтары навуковых прац аб дзяржаўнай інфармацыйнай палітыцы 
(ДІП) прыводзяць розныя азначэнні з’явы з акцэнтам на асобных яе 
складніках. Так, В. Д. Папоў разглядае ДІП як здольнасць і магчымасць 
суб’ектаў палітыкі аказваць уздзеянне на свядомасць, псіхіку людзей, іх 
паводзіны і дзейнасць у інтарэсах дзяржавы і грамадзянскай супольнасці з 
дапамогай інфармацыі [145, с. 36]. Прыведзенае тлумачэнне фіксуе, на 
наш погляд, важны аспект ДІП – яе непасрэдны ўплыў на светапогляд 
насельніцтва і фарміраванне адмысловай карціны свету. Згодна з па-
зіцыяй В. Д. Папова, дзяржаўная інфармацыйная палітыка ўключае 
ў сябе комплекс палітычных, прававых, эканамічных, сацыяльна-
культурных і арганізацыйных мерапрыемстваў, арыентаваных на рэа-
лізацыю інтарэсаў улады і забеспячэнне канстытуцыйнага права гра-
мадзян на доступ да інфармацыі і арганізацыю «творчага, канструк-
тыўнага дыялогу паміж дзяржавай, грамадствам і іх прадстаўнікамі» 
[145, с. 36]. 

Паводле даследчыкаў Ю. Я. Буравай і Д. Л. Строўскага, у падоб-
ных азначэннях акцэнтуецца ўвага на кіраўнічым аспекце інфарма-
цыйнай палітыкі, яе ўключанасці ў фарміраванне стабільнасці, экана-
мічнага дабрабыту і бяспекі краіны праз стварэнне інфармацыйных 
рэсурсаў [34]. Вучоныя вызначаюць ДІП як спосаб уздзеяння ўлады на 
грамадства з дапамогай распаўсюджвання масавай інфармацыі, які за-
бяспечвае механізм функцыянавання сацыяльна-палітычнай сістэмы 
краіны. ДІП як комплекс сумесных дзеянняў улады, грамадства і СМІ 
па ўсталяванні адносін паміж рознымі бакамі сацыяльна-палітычнага 
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працэсу, па меркаванні аўтараў, з’яўляецца сродкам стварэння эфек-
тыўнага камунікатыўнага асяроддзя, здольнага знізіць узровень са-
цыяльнай канфліктнасці. Асноўны фактар у гэтым кантэксце – дасяг-
ненне адкрытага і роўнага дыялогу паміж удзельнікамі палітычнай 
прасторы з мэтай усталявання кансэнсусу паміж імі і прыняцця канст-
руктыўных рашэнняў наконт самых вострых пытанняў [34, с. 22–23].  

Надаючы значную ўвагу тэхніцы функцыянавання ДІП, М. М. Ка-
валёва апісвае інфармацыйную палітыку не толькі як мэтанакірава-
ны працэс фарміравання адносін, якія забяспечваюць стабільнае развіц-
цё і дабрабыт грамадства, але і як сукупнасць тэарэтычных установак 
і практычных дзеянняў, арыентаваных на авалоданне ўладнымі паўна-
моцтвамі і іх утрыманне. Згодна з поглядам даследчыцы, ДІП пабуда-
вана на дзеяннях чатырох суб’ектаў: 1) палітыкі; 2) дзяржаўнай улады 
(выканаўчай, заканадаўчай і судовай); 3) СМІ, чыя праца базіруецца 
на функцыянаванні розных відаў інфармацыйнай дзейнасці – журна-
лістыкі, PR, рэкламы; 4) грамадства (груп па інтарэсах, інстытутаў, 
партый) [90, с. 125–126]. 

Сугучнае меркаванне выказвае аўтар працы «Дзяржаўная інфар-
мацыйная палітыка: канцэпцыі і перспектывы» Я. П. Тавокін, разгля-
даючы ДІП як асобны напрамак дзяржаўнай палітыкі, які ахоплівае 
і рэгламентацыю дзейнасці па кіраванні інфармацыйнымі рэсурсамі, 
па развіцці інфармацыйна-камунікатыўнай сферы, па аптымізацыі ўзае-
мадзеяння са СМІ, і інфармацыйнае забеспячэнне дзейнасці ўлады ва ўсіх 
сферах сацыяльнага жыцця [184, с. 42]. У гэтым азначэнні, як і ў папя-
рэдняй трактоўцы, актуалізавана роля СМІ ў выкананні дзяржаўных 
мэт, у забеспячэнні ўзаемасувязі ўлады з насельніцтвам, падкрэслена 
арганізацыйная функцыя ДІП адносна інфармацыйнага грамадства. 

Такім чынам, карэктна сфармуляваная канцэпцыя ДІП дае магчы-
масць арганізаваць абмен грамадска значнай інфармацыяй і пры гэтым 
рэалізаваць інтарэсы ўсіх бакоў палітычнай камунікацыі, забяспечыць 
наяўнасць узаемадзеяння, здольнага спрыяць сацыяльнай стабільнас-
ці і паспяховаму сацыяльна-эканамічнаму развіццю беларускага со-
цыуму. 

Аб’ектам ДІП, згодна з меркаваннем аўтара манаграфіі «Дзяр-
жаўная інфармацыйная палітыка ў асаблівых умовах» А. В. Манойлы, 
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з’яўляецца «любы аб’ект сацыяльнай і палітычнай сферы грамадства, 
у адносінах да якога магчыма ўжыванне кіруючага інфармацыйна-
псіхалагічнага або іншага (палітычнага, эканамічнага і г. д.) уздзеян-
ня з боку дзяржаўнай улады і кіравання, вынікам якога будзе мады-
фікацыя яго ўласцівасцей як інфармацыйнай сістэмы» [117, с. 196]. 
Аб’екты ДІП, паводле тэорыі даследчыка, можна раздзяліць на дзве 
асноўныя катэгорыі – арганізацыі (як дзяржаўныя, так і недзяржаў-
ныя) і насельніцтва (асобныя грамадзяне і розныя сацыяльныя гру-
пы, вылучаныя па палавых і ўзроставых характарыстыках, узроўні 
адукацыі, сацыяльным палажэнні, эканамічнай актыўнасці, відах 
і напрамках сацыяльнай дзейнасці, форме інфармацыйнай актыў-
насці (інфармацыйна актыўныя, інфармацыйна пасіўныя)) [117, 
с. 196–197]. 

Суб’ектамі ДІП з’яўляюцца органы дзяржаўнай улады і кіраван-
ня, у кампетэнцыю якіх уваходзяць рэгуляванне сацыяльна-палітыч-
ных адносін у інфармацыйна-псіхалагічнай сферы, а таксама недзяр-
жаўныя суб’екты дадзенай дзейнасці, якіх органы ўлады прыцягваюць 
да вырашэння задач дзяржаўнага рэгулявання (рэспубліканскі, рэгія-
нальны, мясцовы ўзроўні ўлады), галіны ўлады (заканадаўчая, выка-
наўчая, судовая), суб’екты масавага інфармавання і камунікацыі (СМІ, 
розныя паводле спосабу распаўсюджвання інфармацыі, віду ўласнас-
ці і інш.). 

З-за наяўнасці вялікай колькасці суб’ектаў рэалізацыі ДІП наву-
коўцы гавораць аб неабходнасці фарміравання асобных галін ДІП, 
звязаных з размежаваннем кампетэнцый кожнай з пазначаных катэ-
горый суб’ектаў у дзяржаўным рэгуляванні сістэмы сацыяльна-палі-
тычных адносін у інфармацыйна-псіхалагічнай прасторы. Так, сярод 
галін ДІП, вылучаных А. В. Манойлам, прысутнічае дзяржаўная палі-
тыка, якая рэалізуецца пры ўдзеле электронных СМІ [117]. Менавіта 
да яе зместу адносяцца стратэгіі выкарыстання рэсурсаў тэлебачання 
ў ажыццяўленні дзяржаўных прыярытэтаў.  

Як слушна зазначае С. В. Дубовік, змест інфармацыйнай палітыкі, 
яе канкрэтныя мэты і задачы «непазбежна маюць сваю якасную спе-
цыфіку, зададзеную характарам палітычных працэсаў, якія адбываюцца 
ў Беларусі, і нацыянальнымі традыцыямі, гістарычнымі асаблівасцямі 
палітычнай культуры, узроўнем сацыяльна-эканамічнага развіцця краі-
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ны, а галоўнае – дзеяннямі канкрэтнай палітычнай улады, якая пра-
паноўвае асабістае бачанне нацыянальных інтарэсаў у інфармацый-
най сферы» [62, с. 6–7]. 

Ключавыя складнікі ДІП, арыентаваныя на нацыянальныя інтарэ-
сы, адлюстраваны ў такіх дакументах, як Канстытуцыя Рэспублікі 
Беларусь, Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Бе-
ларусь на 2016–2020 гады, Дзяржаўная праграма інавацыйнага раз-
віцця Рэспублікі Беларусь на 2016–2020 гады і шэраг дакументаў, якія 
асвятляюць канкрэтныя напрамкі ідэалагічнай палітыкі (Дзяржаўная 
праграма «Культура Беларусі» на 2016–2020 гады, Дзяржаўная прагра-
ма нацыянальных дзеянняў па прадухіленні і пераадоленні п’янства і 
алкагалізму на 2016–2020 гады, Дзяржаўная праграма развіцця ту-
рызму ў Рэспубліцы Беларусь на 2016–2020 гады, Дзяржаўная прагра-
ма па ўвекавечанні загінуўшых пры абароне Айчыны і захаванні па-
мяці аб ахвярах войн на 2015–2020 гады і інш.). 

Сярод іншых дакументаў, неабходных для вызначэння спецыфікі 
інфармацыйнай палітыкі Рэспублікі Беларусь, канкрэтызацыі яе зместа-
вых і тэхнічных складнікаў, згадаем наступныя: Закон «Аб сродках маса-
вай інфармацыі» ад 17.07.2008 (змяненні і дапаўненні ад 12.12.2013 
№ 84-З і ад 20.12.2014 № 213-З); Закон «Аб інфармацыі, інфарматызацыі 
і абароне інфармацыі» ад 10.11.2008; пастанова Савета Міністраў ад 
29.10.2008 № 1625 «Аб стварэнні грамадскага каардынацыйнага савета ў 
сферы масавай інфармацыі»; Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 
06.02.2009 № 65 «Аб удасканаленні працы дзяржаўных органаў, іншых 
дзяржаўных арганізацый са сродкамі масавай інфармацыі»; Указ 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 01.02.2010 № 60 «Аб мерах па ўдас-
каналенні выкарыстання нацыянальнага сегмента сеткі інтэрнэт»; 
Канцэпцыя нацыянальнай бяспекі, зацверджаная Указам Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь 09.11.2010; Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
ад 08.11.2011 № 515 «Аб некаторых пытаннях развіцця інфармацый-
нага грамадства ў Рэспубліцы Беларусь»; Дзяржаўная праграма раз-
віцця лічбавай эканомікі і інфармацыйнага грамадства на 2016–2020 га-
ды; Стратэгія развіцця інфарматызацыі ў Рэспубліцы Беларусь на 
2016–2022 гады; Нацыянальная стратэгія ўстойлівага сацыяльна-эка-
намічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на перыяд да 2020 года; Пра-
грама дзейнасці Урада Рэспублікі Беларусь на 2018 год і інш. 
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Неабходна адзначыць, што ў Беларусі на сёння не існуе адзінай 
канцэпцыі дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі – дакумента, які б 
акумуляваў усе напрамкі і акрэсліваў змест у большай ступені, чым 
тэхнічны аспект яе ажыццяўлення. Стварэнне падобнага заканадаў-
чага акта (ці комплекснай праграмы па рэалізацыі дзяржаўнай інфар-
мацыйнай палітыкі), на наш погляд, дапамагло б сістэматызаваць 
напрамкі ДІП, распрацаваць канкрэтныя стратэгіі для іх рэалізацыі 
з улікам аналізу патрэбы ў тых ці іншых рэсурсах СМІ, выявіць ролю 
розных тыпаў масмедыя ў актуалізацыі важных дзяржаўных і грамад-
скіх пытанняў. 

Так, даследчыца ідэалагічнага зместу кантэнту беларускага тэле-
бачання і радыёвяшчання А. А. Бялько сцвярджае, што асноўным 
прынцыпам узаемадзеяння тэлебачання і дзяржавы ў межах ДІП па-
вінен выступаць прынцып партнёрства, забяспечыць якое можа вы-
працоўка адзінай інфармацыйнай стратэгіі тэлебачання, органаў улады 
і кіравання. Адзіная інфармацыйная стратэгія неабходна ў асвятленні 
працэсу  рэалізацыі рашэнняў, прынятых на найвышэйшым узроўні, 
стварэнні механізму калектыўнай селекцыі ключавых праблем палі-
тычнага і медыйнага парадку дня з удзелам грамадзян. Рэалізацыя 
адзінай стратэгіі павысіла б давер да тэлеканалаў і ўлады праз павы-
шэнне якасці дыялогу з аўдыторыяй, стварэнне ідэйнай блізкасці па-
між уладай і грамадствам [20, с. 74–76].  

Такім чынам, распрацоўка новых праграмных дакументаў, кады-
фікацыя дзяржаўных стратэгій могуць спрыяць паспяховасці ажыц-
цяўлення ДІП. 

Каб ацаніць эфектыўнасць рэалізацыі ДІП, у прыватнасці пасрод-
кам тэлевізійных тэкстаў, звернемся да ключавых напрамкаў ДІП Бе-
ларусі. 

На аснове аналізу вышэйпазначаных дакументаў мы вылучылі на-
ступныя базавыя інфармацыйныя прыярытэты Рэспублікі Беларусь: 

1. Забеспячэнне аператыўнага доступу да грамадска значнай ін-
фармацыі, арганізацыя ўзаемадзеяння паміж чалавекам і дзяржаўны-
мі структурамі. 

2. Рэалізацыя канстытуцыйнага права грамадзяніна на свабоду 
слова. 

3. Павышэнне якасці і эфектыўнасці інфармацыйных адносін па-
між насельніцтвам, бізнесам і дзяржавай. 
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4. Развіццё чалавечага патэнцыялу краіны, павышэнне якасці 
і эфектыўнасці адукацыі. 

5. Стымуляванне прадпрымальніцтва, дзелавой ініцыятывы. 
6. Умацаванне матывацыі да эфектыўнай працы і павышэнне ад-

казнасці працаўнікоў за вынікі і якасць дзейнасці. 
7. Стварэнне ўмоў для духоўнага самаўдасканалення грамадства, за-

беспячэнне максімальнай даступнасці адукацыі і культурных даброт. 
8. Выхаванне і актыўнае далучэнне моладзі да палітычнага, экана-

мічнага, сацыяльнага, інавацыйнага і культурнага развіцця грамадства. 
9. Выхаванне ў грамадзян патрыятызму і грамадзянскай адказнас-

ці, прававой самасвядомасці, талерантнасці, міралюбства. 
10. Прадухіленне правапарушэнняў, у першую чаргу з боку мала-

дых людзей. 
11. Стварэнне ўмоў для рэалізацыі здольнасцей і талентаў грама-

дзян. 
12. Дапамога ў прафесійнай арыентацыі моладзі, пошуку часовай 

занятасці, падтрымка валанцёрскага руху. 
13. Арганізацыя серыі тэле- і радыёперадач, выпуску літаратуры 

і відэапрадукцыі, прысвечаных праблемам фарміравання здаровага 
ладу жыцця. 

14. Правядзенне тэматычных мерапрыемстваў па прафілактыцы 
п’янства, тытунекурэння, ВІЧ-інфекцый і інш. 

15. Актывізацыя фізкультурна-спартыўнага руху ў краіне. 
16. Захаванне гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Бела-

русь. 
17. Падтрымка перспектыўных творчых ініцыятыў і рэалізацыя іна-

вацыйных праектаў, накіраваных на актывізацыю культурнага жыцця 
краіны. 

18. Стварэнне культурнага прадукту, які можа канкурыраваць на 
знешнім і ўнутраным рынках. 

19. Стымуляванне навукова-тэхнічнай дзейнасці, вынаходніцтва. 
20. Стымуляванне ўнутранага і знешняга попыту на айчынныя та-

вары і паслугі. 
21. Садзеянне прыцягненню інвестыцый у навукова-тэхнічную і іна-

вацыйную сферу. 
22. Фарміраванне брэнда, пазітыўнага іміджу Беларусі на міжна-

роднай арэне як месца, спрыяльнага для інавацый і інвестыцый. 
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23. Умацаванне іміджу беларускай культуры і яе інтэграцыя ў сус-
ветную культурную прастору. 

24. Папулярызацыя Беларусі на сусветным турыстычным рынку. 
25. Стварэнне сістэмы брэндаў і новых форм рэкламы турыстыч-

ных паслуг. 
26. Развіццё аздараўляльнага турызму і агратурызму. 
27. Паляпшэнне дэмаграфічных паказчыкаў, стымуляванне нара-

джальнасці. 
28. Узмацненне ролі сям’і як сацыяльнага інстытута. 
29. Распрацоўка стымулаў для памяншэння адтоку спецыялістаў з 

сельскай мясцовасці, павышэнне прыцягальнасці працы на сяле.  
30. Фарміраванне экалагічнай культуры насельніцтва, стымуляван-

не прыродаахоўных ініцыятыў і інш. [47; 59; 71; 93; 139; 147; 153; 154]. 
Такім чынам, інфармацыйная палітыка Рэспублікі Беларусь мае 

шматбаковую накіраванасць. Дзяржава зацікаўлена ў фарміраванні 
маральна і фізічна здаровага грамадства, падтрымцы ініцыятыўнасці 
людзей у розных сферах сацыяльнага жыцця, актуалізацыі вечных 
каштоўнасцей, стварэнні пазітыўнага іміджу краіны на міжнароднай 
арэне, шырокай папулярызацыі нацыянальнай культуры, навукова-
тэхнічнай дзейнасці і інш. Менавіта гэтыя прыярытэты рэпрэзенту-
юцца аўдыторыі, адмыслова інтэрпрэтуюць і папулярызуюцца тэлеві-
зійнымі рэсурсамі.  

Звернем увагу на тое, што менавіта моладзь з’яўляецца ключавым 
аб’ектам ДІП. З гэтай прычыны прапануем змадэляваць рэалізацыю 
асноўных задач маладзёжнай палітыкі як асобнага прыярытэтнага 
напрамку.  

Згодна з тэрміналогіяй, прыведзенай у матэрыялах, прапанаваных 
Мінскім гарадскім выканаўчым камітэтам для правядзення інфарма-
цыйных гадзін з нагоды абвяшчэння 2015 г. «Годам моладзі», дзяр-
жаўная маладзёжная палітыка ўяўляе сабой цэласную сістэму мер 
прававога, арганізацыйна-ўпраўленчага, фінансава-эканамічнага, на-
вуковага, інфармацыйнага, кадравага характару, накіраваных на ства-
рэнне неабходных умоў для выбару маладымі грамадзянамі свайго 
жыццёвага шляху, развіццё патэнцыялу для іх самарэалізацыі і адказ-
нага актыўнага ўдзелу ў стварэнні моцнай Беларусі.  
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Прававая аснова маладзёжнай палітыкі ўключае Закон № 65-3 «Аб 
асновах дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі» (2009), Закон «Аб дзяр-
жаўнай падтрымцы маладзёжных і дзіцячых аб’яднанняў у Рэспублі-
цы Беларусь» (1999, дапоўнены ў 2014), Кодэкс Рэспублікі Беларусь 
аб адукацыі (2011). Акрамя таго, шэраг напрамкаў вызначаецца ў Кан-
стытуцыі Рэспублікі Беларусь, Праграме сацыяльна-эканамічнага 
развіцця на 2016–2020 гады, Дзяржаўнай праграме «Адукацыя і мала-
дзёжная палітыка на 2016–2020 гады», Загадзе Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь ад 16.04.2012 № 181 «Аб арганізацыі дзейнасці студэнцкіх 
атрадаў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь» і інш. 

У адпаведнасці з законам ад 7 снежня 2009 г. № 65-З да мэт ма-
ладзёжнай палітыкі, рэалізацыя патэнцыялу якой павінна спрыяць 
інтарэсам усяго грамадства, адносяць: 

● усебаковае выхаванне моладзі, спрыянне яе духоўнаму, мараль-
наму і фізічнаму развіццю; 

● стварэнне ўмоў для свабоднага і эфектыўнага ўдзелу ў палітыч-
ным, сацыяльным, эканамічным і культурным развіцці грамадства; 

● сацыяльную, матэрыяльную, прававую і іншую падтрымку; 
● пашырэнне магчымасцей моладзі ў выбары жыццёвага шляху. 
Прынцыпы, якія ляжаць у аснове маладзёжнай палітыкі, уключа-

юць навуковую абаснаванасць, комплекснасць і галоснасць, спалу-
чэнне дзяржаўных і грамадскіх інтарэсаў з правамі і свабодамі асобы 
ў фарміраванні і рэалізацыі асноўных напрамкаў, а таксама прыцяг-
ненне маладых людзей да непасрэднага ўдзелу ў іх рэалізацыі, абаро-
ну праў моладзі і інш. 

Рэалізуецца маладзёжная палітыка органамі дзяржаўнай улады пры 
падтрымцы маладзёжных і дзіцячых грамадскіх аб’яднанняў і СМІ. 

Ключавыя напрамкі маладзёжнай палітыкі: 
● грамадзянска-патрыятычнае выхаванне; 
● фарміраванне і развіццё духоўна-маральных каштоўнасцей; 
● прафілактыка асацыяльных паводзін; 
● папулярызацыя здаровага ладу жыцця, барацьба з дрэннымі 

звычкамі; 
● падтрымка маладых сямей; 
● садзейнічанне рэалізацыі права моладзі на працу: дапамога з 

працаўладкаваннем, гарантыя першага працоўнага месца, меры па 
падтрымцы маладых супрацоўнікаў, другасная занятасць, стварэнне 
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ўмоў для прасоўвання таленавітых маладых людзей на кіраўнічыя па-
сады і інш.; 

● падтрымка ў атрыманні адукацыі, павышэнне якасці адукацыі, 
яе мадэрнізацыя і адаптацыя да міжнародных стандартаў і патрэб 
краіны; 

● сацыяльная падтрымка моладзі, фінансаванне праектаў, заах-
вочванне адоранай моладзі, падтрымка зацікаўленых у навуковым 
жыцці; 

● спрыянне сацыяльнай актыўнасці, рэалізацыі права на аб’яд-
нанне, дзейнасці маладзёжных супольнасцей як прадстаўніцтва інта-
рэсаў моладзі; 

● міжнароднае маладзёжнае супрацоўніцтва (гл. Стратэгію міжна-
роднага маладзёжнага супрацоўніцтва дзяржаў – удзельніц СНД на 
перыяд да 2020 года). 

Як функцыянуе маладзёжная палітыка на практыцы, можна назіраць 
пастаянна, але найбольш яскрава і відавочна ажыццяўленне стратэгій 
прасочвалася цягам Года моладзі. Быў падрыхтаваны рэспубліканскі 
план (пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 23 снежня 
2014 г. № 1228), які змяшчаў комплекс мерапрыемстваў па фарміраванні 
ў моладзі актыўнай жыццёвай пазіцыі, развіцці прававой і электараль-
най культуры, гатоўнасці да выканання сацыяльных роляў грамадзян, 
патрыётаў, прафесіяналаў, сем’янінаў і бацькоў, у адпаведнасці з пра-
грамай меў у аснове прынцып «праектнасці па рэалізацыі маладзёжных 
ініцыятыў метадамі, зразумелымі для моладзі». Былі запланаваны: рас-
працоўка і прыняцце Стратэгіі дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі ў Рэс-
публіцы Беларусь на 2015–2020 гады, прапаноў адносна змяненняў і да-
паўненняў у Закон «Аб асновах дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі», 
канцэпцыі добраахвотніцкага маладзёжнага руху ў Рэспубліцы Бела-
русь, канцэпцыі развіцця студэнцкага самакіравання, сістэмы ацэнкі 
эфектыўнасці рэалізацыі дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі ў краіне.  

У выніку вырашэння пастаўленых задач быў распрацаваны праект 
падпраграмы «Маладзёжная палітыка» Дзяржаўнай праграмы «Адука-
цыя і маладзёжная палітыка на 2016–2020 гады», прынята канцэпцыя 
валанцёрскага руху, унесены змяненні ў загад аб дзейнасці студэнц-
кіх атрадаў адносна фінансавай падтрымкі, праведзены форумы, ак-
цыі, конкурсы. Былі створаны калегіяльныя дарадчыя органы – рэс-
публіканскі студэнцкі савет і маладзёжны савет, якія сталі пляцоўкамі 
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для абмеркавання праблемных пытанняў, падтрымкі маладзёжных 
ініцыятыў і ўдзелу моладзі ў фарміраванні і рэалізацыі маладзёжнай 
палітыкі. Стартавалі новыя праекты ў сацыяльных сетках: «Адукацыя 
вачамі моладзі», «Пытанне міністру адукацыі», «Нашы людзі» і інш. 
(гл. публікацыі БелТА, 12.01.2016). Такім чынам, пачалі з’яўляцца но-
выя пляцоўкі для рэалізацыі асноўных напрамкаў маладзёжнай палі-
тыкі і фарміравання свядомасці праз сродкі медыякампаній. 

У Год моладзі было падрыхтавана шмат тэлепраграм, арыентава-
ных на адпаведную мэтавую аўдыторыю, сярод якіх – рэаліці-шоу 
«Панаехалі», дакументальны серыял «Партызаны», праграмы «Пін_код», 
«Тэлераніца», «Я магу», «Раскадроўка», «Пра гаджэты», «Нашы», «Мы 
беларусы – мірныя людзі!», «Капейка ў капейку», «Кіпень» і інш. Так-
сама адбыўся рэбрэндынг тэлеканала «Беларусь 2»: ён стаў пазіцыя-
наваць сябе як першае беларускае тэлебачанне для моладзі, створа-
нае з дапамогай моладзі. 

Тэлевізійныя рэдакцыі спрыялі вырашэнню асноўных задач і ак-
тыўна асвятлялі вышэйпералічаныя факты, некаторым аспектам бы-
ло прысвечана больш тэлепраграм і сюжэтаў (грамадзянска-патрыя-
тычнае выхаванне, дасягненні асобных прадстаўнікоў таленавітай 
моладзі, праблемы адукацыі: «Нашы навіны», «Ведай нашых», «Я спя-
ваю», «Форум», «Перазагрузка» і інш.), пры гэтым шэраг тэм застава-
ліся па-за абмеркаваннем. Лічым, што ў недастатковым аб’ёме асвят-
ляліся праблемы маладых сямей, садзейнічанне ў рэалізацыі права на 
працу, міжнароднае супрацоўніцтва і інш. Тым не менш колькасць 
тэматычных праграм і асобных выпускаў, прысвечаных жыццю мо-
ладзі, значна павялічылася, што дэманструе актыўнасць і ўключа-
насць аб’екта інфармацыйнай палітыкі ў фарміраванне свядомасці 
маладога гледача.  

Мы акрэслілі сітуацыю ў сучасным беларускім тэлевяшчанні ад-
носна маладзёжнай палітыкі ў эфіры. Паспрабуем разабрацца ў спе-
цыфіцы асноўных напрамкаў маладзёжнай палітыкі і вызначым, якім 
чынам можна было б паўплываць на вырашэнне комплексу дзяржаў-
ных задач у гэтай сферы шляхам рэдагавання тэматычна змястоўнага 
напаўнення сеткі вяшчання і асобных перадач.  

Так, грамадзянска-патрыятычнае выхаванне і фарміраванне ду-
хоўна-маральных каштоўнасцей прадугледжваюць выхаванне ў мола-
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дзі патрыятызму, нацыянальнай самасвядомасці, прававой і палітыч-
най культуры, развіцця асэнсаванага, адказнага і актыўнага імкнення 
да ўдзелу ў грамадскім жыцці краіны; засваенне агульначалавечых 
гуманістычных каштоўнасцей, культурных і духоўных традыцый бе-
ларускага народа і ідэалогіі беларускай дзяржавы; фарміраванне га-
тоўнасці да выканання грамадзянскага абавязку. Задача тэлебачан-
ня – выпуск перадач на патрыятычную, ідэалагічную, гістарычную, псі-
халагічную, культурную тэматыку, арганізацыя дыскусіі адносна важных 
падзей, падтэкставае выхаванне на прыкладзе герояў тых ці іншых 
праграм. 

Спрыянне здароваму ладу жыцця ўключае фізкультурна-аздараў-
ленчую працу з моладдзю, прыцягненне да сістэматычных заняткаў 
фізічнай культурай і спортам, арганізацыю спартыўных мерапрыемст-
ваў, стварэнне фізкультурна-спартыўных клубаў і да т. п.. Задача тэ-
лебачання – папулярызацыя карысных мадэлей паводзін, інфарма-
ванне адносна наяўнасці тых ці іншых спартыўных устаноў, асвят-
ленне спартыўных мерапрыемстваў, падтрымка таленавітых маладых 
спартсменаў і інш.  

У падтрымку маладых сямей уваходзяць меры па ўмацаванні ін-
стытута сям’і, рэгуляванні адносін паміж яе членамі, стымуляванні 
моладзі да стварэння шматдзетных поўных сямей, кансультаванні ад-
носна падрыхтоўкі да сямейнага жыцця і інш. Задача тэлебачання – 
зняцце праграм пра паспяховыя сем’і і тое, як яны выходзяць са скла-
даных сітуацый, дэманстрацыя ідэальных варыянтаў сямейных адносін, 
запуск псіхалагічных ток-шоу і праграм розных жанраў, накіраваных 
на інструктаванне адносна вырашэння магчымых праблем і канфлік-
таў, інфармаванне аб магчымасцях, якія прапануе дзяржава для па-
ляпшэння жыллёвых і фінансавых умоў маладой сям’і і г. д. 

Садзейнічанне ў рэалізацыі права моладзі на працу – гэта прафе-
сійная арыентацыя, прапанова магчымасцей для перападрыхтоўкі і аду-
кацыі па запатрабаваных у дзяржаве спецыяльнасцях, інфармаванне 
аб вакансіях і заахвочванне да працы ў цэлым. Задача тэлебачання – 
раскрыццё спецыфікі розных прафесій з акцэнтам на найбольш запа-
трабаваныя для эканомікі, інфармаванне аб актуальных адукацыйных 
праграмах і магчымасцях засваення новай справы, стварэнне пра-
грам, якія сведчаць аб прыцягальнасці і займальнасці тых ці іншых 
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відаў працы, дэманстрацыя перспектывы для адукаванай моладзі, 
якая працуе ў рэальным сектары.  

Падтрымка ў атрыманні адукацыі накіравана на стварэнне ўмоў 
для атрымання ведаў і вопыту з улікам індывідуальных патрэб і за-
пытаў, магчымасць выбару навучальных устаноў, форм адукацыі 
і курсаў, уключэнне ў працэс грамадзян з асаблівасцямі псіхафізічна-
га развіцця і інш. Задача тэлебачання – інфармаванне аб наяўнай 
разнастайнасці навучальных устаноў і курсаў павышэння кваліфіка-
цыі, уключэнне гледачоў у адукацыйны працэс і трансляцыя ведаў 
праз уласныя сродкі ўздзеяння, прапанова варыянтаў дыстанцыйнага 
навучання для грамадзян, якія не маюць магчымасці або не жадаюць 
наведваць адукацыйныя інстытуты, выпуск перадач, прыдатных для 
найбольш эфектыўнай адукацыі грамадзян розных мэтавых груп, 
знаёмства аўдыторыі з замежным досведам. 

Дзяржаўная падтрымка таленавітай моладзі – мэта мець кад-
равыя рэзервы краіны і спрыяць пераемнасці навуковых і культурных 
традыцый праз выяўленне адораных людзей і дапамогу ім, рэалізацыю 
іх патэнцыялу. Задача тэлебачання – піяр таленавітай моладзі, дэман-
страцыя магчымасцей для самарэалізацыі, матывацыя і заахвочванне 
да дзеяння, інфармаванне аб перавагах, якія прапануе дзяржава пры 
дасягненні поспехаў у розных галінах прафесійнага, навуковага і твор-
чага жыцця. 

Рэалізацыя права моладзі на аб’яднанне базіруецца на сістэме 
прававых і эканамічных гарантый, якія дзяржава прапануе маладзёж-
ным аб’яднанням для іх удзелу ў грамадскім жыцці краіны. Задача 
тэлебачання – асвятленне дзейнасці маладзёжных аб’яднанняў, інфар-
маванне грамадзян аб магчымасцях і мэтазгоднасці далучэння да іх; 
прапанова даных аб верагоднай матэрыяльнай і арганізацыйнай пад-
трымцы аб’яднанняў з боку дзяржаўных устаноў; матывацыя да ажыц-
цяўлення ўласных ініцыятыў праз каардынаванне іх з іншымі прад-
стаўнікамі актыўнай моладзі. 

Рэалізацыя грамадска значных маладзёжных ініцыятыў, падтрым-
ка сацыяльнай актыўнасці моладзі спрыяе не толькі самарэалізацыі 
актыўных грамадзян, але і перадачы кіраўнічых навыкаў, запуску 
валанцёрскіх рухаў, добраахвотных акцый, заахвочванню да сацыяль-
на значнай дзейнасці ў вольны ад працы, вучобы і асабістых спраў 
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час. Задача тэлебачання – асвятленне ўдалых праектаў, кансульта-
ванне недапрацаваных задум, трансляцыя майстар-класаў, распрацоўка 
тэлеспаборніцтваў для выбару самых перспектыўных ініцыятыў і по-
шуку інвестараў з мэтай іх ажыццяўлення. 

Міжнароднае маладзёжнае супрацоўніцтва як напрамак дзяржаў-
най маладзёжнай палітыкі заснавана на імкненні дзяржавы падтрымаць 
узаемадзеянне маладых беларусаў з грамадзянамі іншых дзяржаў, уста-
ляванне добрасуседскіх адносін і заключэнне карысных дамоваў і кан-
трактаў. Задача тэлебачання – трансляцыя міжнародных сустрэч, 
заахвочванне да кантактавання, арыентацыя ў асаблівасцях міжкуль-
турнай камунікацыі, выхаванне талерантнасці, дыпламатычных навы-
каў, дэманстрацыя мэтазгоднасці ўзаемадзеяння. 

Такім чынам, на прыкладзе маладзёжнай палітыкі мы паказалі 
методыку тэматычнага планавання тэлепраграм у залежнасці ад выбра-
нага напрамку. Менавіта з падобнага працэсу, на наш погляд, павінна 
пачынацца распрацоўка любых тэлевізійных канцэпцый, скіраваных на 
ажыццяўленне дзяржаўных задач, паколькі праз асэнсаванне ідэала-
гічных прыярытэтаў супрацоўнікамі рэдакцый і суаднясенне іх з ак-
туальнымі рэсурсамі тэлевытворчасці магчыма эфектыўнае ўключэнне 
СМІ ў фарміраванне грамадскай думкі. 

Інфармацыйная палітыка і нацыянальная ідэалогія Беларусі. 
Варта адзначыць, што змест дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі Бе-
ларусі вельмі цесна звязаны з нацыянальнай ідэалогіяй – сацыяльна 
значнай, тэарэтычна аформленай сістэмай ідэй, у якой адлюстроўва-
юцца інтарэсы пэўных слаёў насельніцтва і якая служыць замацаванню 
або змене грамадскіх адносін. Даследчыкі зазначаюць, што ідэалогія 
таксама з’яўляецца сістэматызаваным спосабам сацыяльна-групавога 
мыслення і абумоўлівае светапогляд, у адпаведнасці з якім пэўная 
група ўспрымае і ацэньвае свет [144]. Ідэалогія беларускай дзяржавы 
ахоплівае нормы жыцця, ідэалы і каштоўнасці беларускага народа, 
палітыку дзяржаўных інстытутаў, ідэалагічныя працэсы, якія характа-
рызуюць мэты і асаблівасці беларускага шляху грамадскага развіцця. 

Сфармуляваныя намі стратэгічныя напрамкі ДІП базіруюцца на 
галоўных каштоўнасцях дзяржавы, якія складаліся на працягу ўсяго 
існавання беларускай супольнасці. Можна цвёрда заяўляць, што па-
шырэнне ідэалагічных складнікаў з’яўляецца безумоўным дзяржаў-
ным інфармацыйным прыярытэтам. 
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Як слушна сцвярджае доктар філасофскіх навук Я. С. Яскевіч, «для 
таго, каб ідэалогія беларускай дзяржавы выступіла ў ролі стабілізую-
чага і кансалідуючага пачатку і стала часткай асобістага перажывання 
сучаснага чалавека, яна павінна базіравацца на беражлівым стаўленні 
да гісторыі сваёй краіны, яе сацыякультурных вытокаў, адраджаць 
і ўзбагачаць патрыятычныя пачуцці, каштоўнасці, нацыянальную ідэю» 
[219, с. 101]. Пры медыяўздзеянні на грамадскую думку важна ўлічваць 
спецыфіку нацыянальнай ідэі, паколькі гэта дазволіць зразумець, 
якім чынам грамадзяне бачаць сваю нацыю ў агульнагістарычным 
і палітычным кантэксце. 

Пад нацыянальнай ідэяй мы разумеем сістэматызаванае абагуль-
ненне самасвядомасці нацыі ў пазачасавым існаванні. Яна ўяўляе са-
бой светапогляд, які, у пэўным сэнсе, робіць народ выбітным сярод 
іншых народаў [172, с. 555]. Прафесар А. Г. Слука ў манаграфіі «Нацыяна-
льная ідэя» сцвярджае, што нацыянальная ідэя беларусаў «выцякае 
з гістарычна-аб’ектыўнага імкнення беларускага народа да незалежнас-
ці» і ўяўляе сабой «сістэму культурна-этычных, філасофска-палітычных 
і сацыяльна-эканамічных поглядаў у працэсе пабудовы гарманічнага су-
часнага грамадства Рэспублікі Беларусь» [168, с. 7]. Талерантнасць, хрыс-
ціянскія каштоўнасці, імкненне да сацыяльнай справядлівасці, павага 
да продкаў і гістарычнай спадчыны – абсалюты, якія, на наш погляд, 
беларускі народ пранёс праз стагоддзі гістарычнага развіцця і якія 
значна ўплываюць на сённяшняе светаўспрыманне грамадзян нашай 
краіны. Сярод фактараў фарміравання нацыянальнай свядомасці 
беларусаў таксама важную ролю адыгрываюць функцыянаванне 
роднай мовы, працэс станаўлення нацыі і стварэння самастойнай 
дзяржавы. З гэтай прычыны такія напрамкі дзейнасці СМІ, як ства-
рэнне брэнда Беларусі і папулярызацыя дзяржаўных сімвалаў, бела-
рускай мовы і культуры, маюць дадатковы глыбокі падтэкст: сама-
асэнсаванне, спрыянне ўдакладненню нацыянальнай ідэі.  

Доктар навук У. А. Мельнік размяжоўвае паняцці «ідэя нацыі» і «на-
цыянальная ідэя» і суадносна «беларуская ідэя» і «нацыянальная ідэя 
беларусаў» [122]. Даследчык пазначае, што ў сучасных умовах, у эпоху 
глабалізацыі гаворка павінна ісці хутчэй аб канкрэтных мэтах, задачах 
і шляхах забеспячэння ўсебаковага развіцця беларускай нацыі і заха-
вання яе ідэнтычнасці ў імкліва зменлівым свеце [122, с. 56]. Калі пад 
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ідэяй маецца на ўвазе агульная канцэпцыя, яна, на думку навукоўца, 
заключаецца ва ўзнаўленні і ўсебаковым развіцці беларускай нацыі, 
пад якой разумеецца суверэнная супольнасць усіх грамадзян Рэспуб-
лікі Беларусь. У. А. Мельнік лічыць, што пазначаная эвалюцыя «можа 
быць забяспечана ператварэннем Беларусі ў моцную і квітнеючую 
дзяржаву шляхам яе непарыўнага інавацыйнага аднаўлення, уклю-
чэння ва ўнутрыцывілізацыйныя інтэграцыйныя працэсы і праз іх 
у фарміраванне светасістэмы XXI стагоддзя» [122, с. 56]. 

Такім чынам, нацыянальная ідэя, незалежна ад падыходу да яе 
трактоўкі, звязана з гісторыяй і сучасным станам развіцця Беларусі 
і вызначае яе патрэбы ў новых інфармацыйна-палітычных стратэгіях. 
СМІ як суб’екты дзяржаўнай палітыкі, на наш погляд, здольны спры-
яць выкрышталізацыі нацыянальнай ідэі ў свядомасці беларусаў, па-
колькі ажыццяўляюць адначасовае ўзаемадзеянне з масавай аўдыто-
рыяй і актыўна ўплываюць на яе светапогляд. 

Фарміраванне грамадскай думкі як ключавы напрамак інфар-
мацыйнай палітыкі. Дзяржаўная інфармацыйная палітыка прадугле-
джвае ўздзеянне на ўсё насельніцтва краіны, таму медыяспецыялістам 
важна ўсведамляць асаблівасці камунікацыі з масавай аўдыторыяй, ра-
зумець сутнасць масавай свядомасці і заканамернасці фарміравання 
грамадскай думкі. 

Масавая свядомасць – тып грамадскай свядомасці, сукупнасць 
разнастайных поглядаў, уяўленняў, настрояў, сацыяльных пачуццяў, 
эмоцый і інш., агульных для вялікіх сацыяльных супольнасцей [156; 
173]. У масавай свядомасці зліваюцца псіхалагічныя ўтварэнні і ідэа-
лагічныя погляды, яна фарміруецца ўсімі членамі грамадства і высту-
пае ў якасці рэгулятара масавых форм паводзін людзей. Масавая 
свядомасць характарызуецца рухомасцю, неаднароднасцю, супярэч-
лівасцю, хуткімі і нечаканымі зменамі ў адных выпадках і трывалым 
замацаваннем (стэрэатыпамі) у іншых. 

Паняцце «масавая свядомасць» непасрэдна звязана з паняццем 
«спецыялізаваная свядомасць», паколькі новыя ідэалагічныя погляды 
спачатку ўспрымаюцца грамадствам як спецыялізаваная інфармацыя 
(у выглядзе тэорый і канцэпцый), прымаюцца першапачаткова абме-
жаванай колькасцю людзей, а потым, па меры распаўсюджвання, пе-
ратвараюцца ў свядомасць масавую. Пры гэтым важна, што ў масавую 
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свядомасць уваходзяць не толькі вынікі мэтанакіраванага ўздзеяння 
суб’ектаў асветніцкай дзейнасці, але і веды, і ўяўленні, створаныя са-
мімі членамі супольнасці ў працэсе існавання, – вераванні, чаканні, 
«народная філасофія», народная творчасць і інш. На масавую свядо-
масць накладаюць адбітак сістэма адукацыі, царква, грамадскія ін-
стытуты, грамадска-палітычны клімат і г. д. [118; 173]. 

Да відаў масавай свядомасці адносяць грамадскі настрой, духоў-
ную атмасферу, грамадска-палітычны клімат і інш. [118]. Найбольш 
значнай разнавіднасцю феномена ў межах даследавання рэалізацыі 
інфармацыйных прыярытэтаў з’яўляецца грамадская думка.  

Грамадская думка – сукупнасць меркаванняў індывідаў. Даслед-
чык С. М. Паўлаў вылучае шэраг дэфініцый гэтага феномена, сярод 
якіх цікавасць уяўляе рэляцыянісцкі падыход, у адпаведнасці з ім 
«грамадская думка – канкрэтныя (ацэначныя) адносіны індывідаў, 
сацыяльных груп, сацыяльных супольнасцей (аб’ектаў) да фактаў, па-
дзей, з’яў грамадскага жыцця, а праз іх – да носьбітаў (суб’ектаў)» 
[140]. Гэта пазіцыя выяўляе сувязь інфармацыйнага пасылу з крыні-
цай фактаў (грамадскімі інстытутамі і іх прадстаўнікамі) і суб’екта-
мі/аб’ектамі, якіх датычыцца інфармацыя. Сам навуковец вызначае 
грамадскую думку як «адносіны індывідаў, сацыяльных груп, сацыяль-
ных супольнасцей да канкрэтных фактаў, працэсаў, з’яў грамадскага 
жыцця, з дапамогай якіх яны на яго ўплываюць, падпарадкоўваюць, 
кіруюць» [140]. Пры такім падыходзе факты ці падзеі разглядаюцца 
як матывы і/або матывацыя да пэўных дзеянняў, крыніца выбару ма-
дэлей паводзін і пабудовы ўзаемаадносін з людзьмі. Таму фарміра-
ванне грамадскай думкі непасрэдна звязана з арыентацыяй чалавека 
ва ўсім спектры магчымых мадэлей узаемадзеяння ў сацыяльнай 
групе з мэтай іх аптымізацыі. 

Вывучэнне іншых падыходаў выяўляе новыя аспекты ў вызначэнні 
грамадскай думкі. Згодна з дэфініцыяй Н. Б. Чалдышовай, тэрмін 
«грамадская думка» азначае «публічна выражанае, адобранае грамад-
ствам і распаўсюджанае суджэнне, якое нясе ў сабе ацэнку і адносіны 
да якой-небудзь падзеі, цікавай для грамадства» [204]. У гэтым тлума-
чэнні падкрэслена выказанасць, агучанасць грамадскай думкі, яе папу-
лярнасць і важнасць для мэтавай аўдыторыі. Аўтар таксама прыводзіць 
апісанне праяў феномена (ацэнка, скарга, парада, пажаданне, адаб-
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рэнне, неадабрэнне, незадаволенасць, асуджэнне, нязгода, пратэст), 
а таксама яго структуру (веды (праўдзівыя і лжывыя), пачуцці і ўяў-
ленні (вобразы, якія ўзнікаюць у свядомасці на аснове папярэдняга 
вопыту)) [204]. Такім чынам, трохкампанентная будова дэманструе 
верагоднасць варыянтаў уплыву на групавыя меркаванні індывідаў: 
уліванне інфармацыі (пашырэнне дасведчанасці), уздзеянне на эмо-
цыі і фарміраванне пэўных стэрэатыпаў.  

Да асноўных этапаў фарміравання грамадскай думкі Н. Б. Чал-
дышова адносіць: 

1. Стварэнне інфармацыйнай нагоды, прыцягненне ўвагі грамад-
ства да новай грамадска значнай праблемы, факта, з’явы, новага па-
дыходу да ацэнкі тых ці іншых існуючых з’яў. 

2. Станаўленне, якое характарызуецца павышэннем узроўню кам-
петэнтнасці грамадства, за кошт дзеянняў СМІ, прапагандысцкіх 
крыніц. 

3. Распаўсюджванне – трансляцыя і тыражыраванне грамадскага 
меркавання [204]. 

На першым этапе пры прасоўванні той ці іншай ідэі адыгрывае 
ролю эфектнасць і даступнасць паведамлення, яго здольнасць не згу-
біцца ў інфармацыйнай плыні, выклікаць пачуцці, каб індывіды 
ўключаліся ў далейшы працэс узаемадзеяння.  

Другі этап прадугледжвае выбар пазіцыі, настрою і формы транс-
ляцыі фактаў, адбор тых ці іншых ведаў для распаўсюджвання. Адбы-
ваецца ўздзеянне на ўсе тры кампаненты грамадскай думкі: акрамя 
пашырэння ведаў аб праблеме і спробе звязаць яе з пэўнымі эмоцыя-
мі, ажыццяўляецца фарміраванне стэрэатыпаў і навешванне ярлыкоў. 

Цягам трэцяга этапу эфект замацоўваецца, што прасцей за ўсё 
зрабіць праз бясконцае памнажэнне паведамленняў з інфармацыяй 
патрэбнай канатацыі.  

Усе тры этапы пераканаўчай кампаніі па фарміраванні грамад-
скай думкі маюць месца пры рэалізацыі дзяржаўных інфармацыйных 
прыярытэтаў праз СМІ. Рэдакцыі знаёмяць аўдыторыю з ідэалагіч-
ным зместам, папулярызуюць яго, паглыбляюць грамадскую дасвед-
чанасць у межах тэмы. Так, падобны працэс працы з прыцягненнем 
сродкаў тэлебачання можа ўключаць узнаўленне актуальнай тэмы або 
грамадска значнай праблемы ў папулярных праймтаймавых перада-
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чах, раскрыццё прычын іх важнасці і роляў дзеючых асоб у апісаных 
сітуацыях, расстаўленне прыярытэтаў і фармулёўку ацэнак, распаў-
сюджванне высноў праз выкарыстанне іх у якасці зыходных фактаў 
у новых тэлепраграмах. 

Перад адборам патрэбных творчых сродкаў фарміравання гра-
мадскай думкі аўтары тэлевізійных медыятэкстаў могуць спрагназа-
ваць магчымыя праблемы гэтага працэсу, звязаныя з інфармацыйнымі 
рэсурсамі грамадства. Напрыклад, пажадана ўлічыць нормы камуні-
кацыі – тыпы невербальных паводзін, магчымасць абмяркоўваць 
пэўныя тэмы, верагоднасць ужывання тых ці іншых граматычных 
канструкцый, ветлівасць зваротаў. Ад гэтага часта залежаць настрой 
адрасата і гатоўнасць да прагляду праграмы. 

Акрамя таго, падчас трансляцыі ідэй на поспех узаемадзеяння 
ўплывае шэраг бар’ераў разумення, якія вядуць да ігнаравання ін-
фармацыі, трансліраванай па тэлебачанні: 

1) семантычны (адрозненні ў тэзаўрусах адрасанта і адрасата): ужы-
ванне прафесіянальных тэрмінаў, дыялектаў; слэнгі і жаргон; шмат-
варыянтнасць сэнсавых значэнняў слоў; 

2) лагічны (адрозненні ў логіцы камунікатараў); 
3) фанетычны: дэфекты маўлення і дыкцыі вядучых і герояў праг-

рам; манатоннасць, невыразнасць маўлення; занадта хуткае маўлен-
не; ужыванне недарэчных гукаў і слоў-паразітаў у эфіры; 

4) стылістычны: несупадзенне стылю маўлення камунікатара сіту-
ацыі ўзаемадзеяння; 

5) бар’еры сацыяльна-культурных адрозненняў: сацыяльна-дэма-
графічныя адрозненні – пол, узрост, сацыяльны стан, нацыянальнасць, 
адукацыя, прафесія, месца пражывання, рэлігія, сямейнае становішча, 
палітычныя погляды; сацыяльна-псіхалагічныя адрозненні – тэмпе-
рамент, асаблівасці характару, накіраванасць, псіхалагічныя ком-
плексы і інш.; 

6) бар’еры адносін: адзін з экранных камунікатараў непрыемны 
для аўдыторыі з-за папярэдняга вопыту стасункаў – гэта цягне за са-
бой усе астатнія бар’еры [136]. 

Пераадоленне гэтых бар’ераў важна для таго, каб глядач як міні-
мум атрымаў і зразумеў інфармацыю. Каб павысіць эфектыўнасць па-
ведамлення, аўтарам пажадана абдумаць магчымыя варыянты супра-
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ціўлення перакананню. Даследчыкі С. Пасіні і Д. Марселі вылучаюць 
два яго віды: канструктыўнае і дэструктыўнае [242].  

Канструктыўнае супраціўленне абумоўлена ўсвядомленымі ма-
тывамі, адказнасцю за свае дзеянні, карыснасцю для грамадства, та-
му можа ўзмацняцца праз СМІ [114; 242]. Прыкладам сярод прыведзе-
ных ідэалагічных задач, якія вымагаюць абуджэння канструктыўнага 
супраціўлення і навучання контраргументацыі, з’яўляюцца такія прыя-
рытэты ДІП, як выхаванне патрыятызму, грамадзянскай адказнасці, 
прававой самасвядомасці, міралюбства; прадухіленне правапарушэн-
няў; прафілактыка п’янства, тытунекурэння і г. д. 

Да дэструктыўнага супраціўлення адносяць негатывізм, эйджызм, 
рэактыўнае супраціўленне аўдыторыі і шэраг іншых феноменаў [102].  

Негатывізм – адмова ад выканання тых ці іншых патрабаванняў, 
парад і інш. (пасіўны), імкненне рабіць нешта насуперак пасылу 
(актыўны). Разнавіднасці – упартасць (базіруецца на самасцвярджэн-
ні), нонканфармізм (базіруецца на жаданні адрознівацца ад большас-
ці, індывідуалізме) і інш. [28]. Эйджызм – прадузятыя адносіны асоб 
аднаго ўзросту да асоб іншай узроставай катэгорыі, іх меркаванняў 
і стаўлення да жыцця [28]. Рэактыўнае супраціўленне – матывацыйны 
стан, калі чалавек усведамляе, што яго свабода ў праяўленні пэўных 
паводзін парушаецца або знаходзіцца пад пагрозай парушэння, пра-
дугледжвае адваротны эфект ад трансляцыйных паведамленняў, асаблі-
ва пры працяглым і частотным уздзеянні [28; 102; 157; 181].  

Так, праблемы, звязаныя з дэструктыўным супраціўленнем адра-
сата, на наш погляд, могуць узнікнуць пры асвятленні тэм здароўя 
і прафілактыкі захворванняў, прафесіянальнай арыентацыі, праблем 
талерантнасці і інш. Фактычна любая праграма, задача якой – інст-
руктаванне ці змена мадэлі паводзінаў (за выключэннем паведамлен-
няў у экстрэмальных сітуацыях, калі важнасць дзеяння відавочная), 
можа страціць эфектыўнасць з-за праявы супраціўлення. З гэтай пры-
чыны практыкам тэлевытворчасці варта прадумваць стратэгіі яго 
абыходжання.  

Нарэшце, на выніковасць тэлевізійнай камунікацыі і яго медыя-
ўздзеяння ўплывае групавы характар узаемадзеяння – эфекты масавай 
камунікацыі (уплыў «лідараў меркавання», эфект «спіралі маўчання», 
пераход да альтэрнатыўнай праграмы для задавальнення вядучых 
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псіхалагічных патрэб і інш.) [131; 221; 244]. Аналіз кантэксту камуні-
кацыі дазваляе журналістам прадказаць іх узнікненне і прадумаць ва-
рыянты больш эфектыўнай пабудовы медыятэксту. 

Такім чынам, мы акрэслілі праблемы камунікацыі, з якімі можа су-
тыкнуцца рэдактарскі калектыў пры стварэнні тэлепраграм, накірава-
ных на фарміраванне грамадскай думкі. Мэта журналістаў – граматна 
вырашыць іх, забяспечыць адбор і карэктнае спалучэнне рэсурсаў тэ-
лежурналістыкі, якія дазволілі б дасягнуць максімальнага камфорту ка-
мунікацыі і яе найважнейшых мэт без страты дзейснасці ўздзеяння.  

Прагназаваць перспектыву фарміравання грамадскай думкі мож-
на на аснове вывучэння яе бягучага стану, выяўлення стаўлення аў-
дыторыі да канкрэтных дзяржаўных ідэй.  

 
 

1.3. МАНІТОРЫНГ СТАНУ 
ГРАМАДСКАЙ ДУМКІ: ПАЗІЦЫЯ МОЛАДЗІ 

 
Для таго каб выявіць ступень рэалізаванасці дзяржаўнай інфарма-

цыйнай палітыкі, мы правялі анкетаванне 1324 рэспандэнтаў ва 
ўзросце ад 14 гадоў да 31 года. Паколькі больш за 80 % беларускай мо-
ладзі ўяўляе сабой гарадское насельніцтва, анкетаванне было скірава-
на менавіта на жыхароў гарадоў. У апытанні прынялі ўдзел студэнты 
пяці факультэтаў (журналістыкі, міжнародных адносін, філалагічны, 
радыёфізічны, геаграфічны) і Ліцэя Беларускага дзяржаўнага ўніверсі-
тэта, гімназіі № 39 г. Мінска, Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта і іншых 
устаноў адукацыі. Удзельнікам даследавання было прапанавана адка-
заць на пытанні, непасрэдна звязаныя з асноўнымі дзяржаўнымі інфар-
мацыйнымі прыярытэтамі. Звернемся да вынікаў па асобных пунктах. 

Забеспячэнне доступу да грамадска значнай інфармацыі, ар-
ганізацыя дыялогу з дзяржавай. Адной з мэт анкетавання было 
ацаніць месца тэлебачання сярод патэнцыйных рэсурсаў медыяўплы-
ву на маладых гледачоў. На пытанне «Якім крыніцам вы аддаяце пе-
равагу пры атрыманні інфармацыі?» 22,0 % рэспандэнтаў адказалі 
«эфір тэлеканалаў», г. зн. як мінімум кожны пяты малады беларус 
асэнсавана звяртаецца па інфармацыю да тэлевізійных праграм. Ва-
рыянт «навінавыя інтэрнэт-рэсурсы (інтэрнэт-выданні і сайты інфарм-
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агенцтваў)» выбралі 69,2 % апытаных, 8,2 % пазначаюць іх у якасці 
адзінага рэсурсу інфармацыі, 52,9 % выкарыстоўваюць «сацыяльныя 
сеткі (акаўнты навінавых парталаў і інш.)», 50,6 % – «сацыяльныя сеткі 
(тэматычныя групы і клубы па інтарэсах)». Апошнія два пункты гавораць 
аб патэнцыяле для вяшчальнікаў адносна новых сродкаў інтэракты-
ву – узаемадзеянне з моладдзю праз сацыяльныя медыя актуальна 
ў айчынных рэаліях. Сярод іншых варыянтаў атрымання інфармацыі: 
эфір радыёстанцый – 13,1 %, іншыя сайты – 12,9 %, газеты – 12,3 %, 
форумы – 9,1 %, інтэрнэт-радыёстанцыі – 5,2 %, іншае – 1,9 %. Ціка-
ва, што толькі палова апрошаных пазначае ў якасці крыніцы інфар-
мацыі «кола стасункаў (сям’я, сябры, знаёмыя)», хоць у вышэйпазна-
чаных даследаваннях была прадэманстравана моцная сувязь моладзі 
са сваім асяроддзем. Такі выбар можа сведчыць аб імкненні да інды-
відуалізму або аб пэўнай ступені інтраверціраванасці. Паказчыкі па 
ўзроставых падгрупах адрозніваюцца неістотна, адносна радыё боль-
шыя лічбы дэманструюць старэйшая і сярэдняя падгрупы – 14,2 % 
і 13,7 % адпаведна ў параўнанні з 11,3 % у малодшай. 

Далейшыя пункты анкеты мелі мэту выявіць рэалізацыю такіх па-
зіцый інфармацыйнай палітыкі, як забеспячэнне аператыўнага досту-
пу да грамадска значнай інфармацыі і арганізацыя ўзаемадзеяння па-
між чалавекам і дзяржаўнымі структурамі.  

На пытанне «Ці дастаткова інфармацыі вы атрымліваеце аб 
бягучых падзеях у краіне і свеце?» 41,4 % рэспандэнтаў адказалі «хут-
чэй дастаткова», 34,8 % – «дастаткова», што  гаворыць аб адсутнасці 
праблем з агульнай інфармаванасцю маладога насельніцтва (для па-
раўнання: 18,8 % – «хутчэй недастаткова», 5,0 % – «недастаткова»). 
Найбольш упэўнена ў інфармацыйнай прасторы адчувае сябе старэйшая 
падгрупа: адказ «дастаткова» пазначылі 39,1 % апытаных ва ўзросце 
ад 23 гадоў да 31 года (для параўнання: падгрупа 14–17 гадоў – 
34,1 %, падгрупа 18–22 гады – 32,2 %). 

Калі аналізаваць ступень дасведчанасці маладой беларускай аўдыто-
рыі наконт асноўных рашэнняў дзяржаўных інстытутаў (прэзідэнта, 
урада і інш.), выяўляецца амаль роўная колькасць задаволеных і неза-
даволеных аб’ёмам атрыманай інфармацыі: варыянт «хутчэй дастат-
кова» выбралі 34,1 %, «хутчэй недастаткова» – 31,0 %. Абсалютна 
ўпэўнены ў сваёй інфармаванасці 23,6 % (такім чынам, пазітыўны ад-
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каз у цэлым далі – 57,7 %), лічаць сябе цалкам пазбаўленымі неабход-
ных матэрыялаў – 11,2 %. Падаецца, што выпускнікі больш пільна со-
чаць за грамадскім жыццём, больш цікавяцца палітыкай і ўсім, што 
з ёй звязана, і таму дэманструюць большую ўпэўненасць у сваіх ведах 
адносна дзяржаўных рашэнняў, але сумарны працэнт па пунктах 
«дастаткова» і «хутчэй дастаткова» ў іх меншы, чым у студэнтаў 
(58,8 % у параўнанні з 59,2 %), а працэнт «недасткова» большы, чым 
у двух малодшых падгруп (13,3 % у параўнанні з 10,7 % – 14–17 гадоў 
і 9,6 % – 18–22 гады). Даныя сведчаць, што старэйшая падгрупа час-
цей выказваецца канкрэтна, у той час як малодшая і сярэдняя вы-
біраюць памежныя варыянты. 

Пытанне «Ці дастаткова вы інфармаваны ў прававым плане 
(веданне дзеючых у краіне законаў і норм)?» дазволіла ацаніць, на-
колькі моладзь забяспечана факталагічнай базай, каб арыентавацца 
ў заканадаўчай сістэме краіны. У адрозненне ад статыстыкі адносна 
навін і дзяржаўных ініцыятыў лічбы па гэтай пазіцыі дэманструюць 
значны недахоп інфармацыі ў медыйнай прасторы: пункт «хутчэй не-
дастаткова» выбралі 37,9 % апытаных. Больш востра праблему адчу-
вае старэйшая падгрупа (41,5 % рэспандэнтаў у параўнанні з 31,0 % 
у малодшай і 40,8 % у сярэдняй). На наш погляд, розніца паміж ста-
рэйшымі школьнікамі і выпускнікамі ў 10 % яскрава сведчыць, што, 
калі маладыя людзі ўладкоўваюцца на працу, заводзяць сем’і, цалкам 
бяруць адказнасць за сябе і свае ўчынкі, узнікае вялікая патрэба ў да-
кладным веданні асноўных дакументаў і таго, як закон працуе аднос-
на канкрэтных сітуацый, адпаведна недахоп тэматычных матэрыялаў 
адчуваецца больш востра. Малодшая група часцей пазначае дастатко-
вую колькасць юрыдычнай інфармацыі, назіраецца адваротная за-
лежнасць ад узросту: «хутчэй дастаткова» – 31,3 % у параўнанні з 
31,0 % і 29,0 % у сярэдняй і старэйшай адпаведна; «дастаткова» – 
16,2 % у параўнанні з 14,9 % і 11,1 %. «Задаволенасць» падгрупы сітуа-
цыяй, хутчэй за ўсё, абумоўлена тым, што рэспандэнты 14–17 гадоў 
проста не маюць асаблівага жадання разбірацца ў законах, паколькі 
за іх яшчэ нясуць адказнасць бацькі. У любым выпадку існуе неабход-
насць пашыраць колькасць прававой інфармацыі ў медыяпрасторы 
і ствараць тэматычныя праграмы, рабіць іх якаснымі і ўплывовымі. 
Прадастаўленне добрай прававой базы, дарэчы, звязана і з прадухі-
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леннем правапарушэнняў – яшчэ адным важным прыярытэтам дзяр-
жаўнай інфармацыйнай палітыкі. 

Ступень эфектыўнасці інфармацыйных адносін паміж грамадст-
вам і дзяржавай залежыць і ад стаўлення аўдыторыі да афіцыйнай 
ідэалогіі. Для пачатку нам было важна вызначыць адэкватнасць разу-
мення гэтага феномена ў беларускай моладзі. Рэспандэнтам прапа-
ноўвалася пазначыць, якія асацыяцыі ў іх выклікае само паняцце 
«ідэалогія». У выніку мы атрымалі 809 адказаў (61,1 % рэспандэнтаў). 
Часцей за ўсё ў адказах, натуральна, фігуравалі ідэі – 84 упамінанні 
(ідэалогія – «устаноўкі і ідэі», «сукупнасць ідэй, якія дапамагаюць 
жыць у грамадстве», «успрыняцце жыцця, ідэі», «спосаб аб’яднання 
грамадства вакол адной ідэі», «ідэі, якія апраўдваюць права ўладу ма-
ючых на кіраванне дзяржавай», «галоўныя ідэі, вакол якіх усё круціц-
ца», «група ідэй, якія накіроўваюць думкі і дзеянні», «ідэі дзяржавы, 
народа», «ідэі развіцця дзяржавы», «ідэі і планы», «ідэі, якія прасоў-
вае дзяржава» і інш.). На другім месцы па папулярнасці апынулася 
прыгадванне поглядаў і меркаванняў («сістэма поглядаў», «сукуп-
насць поглядаў», «агульны погляд», «абагульненыя погляды», «сукуп-
насць меркаванняў» і аналагічнае) – 77 пазнак. Даволі заўважная ко-
лькасць рэспандэнтаў (37 чалавек, з якіх 23 – падгрупа 14–17 гадоў) 
асацыіруе ідэалогію з ідэаламі і ідэальнасцю, 25 чалавек падкрэсліва-
юць непасрэдную сувязь ідэалогіі з дзяржавай, 24 – з палітыкай, 14 – 
з БРСМ, 12 – прыгадваюць прэзідэнта. Для 25 рэспандэнтаў гэта вы-
ключна прадмет ва ўстановах адукацыі, у якасці навукі ідэалогію раз-
глядаюць 15 анкетаваных («навука аб ідэале чалавека», «навука аб 
ідэях народа і яго менталітэце», «вучэнне аб нормах жыцця, ідэалах 
і каштоўнасцях беларускага народа» і інш.).  

Калі ацаніць агульны настрой асацыяцый, не менш за сотню адка-
заў можна ахарактарызаваць як пазітыўныя: «дабрабыт краіны», «век-
тар, напрамак, мэта», «вера, мэта, ідэя», «выхаванне, патрыятызм», 
«выхаванне грамадства», «грамадзянская актыўнасць», «галоўнае», «га-
лоўная ідэя дзяржавы», «рух да вышэйшай духоўнай мэты», «дэмакра-
тычнае грамадства», «дэмакратыя», «адзіная ідэя», «нацыянальная 
ідэя, аб’яднанне, аснова», «мір, краіна, мараль», «адукаванасць, ідэа-
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лы», «аснова дзяржавы», «правільнае, дакладнае», «спосаб аб’яднання 
грамадства вакол адной ідэі, канцэпцыі», «сэнс жыцця», «тое, як па-
трэбна быць», «краіна, адзінства меркаванняў, парадак», «імкненне 
нешта палепшыць» і г. д. Нейтральныя каментарыі прывялі каля 
350 рэспандэнтаў (большасць адказаў): «Беларусь», «погляды, інтарэ-
сы», дзяржаўнасць», «дзеючая ідэйная сістэма ў дзяржаве», «законы, 
правілы», «сукупнасць ідэй і каштоўнасцей нацыі», «свядомасць, ідэі 
народа», «твае перакананні», «сцяг, герб», «пазіцыя», «абавязак», «аба-
гульненыя погляды», «нацыя», «кірунак», «думкі, ідэі», «мадэль раз-
віцця, фарміраванне чагосьці», «курс развіцця, прынцыпы краіны», 
«светапогляд», «комплекс паняццяў і дзеянняў, якімі жыве дзяржава» 
і інш. Негатыўныя – 270–280 адказаў: «састарэлая», «нешта навязанае 
дзяржавай», «нешта штучнае», «празмерна палітызавана», «паліты-
канства», «кіраванне масамі», «цэнзура ва ўсім...», «вузкамысленне, 
кансерватызм», «сацыялізм», «камунізм», «таталітарызм», «Савецкі 
Саюз, армія», «сумнасць», «размытасць», «прамыўка мазгоў», «канцы-
лярскае нешта», «навязаная ідэя», «кантроль», «абстрактнасць» і інш. 

На пытанне «Як вы ставіцеся да ідэалогіі беларускай дзяржавы?» 
(1188 адказаў) 39,1 % рэспандэнтаў далі адказ «хутчэй пазітыўна», 
яшчэ 13,1 % – «пазітыўна» і 3,1 % – «вельмі пазітыўна», што дэманст-
руе добрае стаўленне больш чым паловы апытаных (55,3 %). Тым не 
менш варыянт «хутчэй негатыўна» выбрала амаль трэць удзельнікаў 
анкетавання, што гаворыць аб важнасці інфармацыйнай працы ў гэ-
тым напрамку. Значная перавага больш мяккага адказу «хутчэй нега-
тыўна» (27,7 %) над «негатыўна» (10,0 %) і «рэзка негатыўна» (6,9 %) 
дазваляе гаварыць аб наяўнасці патэнцыялу для карэкцыі меркаван-
ня, паколькі даследаваная аўдыторыя не выказвае агрэсіі і катэгарычна 
не адмаўляе дзяржаўных ідэй. Адказы даюць падставу сцвярджаць, 
што моладзь канчаткова не вызначылася ў сваіх адносінах, бо не заў-
жды разумее, што маецца на ўвазе пад ідэалогіяй, і не мае цікаўнасці 
да феномена, і гэта з’яўляецца натуральным пры геданістычнай 
скіраванасці маладзёжнай культуры.  

Важнае значэнне пры аналізе эфектыўнасці інфармавання падчас 
узаемадзеяння са СМІ мае вызначэнне лідараў меркаванняў. На пы-
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танне «Меркаванне якіх медыяперсон для вас аўтарытэтнае (ар-
тысты, спартсмены і інш.)?» канкрэтныя імёны здолелі назваць толькі 
342 рэспандэнты (25,8 % апытаных), 437 маладых людзей (33,0 %) не 
далі адказу, яшчэ 545 (41,2 %)  пазначылі, што не маюць аўтарытэтаў. 
Можна зрабіць выснову, што большая частка моладзі даволі крытыч-
на ставіцца да персон, якія сёння імкнуцца  выступаць у якасці бела-
рускай эліты. Калі звяртацца да канкрэтных асоб, што патрапілі ў тыя 
25,8 % адказаў, можна ўбачыць, што найбольш папулярнымі з’яўля-
юцца беларускія спартсмены – іх пазначае 119 чалавек (34,8 % ад ад-
казаў, 9,0 % ад апытаных). Сярод папулярных прозвішчаў: Д. Домра-
чава – 58 чалавек, В. Азаранка – 15, А. Герасіменя – 14, М. Мірны – 13, 
А. Талай – 4. Таксама прыгадваліся М. Станюта, Р. Ерэмашвілі, 
І. Бокій, А. Калюжны, А. Глеб, С. Мартынаў, Г. Карасёва. Заўважым, 
што спорт займае важнае месца ў жыцці сучаснай беларускай мо-
ладзі, а людзі, якія дасягнулі ў ім пэўных вышынь, выклікаюць у яе 
гонар і павагу. 

З прадстаўнікоў іншых сфер дзейнасці рэспандэнты называюць 
С. Міхалка (28), Л. Вольскага (24), Г. Калдуна (14), С. Алексіевіч (14), 
А. Саладуху (12), В. Марціновіча (10) і інш. Адзінкі пазначылі Ю. Жы-
гамонта, А. Спірыдовіч, Д. Кур’яна, З. Вайцюшкевіча, гурт J:Mors, 
А. Глобуса, А. Бонда, М. Каржа, Г. Бонд, Тэо (Ю. Вашчук), А. Такіндан-
га, А. Рыбакіна, В. Гігіна, С. Нэма, П. Елфімава, А. Курэйчыка, У. Ку-
бышкіна, П. Якубовіча, І. Дарафееву, Ю. Стыльскага, І. Вабішчэвіча, 
Navi, І. Сігала і інш.  

Асобныя спевакі, акцёры, тэлевядучыя пазначаны рэспандэнтамі 
не больш за 28 разоў (2,1 % апытаных), што не дазваляе парэкаменда-
ваць іх для працы з вялікай аўдыторыяй. З гэтай прычыны мы не лі-
чым патрэбным складаць рэйтынг: няма яскрава выражаных медый-
ных лідараў меркавання.  

У цэлым выяўленыя тэндэнцыі сведчаць аб неабходнасці працы 
з іміджам прадстаўнікоў многіх публічных сфер і пошуку лепшых «ку-
міраў», якія б маглі пазітыўна ўплываць на моладзь у напрамку, які 
будзе спрыяць эфектыўнасці рэалізацыі інфармацыйнай палітыкі 
дзяржавы. Сітуацыю з павагай да прадстаўнікоў асобных відаў дзей-
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насці магла б змяніць актыўная папулярызацыя праз тэлебачанне, ін-
тэрнэт і іншыя СМІ маладых і паспяховых, але яшчэ малавядомых 
аўдыторыі герояў.  

Сёння мае сэнс запрашаць у праграмы ў якасці гасцей вядомых 
спартсменаў і распавядаць гісторыі іх жыцця ў наратывах: яны з’яў-
ляюцца прыкладам паспяховай самарэалізацыі для моладзі, дэманст-
руюць сілу духу, неабходнасць актыўнай працы для дасягнення выні-
каў, прапагандуюць патрыятызм і здаровы лад жыцця. 

Аналіз эфектыўнасці ўзаемадзеяння дзяржавы, СМІ і грамадства, 
на наш погляд, не мае сэнсу і без ацэнкі аўдыторыяй сваіх магчымас-
цей выказацца. Для высвятлення ступені рэалізацыі канстытуцыйна-
га права грамадзяніна на свабоду слова ў сучасных СМІ прадставім 
адказы моладзі на пытанне «Ці выказваеце вы свой погляд у электрон-
ных медыя?». Так, палова рэспандэнтаў (49,8 %) адзначыла, што не 
лічыць неабходным выказвацца, што, хутчэй за ўсё, пацвярджае інтра-
верціраванасць мэтавай групы і, верагодна, працу спіралі маўчання 
адносна асобных ідэй – немагчымасць выказаць свой погляд пазна-
чылі толькі 6,4 %, што гаворыць аб наяўнасці выбару. 30,7 % апыта-
ных выражаюць сваю пазіцыю ў сацсетках, прычым амаль трэць 
(8,4 % ад усіх рэспандэнтаў) абірае іх у якасці адзінай пляцоўкі для 
дыскусіі. Выказваюцца ў каментарыях на інтэрнэт-парталах – 21,4 %, 
16,6 % – у чатах і мэсэнджарах, 14,3 % – у інтэрнэт-версіях і акаўнтах 
СМІ ў сацсетках, толькі 5,5 % – на спецыялізаваных форумах.  

У эфіры тэлеканалаў удзельнічае ў дыялогу толькі 2,0 % апытаных 
(1,5 % – малодшай узроставай падгрупы, 1,4 % – сярэдняй, 3,2 % – 
старэйшай), у радыёэфіры – 0,9 % (1,5, 0,2 і 1,2 % – адпаведна). Можна 
зрабіць выснову, што эфірны інтэрактыў сёння не дэманструе эфек-
тыўнасці адносна беларускай моладзі. Гэта можа быць звязана з тым, 
што многія айчынныя праграмы НЕ прапануюць магчымасць пад-
к лючыцца да іх або выбіраюць не актуальныя для маладзёжнай аў-
дыторыі метады. Тая ж праца праз сацсеткі, як ужо зазначалася, можа 
прадэманстраваць значна лепшы фідбэк, чым, напрыклад, тэлефана-
ванні ў студыю, запрашэнне да ўдзелу або лісты на электронную 
пошту.  

З прыведзеных вышэй даных вынікае, што дзяржаўныя прыяры-
тэты, якія датычацца інфармавання моладзі і наладжвання дыялогу 
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паміж грамадзянамі і дзяржавай праз сродкі беларускай медыясферы, 
рэалізаваны ў дастатковай, ступені, за выключэннем адсутнасці па-
трэбнай колькасці праектаў прававой тэматыкі і размытага ўяўлення 
рэспандэнтаў аб ідэалогіі дзяржавы. Моладзь мае магчымасць атрым-
ліваць інфармацыю і адкрыта абмяркоўваць яе, хоць і не заўжды га-
товая выказваць сваю пазіцыю.  

У спісе базавых пазіцый інфармацыйнай палітыкі не менш важ-
ным прыярытэтам з’яўляецца павышэнне якасці інфармацыйных ад-
носін грамадзян з беларускім бізнесам. У бягучым кантэксце лічым 
неабходным спыніцца на выніках рэкламавання прадуктаў беларускіх 
дзяржаўных і прыватных прадпрыемстваў і разам з тым праверыць 
рэалізацыю такой пазіцыі  інфармацыйнай палітыкі, як стымуляван-
не попыту на айчынныя тавары.  

Для высвятлення эфектыўнасці прапаганды беларускай прадук-
цыі моладзі было прапанавана адказаць на пытанне «Якія беларускія 
тавары вы купляеце?». Варыянт «прадукты харчавання» пазначыла 
94,4 % рэспандэнтаў, «тавары бягучага карыстання (адзенне, абутак, 
бытавыя тавары)» – 43,9 %, «тавары доўгага карыстання (тэхніка, 
мэбля, аўтамабілі)» – 16,3 %. Аддае перавагу імпартным таварам 
28,3 % апытаных. У цэлым статыстыка адпавядае сітуацыі на рынку 
(асартымент беларускіх прадуктаў і тавараў лёгкай прамысловасці 
значна шырэйшы, чым, напрыклад, асартымент беларускай тэхнікі) 
і дэманструе дастаткова добрае прыняцце прадукцыі айчыннай вы-
творчасці (больш за 70 % не выказала імкнення купляць толькі замеж-
ныя тавары). Калі аналізаваць спецыфіку паводзін рэспандэнтаў падчас 
анкетавання, можна заўважыць, што самым папулярным быў выбар 
толькі аднаго адказу – «прадукты харчавання» (31,9 %), на другім мес-
цы – «прадукты харчавання» і «прадукты бягучага карыстання» (25,8 %), 
на трэцім – «прадукты харчавання» і «аддаю перавагу імпартным 
таварам» (16,3 %). Пакупку беларускіх тавараў усіх катэгорый выбі-
раюць 10,2 % рэспандэнтаў. 

Рэйтынг адказаў па кожнай з узроставых падгруп адпавядае агуль-
най статыстыцы. Пры гэтым старэйшая група часцей за іншыя купляе 
беларускія тавары бягучага карыстання (50,5 % у параўнанні з 45,2 % 
у старэйшай падгрупе і 35,7 % у малодшай), а малодшая падгрупа 
больш за ўсіх арыентавана на імпарт (36,7 % супраць 23,8 % і 25,6 % 
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у рэспандэнтаў старэйшага і сярэдняга ўзросту). Насамрэч ацэнка аў-
дыторыі 14–17 гадоў сваіх прыярытэтаў адносна пакупніцкай дзейнасці 
мае суб’ектыўны характар: большую частку тавараў, якія яны выка-
рыстоўваюць, купляюць іх бацькі, таму сказаць з упэўненасцю, што 
яны ўвогуле звяртаюць увагу на месца вытворчасці большасці прад-
метаў, дастаткова складана. Аднак мы можам прасачыць як мінімум 
імкненні і ўяўленні гэтай падгрупы адносна прывабнасці тых ці ін-
шых прадуктаў – тое, якія вобразы склаліся ў іх свядомасці ў выніку 
рэкламнай дзейнасці СМІ. У любым выпадку стварэнне рэкламных 
і інфармацыйных матэрыялаў аб асартыменце беларускіх тавараў 
канкрэтна для гэтай узроставай падгрупы, як нам падаецца, мае сэнс 
хоць бы дзеля фарміравання агульнага іміджу розных сфер беларус-
кай прамысловасці. 

Стварэнне ўмоў для духоўнага, фізічнага і матэрыяльнага са-
маўдасканалення грамадзян, рэалізацыя чалавечага патэнцыялу. 
Аб развіцці чалавечага патэнцыялу, эфектыўнасці і даступнасці аду-
кацыі, наяўнасці ўмоў для самаўдасканалення маладых беларусаў 
перш за ўсё сведчаць іх дасягненні на міжнародных конкурсах, ства-
рэнне паспяховых, вядомых ва ўсім свеце праектаў, высокі ўзровень 
развіцця сферы высокіх тэхналогій і інш. Тым не менш моладзь пра-
дэманстравала імкненне паказаць сябе і ў адказах на пытанні нашай 
анкеты: 57,5 % рэспандэнтаў пазначылі, што маюць пэўны творчы праект 
і хочуць рэалізаваць яго, прычым градацыя лічбаў паміж узроставымі 
групамі пацвярджае гіпотэзу адносна большай амбіцыйнасці пакален-
ня Y – назіраем прамую залежнасць паказчыкаў ад узросту (50,3 % – 
рэспандэнты 14–17 гадоў; 57,4 % – рэспандэнты 18–22 гадоў; 64,4 % – 
рэспандэнты ад 23 гадоў да 31 года). Пры гэтым жаданне займацца 
бізнесам у Беларусі ёсць толькі ў 46,0 % апытаных («так» – 16,2 %, 
«хутчэй так» – 29,1 %). Паколькі большасць выказалася адмоўна ад-
носна дзелавой ініцыятывы («не» – 17,5 %, «хутчэй не» – 36,5 %), сты-
муляванне прадпрымальніцтва, мяркуем, застаецца адным з най-
больш актуальных напрамкаў інфармацыйнай дзейнасці СМІ.  

Аналагічная сітуацыя з павышэннем матывацыі да эфектыўнай 
працы, аб чым сведчаць вынікі даследаванняў, а таксама цікавасць да 
прафарыентацыйных перадач, высветленая ў анкетаванні, прысвеча-
ным спецыфіцы тэлепрагляду. Паколькі для моладзі характэрна ары-
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ентацыя на высокі заробак пры мінімуме высілкаў, прыярытэт інтэ-
лектуальных вакансій над фізічна складанымі, жаданне самарэалізоў-
вацца ў сферах, незапатрабаваных эканомікай, і іншыя падобныя 
тэндэцыі, вяшчальнікам мае сэнс прапанаваць аўдыторыі кантэнт, 
які будзе актыўна арыентаваць у асаблівасцях розных спецыяльнас-
цей і павышаць прыцягальнасць вакансій, найбольш актуальных для 
краіны. Зацікаўленай аўдыторыі, якая ўжо працуе, магчыма прапана-
ваць перадачы, скіраваныя на павышэнне кваліфікацыі, тым больш 
што ступень гатоўнасці глядзець адукацыйныя праграмы ў моладзі 
высокая (49,3 % – адукацыйныя, 45,4 % – канкрэтна перадачы прафе-
сійнай тэматыкі). Вяшчальнікам для больш паспяховага ўцягвання 
ў палітычнае, эканамічнае, сацыяльнае, інавацыйнае і культурнае раз-
віццё грамадства моладзі варта акцэнтаваць увагу ў тэлекантэнце на 
тыя сферы, якія аўдыторыя ведае найменш. Для аўдыторыі ад 18 га-
доў да 31 года, на наш погляд, было б карысным ствараць і праграмы-
агляды кампаній, якія гатовы ўзяць на працу або стажыроўку маладых 
спецыялістаў, а таксама курсаў, дзе моладзь магла б перавучыцца для 
задавальнення патрабаванняў канкрэтных працадаўцаў. 

На пытанне анкеты «У якой сферы дзейнасці можа ўладкавацца 
беларуская моладзь?» 62,5 % апрошаных адказалі, што бачаць перс-
пектывы ў культурным жыцці, у творчасці; 49,8 % – у сацыяльнай 
сферы, у вырашэнні грамадскіх праблем, дапамозе людзям; 43,2 % – 
у экалагічных праектах; 36,9 % – у навуцы; 24,5 % – у эканамічным 
жыцці, у бізнесе; 10,6 % – у палітыцы; 16,3 % – ні ў адной з пераліча-
ных сфер (рэспандэнты маглі выбраць некалькі варыянтаў). Можна 
заўважыць, што колькасць апытаных, якія выбралі эканамічнае жыц-
цё і бізнес значна меншая, чым варыянт «культура» або «экалагічныя 
праекты», што суадносіцца з вышэйпрыведзенымі вынікамі адносна 
жадання весці бізнес у Беларусі. 

Асобна варта спыніцца на каментарыях, якія рэспандэнты пакіда-
лі ў графе «іншае» (6,3 %). Старэйшыя школьнікі прыгадалі сельскую 
гаспадарку, гульні, патрыятычныя акцыі і інш. Студэнты асобна вы-
лучалі IT-сферу і духоўна-асветніцкую дзейнасць, звярталі ўвагу, што 
магчымасць праявіць сябе ў розных сферах дае вышэйшая навучаль-
ная ўстанова, хоць пасля яе заканчэння часам узнікаюць складанасці 
з самаўладкаваннем. Выпускнікі таксама пазначалі сферу інавацый 
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і тэхналогій, больш спынялі ўвагу на канкрэтных унутраных прабле-
мах – адсутнасці вартага ўзнагароджання, абмежаваных магчымас-
цях моладзі, бар’ерах для дзейнасці і інш. Прадстаўнікі ўсіх узрос-
тавых падгруп дадалі да перспектыўных пазіцый спорт, а таксама 
зазначылі, што пры жаданні і спрыяльных умовах можна дасягнуць 
поспеху ва ўсіх сферах дзейнасці. 

Прафесійная арыентацыя, пошук спосабаў самарэалізацыі і перс-
пектыўнай справы ў той ці іншай ступені звязаны з найбольш цікавы-
мі для моладзі відамі дзейнасці. З гэтай прычыны ў анкету было 
ўключана адкрытае пытанне наконт асноўных захапленняў маладой 
аўдыторыі. Так, сярод канкрэтных адказаў (916 з 1324) найбольшую 
папулярнасць меў спорт (26,0 % адказаў, 18,0 % апытаных), літаратура 
(22,6 % адказаў, 15,6 % апытаных), музыка (21,6 % адказаў, 15,0 % 
апытаных), выяўленчае мастацтва (11,1 % адказаў, 7,7 % апытаных), 
танцы (11,0 % адказаў, 7,6 % апытаных), турызм (9,8 % адказаў, 6,8 % 
апытаных). Меншую папулярнасць атрымалі фатаграфія (6,3 %, 
4,4 %), рукадзелле (6,2 %, 4,3 %), кінапрагляд (5,5 %, 3,8 %), вывучэнне 
замежных моў (4,8 %, 3,3 %), тэатр і акцёрскае майстэрства (4,5 %, 
3,2 %), блогінг і журналістыка (3,6 %, 2,5 %), інфармацыйныя тэхнало-
гіі (3,1 %, 2,1 %). Цікава, што пры агульнай тэндэнцыі пашыранасці 
тэхналогій камп’ютарныя гульні ў якасці хобі пазначаны толькі 1,9 % 
адказаў. Сярод іншых менш частотных адказаў (1–3 %): відэаздымка 
і мантаж, кулінарыя, гульні, гісторыя, навука, мастацтва без канкрэты-
зацыі, дызайн, псіхалогія, веласіпед (спорт і катанне па горадзе/вёс-
цы/пасёлку), вучоба і самаразвіццё. Адзінкі назвалі такія варыянты 
баўлення вольнага часу, як ёга, нумізматыка, прагулкі, посткросінг, 
заняткі матэматыкай, астраноміяй, фізікай, філасофіяй, медыцынай 
і інш. Малодшая падгрупа пазначала таксама авіяцыю і самалётабуда-
ванне, валанцёрства, арганізацыю мерапрыемстваў, матацыклы, дагляд 
за жывёламі, сабакаводства, мінералогію і г. д. Сярэдняя – батаніку, 
нэйл-арт, візаж, мадэляванне, касплэй, медытацыі, фондавыя біржы, 
удзел у КВЗ, рамёствы, фітнес і інш. Старэйшая – акварыумістыку, 
квэсты, судоку, інжынернае праектаванне, гістарычную рэканструкцыю, 
квізы, радыётэхніку, дэбаты, страйкбол, лінгвістыку. Адзначым паў-
тарэнне варыянта «выхаванне дзяцей» у падгрупы ад 23 гадоў да 
31 года. 



 57

Такім чынам, анкетаванне сведчыць, што маладыя беларусы імкнуц-
ца рэалізаваць свае здольнасці і талент, імкнуцца да самаўдасканалення, 
карыстаюцца культурнымі дабротамі, якія даступны на тэрыторыі Бела-
русі. Апытанне дазволіла вызначыць, праграмы якой тэматыкі могуць 
быць асабліва цікавыя для моладзевай аўдыторыі пры адэкватнай 
падачы інфармацыі. 

Як можна было заўважыць, першае месца ў спісе хобі моладзь ад-
дала спорту, што гаворыць таксама аб паспяховым ажыццяўленні 
прапаганды здаровага ладу жыцця і актывізацыі фізкультурна-спар-
тыўнага руху. 

Рэспандэнтам было таксама прапанавана адказаць на пытанне 
«Што вы робіце для падтрымання свайго здароўя?». У выніку самы-
мі папулярнымі сталі варыянты «імкнуся правільна харчавацца» 
(59,3 % адказаўшых) і «займаюся спортам самастойна (бегам, ёгай 
і інш.)» (45,5 %). Рэгулярнае медабследаванне праходзяць 20,1 % адка-
заўшых, наведваюць любіцельскія спартыўныя секцыі 17,7 %, фіт-
нес/шэйпінг/аэробіку/ёгу – 15,7 %, прафесійна займаюцца спортам 
7,2 %, прытрымліваюцца парад дыетолага 2,1 %. Недахоп матэрыяль-
ных рэсурсаў пазначыла 14,3 %, адсутнасць часу на клопат пра сябе – 
14,2 %. Добрым паказчыкам з’яўляецца тое, што пункт «для мяне гэта 
не важна» выбралі толькі 5,7 %, суадносна моладзь мае жаданне са-
чыць за сваёй фізічнай формай. Калі гаварыць аб тыповых паводзінах 
рэспандэнтаў падчас запаўнення анкеты, можна адзначыць, што час-
цей за ўсё выбіраліся адначасова варыянты «імкнуся правільна харча-
вацца» і «займаюся спортам самастойна» – 13,9 % адказаўшых, на 
другім месцы – толькі «правільна харчавацца» – 7,9 %, на трэцім – 
толькі «самастойны спорт» – 6,6 %. Астатнія апытаныя прапаноўвалі 
разнастайныя спалучэнні адказаў. Пункт «іншае» пазначылі 3,2 %: 
рэспандэнты дадавалі, што імкнуцца прытрымлівацца рэжыму дня, 
вядуць актыўны лад жыцця, шмат ходзяць пешшу, танцуюць, ездзяць 
на веласіпедзе і інш. 

Аналіз статыстыкі па ўзроставых падгрупах дэманструе, што рэй-
тынг найбольш папулярных адказаў сярэдняй і старэйшай аўдыторый 
супадае з агульным («імкнуся правільна харчавацца», «займаюся 
спортам самастойна», «праходжу рэгулярнае медабследаванне»). Апош-
ні з названых пунктаў у рэспандэнтаў 14–17 гадоў выпадае з тройкі 
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найбольш запатрабаваных – 18,6 % (у параўнанні з 20,2 % у 18–22-га-
довых і 21,4 % у групы ад 23 гадоў да 31 года), яго замяніў адказ 
«хаджу ў аматарскія спартыўныя секцыі» (29,4 %). Гэты паказчык 
у старэйшых школьнікаў значна перавышае адпаведныя лічбы ў сту-
дэнтаў (13,3 %) і выпускнікоў (11,5 %). Сярод малодшых рэспандэнтаў 
адзначылася і больш прафесійных спартсменаў (16,0 % супраць 5,1 % 
у апытаных сярэдняй групы ад 18 да 22 гадоў і 1,7 % – старэйшай), 
што, на наш погляд, можа сведчыць аб большых магчымасцях аўды-
торыі 14–17 гадоў сфакусавацца на выбраным відзе спорту, паколькі 
яе прадстаўнікі пакуль не так уцягнуты ў іншыя сферы жыцця, як сту-
дэнты і працоўная моладзь.  

Нарэшце, малодшая падгрупа менш за іншыя адчувае недахоп срод-
каў на клопат пра здароўе (10,3 % супраць 17,8 % у сярэдняй і 14,0 % 
у старэйшай), што падаецца нам даволі лагічным, паколькі большасць 
з іх забяспечваюць бацькі. Варыянт «няма часу» пазначае амаль адноль-
кавая колькасць рэспандэнтаў кожнай з падгруп (14,2–14,6 %).  

Адносна яшчэ адной звязанай са здароўем пазіцыі спісу інфарма-
цыйна-палітычных напрамкаў – прафілактыка п’янства, тытунекурэн-
ня і інш. – можам сказаць, што, згодна са статыстыкай, прыведзенай 
намі ў раздзеле 1.1, большасць беларускіх маладых людзей не лічаць 
алкаголь і тытунёвыя вырабы актуальнай крыніцай расходаў (59,4 %). 

Тэрытарыяльная мабільнасць моладзі: выбар месца для са-
марэалізацыі. Паколькі сярод асноўных напрамкаў інфармацыйнай 
палітыкі краіны важнае месца займае памяншэнне адтоку спецыяліс-
таў з сельскай мясцовасці і павышэнне прыцягальнасці жыцця на сяле, 
нас цікавіць ступень тэрытарыяльнай мабільнасці маладых белару-
саў. Удзельнікам анкетавання было прапанавана адказаць, ці змаглі б 
яны змяніць месца жыхарства дзеля працы або стварэння сям’і, і ко-
ратка пазначыць прычыну. Так, «магу пераехаць у вялікі горад (у межах 
Беларусі)» адказала 40,5 % апытаных, «магу пераехаць у маленькі горад 
(у межах Беларусі)» – 17,5 %, «магу пераехаць у пасёлак, вёску» – 9,8 %. 
За мяжой гатовы ладзіць сваю будучыню 73,1 % рэспандэнтаў, 10,2 % 
не гатовы пераязджаць ні пры якіх абставінах. Такая статыстыка 
дэманструе высокі агульны ўзровень мабільнасці даследаванай аўды-
торыі. Вялікая папулярнасць адказу «магу пераехаць у іншую краіну», 
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з аднаго боку, выклікае непакой, бо сведчыць аб перспектывах адтоку 
спецыялістаў з Беларусі, але, калі звярнуцца да прычын, якія моладзь 
пазначае, можна заўважыць, што шмат людзей фіксуюць ў камента-
рыях любоў да вандровак, нежаданне сядзець на месцы і да т. п. 
З прыкладаў адказаў: «хачу паехаць паглядзець свет на пару гадоў 
і потым вярнуцца», «хачу ўбачыць як мага больш краін», «магу пера-
ехаць, таму што цікава пазнаваць новае» і інш. 

Жаданне падарожнічаць і пазнаваць іншыя культуры лідзіруе ся-
род тлумачэнняў прычыны прадстаўнікоў малодшай падгрупы, якія 
пазначаюць адказ «магу пераехаць у іншую краіну». Акрамя таго, яны 
звяртаюць увагу на тое, што хочуць развівацца, усё паспрабаваць, знайс-
ці новыя рэсурсы, новых сяброў, атрымаць добрую адукацыю. Сярэдняя 
падгрупа акцэнтуе ўвагу на пошуку новых магчымасцей, нярэдка ідэалі-
зуе замежжа: «лепшыя заробкі, цікавейшыя перспектывы». Тым не 
менш у падгрупе таксама дастаткова «падарожнікаў» і тых, хто назы-
вае сябе незалежным ад мясцовасці «грамадзянінам свету». Старэй-
шая падгрупа часцей за іншыя скардзіцца на свае праблемы, якія, 
па іх меркаванні, можна вырашыць праз пошук працы за мяжой. Гэта 
адзіная падгрупа, дзе ў каментарыях прэвалююць недаацэненасць 
і скаргі на расчараванне, спасылкі на недахоп вакансій, хібы сферы 
абслугоўвання, суб’ектыўная ацэнка эканамічнай сітуацыі ў краіне. 
Аднак пры гэтым працэнт абраўшых пункт «магу пераехаць у іншую 
краіну» ў рэспандэнтаў ад 23 гадоў да 31 года найменшы: 71,0 % – 
супраць 74,6 % у аўдыторыі 14–17 гадоў і 73,3 % у 18–23-гадовых. 

Статыстыка па ўзроставых падгрупах адрозніваецца і адносна ін-
шых варыянтаў адказаў. Так, у маленькі горад гатовы пераехаць як 
мінімум кожны пяты рэспандэнт ва ўзросце ад 18 гадоў да 31 года 
(22,0 % – сярэдняй падгрупы і 20,0 % – старэйшай), у той час калі 
ў падгрупе 14–17 гадоў такіх адзначылася толькі 9,5 %. Малодшыя 
рэспандэнты ў якасці матывацыі пазначаюць дынамічнасць жыцця, 
уласную актыўнасць, жаданне знаёміцца з новымі людзьмі, непрывя-
занасць да месца, агульную цікавасць да жыцця. З канкрэтных цытат: 
«магу пераехаць, паколькі вельмі цікава даведацца, як жывуць людзі 
ў іншых кутках Беларусі», «магу пераехаць, таму што гэта ў першую 
чаргу шанс знайсці новых сяброў...», «магу пераехаць, таму што люб-
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лю адкрываць для сябе нешта новае, пазнавальнае», «магу пераехаць, 
таму што для мяне не мае вялікага значэння горад, у якім я буду 
жыць», «большая частка гарадоў нашай краіны мае добрую інфраст-
руктуру, таму не важна дзе жыць...» і інш. Сярэдняя падгрупа лічыць, 
што асноўны крытэрый – наяўнасць працы: «магу пераехаць, таму 
што развіццё і самарэалізацыя ў прафесійнай сферы для мяне маюць 
найвышэйшы прыярытэт», «лічу, што гэта нешта зменіць у маім жыц-
ці ў лепшы бок», «няма розніцы, дзе жыць, галоўнае – гэта фінансавы 
стан...» і да т. п. Сярод іншых адказаў: «магу пераехаць, бо я мабільны 
і гнуткі чалавек», «магу пераехаць у межах Беларусі, таму што ў  маім 
жыцці нічога істотна не зменіцца. Той жа менталітэт, тыя ж людзі, 
той жа лад жыцця, усё тое, што мяне задавальняла раней. У іншую 
краіну не гатова пераехаць, таму што не ведаю, чаго там чакаць і з ча-
го пачынаць», «магу пераехаць у межах Беларусі, бо яна паўсюль цу-
доўная. Не паеду за мяжу, бо дзе нарадзілася – там і спатрэбілася», 
«люблю сваю краіну вельмі, народ і прыроду, мне не прынцыпова, 
дзе жыць... з развітой інфраструктурай можна жыць і ў маленькім га-
радку, і гарадскім пасёлку, галоўнае праца». Прадстаўнікі старэйшай 
падгрупы, якія выбіраюць маленькія гарады, акцэнтуюць увагу на 
тым, што ніхто, акрамя іх саміх, не будзе аб іх клапаціцца, не бачаць 
прычыны для адмоўнага адказу, любяць новыя месцы, лёгкія на пад’-
ём, пазначаюць родных і блізкіх як важны крытэрый – дзеля сям’і 
можна пераехаць куды заўгодна: «магу пераехаць, паколькі не лічу, 
што нехта павінен клапаціцца аб маім дабрабыце, пакуль я сяджу і су-
мую», «сям’я – самае важнае, калі для сям’і гэта неабходны крок, то 
трэба яго зрабіць», «па краіне – магу, за каханым – і ў вёску, добра 
што ёсць інтэрнэт для працы». З іншага: «пры добрай працы ў малень-
кім горадзе жывецца лепш», «магу пераехаць у рамках краіны, бо не 
лічу важным гнацца за прэстыжам буйных гарадоў...» і інш. 

Ідэя пераехаць у вялікі горад найбольш прымальная для рэспан-
дэнтаў 18–22 гадоў – 48,7 % (у параўнанні з 32,9 % у старэйшых шко-
льнікаў і 37,9 % у выпускнікоў). Магчыма, гэта звязана з тым, што вя-
лікая колькасць апытаных студэнтаў незалежна ад месца нараджэння 
вучыцца ў Мінску, таму шмат часу праводзіць у сталіцы і вельмі хацела 
б тут застацца. Тым не менш сярод каментарыяў заўважны і адносіны 
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мінчан, якія згодны на пераезд. У цэлым асноўная матывацыя рэс-
пандэнтаў – пошук найлепшых умоў жыцця і магчымасцей для сама-
рэалізацыі, прага да поспеху і жаданне быць мабільнымі. Малодшых 
рэспандэнтаў больш за іншых прыцягваюць змены і новыя перспек-
тывы, старэйшыя арыентаваны на стабільнасць і сям’ю, хоць і не ад-
маўляюць неабходнасці новага вопыту. Сярод цытат: «магу перае-
хаць, таму што часам хочацца змяніць абстаноўку, часам проста ба-
чыш перспектывы», «магу пераехаць у буйнейшы горад, паколькі там 
больш магчымасцей як у кар’ерным росце, так і ў плане якасці жыц-
ця», «магу пераехаць у будучыні ў вялікі горад, напрыклад у Мінск або 
Віцебск... таму што хочацца замацавацца менавіта ў вялікім горадзе, 
больш раскрыць свае магчымасці і забяспечыць сваім дзецям магчы-
масць раскрыць свае таленты», «мне камфортна ў вялікім горадзе», 
«хочацца жыць у больш развітых гарадах, так прасцей знайсці пра-
цу», «хачу пераехаць, таму што абажаю вялікія гарады, дзе шмат 
людзей, магчымасцей, перспектыў, заняткаў, больш цывілізацыі, за-
робкі вышэйшыя» і інш. Заўважым, рэспандэнты ўпэўнены, што вялі-
кія гарады больш зручныя і перспектыўныя для дасягнення поспеху. 

Духоўны пошук сябе і новага вопыту матывуе моладзь, якая згод-
на змяніць месца жыхарства на пасёлак або вёску. Пры гэтым усё адно 
асноўнай умовай пераезду рэспандэнты называюць наяўнасць рэсур-
саў для развіцця: «магу пераехаць дзеля маёй будучыні», «магу пера-
ехаць з улікам прапановы дастойнай працы з дастойным заробкам, 
калі ў сельскую мясцовасць – з прапановай службовага жылля», «магу 
пераехаць, таму што зараз мне трэба набрацца вопыту, паглядзець, 
як жывуць людзі і што шануюць у розных месцах». Адрозненні ў пры-
ярытэтах узроставых падгруп зноў фіксуюць большую рамантызава-
насць поглядаў малодшых рэспандэнтаў: старэйшыя школьнікі не ба-
яцца змен, хочуць дабіцца большага, могуць зрабіць усё дзеля сваёй 
будучыні, студэнты шукаюць гармонію, сцвярджаюць, што не важна, 
дзе жывеш, галоўнае – знайсці свой дом. Выпускнікі, якія паказалі 
найбольшы працэнт адносна гэтага варыянта адказу (12,4 % у параў-
нанні з 5,0 % у старэйшых школьнікаў і 11,6 % у студэнтаў), робяць ак-
цэнт перш за ўсё на прыцягальнае жыццё на прыродзе.  
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Нарэшце, адказ «не хачу пераязджаць ні пры якіх абставінах» 
(10,3 % – малодшая падгрупа, 7,2 % – сярэдняя, 14,1 % – старэйшая) 
часта суправаджаецца каментарыямі, якія змяшчаюць лексемы «род-
нае», «люблю», «прывык», «задавальняе», «сям’я», «бацькі», «дом» 
і падобнае: «люблю культуру і прыроду сваёй краіны»; «люблю месца, 
дзе жыву»; «люблю Беларусь і свой горад»; «люблю родны горад, мно-
гае з ім звязвае»; «жыву ў лепшым горадзе на Зямлі – Мінску»; 
«люблю свой горад і сваю краіну і не хачу нікуды пераязджаць»; «дзе 
б я ні была... усё адно цягне дадому, да родных месцаў. Як кажуць, до-
ма і сцены лечаць...»; «мне тут падабаецца»; «гэта мой дом»; «дзе на-
радзіўся, там і спартрэбіўся»; «люблю сваіх сяброў, люблю Мінск, 
а сродкі дазволяць падарожнічаць па іншых краінах»; «не хачу пера-
язджаць, бо ў любой іншай краіне ты не свой, адносіны да цябе ін-
шыя, а зарабіць можна і ў Беларусі»; «трымаюць тут сям’я, сябры 
і спакойнае існаванне»; «тут мае родныя, блізкія, а ў іншай краіне ня-
ма родных»; «тут мае бацькі і бацькі майго мужа...» і інш. Некаторыя 
рэспандэнты акцэнтуюць увагу на тым, што хочуць удзельнічаць у 
адраджэнні асобных грамадскіх сфер, паляпшэнні жыцця ў Беларусі. 
Калі разбіраць адказы па ўзроставых прыярытэтах, можна заўважыць, 
што рэспандэнты 14–22 гадоў часцей спасылаюцца на тое, што ім 
прыемна жыць у Беларусі, яны прывыклі да ўмоў жыцця, якія яны ма-
юць, любяць сваіх родных і блізкіх. Старэйшыя рэспандэнты часцей 
згадваюць сям’ю, а таксама гавораць, што за мяжой іх цягне на Радзіму. 

Такім чынам, вяшчальнікам мае сэнс ствараць праекты, якія будуць 
павышаць прыцягальнасць менш папулярных месцаў насельніцтва 
(вёсак, пасёлкаў, маленькіх гарадоў), дэманстраваць іх у прывабным 
свеце, раскрываць магчымасці для моладзі, з дапамогай ускоснага 
пераканання ўзмацняць эмацыянальную прывязанасць жыхароў да 
роднага краю.  

Брэнд Беларусі вачыма маладзёжнай аўдыторыі. Паколькі ся-
род інфармацыйных прыярытэтаў Беларусі прысутнічае папулярыза-
цыя ўнутранага турызму і фарміраванне брэнда дзяржавы, лічым не-
абходным вызначыць стаўленне моладзі і да гэтых з’яў.  

На пытанне «Ці падарожнічаеце вы па Беларусі?» 45,9 % рэспан-
дэнтаў адказалі «так, часам», яшчэ 16,0 % сцвярджаюць, што ездзяць 
па краіне  даволі часта. Такая статыстыка гаворыць аб тым, што боль-
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шасці (61,5 %) цікава даследаваць радзіму. Варыянт «вельмі рэдка» 
пазначылі 32,4 %, «ніколі» – 5,7 % рэспандэнтаў, што выяўляе значны 
патэнцыял у гэтай сферы: праз медыятэксты магчыма заахвочваць 
маладых беларусаў вандраваць часцей, прапаноўваць ім танныя мар-
шруты, рэкламаваць паслугі.  

Каб высветліць, як рэспандэнты ўспрымаюць Беларусь, мы папра-
сілі іх распавесці, як бы яны апісалі сваю краіну ў размове з замеж-
нікамі. У адказах на гэта пытанне нас цікавіла ўспрыняцце беларус-
кага брэнда, першасныя асацыяцыі, а таксама ступень патрыятызму 
і гонару за сваю радзіму. У выніку найбольш частотнымі лексемамі 
ў адказах аказаліся «прыгожая»/«прыгажосць» (285 упамінанняў – 
21,5 % апытаных), «чыстая»/«чысціня» (242 упамінанні – 18,3 %), «пры-
рода» і ўсё з ёй звязанае – «лясы», «рэкі» і інш. (132 упамінанні – 
10,0 % апытаных), «людзі» – «найлепшыя», «добрыя», «прыгожыя», «доб-
разычлівыя», «з вялікім патэнцыялам», «ветлівыя» і падобнае (131 упа-
мінанне – 9,9 %). Меншая колькасць рэспандэнтаў адзначае, што Бе-
ларусь «маленькая»/«невялікая» (84 адказы – 6,3 %), «спакойная» 
(78 адказаў – 5,9 %), «мірная/міралюбівая/дружалюбная» (66 адказаў – 
5,0 %), «гасцінная» (57 адказаў – 4,3 %), «сінявокая»/«з вялікай коль-
касцю азёраў» (57 адказаў – 4,3 %), «харошая»/«найлепшая»/«выключ-
ная»/«цудоўная» (42 адказы – 3,2 %), «зялёная» (33 адказы – 2,5 %), 
«прыветлівая» (32 адказы – 2,4 %), «утульная» (31 адказ – 2,3 %), «ад-
крытая»/«добразычлівая» (31 адказ – 2,3 %), «ціхая» (26 адказаў – 2,0 %), 
«талерантная» (18 адказаў – 1,4 %), «свабодная»/«незалежная»/«асобная» 
(14 адказаў – 1,1 %). На багацце краіны – культурнае, прыроднае, ча-
лавечае і інш. – звяртаюць увагу 36 чалавек (2,7 %), той жа працэнт 
рэспандэнтаў спасылаецца канкрэтна на гістарычнае мінулае. Стэрэа-
тыпы, звязаныя з бульбай, характэрны для 2,5 % апытаных. 

Некаторыя ўдзельнікі анкетавання робяць акцэнт менавіта на тэры-
тарыяльных асаблівасцях Беларусі, імкнуцца ў першую чаргу апісаць яе 
геаграфічнае становішча. Пры гэтым найчасцей прыгадваюць Расію 
(40 чалавек – 3,0 %) і Еўропу ў цэлым (37 чалавек – 2,8 %). Радзей у ад-
казах можна сустрэць асобна Польшчу (15 рэспандэнтаў), Украіну (8) 
і Прыбалтыку (3).  

Адрозненні паміж прадстаўнікамі ўзроставых падгруп выяўляюц-
ца ў агульным настроі і глыбіні разважанняў. Малодшыя рэспандэн-
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ты, як правіла, даюць кароткія пазітыўныя або нейтральныя адказы 
накшталт «чыстая, незалежная, мірная», «чыстая, культурная краіна», 
«харошая, чыстая краіна, насельніцтва 10 млн чалавек», «краіна, якая 
мае шмат чаго класнага», «маленькая краіна з вельмі цікавай гісторыяй 
і культурай», «прыгожае месца з гасціннымі і добразычлівымі людзь-
мі», «гасцінная, але бедная краіна», «жывапісная прырода, добрыя 
людзі», «побач з Расіяй», «светлая і спакойная», «краіна блакітных 
азёр» і інш. 

Сярэдняя падгрупа часцей прапануе разгорнутыя каментарыі, 
у якіх падкрэслівае ветлівасць, гасціннасць, добразычлівасць людзей, 
спакой і ўтульнасць гарадоў; з’явіліся ўпамінанні аб мясцовых жывёлах, 
вядомых дасягненнях, IT-праектах, чаго не было ў адказах малодшай 
групы. З канкрэтных цытат: «цэнтр Еўропы, мост паміж Расіяй і Еўро-
пай. Дранікі абавязкова трэба паспрабаваць»; «талерантнасць, міра-
любівасць народа. Чыстая і светлая краіна»; «цесная сувязь прыроды 
і чалавека, шматгранная культура, бяспека»; «сінявокая краіна бяс-
крайніх палёў, дзе можна сустрэць буслоў, а таксама зуброў у Бела-
вежскай пушчы»; «прыгожая краіна з вельмі цікавай нацыянальнай 
культурай і спадчынай, у якой жыве народ, якому патрэбна больш 
упэўненасці ў сабе»; «вельмі прыгожая, ціхая, прыемная і простая 
(у добрым сэнсе гэтага слова)»; «неабыякавая, шчырая, прыгожая, на-
туральная, самабытная, гасцінная, перспектыўная» і інш. У адказах 
студэнтаў можам назіраць больш негатыву, чым у школьнікаў. Нека-
торыя лічаць, што беларусы не цэняць сябе ў дастатковай ступені або 
што мае месца заўважны ўплыў расійскай культуры. Асобныя рэспан-
дэнты скардзяцца, што на радзіме складана ўладкавацца – не ўсе іх 
мары здзяйсняюцца. Тым не менш нават такія рэмаркі часта завяр-
шаюць высновы, што ў Беларусі ёсць патэнцыял, свае перавагі над ін-
шымі краінамі і як мінімум стабільнасць. 

Старэйшая падгрупа апісвае Беларусь наступным чынам: «малень-
кая Швейцарыя ў цэнтры Еўропы»; «еўрапейская краіна, якая з па-
вагай ставіцца да суседзяў, мае вялікі людскі патэнцыял»; «гэта цэнтр 
Еўропы і месца, дзе цябе сустракаюць з адкрытай і добрай душой, як 
роднага чалавека»; «спакойная, чыстая, шырокая (у плане забудовы 
гарадоў), любімая»; «прыгожая прырода, добрыя людзі, прыгожая 
сталіца, прасторна»; «краіна, якую мала ведаюць у свеце і якая заста-
ецца ў пэўнай ступені загадкай для яе жыхароў». Як можна заўва-
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жыць, выпускнікі, як і студэнты, даюць аб’ёмныя адказы, імкнуцца 
разважаць. Асобныя каментарыі нагадваюць міні-сачыненні: 

«Невялікая краіна побач з Расіяй і Польшчай, у нас прыгожая пры-
рода, добрыя людзі, гарады з чыстымі і шырокімі вуліцамі, прыгожыя 
дзяўчаты. Вельмі спакойна»; 

«У Беларусі прыгожая прырода, шмат лясоў, рэк, азёр, дзікіх жы-
вёл. Шмат замкаў, легенд і паданняў. Тут цудоўныя людзі. Можа кры-
шачку і закрытыя спачатку, але на самай справе – шчырыя і цёплыя, 
паверце, яны зробяць для любога чалавека, хто завітае ў госці, усё 
магчымае і немагчымае. Тут заўсёды цішыня і спакой»; 

«У 80 % такіх размоў такой краіны не ведаюць, і тады я кажу: “Гэ-
та краіна паміж Літвой і Украінай, з імі ў нас шмат агульнага”»; 

«Краіна з раўніннай мясцовасцю, спартыўнымі традыцыямі, на-
цыянальнай культурай, але якой не хапае тэмпаў развіцця, каб сысці 
ад савецкага мінулага»; 

«Беларусь – прыгожы край, у нас жывуць добрыя гасцінныя людзі, 
па каштоўнасцях мы блізкія да Еўропы»;  

«У нас багатая гісторыя і культура, ёсць на што паглядзець і куды 
схадзіць, але галоўная наша каштоўнасць – людзі» і інш. 

Па настроі суадносіны каментарыяў у аўдыторыі ад 23 гадоў да 
31 года падобныя да аналагічных у падгрупе 18–22 гадоў: старэйшыя 
рэспандэнты часцей прыводзяць негатыўныя заўвагі. Аднак пры па-
значэнні праблем моладзь часта ставіцца да сітуацыі з гумарам, 
у адказах няма агрэсіі. У цэлым можна ўпэўнена сцвярджаць – мала-
дыя беларусы любяць сваю радзіму, ганарацца яе дасягненнямі, праб-
лемы заўважаюць, але не засяроджваюцца на іх. 

Каб высветліць думкі моладзі аб перспектывах іх роднай краіны 
на турыстычным рынку і спосабах яе прасоўвання, мы запыталі 
ў рэспандэнтаў, што, на іх погляд, магло б прыцягнуць у нашу краіну 
замежных гасцей. Удзельнікі анкетавання (292 чал. – 22,1 %) упэўне-
ны, што перш за ўсё патрэбна рэкламаваць беларускую прыроду (рэкі, 
азёры, запаведнікі, паркі і інш.), 57 чалавек (4,6 %) пазначаюць пашы-
рэнне агра- і экатурызму, стварэнне новых і падтрымку існуючых 
аграсядзіб. Гісторыю і культуру лічаць вартай дэманстраваць замеж-
нікам 225 чалавек (17,0 %), 42 рэспандэнты (3,2 %) акцэнтуюцца канк-
рэтна на падзейным турызме, нацыянальных святах, традыцыях, 
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звычаях і абрадах. Дастатковая колькасць апытаных прапануе паказ-
ваць архітэктуру (славутыя дамы, помнікі, замкі і інш.) – 205 удзель-
нікаў анкетавання (15,5 %), а таксама мясціны, непасрэдна звязаныя 
з гістарычнымі падзеямі і легендамі – 135 (10,2 %). Істотны працэнт 
атрымалі такія адказы, як «падзеі» (4,6 %) – мерапрыемствы, турніры, 
спаборніцтвы, канцэрты, выставы, фестывалі, форумы, «людзі» – доб-
рыя, цікавыя, ветлівыя (4,0 %), «ежа» – кухня, стравы, рэстараны і па-
добнае (3,2 %), «медыцына» – медтурызм, санаторыі, курорты, дамы 
адпачынку (1,6 %). Абстрактныя варыянты «прыгажосць» і «чысціня» ха-
рактэрны для 4,7 %. 

Асобна вылучым каментарыі, звязаныя з арганізацыйным бокам 
папулярызацыі пазначаных пазіцый – на гэта рэспандэнты таксама 
звярнулі ўвагу, хоць і ў значна меншай ступені. Так, адказ «адсут-
насць віз» (адмена віз, адкрытыя межы і падобнае) аказаўся дастатко-
ва частым – 86 упамінанняў (6,5 %). Неабходнасць добрай рэкламы 
прыгадвалі толькі 4,1 % апытаных, захавання нізкіх цэн – 2,6 %, па-
ляпшэння якасці абслугоўвання, узроўню сэрвісу – 2,3 %, арганізацыі 
экскурсій – 0,8 %. 

Прыналежнасць да пэўнай узроставай падгрупы абумовіла выбар 
напрамку думкі рэспандэнтаў падчас адказу на пытанне, спосаб вы-
лучэння асноўнага, найбольш важнага і цікавага. Аўдыторыя 14–17 гадоў 
найчасцей пазначае прывабную прыроду Беларусі, яе прыгажосць, 
цікавую культурна-гістарычную спадчыну. Пры гэтым акцэнт робіцца 
на аб’екты (патрэбна ствараць больш добрых месцаў і артэфактаў 
і папулярызаваць існуючыя) ці суб’екты (гасцей можа прыцягнуць 
знаёмства з ветлівымі, добрымі, гасціннымі беларусамі).  

Рэспандэнты ва ўзросце 18–22 гадоў пераносяць увагу з існуючай 
базы чалавечых і матэрыяльных рэсурсаў на развіццё, наладжванне, 
паляпшэнне ва ўсіх сферах. У іх адказах значна часцей, чым у школьні-
каў, фігуруе рэклама краіны і адмена віз, прапановы развіваць новыя 
віды турызму, праводзіць мерапрыемствы, рэканструяваць помнікі, 
спрашчаць адміністратыўныя працэдуры і інш. Згодна з канкрэтнымі 
каментарыямі падгрупы гасцей у Беларусь могуць прыцягнуць «зай-
мальныя экскурсіі па нязведаным», «правядзенне такіх мерапрыем-
стваў, як чэмпіянат свету па хакеі», «вучоба ў нашай краіне», «маг-
чымасць пажыць у традыцыйнай беларускай хаце», «папулярызацыя 
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краіны ў цэлым, развіццё IT-сферы, аднаўленне культурных помні-
каў, пачынаючы з часоў ВКЛ», «больш шырокае асвятленне падзей, 
якія адбываюцца ў Беларусі, у іншых краінах», «помнікі часоў ВАВ, 
нацыянальная бібліятэка, музей ВАВ, у прынцыпе жыццё беларусаў, 
параўнанне іх жыцця з нашым» і інш. Пры гэтым студэнты, як і ста-
рэйшыя школьнікі, часта пазначаюць прыгажосць краявідаў і багацце 
прыроды Беларусі.  

Яшчэ варта адзначыць, што прадстаўнікі сярэдняй узроставай 
падгрупы часцей выказваюць уласныя адносіны да праблемы, пакіда-
юць эмацыянальныя каментарыі, прыводзяць больш канкрэтных 
ідэй: праводзіць фестываль відэаблогераў каля сцен Мірскага і Няс-
віжскага замкаў, падтрымаць прыватных тураператараў, папулярыза-
ваць легенды і паданні Беларусі і інш. 

Прапановы ад старэйшай падгрупы таксама нельга пакінуць па-за 
ўвагай: вывучаць Беларусь, яе гісторыю і мясцовы каларыт на прыкладзе 
асобна ўзятай сям’і, арганізоўваць тэматычныя туры (гістарычная Бела-
русь, сучасная Беларусь і інш.), стварыць англамоўную навігацыю на да-
рогах, зрабіць Беларусь цэнтрам якой-небудзь субкультуры і да т. п. Аў-
дыторыю ва ўзросце ад 23 гадоў да 31 года хвалюе не толькі змястоўны, 
але і «тэхнічны» бок арганізацыі турызму ў Беларусі: узровень сэрвісу, 
кваліфікацыя персаналу і г. д. Падгрупа часцей за ўсе астатнія прыгадвае 
патрэбу ў спрашчэнні візавага рэжыму для замежнікаў (што, дарэчы, 
ужо адбылося) і якаснай рэкламе, а таксама звяртаюць увагу на розныя 
патрэбы моладзі і старэйшага пакалення, як, напрыклад, у гэтай цытаце: 
«...цікавы і актуальны адпачынак, забаўлянне. Агратурызм для пажы-
лых, вольныя культурныя фестывалі для моладзі». 

З актуальных цытат на тэму «Што можа прыцягнуць турыстаў у 
Беларусь»: 

«наша культура, гісторыя, інтэлігентная моладзь»; 
«беларуская кухня, маляўнічасць месцаў, славутасці, як, напры-

клад, Нясвіжскі замак або Мірскі замак, і інш.»; 
«прырода, некаторыя гарады: Полацк, Мінск, Брэст (Брэсцкая крэ-

пасць), Браслаўскія азёры, Нарач, замкі (Лідскі і Мірскі). Можна наве-
даць нашу краіну хоць бы таму, што ў нас багатая і цікавая гісторыя»; 

«адпачынак на тэрыторыях з маляўнічымі пейзажамі. Адпачынак 
у вясковым стылі, магчымасць адчуць усе даброты жыцця ў сваім до-
міку, на прыродзе»; 
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«прыгожая прырода, добрыя спагадлівыя людзі, чыстыя дагле-
джаныя гарады і пасёлкі, міралюбства і падтрымка, агра-, эка- і этна-
турызм»; 

«адрозная рыса ад іншых краін (незвычайная славутасць, дзеля 
якой варта наведваць краіну)»; 

«праводзіць якія-небудзь фестывалі ля нашых славутасцей. Было 
б проста супер правесці фестываль відэаблогераў ля сцен Мірскага 
і Нясвіжскага замкаў. Паспрабаваць сумясціць мінулае і сучаснае. Як 
вядома, блогеры карыстаюцца вялікай папулярнасцю і павагай сярод 
людзей ад 14 да 35 гадоў...»; 

«...падтрымаць прыватных тураператараў і даціраваць цікавыя 
праекты гэтага напрамку»; 

«калі даць больш магчымасцей крэатыўным людзям, якія насам-
рэч любяць Беларусь, то ўсё ў нас будзе супер з турыстамі. У нас цу-
доўная прырода, цікавая гісторыя, якую можна і варта абыгрываць, 
знаёміць з ёй і беларусаў, і замежнікаў. Музыка, народныя рамёствы, 
кухня – усё гэта тое яшчэ дзіва»; 

«для пачатку спрашчэнне візавага рэжыму і рэгістрацыі замежні-
каў у нашай краіне. Развіццё настальгічнага і гістарычнага турызму»; 

«я думаю, што калі б мы лепш ведалі гісторыю і больш яе папуля-
рызавалі – было б дужа файна. Паболей гістарычных рэканструкцый! 
Дарэчы, вось вы ведалі, што калі ўсё вельмі-вельмі кепска, французы 
кажуць – “Бярэзіна”?»; 

«большы піяр старажытнай беларускай культуры. Наша гісторыя, 
наш фальклор неверагодна багатыя і цікавыя. Больш тэматычных 
месцаў, паслуг і тавараў маглі б прыцягнуць турыстаў. Яшчэ людзей 
прыцягваюць містычныя легенды і паданні. Беларусь іх мае шмат, 
трэба толькі папулярызаваць. Наша краіна на рынку турызму зараз 
несамавітая гандлёвая марачка, пра якую мала хто ведае, ды і тыя, 
хто ведаюць, мала што могуць пра яе сказаць. Беларусі неабходна 
стаць брэндам, а для гэтага трэба вылучыцца нечым асаблівым, не-
чым спрадвечна сваім»; 

«...можна вывучаць Беларусь, яе гісторыю і мясцовы каларыт на 
прыкладзе асобна ўзятай сям’і. У нас, акрамя Радзівілаў, жылі і Сапе-
гі, і Храптовічы, якія стварылі ўнікальную бібліятэку і змянілі адносі-
ны да сялян, але ўсё гэта было растрачана. І яшчэ шмат-шмат сямей, 
аб якіх патрэбна згадаць»; 
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«...я думаю, што можна завесці рух кшталту Ібіцы. Гэта значыць 
зрабіць з нас адзін з цэнтраў якой-небудзь даволі папулярнай суб-
культуры. Напрыклад – сталіца рок- (барабанных, тэхна, драм-н-бас) 
фестываляў – Крычаў у Рэспубліцы Беларусь»; 

«...туры з ухілам на савецкае мінулае (“савецкая экзотыка”), па-
ляпшэнне ведання англійскай мовы работнікамі сферы гасціннас-
ці/сферы паслуг»; 

«...тэматычныя туры (гістарычная Беларусь, сучасная Беларусь, 
культурная Беларусь – розныя фестывалі, спартыўная Беларусь – 
спартыўныя падзеі)»; 

«з’яўленне “сімвалаў” (будынкаў, вежаў, музеяў, якія ўвайшлі б 
у сусветны спіс “must-see”, як Эйфелева вежа, Бурж халіфа, кола агля-
ду ў Лондане, музей Гугенхайма)»; 

«адэкватная англамоўная навігацыя на дарогах, адэкватная праца 
платных дарог і развіццё на іх сэрвісу, зніжэнне цэн і павышэнне куль-
туры абслугоўвання ў гатэлях і падобных. Добрым бонусам будзе раз-
віццё электразаправак і дазвол аплаты валютай на запраўках (або аб-
меннік на АЗС)»; 

«...абыгрыванне міфалогіі, легенд, стварэнне новых культурных 
комплексаў, іх піяр, зніжэнне коштаў на гатэлі і турпаслугі, спраш-
чэнне візавай сістэмы»; 

«даць магчымасць развіваць турызм з гарантаванымі на пэўны 
тэрмін ільготамі»; 

«кіберспорт, правядзенне чэмпіянатаў па алімпійскіх відах»; 
«адсутнасць чэргаў на мяжы, дружалюбныя і ветлівыя пагранічні-

кі. Недарагая віза, якую ставяць прама на мяжы. Добраўпарадкаваныя 
стаянкі для кемпераў і даступныя матэлі з нармальным сэрвісам па 
ўсёй краіне...»; 

«магчымасць правядзення арганізаваных экскурсій на замежных 
мовах»;  

«...прыгожыя рэкламныя ролікі»; 
«шмат цікавых гісторый у медыя і культурных тэкстах (кіно, кнігі 

і інш.). Калі ўсе загавораць аб краіне, то будзе паток турыстаў». 
Прыведзеныя факты сведчаць, што беларуская моладзь лічыць 

Беларусь перспектыўнай краінай для турызму, імідж якой, аднак, за-
лежыць ад правільнай прэзентацыі ўласнага прыроднага і культурна-
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гістарычнага багацця. Энтузіязм, з якім удзельнікі анкетавання фар-
муліравалі прапановы, гаворыць аб перажыванні за лёс дзяржавы 
і жаданні папулярызаваць яе на міжнароднай арэне.  

Айчынная культура, мова і нацыянальная ідэя. Паколькі акра-
мя фарміравання брэнда краіны ў цэлым у асноўныя дзяржаўныя ін-
фармацыйныя прыярытэты Беларусі ўваходзіць стварэнне брэнда на-
цыянальнай культуры, лічым неабходным даследаваць, як маладая 
беларуская аўдыторыя ўспрымае пазначаны феномен.  

Пры адказе на пытанне «Якія асацыяцыі выклікае ў вас словазлу-
чэнне “беларуская культура”?» найбольш папулярнымі сталі варыянты, 
звязаныя з нацыянальным адзеннем і яго сучаснай інтэрпрэтацыяй 
(192 лексемы пазначанай тэматыкі ў 184 чалавек – 13,9 % апытаных): 
вышыванка, вышымайка – 93; нацыянальны касцюм, вопратка – 58 упа-
мінанняў; узоры, арнамент – 41. На другім месцы па частотнасці – 
мастацкая літаратура (178 лексем у 115 чалавек (8,9 %): пісьменнікі, 
паэты, паэзія, вершы, творы і падобнае (без удакладнення канкрэт-
ных імёнаў) – 74 упамінанні: Я. Купала – 37, Я. Колас – 31, У. Каратке-
віч – 13, М. Багдановіч – 10, В. Быкаў – 8, С. Алексіевіч – 5. У пералік 
не ўключаны адзінкавыя ўпамінанні аўтараў – напрыклад, У. Арлова, 
В. Куставай і інш.). 

Канцэпты ежы і канкрэтных страў знаходзім у 108 рэспандэнтаў 
(8,2 %), прычым асобна варта вылучыць «бульбу» (42) і «дранікі» (40). 
Родную мову як сімвал культуры прыгадалі 105 чалавек (7,9 %). Сярод 
іншых адказаў (1,8–4,1 %) – «традыцыі» (54), «гісторыя» (47), «радзі-
ма»/«роднае» (33), «тэатры» (27), «танцы» (25), «музыка» (25), «сама-
бытнасць» (24). Менш за працэнт набралі адказы «слуцкія паясы» (12), 
«звычаі» (11), «вёска» (10), «ручнікі» (10), «Песняры» (9), «жыва-
піс»/«мастацтва» (10), «гонар» (10), «архітэктура» (10), «Купалле» (8), 
«славутасці»/«помнікі» (8).   

Нізкі працэнт упамінанняў адносна нават самых частых канцэп-
таў гаворыць аб недастатковай сфарміраванасці брэнда: у маладых 
беларусаў няма канкрэтнага ўяўлення наконт феномена беларускай 
культуры. Пры гэтым варта адзначыць, што 389 рэспандэнтаў (29,4 %) 
не адказалі на пытанне. 

Найбольшая папулярнасць адказаў, звязаных з народным касцю-
мам, дэманструе незабыўнасць асобных элементаў гісторыка-культур-
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най спадчыны, іх замацаванне ў свядомасці рэспандэнтаў, у той жа 
час спрыяе асацыяцыі культуры ў большай ступені з мінулым, чым 
з сучаснасцю. Так, упамінанні сённяшняй беларускай моднай індуст-
рыі ў анкетах амаль не сустракаюцца. Таксама існуе пэўная падмена 
паняццяў: вышыванка не з’яўляецца чыста беларускім культурным 
элементам – гэта хутчэй славянскі сімвал. Яе папулярызацыя ў СМІ 
і на міжнароднай моднай арэне дапамагае беларусам ганарыцца са-
бой (элементы іх, па іх меркаваннях, культуры лічацца трэндам), але 
пры гэтым спрыяе размытасці брэнда Беларусі ў вачах саміх белару-
саў, яго зліццю з рэгіянальнымі вобразамі, пэўнай страце ўнікальнас-
ці. Тым не менш праблема выклікае неабходнасць медыявытворцам 
распрацоўваць і папулярызаваць новыя канцэпцыі іміджу і ладу жыц-
ця сучаснага беларуса, які бярэ найлепшае са сваёй гісторыі і пры-
ўносіць гэта ў сучаснасць. 

Частотнасць адказаў аб літаратуры яшчэ раз падкрэслівае, што бе-
ларуская моладзь любіць чытаць. Аднак амаль поўная адсутнасць 
упамінанняў сучасных беларускіх аўтараў (за выключэннем С. Алек-
сіевіч і іншых), сведчыць, што аўдыторыя іх практычна не ведае ці 
не чытае іх творы. У гэтым выпадку ёсць патрэба ў тэлепраграмах 
аб літаратуры, арыентаваных на маладую мэтавую аўдыторыю. На сёння 
адпаведнага кантэнту мала, адзіны культурна-тэматычны канал не 
ахоплівае пазначанага гледача.  

Такім чынам, пазіцыі інфармацыйнай палітыкі Беларусі, звязаныя 
з захаваннем гісторыка-культурнай спадчыны, стварэннем якаснага 
канкурэнтаздольнага культурнага прадукту і яго папулярызацыяй на 
ўнутраным і знешніх рынках, застаюцца надзвычай актуальнымі 
і ў цэлым, і ў адносінах канкрэтна да беларускай моладзі: адчуваецца 
значны недахоп ведаў у гэтай сферы ў апісанай аўдыторыі, некаторая 
стэрэатыпнасць мыслення. Асаблівую ўвагу вяшчальнікам варта на-
даць праектам, адаптаваным пад канкрэтны ўзрост, прысвечаным 
сучаснаму культурнаму працэсу і культурным дзеячам, тым больш 
што цікавасць да гісторыка-культурных і адукацыйных праектаў іс-
нуе. Пры гэтым вялікае значэнне мае форма падачы.  

Асобна варта гаварыць аб стаўленні моладзі да беларускай мовы, 
паколькі традыцыйна прынята лічыць, што мова непасрэдна звязана 
з культурай, з’яўляецца яе неад’емнай часткай. На пытанне «Як вы 
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ставіцеся да беларускай мовы?» 33,6 % маладых людзей адказалі 
«пазітыўна», 32,5 % – «вельмі пазітыўна», 23,5 % – «хутчэй пазітыў-
на», што выяўляе цудоўныя адносіны і павагу да даследаванага фено-
мена ў абсалютнай большасці мэтавай групы (89,6 %). На адмоўныя 
адказы прыйшлося толькі 10,4 %: «хутчэй негатыўна» – 6,3 %, «нега-
тыўна» – 2,5 %, «рэзка негатыўна» – 1,5 %. Больш за трэць апытаных 
сцвярджалі, што ведаюць родную мову дастаткова добра (31,6 %). 
Дрэннае веданне мовы адзначылі толькі 15,9 %, 47,6 % рэспандэн-
таў – «хацелі б гаварыць лепш», 35,6 % – «хацелі б, каб вакол больш 
людзей гаварыла на беларускай мове». Кожны пяты рэспандэнт гато-
вы глядзець перадачы на беларускай мове (23,2 %).  

Відавочна, што моладзь любіць беларускую мову. Паўстае пытан-
не, чаму пры абсалютна пазітыўным стаўленні да яе, упэўненасці 
ў сваіх ведах, жаданні самаўдасканальвацца і чуць роднае маўленне 
ад іншых людзей мала прадстаўнікоў моладзі паўсядзённа ўжываюць 
беларускую мову. Хутчэй за ўсё, моладзь трапляе ў так званую «спі-
раль маўчання». Паколькі ў беларускім сегменце інтэрнэту, сацсетках 
і сродках масавай інфармацыі прэваліруе руская мова, яна ж гучыць 
у адукацыйных установах, ва ўсіх сферах грамадскага жыцця і ў паў-
сядзённым маўленні лідараў меркаванняў (у адносінах да моладзі 
гэта ў асноўным бацькі і сябры), маладым беларусам псіхалагічна 
складана адкрыта выказваць свае адносіны да беларускай мовы і гава-
рыць на ёй. 

Вырашыць праблему, як нам падаецца, можа толькі пастаяннае 
тыражыраванне ідэі прывабнасці ўжывання беларускай мовы, здымкі 
беларускамоўных праграм для аўдыторыі ўсіх узростаў, арганізацыя 
тэлевізійных і іншых конкурсаў, звязаных з мовай, і інш.  

Важны інфармацыйны дзяржаўны прыярытэт – фарміраванне на-
цыянальнай ідэі. На адкрытае пытанне «Як вы разумееце паняцце 
“нацыянальная ідэя”?» адказаў 861 чалавек з 1324 (65,0 %). З іх 14,4 % 
пазначылі «ніяк», «не ведаю», «не разумею» і падобнае. Такім чынам, 
свой варыянт адказу прапанавала трохі больш за палову анкетаваных 
(55,7 %). 

Рэспандэнты 14–17 гадоў даюць наступныя варыянты адказу: на-
цыянальная ідэя – гэта «сэнс існавання нацыі», «тое, што сабой уяў-
ляе нацыя», «мэта, тое, да чаго імкнецца наш народ», «тое, што пры-
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думала нацыя», «уяўленне аб пажаданым ладзе жыцця ў краіне», 
«асноўны прынцып, згодна з якім жыве народ», «шляхі выхаду дзяр-
жавы з праблем», «абагульненне нацыянальнай самасвядомасці», «пэў-
ны комплекс імкненняў, агульны для большасці людзей», «напрамак 
дзейнасці ўрада краіны», «мэта ўсяго грамадства», «тое, чым павінен 
жыць народ, яго інтарэсы і светапогляд», «абагульненая ідэя, якая вы-
значае сэнс існавання народа, этнасу», «ідэя, якая з’яднае беларускі 
народ адной мэтай», «ідэя, прыдуманая народам» і інш. 

Рэспандэнты ва ўзросце 18–22 гадоў даюць больш разнастайныя 
адказы: «“я-канцэпцыя” ў межах нацыянальнасці», «штосьці, што пе-
радае дух народа, яго самапазнанне і арыентацыю ў свеце», «мэта або 
погляд на свет, з якім згодны або вакол якога аб’ядноўваецца боль-
шасць», «тое, што аб’ядноўвае нацыю, адклікаецца ў душы ўсіх жыхароў 
Беларусі», «славесная фармулёўка курсу развіцця краіны», «сістэма 
базавых маральных ідэй, дамінуючых доўгі час у свядомасці народа», 
«ідэя, накіраваная на дабрабыт народа», «ідэя, якая даказвае неабход-
насць сплачэння нацыі дзеля барацьбы з агульным ворагам, перавагі 
над іншымі», «тое, што павінна быць прыярытэтам у дзяржаве», «дэ-
віз нацыі, шлях, які яна сабе выбірае», «ядро імкненняў усяго народа 
ў цэлым», «прынцып, які аб’ядноўвае нацыю, большая частка людзей 
павінна яго падзяляць», «агульнае разуменне мэт і каштоўнасцей, 
якое супадае ў прадстаўнікоў адной нацыі, якое выражае іх жыццёвыя 
прыярытэты і імкненні». 

Апытаныя ва ўзросце ад 23 гадоў да 31 года, як і прадстаўнікі па-
пярэдняй падгрупы, імкнуцца разважаць: «успрыняцце жыцця нацыяй, 
якое адрознівае яе ад іншых народаў... некалькі нагадвае рэкламны 
слоган у брэнда», «тое, што аб’ядноўвае народ, дае веру ў будучыню», 
«тое, што павінна згуртоўваць народ для яго далейшага развіцця», 
«тое, як сябе пазіцыянуе і чым жыве народ», «цэласнасць мэт і мета-
даў існавання ў грамадстве ў асобнай, канкрэтна ўзятай краіне», «сіс-
тэма каштоўнасцей дзяржавы і нацыі, якія яе складаюць», «рысы, якія 
ўласцівы кожнаму прадстаўніку нацыі, да чаго лаяльна большасць», 
«усведамленне нацыяй сябе, свайго месца і сваёй унікальнасці сярод 
іншых нацый», «калі ёсць унутраная матывацыя рухаць сваю краіну 
наперад і ведаеш, навошта гэта патрэбна», «тое, што набліжае народ 
да самаідэнтыфікацыі», «узгоднены з народам план развіцця дзяржа-
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вы», «слоган, які закліканы з’ядноўваць нацыю», «тое, што звязвае 
ўсіх людзей пэўнай нацыянальнасці, іх бачанне сітуацыі, якая склала-
ся» , «тое, што павінна быць агульным» і інш. 

Як можна заўважыць, адказы дастаткова разнародныя, разуменне 
паняцця прыблізнае, хоць і ў пэўнай ступені закранае сутнасць з’явы. 

Аналіз частотнасці канцэптаў дазваляе зрабіць выснову, што ся-
род найбольш папулярных напрамкаў думкі моладзі можна вылучыць 
наступныя: пэўная ідэя/ідэі народа, агульная ідэя нацыі, ідэя, якой 
прытрымліваецца большасць, ідэя ўсёй нацыі – 15,3 % рэспандэнтаў 
(амаль трэць адказаў); нешта, што яднае, – 9,1 % рэспандэнтаў; мэта, 
прызванне, прызначэнне, сэнс існавання, місія нацыі, народа, гра-
мадства, дзяржавы – 81 чалавек (6,1 % рэспандэнтаў, трохі больш за 
адну дзясятую адказаў); курс, шлях, напрамак, вектар развіцця наро-
да – 43 (3,5 % рэспандэнтаў, 5,8 % адказаў); самасвядомасць, асэнсаван-
не сябе – 41 (3,1 % рэспандэнтаў, 5,6 % адказаў). Некаторыя ўдзельнікі 
анкетавання выказвалі меркаванне, што гэта спосаб адрознівацца ад 
іншых, быць незалежнымі (23), амаль сінонім ідэалогіі (19), сустрака-
юцца акцэнты на нацыянальную ідэю як лозунг, дэвіз нацыі (5). 

Рэспандэнтам было прапанавана сфармуляваць нацыянальную ідэю 
Беларусі ў адным сказе.  

Прадстаўнікі малодшай узроставай падгрупы лічаць, што цэнт-
ральным тэзісам беларускай нацыі могуць быць арыентацыя на развіццё 
чалавека, тэхналогій, пабудова «дзяржавы для народа», талерант-
насць, гасціннасць, сяброўства з іншымі краінамі, захаванне культуры 
і традыцый, распаўсюджванне мовы, патрыятызм. З гэтай прычыны 
сярод цытат знаходзім наступныя: «быць патрыётам, грамадзянінам, 
талерантным, гасцінным і добрым чалавекам»; «Беларусь – вольная, 
чыстая, гуманная. Развіццё краіны, культуры, грамадства»; «нацыя-
нальная ідэя – развіццё не толькі тэхнікі і сацыяльнага ладу, але 
і самога чалавека»; «Беларусь – краіна гасціннасці, павагі да бліжняга 
і спакою»; «нацыянальная ідэя Беларусі – гэта развіццё культуры, пра-
соўванне грамадства на новы ўзровень»; «аб’яднаць усе краіны ў адно 
вялікае кола сяброўства»; «адраджэнне беларускай культуры і інтэ-
грацыя з сусветнымі супольнасцямі»; «Беларусь – як самастойная, 
развітая, самадастатковая краіна»; «мір, дабрабыт, стабільнасць»; 
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«захаванне беларускай мовы»; «бяспека насельніцтва перад усім. 
Брацкая садружнасць» і інш. 

Сярэдняя ўзроставая падгрупа робіць акцэнт перш за ўсё на бела-
рускай бесканфліктнасці, цярплівасці, талерантнасці, імкненні да мі-
ру, да выжывання, устойлівасці, барацьбе за лепшую будучыню і заха-
ванні набытага, пры гэтым падкрэслівае ўнікальнасць, незалежнасць 
дзяржавы і неабходнасць яе прызнання іншымі краінамі. Для пазна-
чанай аўдыторыі характэрны наступныя фармулёўкі: «рух да неза-
лежнасці і сцвярджэння народа Беларусі і яе культуры»; «дабівацца 
культурнага самавызначэння і незалежнасці»; «мы – беларусы, а не 
Расія ці Еўропа»; «ідэя самавызначэння, як самабытнай нацыі, не па-
добнай на іншыя, з вялікай гісторыяй, якая мае вялікі патэнцыял для 
развіцця»; «свабодная, незалежная, мірная еўразійская краіна»; «за-
хаваем і памножым нашу ўнікальнасць»; «мы беларусы – мірныя лю-
дзі»; «быць дружалюбнай, талерантнай і самай лепшай краінай!»; 
«развіццё нацыянальнай культуры, супрацоўніцтва і культурны аб-
мен з іншымі дзяржавамі»; «пабудова моцнай дзяржавы»; «адраджэн-
не нацыянальнай культуры, традыцый і самапазнання»; «паляпшэнне 
жыцця беларускага народа ў цэлым»; «фарміраванне прадпрымаль-
нага чалавека, які здольны забяспечыць вартае жыццё сабе і сваёй 
сям’і»; «выжыванне ў самым шырокім сэнсе. Там, дзе любы іншы 
памрэ, беларус знойдзе, як выжыць» і да т. п. 

Старэйшая падгрупа таксама прыводзіць такія вядучыя прыкме-
ты, як незалежнасць і адкрытасць, гаворыць аб самабытнасці краіны, 
якая знаходзіцца паміж Усходам і Захадам, яе імкненні да захавання 
традыцый і пошуку ўласнага шляху развіцця. Так, аўдыторыя ва 
ўзросце ад 23 гадоў да 31 года сцвярджае: «беларусы – гэта не рускія і 
не еўрапейцы»; «Беларусь – незалежная і гасцінная рэспубліка»; «Бе-
ларусь – незалежная еўрапейская краіна са сваёй унікальнай мовай 
і культурай, багатай гістарычнай спадчынай, якая імкнецца да дэма-
кратыі і развіцця грамадзянскай супольнасці»; «Беларусь – самабыт-
ная краіна са сваім менталітэтам, культурай, палітыкай і пазіцыяй», 
«Беларусь – еўрапейская краіна: адродзім культуру і эканоміку, за-
бяспечым вартае жыццё сабе і сваім дзецям»; «быць сацыяльна 
арыентаванай дзяржавай, эканамічна незалежнай, усебакова разві-
вацца, заахвочваць ініцыятывы і г. д.»; «быць адкрытымі і шчырымі 
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для ўсяго свету і ўсяго новага, але пры гэтым бараніць сваю ўнікаль-
насць»; «адраджэнне культуры, сямейных каштоўнасцей, прыярытэт 
адукацыі і самаадукацыі»; «выстаяць паміж імперыямі і пабудаваць 
маленькую перадавую і багатую краіну»; «міралюбства, спакой і чыс-
ціня ва ўсім: думках, прыродзе, ладзе жыцця»; «...хацелася б, каб гэ-
тай ідэяй было захаванне багатай, культурнай і гістарычнай спадчы-
ны, а таксама развіццё краіны» і інш. 

Найлепш абагульніць тыповыя думкі моладзі, на наш погляд, мо-
гуць тры наступныя трактоўкі, прыведзеныя прадстаўнікамі сярэд-
няй і старэйшай узроставых падгруп: нацыянальная ідэя Беларусі – 
гэта «шанаванне сваёй гісторыі, захаванне незалежнай сучаснасці 
і клопат пра вольную братэрскую будучыню»; «выбраць свой шлях, 
памятаць свае карані і імкнуцца з усіх сіл жыць лепш, чым учора»; 
«мы дастаткова незалежныя, але міралюбівыя, гасцінныя і дружалюб-
ныя, кожны сам за сябе і хоча дабіцца лепшага, але пры гэтым мы 
адзіныя і не кінем адзін аднаго ў бядзе». Шэраг рэспандэнтаў звяртае 
ўвагу на тое, што яны не зусім упэўнены, што гэта сёння з’яўляецца 
нацыянальнай ідэяй, але яны хацелі б, каб так было. 52 (3,9 %) рэс-
пандэнты (пераважна моладзь 18–22 гадоў) пазначылі, што беларус-
кай нацыянальнай ідэі няма. 

У цэлым даследаванне дэманструе апісаны феномен беларускага 
індывідуалізму ў калектывізме [86; 163], які выяўляецца не толькі ў 
адносінах да прыватных жыццёвых сітуацый, але і да самасвядомасці 
ўвогуле. Моладзь лічыць сваю нацыю дастаткова адкрытай, гатовай да 
ўзаемадзеяння, сумесных праектаў з іншымі нацыямі, прагне кантак-
таваць, сябраваць, прымаць гасцей, рабіць унёсак у пашырэнне міру 
ва ўсім свеце, падкрэслівае сваю «братэрскасць» і талерантнасць. Пры 
гэтым уласныя поспехі ў розных сферах рэспандэнты хочуць вылучаць, 
патрабуюць іх прызнання іншымі краінамі, падкрэсліваюць жаданне 
быць унікальнымі, асобнымі, незалежнымі, выбітнымі, адрознымі ад 
нацый-суседзяў. Адказы сведчаць пра вялікую ступень патрыятызму 
беларускай моладзі, яе хваляванне за будучыню сваёй краіны. На наш 
погляд, выявілася даволі добрая канцэпцыя («Карані. Незалежнасць. 
Сяброўства. Развіццё»), якую СМІ маглі б удакладняць і прапаганда-
ваць, – яна ўжо блізкая аўдыторыі сёння і можа стымуляваць нацыя-
нальны гонар у будучыні.  



 

Такім чынам, аналіз адказаў характарызуе беларускую моладзь як 
грамадзянска адказную, творчую, мабільную, ініцыятыўную сацыяльную 
групу, на якую дзяржава можа разлічваць пры распрацоўцы стратэгій 
сацыяльна-эканамічнага і культурнага развіцця. Падобныя даследа-
ванні канкрэтных мэтавых груп здольны дапамагчы тэлевытворцам 
зразумець, у якім напрамку будаваць перакананне і якія рэсурсы тэлеба-
чання адбіраць для эфектыўнай рэалізацыі інфармацыйных прыяры-
тэтаў. 
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Г л а в а  2. ТЭЛЕБАЧАННЕ БЕЛАРУСІ: 
МЕДЫЙНАЯ СПЕЦЫФІКА, ПАДЫХОДЫ 

ДА ВЫВУЧЭННЯ, ЗАПАТРАБАВАНАСЦЬ ПРАГРАМ 
 
 
У большасці выпадкаў дзяржаўная ўлада прама (вылучэнне фінанса-

вання, фарміраванне і мадэрнізацыя прававой дакументацыі і інш.) або 
ўскосна (уключэнне сваіх прадстаўнікоў у склад заснавальнікаў, адрас-
ная дапамога і інш.) выкарыстоўвае тэлекампаніі для рэалізацыі асноў-
ных напрамкаў палітыкі, у тым ліку ў інфармацыйнай сферы. У той жа 
час, як слушна зазначае кандыдат палітычных навук І. У. Федзякін, на 
ўзроўні заканадаўчай базы ўлада дэкларуе падтрымку дзейнасці тэле-
бачання: прынцыпаў узаемадзеяння тэлеканалаў з уладнымі структура-
мі, выканання імі грамадска значных функцый, абароны палітычнай 
роўнасці правоў дзяржаўнага і недзяржаўнага сектараў і г. д. [195]. 
Пры каардынацыі дзейнасці ўсіх інстытутаў вынікам падобнага ўзае-
мадзеяння з’яўляецца развіццё тэлевізійнай вытворчасці, актыўнае 
стварэнне прадукцыі, скіраванай на ажыццяўленне палітычных інта-
рэсаў краіны. 

Тэлебачанне як функцыянальны суб’ект дзяржаўнай інфармацый-
най палітыкі здольна садзейнічаць эфектыўнаму ажыццяўленню ас-
ноўных яе задач, паколькі характарызуецца аператыўнасцю дастаўкі 
інфармацыі, стварэннем эфекту прысутнасці і іншымі ўласцівасцямі, 
якія абумоўліваюць уплывовасць экраннай камунікацыі ў грамадстве 
эпохі постмадэрну. 

У гэтай главе мы спынімся на асаблівасцях функцыянавання 
тэлебачання ў Беларусі, выявім яго медыйную спецыфіку і асноўныя 
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даследчыя падыходы да вывучэння тэлевізійных твораў, прадставім 
маніторынг тэхнічнага і змястоўнага аспектаў тэлепрагляду беларус-
кай моладзі. 

 
 

2.1. СУЧАСНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ 
Ў ІНФАРМАЦЫЙНЫМ ПОЛІ БЕЛАРУСІ 

 
Рэалізацыя дзяржаўных інфармацыйных прыярытэтаў непасрэдна 

звязана з функцыянаваннем нацыянальнага інфармацыйнага поля. Пад 
інфармацыйным полем даследчыкі разумеюць сферу дзейнасці СМІ, 
інтэрнэту і сродкаў сеткавай віртуальнай медыякамунікацыі, якая 
аказвае ўплыў на свядомасць, паводзінавыя ўстаноўкі і каштоўнас-
ныя арыентацыі грамадзян [149]. Як зазначае А. У. Пасталоўскі, ін-
фармацыйнае поле з’яўляецца часткай і вынікам дзейнасці суб’ектаў 
інфармацыйнай прасторы – структураванай сістэмы СМІ, камуніка-
цый, сацыякультурных інстытутаў і іншых крыніц вытворчасці 
падзейна-навінавага кантэнту [149]. Згодна з меркаваннем беларус-
кага навукоўца В. П. Вараб’ёва, стабільнасць інфармацыйнай прасто-
ры базіруецца на сацыяльнай практыцы медыяспажывання, непас-
рэдна звязанай з патэнцыялам уздзеяння журналістыкі на аўдыторыю 
[38]. Адпаведна аналіз стану інфармацыйнага поля немагчымы без 
ведання асноўных камунікатыўных пераваг адрасата. 

А. У. Пасталоўскі на аснове даных шматгадовага сацыялагічнага 
маніторынгу медыяспажывання Цэнтра сацыялагічных і палітычных 
даследаванняў БДУ вылучае чатыры этапы станаўлення інфарма-
цыйнага поля Беларусі: 1992–2001 гг.,  2002–2005 гг., 2006–2010 гг., 
2011–2015 гг. [149]. 

Першы – фарміраванне нацыянальнага інфармацыйнага поля ва 
ўмовах функцыянавання Рэспублікі Беларусь у якасці незалежнай 
дзяржавы, паколькі распад СССР абумовіў ліквідацыю адзінай саюз-
най інфармацыйнай прасторы. У Беларусі ў гэты час іерархія папу-
лярнасці СМІ выглядала наступным чынам: тэлебачанне (як асноўны 
канал атрымання інфармацыі), друкаваныя медыя і радыё.  

Падчас другога этапу тэлевізійныя СМІ набылі дамінантна-мана-
польнае становішча, у нацыянальным інфармацыйным полі замаца-



 80 

валі сваё месца айчынныя тэлеканалы. Пры гэтым уплыў друкаваных 
СМІ заставаўся істотным. Радыёвяшчанне пачало страчваць папуляр-
насць у якасці крыніцы масава-палітычнай інфармацыі, інтэрнэт-рэ-
сурсы яшчэ не карысталіся вялікім попытам у аўдыторыі.  

Трэці этап характарызаваўся паступовым зніжэннем аўдыторыі 
друкаваных медыя, тэлебачанне працягвала захоўваць дамінантнае 
становішча і паказала максімальную запатрабаванасць як крыніца ат-
рымання інфармацыі за ўвесь час маніторынгаў (2003–2015), радыё-
вяшчанне страчвала пазіцыі, у той час як інтэрнэт актыўна павяліч-
ваў свае паказчыкі.  

Апошні вылучаны этап упершыню зафіксаваў памяншэнне аўды-
торыі тэлебачання пры захаванні яго прыярытэтнасці сярод СМІ. 
Значна вырасла аўдыторыя інтэрнэту, які выйшаў на другое месца па 
папулярнасці ў інфармацыйным полі Беларусі, у структуры інтэрнэту 
сфарміраваўся новы сегмент – сродкі сеткавай віртуальнай камуніка-
цыі (блогасфера, сацыяльныя медыя, форумы і інш.), які да 2016 г. 
абышоў па запатрабаванасці радыёвяшчанне [149]. 

Апісаныя тэндэнцыі пацвярджаюцца лічбамі, зафіксаванымі ў 
статыстычных зборніках цэнтра сацыялагічных і палітычных дасле-
даванняў БДУ, Інфармацыйна-аналітычнага цэнтра пры 
Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і Белстата, артыкулах у 
сацыялагічных часопісах і інш. [119; 148; 150; 159, 177]. 

Такім чынам, аналіз даследавання гістарычнай дынамікі інфар-
мацыйнага поля краіны дэманструе, што тэлебачанне на працягу 
апошніх 25 гадоў застаецца дамінуючай крыніцай інфармацыі для 
насельніцтва Рэспублікі Беларусь. Даследчыкі адзначаюць, што інтэр-
нэт, хоць і актыўна набірае папулярнасць, амаль не канкурыруе 
з тэлебачаннем – павялічвае колькасць аўдыторыі за кошт адтоку чы-
тачоў друкаваных СМІ і радыёслухачоў [57; 148; 149; 150]. З гэтай гі-
потэзай можна спрачацца, паколькі аналіз статыстыкі дэманструе 
розніцу ў дэмаграфічным складзе аўдыторыі друкаваных СМІ, тэлеба-
чання і інтэрнэту. Тым не менш відавочна, што тэлебачанне сёння 
мае вялікую аўдыторыю ў Беларусі, што вызначае яго патэнцыял для 
фарміравання поглядаў і рэалізацыі інфармацыйнай палітыкі краіны.  

Акрэслім бягучы стан беларускага тэлебачання, каб выявіць спе-
цыфіку медыйнага асяроддзя. 
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Нацыянальная сістэма тэлебачання. На 1 красавіка 2017 г. у Рэс-
публіцы Беларусь тэлевізійных СМІ – 101 (41 дзяржаўнай і 60 недзяр-
жаўнай формы ўласнасці), сярод іх 9 дзяржаўных рэспубліканскіх 
тэлеканалаў, тэлепраграма «Мір» Нацыянальнага прадстаўніцтва між-
дзяржаўнай тэлекампаніі «Мір». Ажыццяўляе вяшчанне тэлерадыёаб’-
яднанне Саюзнай дзяржавы (ТРА «Саюз») [252]. 

Заснавальнікам шасці рэспубліканскіх тэлеканалаў («Беларусь 1», 
«Беларусь 2», «Беларусь 3», «Беларусь 5», «Беларусь 24» і «НТБ-Бела-
русь») з’яўляецца Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанія Рэс-
публікі Беларусь (Белтэлерадыёкампанія), тэлепраграм АНТ – ЗАТ 
«Другі нацыянальны тэлеканал», СТБ і «Расія – Беларусь» («РТР-Бела-
русь») – ЗАТ «Сталічнае тэлебачанне». 

У склад Белтэлерадыёкампаніі ўваходзяць рэспубліканскія ўнітар-
ныя прадпрыемствы (радыёперадаючыя цэнтры) – «Тэлерадыёкам-
панія “Брэст”», «Тэлерадыёкампанія “Віцебск”», «Тэлерадыёкампанія 
“Гомель”», «Тэлерадыёкампанія “Гродна”», «Тэлерадыёкампанія “Ма-
гілёў”». Яны з’яўляюцца заснавальнікамі новага рэгіянальнага тэлека-
нала, які з 2015 г. ажыццяўляе вяшчанне пад агульнай назвай «Бела-
русь 4» у кожным рэгіёне. 

На 1 студзеня 2017 г. у Міністэрстве інфармацыі зарэгістравана 
67 рэгіянальных тэлепраграм (27 – дзяржаўнай і 40 недзяржаўнай 
формы ўласнасці). Абласныя тэлерадыёкампаніі працуюць у цеснай 
сувязі з мясцовымі органамі выканаўчай улады, ствараюць актуаль-
ныя для рэгіёнаў тэлепраграмы [179]. 

Варта адзначыць, што, згодна з вынікамі даследавання Інфарма-
цыйна-аналітычнага цэнтра пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь, апублікаванымі ў 2016 г., найбольшую папулярнаць у бела-
рускага насельніцтва атрымаў тэлеканал АНТ. У дзясятку самых за-
патрабаваных праграм у беларускага гледача па апытанні, у якім 
прынялі ўдзел 1550 рэспандэнтаў, увайшлі (у парадку ад найбольш да 
найменш папулярнага): АНТ, «НТВ-Беларусь», «Беларусь 1», «РТР-Бе-
ларусь», «Беларусь 2», СТБ, «Мір», ТНТ, «Беларусь 3», «Беларусь 5» 
159. Можна заўважыць, што ў пералік патрапіў толькі адзін замежны 
тэлеканал – расійскі ТНТ, даступны ў беларускім вяшчанні з пачатку 
2015 г. Такая статыстыка сведчыць аб паспяховасці айчыннай тэле-
індустрыі.  
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Распаўсюджванне нацыянальнага тэлевізійнага кантэнту ажыц-
цяўляецца пасродкам выкарыстання разнастайных вяшчальных плат-
форм і сродкаў (наземнае лічбавае эфірнае, спадарожнікавае, кабель-
нае, IP- і OTT-тэлебачанне, сотавая рухомая электрасувязь). У 2015 г. 
адбыўся канчатковы пераход ад аналагавага да значна больш якасна-
га лічбавага эфірнага тэлебачання. 

Ажыццяўляецца вяшчанне і за мяжой (тэлеканал «Беларусь 24»). 
Так, з улікам развіцця тэхналогій і распаўсюджвання тэлевізійнага 
сігналу наладжана супрацоўніцтва з кампаніямі, якія прадстаўляюць 
паслугі па тэхналогіях IPTV, OTT і трансляцыя тэлеканалаў у мабіль-
ных дадатках, якія выходзяць на першы план па папулярнасці ў Еўро-
пе. Заключана дамова на вяшчанне з кампаніяй «SPB TV AG» (сэрвіс 
мабільнага вяшчання SPB TV, карыстальнікі якога могуць глядзець 
эфір тэлеканала «Беларусь 24» у любым пункце свету пры наяўнасці 
выхаду ў інтэрнэт). Заключаны дамовы з кампаніямі «Vaskiani ventu-
res limited» (OTT-платформа megogo.net) і «Карціна ТБ» (дае магчы-
масць праглядаць 220 тэлеканалаў, сярод якіх – «Беларусь 24») [179]. 

Беларускія тэлекампаніі развіваюць уласныя інтэрнэт-рэсурсы. 
Напрыклад, сайт тэлеканала АНТ – www.ont.by – прапануе дадатко-
вую інфармацыю аб большасці праектаў тэлеканала, пашыраную 
стужку навін. На сайце ёсць і доступ да анлайн-эфіру, пабудаванага 
па іншых прынцыпах, чым асноўнае вяшчанне, праграмы перадач 
(асобна для эфірнага і анлайн-вяшчання), навіны канала, спасылкі на 
відэаархівы і старонкі ў сацыяльных сетках, кантакты для зваротнай 
сувязі. 

Белтэлерадыёкампанія прапануе агульны інтэрнэт-партал для ўсіх 
тэлеканалаў і радыёстанцый, якія ўваходзяць у яе склад: www.tvr.by. 
Інтэрнэт-рэсурс уяўляе сабой набор раздзелаў-візітовак, дзе змяш-
чаюцца кароткая інфармацыя аб вяшчальніках, іх праграмах і перса-
наліях; спасылкі на анлайн-эфір і Youtube-канал кампаніі; агульная 
відэагалерэя з пошукам па перадачах; фотагалерэя і інш. Асобны 
сайт маюць тэлеканалы «Беларусь 2» (http://belarus2.by), «Беларусь 3» 
(http://3belarus.by) і «Беларусь 24» (http://belarus24.by). Рэгіянальныя 
тэлекампаніі, якія працуюць пад брэндам «Беларусь 4», стварылі паў-
навартасныя інтэрнэт-рэсурсы з уласным кантэнтам і інтэрактывам: 
«Беларусь 4. Магілёў» (http://www.tvrmogilev.by), «Беларусь 4. Гомель» 
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(http://tvrgomel.by), «Беларусь 4. Віцебск» (http://www.vtv.by), «Бела-
русь 4. Гродна» (http://www.tvgrodno.by) і «Беларусь 4. Брэст» (http:// 
www.trkbrest.by). 

Тэлеканал СТБ напаўняе свой сайт (www.ctv.by) аналагічна пералі-
чаным вяшчальнікам (тэкставыя версіі навін, праграма перадач, ан-
лайн-вяшчанне, спасылкі на сацсеткі і інш.), але ў больш лаканічным 
афармленні, дадае спасылку на сайт канала ад таго ж заснавальніка – 
«РТР-Беларусь». Яго інтэрнэт-версія прадстаўлена старонкай-візітоўкай, 
уключае толькі праграму вяшчання і кантакты (http://www.belrtr.by). 
Такім чынам, адзначым, што беларускія вяшчальнікі імкнуцца быць 
у трэндзе, рэкламаваць свой брэнд і пашыраць сферу ўплыву праз вы-
карыстанне сродкаў інтэрнэт-камунікацыі. 

Асноўныя тэндэнцыі развіцця беларускага тэлебачання, згодна 
з матэрыяламі штогадовай калегіі Міністэрства інфармацыі, уключа-
юць праведзеную тэлеканаламі працу па павелічэнні аб’ёмаў уласна-
га вяшчання, паляпшэнні якасці іх кантэнту, стварэнні і рэалізацыі 
праектаў па прыярытэтных дзяржаўных інфармацыйных напрамках, 
сярод якіх праграмы навінавай, дзяржаўна-палітычнай, сацыяльнай 
тэматыкі, дзіцячыя і маладзёжныя перадачы. Так, найважнейшым 
напрамкам дзейнасці дзяржаўных тэлекампаній у 2016 г. было асвят-
ленне дзейнасці прэзідэнта, урада, інфармацыйнае суправаджэнне 
ходу падрыхтоўкі і правядзення, рашэнняў Пятага Усебеларускага на-
роднага сходу, выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь шостага склікання, мерапрыемстваў 
у межах Года культуры [178; 179]. 

Прыярытэтнымі задачамі, пастаўленымі тэлеканалам, з’яўляліся 
стварэнне канкурэнтаздольнага нацыянальнага кантэнту, павелічэн-
не долі тэлепраграм уласнай вытворчасці (перш за ўсё, інфармацый-
на-аналітычнай, грамадска-палітычнай, сацыяльнай скіраванасці, пра-
грам для дзіцячай і маладзёжнай аўдыторыі), вытворчасць фільмаў, 
дыверсіфікацыя закупленага замежнага тэлекантэнту. Актуальнасць 
набываюць пытанні рацыянальнага выкарыстання бюджэтных сродкаў 
і скарачэнне затрат на вытворчасць. У сувязі з гэтым неабходна акты-
візацыя рэкламнай дзейнасці тэлеканалаў, укараненне эфектыўных ме-
тадаў вымярэння тэлеаўдыторыі для збору аб’ектыўнай інфармацыі 
аб рэйтынгах тэлеканалаў і асобных праграм [178; 179]. 
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Актуальныя для далейшага развіцця нацыянальнага тэлевяшчан-
ня пытанні тэхнічнага перааснашчэння, перш за ўсё ў тэлеканалаў 
АНТ і СТБ. У 2016 г. тэхнічнае развіццё Белтэлерадыёкампаніі пра-
водзілася ў адпаведнасці з Канцэпцыяй тэхнічнага развіцця на перы-
яд 2016–2020 гады, было закуплена абсталяванне для правядзення 
трансляцый маштабных падзей і забеспячэння вяшчання канала «Бе-
ларусь 5» (Алімпійскі студыйны комплекс), тэлевізійнае і тэхналагічнае 
абсталяванне для Агенцтва тэлевізійных навін, вяшчальныя серверы для 
«Беларусь 1», «Беларусь 2», «Беларусь 3», «Беларусь 5», «Беларусь 24», 
«НТВ-Беларусь». Далейшая аптымізацыя вытворчасці і падачы кан-
тэнту Белтэлерадыёкампаніі да ўзроўню сродкаў вяшчання аперата-
раў электрасувязі актуальна з улікам задачы па пераходзе да вяшчання 
ў стандарце HD 16  9, а таксама ў сувязі з падрыхтоўкай да правядзення 
ў 2019 г. у Беларусі Еўрапейскіх гульняў. 

Такім чынам, сучаснае беларускае тэлебачанне характарызуецца 
запатрабаванасцю прадукцыі, дынамікай трансфармацыі і значнай 
колькасцю ігракоў на медыйным рынку. Беларускія тэлевізійныя СМІ 
імкнуцца працаваць у межах агульнасусветных тэндэнцый (выкарыс-
танне актуальнага тэхнічнага абсталявання, запуск канвергентных 
праектаў і інш.), паспяхова дзейнічаць і як суб’ект дзяржаўнай палі-
тыкі – ажыццяўляць ідэалагічна-інфармацыйную падтрымку дзяржа-
вы (асвятляць асноўныя дзяржаўныя праекты, ствараць сацыяльна 
значныя перадачы і інш.).  

Ахарактарызуем фактары, якія абумоўліваюць працэс фарміра-
вання грамадскай думкі праз тэлевізійны кантэнт. 

Візуальная тэлевізійная камунікацыя. Актуальныя сродкі тэле-
бачання могуць эфектыўна ажыццяўляць задачы дзяржаўнай паліты-
кі, паколькі аўдыявізуальны журналісцкі кантэнт з’яўляецца часткай 
уплывовай экраннай культуры, якая бярэ пачатак ад кінематографа 
і ахоплівае вялікую колькасць людзей дзякуючы няспыннай эвалюцыі 
экранных медыя.  

Праблема камунікацыі ў экранным асяроддзі найбольш поўна і шмат-
бакова, на наш погляд, асвятляецца ў калектыўнай працы «Новыя 
аўдыявізуальныя тэхналогіі» [134]. У ёй расійскія даследчыкі Я. Б. Іас-
кевіч, В. В. Граноўская, К. Э. Разлогаў, П. Г. Сібіракоў і інш. разгляда-
юць сувязь сучаснай масавай культуры і экраннай рэальнасці, уплыў 
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на чалавека і яго жыццядзейнасць; засяроджваюць увагу на этапах 
развіцця экранных тэхналогій, кіна- і тэлевытворчасці, праблеме ме-
дыязалежнасці і інш. Сцвярджаецца, што ў аснове эстэтыкі кіно, а по-
тым і тэлебачання ляжаў эфект дакладнасці. Тэлебачанне ўспрымалася 
менавіта як «бачанне на адлегласці», тэхнічны сродак перадачы вы-
явы. Акрамя таго, важнымі рысамі сучаснай экраннай культуры да-
следчыкі называюць мультымедыйнасць (спалучэнне ў паведамленнях 
тэкстаў з аўдыя- і відэаматэрыялам), фрагментаванасць/кліпавасць 
інфармацыі, вялікую колькасць паўтораў адных і тых жа фактаў для 
больш эфектыўнага ўздзеяння на спажыўца. Пазначаныя ўласцівасці 
абумоўліваюць спецыфіку працы з прадуктам перад эфірам (свое-
асаблівая інтэрпрэтацыя інфармацыі ў семіятычнай рэальнасці, скан-
струяванай для рэалізацыі пэўных задач), прадастаўляючы медыя-
спецыялістам інструментарый для ўзаемадзеяння з аўдыторыяй. 

Найважнейшай рысай экраннай культуры з’яўляецца тое, што яна 
заснавана не на лінейным, традыцыйным выцягнутым у радок пісьме, а 
на сістэме плоскасных выяў, на так званым «экранным маўленні» – 
часавай плыні, якая можа свабодна змяшчаць у сабе паводзіны і вус-
нае маўленне персанажаў, анімацыйнае мадэляванне і пісьмовыя тэксты 
і інш. Для экраннай культуры характэрны дынамічны, штосекундна 
зменны, дыялогавы характар узаемаадносін экраннага тэксту з ад-
расатам, што якасна адрознівае яе ад кніжнай і набліжае да першапа-
чатковага тыпу чалавечых культур – культуры міжасобаснага кантакту. 
Інфармацыя, прадстаўленая праз блізкі да апошняга «экранны дыя-
лог», стварае эфект прысутнасці і ўздзейнічае на чалавека адначасова 
на трох узроўнях: пачуццёва-эмацыйным, рацыянальным і інтуітыўным 
[134]. Глядач у экраннай культуры адчувае ўяўную свабоду, што спрыяе 
ўплывовасці прасоўвання тых ці іншых ідэй. 

Уздзеянне аднаго чалавека на іншага або групу асоб пры дапамозе 
маўленчых і спадарожных невербальных сродкаў дзеля дасягнення 
пастаўленай мэты вызначаецца як маўленчае ўдзеянне, у якім вылу-
чаюць вербальнае і невербальнае [52; 181]. Вербальнае маўленчае 
ўздзеянне адбываецца праз уласна маўленчыя сродкі, яго паспяхо-
васць залежыць ад якасці іх падбору. Невербальнае маўленчае ўздзе-
янне ўключае нямоўныя знакі – жэсты, міміку, праксеміку, знеш-
насць персанажаў і інш. 
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Візуалізацыя тэлевізійнага паведамлення характарызуецца эфек-
тыўнасцю і аўтаномнасцю: змест экраннага дзеяння можа быць зразу-
мелым гледачам без каментарыя. Да таго ж візуальная камунікацыя 
звыклая для сучаснага спажыўца інфармацыі: пашырэнне варыятыў-
насці экранных тэхналогій робіць штодзённую камунікацыю чалавека 
ўсё больш візуалізаванай. Невыпадкова менавіта візуальны вопыт час-
та становіцца асновай разумення, крыніцай высноў аб сапраўднасці 
тых ці іншых падзей і з’яў. Таму большая частка тэлевізійных рэсурсаў 
звязана менавіта з забеспячэннем выніковасці візуальнага ўздзеяння 
прадукту: асноўныя прыёмы здымкі і мантажу матэрыялу, стратэгіі 
падрыхтоўкі здымачнай прасторы і інш.  

Да акрэсленых відаў уздзеяння дададзім невербальнае аўдыяўз-
дзеянне, таксама характэрнае для сучаснага тэлебачання. З дапамо-
гай музычных кампазіцый, заставак і асобных гукаў ствараецца атма-
сфера, узмацняецца рэжысура тэлевізійнага дзеяння.  

Нягледзячы на разнароднасць складнікаў аўдыявізуальнай семія-
тычнай рэальнасці, тэлевізійныя вобразы ўспрымаюцца цэласна: як 
і пры камунікацыі ў камп’ютарным віртуальным асяроддзі, адбыва-
ецца зліццё антрапагенных рэсурсаў з тэхнагеннымі. Спалучэнне 
розных відаў уздзеяння ўзмацняе кагнітыўны ўплыў на адрасата. 

Сучасная тэлевізійная камунікацыя таксама характарызуецца ін-
тэрактыўнасцю, якая дазваляе гледачу адказваць на паведамленні, 
удзельнічаць у стварэнні кантэнту, уключацца ў працэс і адчуваць ся-
бе паўнавартасным удзельнікам дыялогу. Актуальная тэорыя ўдзелу 
аўдыторыі заснавана на палітычнай і ідэалістычнай крытыцы інсты-
туцыйнай сілы СМІ, калі доступ да сродкаў вытворчасці многія гады 
канцэнтраваўся выключна ў руках прывілеяваных медыяпрафесіяна-
лаў. Сёння чаканні наконт пашырэння праў аўдыторыі знаходзяць 
рэалізацыю ў магчымасцях, якія прапануюць для падключэння звы-
чайных людзей да медыявытворчасці дыгіталізацыя (пераход да вы-
карыстання лічбавых тэхналогій) і канвергенцыя (новы тып узаема-
дзеяння, які прадугледжвае распаўсюджванне інфармацыі СМІ праз 
розныя медыяплатформы). У пэўнай ступені гэтыя чаканні былі ад-
люстраваны ў сучасных анлайн-зносінах, спосабах апавядання і пера-
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размеркаванні кантэнту, праз якія амерыканскі філосаф і культуролаг 
Г. Джэнкінс дыягнаставаў «культуру ўдзелу» [234]. Праз новаўвядзенні, 
заснаваныя на прыцягненні аўдыторыі, вяшчальныя медыя ўключа-
юцца ў развіццё «культуры ўдзелу» і злучаюцца з аўдыторыяй, у той 
час калі сацыяльныя сеткі ўсё часцей кідаюць выклік традыцый-
ным СМІ. 

Інтэрактыўныя магчымасці новых сродкаў аўдыявізуальнай каму-
нікацыі ініцыіравалі працэсы глабалізацыі культуры. Так, напрыклад, 
сучасныя тэлеканалы не могуць сёння цалкам кантраляваць распаў-
сюджванне свайго кантэнту: фрагменты праграм праз сацыяльныя сеткі 
праглядаюцца гледачамі з розных краін, нараджаюць дыскусіі 
і фарміруюць імідж вяшчальніка на міжнароднай арэне. Глабалізацыя 
прыводзіць да неабходнасці знаёміцца з практыкай замежнай тэле-
вытворчасці, пераймаць вопыт паспяховых калег, асэнсоўваць най-
важнейшыя тэндэнцыі міжнароднага рынку тэлепрадукцыі, а таксама 
лепш кантраляваць якасць кантэнту, паколькі ў гледача заўжды ёсць 
альтэрнатыва: калі айчынныя перадачы яго не задавальняюць, ён мо-
жа знайсці аналагічныя па тэматыцы або жанры праекты ў інтэрнэце 
і/або звярнуцца да электронных версій і дадатковага кантэнту газет 
і радыёстанцый, інтэрнэт-выданняў, анлайн-кінатэатраў і інш. Варта 
адзначыць, што ў беларускім кантэксце дадатковыя магчымасці для 
пашырэння вяшчальнага асартыменту стварыла актыўная дыгіталіза-
цыя тэлебачання. Напрыклад, правайдар МТІС у 2017 г. прапанаваў 
гледачам звыш 50 праграм. Яшчэ больш каналаў даступна ў іншых ка-
бельных аператараў і спадарожнікавым вяшчанні. Такі выбар вымушае 
беларускія тэлеканалы працаваць ва ўмовах эфірнай канкурэнцыі і ма-
дэрнізаваць вытворчасць, каб захаваць аўдыторыю і магчымасць за-
рабляць праз прыбытак ад рэкламы. 

Тэндэнцыя распаўсюджвання інфармацыі на розных тэхнічных 
носьбітах і папулярызацыя інтэрнэту пашырылі тэхналагічныя маг-
чымасці, у тым ліку прагляд «па запыце» (IPTV, анлайн-кінатэатры 
і інш.). Стала магчымым спыняць прагляд, шматразова вяртацца да 
мультымедыйных аб’ектаў, павялічваць эфірны час праграм праз 
стварэнне медыяархіваў, знаходзіць дадатковыя сродкі для заробку 
праз рэкламу і новыя стратэгіі карпаратыўнага брэндынгу. Усё больш 
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актуальным з’яўляецца мультыэкранны прагляд, пры якім тэлевізій-
ны кантэнт даступны для карыстання ў любы момант з розных сучас-
ных прылад.  

Аб актуальнасці трансфармацыі тэлепрагляду сведчаць вынікі ма-
ніторынгаў, якія праводзяцца міжнароднай медыякампаніяй «Віа-
кам». Так, падчас інтэрв’юіравання 2500 жыхароў буйных амерыканс-
кіх гарадоў (Нью-Ёрк і Лос-Анжэлес) высветлілася, што 15 % ад усяго 
тэлепрагляду ўжо ў 2012 г. прыходзілася на экраны планшэтаў. Выбар 
прылады быў звязаны з жанрамі, структурнай і тэматычнай спецыфі-
кай праграмы: добра структураваны музычны і камедыйны кантэнт 
больш папулярны для ўспрымання на партатыўных камп’ютарах 
і смартфонах, а спартыўныя трансляцыі, драматычна пабудаваныя пе-
радачы (шоу, тэлесерыялы і інш.), навукова-фантастычныя фільмы 
і падобнае ў прыярытэце пры традыцыйным спосабе прагляду – на 
экране тэлевізараў [240]. У 2014 г. «Віакамам» было праведзена новае 
даследаванне мультыэкраннага карыстання – гэтым разам у Бостане 
і Чыкага: 78 % з 1500 амерыканцаў выказаліся, што нават не даведалі-
ся б пра многія новыя праграмы, калі б не мелі магчымасці глядзець 
іх на розных прыладах. Анкетаванне таксама сведчыла аб тым, што 
мультыэкраннае тэлеглядзенне спрыяе вернасці брэнду канала [245].  

Вывучэнне телепрагляду паказала, што ён уключае ў сябе некалькі 
стадый: пошук праграмы, даследаванне яе якасці/зместу, выбар спо-
сабу прагляду, захапленне выбранай праграмай (тэлепрагляд таго, 
што падабаецца) і рэкамендаванне яе знаёмым. Найбольш папуляр-
най прыладай на этапе ўласна тэлеглядзення застаецца тэлевізар 
(53 % карыстальнікаў), які адыгрывае важную ролю пры пошуку но-
вых праграм (85 % пазначаюць тэлевізійнае прома), аднак прагляд 
«тэставай» серыі і/або збор дадатковых даных найчасцей адбываецца 
на камп’ютарах. Прагляд праз інтэрнэт склаў 22–28 % (22 % – стрымінг 
(партатыўныя экраны), 6 % – відэа па запыце (як на тэлеэкране, так 
і на камп’ютары, планшэце і інш.)) [245]. 

Актуальны сёння і варыянт з адначасовым выкарыстаннем тэх-
нічных рэсурсаў: напрыклад, магчымасць глядзець праграму на тэле-
візійным экране і пры гэтым чытаць інфармацыю пра яе герояў 
у электронным дадатку на смартфоне або планшэце (гл. прадукты ра-
сійскіх і заходніх каналаў), выкарыстанне мабільнага праграмнага 
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забеспячэння пры галасаванні і інш. Вынікі маніторынгаў Цэнтра сацыя-
лагічных і палітычных даследаванняў БДУ [149] сведчаць, што выкарыс-
танне інтэрнэту як першаснай крыніцы інфармацыі робіцца ўсё 
больш папулярным, што патрабуе ад тэлевытворцаў пошуку новых 
спосабаў інфармавання аўдыторыі праз дубліраванне і адаптацыю 
традыцыйнага эфірнага кантэнту для сайтаў або стварэнне паведам-
ленняў новай формы і зместу. 

Пацвярджае гіпотэзу наконт змены структуры тэлепрагляду анке-
таванне адносна тэхнічнай і змястоўнай спецыфікі тэлевізійнага пра-
гляду ў беларускім асяроддзі, праведзенае намі сярод моладзі ад 
14 гадоў да 31 года, у якім прынялі ўдзел 1263 рэспандэнты (навучэн-
цы і выпускнікі БДУ, Ліцэя БДУ, Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
гімназіі № 39 г. Мінска і інш.). Згодна з яго вынікамі большасць 
апытаных пры праглядзе тэлепраграм і серыялаў выкарыстоўвае кам-
п’ютар (71,2 % адказаў), прычым 29,4 % пазначаюць яго ў якасці адзінай 
прылады для прагляду. Выключна па тэлевізары глядзяць перадачы 
толькі 17,2 %, хоць у цэлым тэлевізар на сёння застаецца актуальным 
сродкам узаемадзеяння: яго выкарыстоўвае 53,7 % рэспандэнтаў. Да-
ныя пацвяржаюць, што ўзрастае папулярнасць мультыэкраннага тэ-
леглядзення. Выкарыстанне камп’ютара і тэлевізара выбірае кожны 
пяты малады глядач (21,6 %). Глядзіць перадачы на смартфоне амаль 
кожны чацвёрты (24 %), але выключна смартфон пазначаны толькі 
ў 3,8 %. Аналагічная сітуацыя з планшэтам: агульная колькасць гледа-
чоў – 13,7 %, прагляд выключна праз планшэт – толькі 1,7 %. 

Акцэнт на інтэрнэт-прагляд і яго пазіцыянаванне як раўнапраўнае 
з традыцыйнай мадэллю распаўсюджванне тэлепрадуктаў робіцца праб-
лемай для беларускіх СМІ, кабельных, спадарожнікавых і мабільных 
правайдараў. Кампанія Velcom, дарэчы, з канца 2016 – пачатку 2017 г. 
запусціла ў эфір вядучых каналаў краіны рэкламу мабільнага сэрвісу 
Voka TV пад слоганам «Тэлебачанне – гэта цяпер так!» – якраз з акцэн-
там на альтэрнатыўных спосабах тэлеглядзення (ролік даступны таксама 
на Youtube-канале Velcom па адрасе https://youtu.be/qfvEwdR6bwQ). 
Тэкст трыццацісекунднай рэкламы выглядае наступным чынам: «Что 
такое телевидение сегодня? Представьте, что можете поставить на 
паузу передачу, сериал или спортивную трансляцию. А если вдруг 
забыли что-то посмотреть, хотите смотреть снова – архив сохранит 
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это. У вас смартфон, планшет или компьютер? Здорово! Смотрите лю-
бимые каналы с нескольких устройств через один аккаунт. Попробуйте 
Voka TV прямо сейчас! Первые 30 дней – бесплатно. Телевидение – это 
теперь так!». На наш погляд, такая падача не толькі папулярызуе сам 
сэрвіс, але і за кошт пастаяннага паўтарэння ў эфіры ідэі інтэрактыўнага 
«мультыэкрана» зможа ў будучыні пашырыць змест паняцця «тэлеба-
чанне» ў свядомасці беларускіх гледачоў. У любым выпадку, згодна з 
данымі, апублікаванымі ў другой палове 2016 г. вядучым інфармацый-
ным парталам краіны БелТА, перспектывы мультыэкраннага інтэрак-
тыўнага тэлебачання вельмі значныя: Беларусь займае 14-е месца 
ў сусветным рэйтынгу папулярызацыі IPTV [18].  

Нарэшце, кантэкст рэалізацыі дзяржаўных інфармацыйных прыя-
рытэтаў праз СМІ абумоўлены не толькі тэхніка-тэхналагічным праг-
рэсам і ступенню прыняцця канкрэтнай аўдыторыяй яго наступстваў, 
але і спецыфікай адаптацыі грамадства да новага медыйнага асярод-
дзя. Да трансфармацыі грамадства пад уплывам медыятэхналогій 
звярталіся ў сваіх працах М. Маклюэн [115], Ж. Бадрыяр [25], М. Морс 
[238] і іншыя аўтары. Так, французскі філосаф Г. Дэбор піша пра пе-
раўтварэнне грамадства карыстання ў «грамадства спектакля»: «Усё, 
што раней перажывалася непасрэдна, зараз схіляецца да прадстаў-
лення... Спектакль – гэта не сукупнасць вобразаў, але грамадскія ста-
сункі паміж людзьмі, апасродкаваныя вобразамі» [51]. Фіксуецца пе-
равага візуальных спосабаў трансляцыі сацыяльнага вопыту, да таго 
ж даследчыкі падкрэсліваюць, што стратэгіі ўплыву на аўдыторыю 
ў «грамадстве спектакля» павінны праводзіцца пераважна праз сферу 
вольнага часу і забаўляння, карыстання і паслуг [130]. Сродкі тэлеба-
чання даюць магчымасць выхоўваць гледача ў адпаведнай форме: 
праз відовішчны аўдыявізуальны прадукт, у якім інфармацыя кадзіруец-
ца журналістамі ў яскравыя шматкампанентныя вобразы. Сённяшняе 
тэлевяшчанне прапануе вялікі асартымент рэсурсаў для спалучэння 
ў праграмах інфармавання і навучання з рэкрэацыйнай функцыяй 
для больш камфортнага і прыцягальнага прагляду.  

Такім чынам, сучасныя тэлевізійныя СМІ валодаюць вялікім па-
тэнцыялам для фарміравання поглядаў гледачоў у актуальным сацы-
яльным кантэксце. Акрэслім асноўныя даследчыя падыходы да выву-
чэння дзейнасці журналістаў на тэлебачанні.  
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2.2. МЕТАДАЛОГІЯ ДАСЛЕДАВАННЯ ТЭЛЕВЫТВОРЧАСЦІ 
 
Распрацоўкай тэарэтычных асноў тэлевізійнай журналістыкі зай-

маліся айчынныя даследчыкі: Н. Ц. Фральцова [199], Л. І. Мельнікава 
[126], В. Ф. Нячай [132], Н. Р. Сцяжко [180], Д. Л. Яканюк [216], А. А. Бялько 
[20], А. А. Плаўнік [141], М. У. Мамінаў [116] і інш.; замежныя навукоў-
цы: Р. А. Барэцкі [30], Э. Г. Багіраў [13], Г. У. Кузняцоў [99], В. Л. Цвік 
[202], А. Я. Юроўскі [186], С. А. Муратаў [129], Н. В. Вакурава [36], Л. І. Мас-
коўкін [37], Л. П. Шасцёркіна [212], Т. Д. Нікалаева [212], А. А. Новікава 
[133], А. В. Пабярэзнікава [142], С. М. Акінфіеў [4], С. М. Ільчанка [78] 
і інш., замежныя аўтары: Б. Роўз [247], Г. Эдгентан [246], Д. Чэндлер 
[224], С. Камінскі [236], Дж. Мэхэн [236], Дж. Мітэл [237], Д. Аткін [220], 
Дж. Корнар [225], Р. Эдлер [248], Р. Эбілмэн [220], Б. Вуд [251], М. Брос 
[223], Г. Энлай [227], К. Эванс [228], А. Хецроні [229], Л. Хайндс [230], 
І. Моер-Гус [239], Д. Вард [249] і інш. Дынаміку зместу айчыннага вяш-
чання, методыку працы журналістаў у кадры і за кадрам, асаблівасці 
ўзаемадзеяння аўдыторыі з грамадска значным кантэнтам і г. д. вы-
вучаюць Н. Ц. Фральцова [217], В. Р. Булацкі [33], Л. І. Мельнікава [126], 
А. А. Бялько [20], Н. Р. Сцяжко [180] і інш.  

Аналіз пералічаных крыніц дазваляе зрабіць выснову, што тэле-
журналістыка можа трактавацца як 

1) творчая дзейнасць; 
2) сістэма прадпрыемстваў і сродкаў збору і дастаўкі інфармацыі 

(рэдакцыі, тэлерадыёкампаніі і інш.); 
3) творы, з якіх складаецца прадукцыя журналісцкай дзейнасці;  
4) сукупнасць прафесій, якія патрабуюцца для забеспячэння паў-

навартаснай дзейнасці СМІ (рэдактары,  карэспандэнты, сцэнарысты 
і інш.); 

5) сукупнасць вучэбных дысцыплін для падрыхтоўкі спецыялістаў 
для СМІ; 

6) раздзел філалагічнай, гістарычнай і паліталагічнай навук, якія 
даследуюць журналісцкую практыку.  

Калі мы гаворым пра тэлежурналістыку ў кантэксце фарміравання 
грамадскай думкі, нас цікавяць першыя тры трактоўкі паняцця. Так, 
у другім сваім значэнні (сукупнасць СМІ) тэлежурналістыка выступае 
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ў якасці суб’екта дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі і дзейнічае як 
грамадскі інстытут. Тэлевізійная журналістыка як корпус медыйных 
тэкстаў уключае набор паведамленняў, праз якія ажыццяўляецца 
трансляцыя дзяржаўных прыярытэтаў, і арыентуецца не толькі на за-
давальненне інфармацыйных патрэб аўдыторыі, але і на ўплыў на 
грамадскасць і ўсталяванне пэўнай інтэрпрэтацыі фактаў. Да кампа-
нентаў журналісцкай інтэрпрэтацыі, згодна з меркаваннямі навукоў-
цаў, адносяцца прадмет увагі, камунікатыўная інтэнцыя журналіста, 
ацэнка, культурна-спецыфічныя і ідэалагічныя фактары, ад якіх зале-
жыць вынік інтэрпрэтацыі [80; 165]. Такім чынам, аўтары медыйных 
твораў прадстаўляюць факты і падзеі з улікам не толькі ўласнага са-
цыяльнага бачання і рэдакцыйнай палітыкі, але і кагнітыўных, сацы-
яльна-палітычных, канцэптуальных, ідэалагічных і іншых установак 
мэтавай аўдыторыі. Сінергетычны характар сучаснай журналістыкі 
ў гэтым працэсе абумоўлівае яе нелінейнасць, алюзійнасць, мульты-
сюжэтнасць, схільнасць да гіпербалічнасці, міфатворчасці, гібрыды-
зацыі жанраў, маўленчай і стылістычнай хаатызацыі (рознастылёвасці 
публікацый) і інш. [74]. 

Вынікам дзейнасці журналістаў з’яўляецца стварэнне спецыфіч-
най карціны свету. Н. Ю. Бердышава трактуе апошнюю як сукупнасць 
сацыяльна значных фактаў, меркаванняў, уяўленняў аб свеце ў пра-
цэсе несупыннай арганізацыі і самаарганізацыі, суадносных з пэўнай 
інфармацыйнай палітыкай СМІ, выпрацаваных у выглядзе журналіс-
цкага прадукту з мэтай сацыяльнага арыентавання людзей [21]. 

У межах журналісцкага светапогляду тэлевізійная карціна свету 
(ТКС) разглядаецца асобна, паколькі яна абумоўлена спецыфічнымі 
ўласцівасцямі тэлебачання – экраннасцю і сімультаннасцю (аднача-
совасцю). ТКС, згодна з дэфініцыяй Н. Ю. Бердышавай, – спецыфіч-
ная мадэль рэчаіснасці, яна ствараецца сродкамі тэлебачання шляхам 
фарміравання канцэптуальнай сістэмы журналісцкай інфармацыі, 
жыццёва неабходнай і запатрабаванай грамадствам [21]. Даследчыца 
пазначае, што ў стварэнні ТКС прымае ўдзел уся эфірная сетка тэле-
каналаў (у тым ліку нежурналісцкі кантэнт – фільмы, рэклама і інш.), 
але яе базай з’яўляюцца тэлевізійныя праграмы, і ў першую чаргу са-
цыяльна значныя. Працэс фарміравання ТКС адбываецца на розных 
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узроўнях: першы – адбор тэм з бягучай плыні інфармацыі, другі – 
пераасэнсаванне і інтэрпрэтацыя тэм, трэці – стварэнне, распрацоўка 
новых ведаў у ходзе рэфлексіі тэлежурналістаў [21]. 

Блізкае да паняцця тэлевізійнай карціны свету паняцце «тэлевізій-
ная рэальнасць», якое прапануе выкарыстоўваць А. А. Новікава: рэаль-
насць, інтэрпрэтаваная сродкамі тэлебачання – выразнымі сродкамі 
тэлеэкрана, аўтарскімі прыёмамі асобных рэжысёраў і журналістаў, 
спецыфічнымі законамі тэлевытворчасці, сфарміраванымі пад уздзе-
яннем зменных тэхналогій вытворчасці тэлепрадукцыі пад уплывам 
ідэалагічных установак пэўнага грамадства [133, с. 23]. Згодна з пазіцыяй 
даследчыцы, тэлебачанне кадзіруе рэчаіснасць спецыфічнымі тэхнічны-
мі кодамі, якія абумоўлены прыродай экрана, спецыфікай тэлебачання 
і актуальнымі медыятэхналогіямі, запытамі тэлеіндустрыі, а таксама 
кодамі ідэалагічнымі, якія знаходзяць адлюстраванне ў драматургіі 
паведамленняў [133, с. 17]. У працы «Тэлевізійная рэальнасць: экранная 
інтэрпрэтацыя рэчаіснасці» пры апісанні феномена даследчыца спа-
сылаецца на меркаванне Дж. Фіска, які сцвярджае, што тэлебачанне 
канструіруе фрагменты рэальнасці, якая «не існуе ў аб’ектыўнасці 
эмпірызму» і з’яўляецца прадуктам дыскурсу [133; 198].  

Тэлебачанне не столькі рэпрэзентуе рэальнасць, колькі «задае сіс-
тэму каштоўнасных арыентацый, якая знаходзіць сваё ўвасабленне 
ў паводзінах рознага роду экранных персанажаў, у ацэнках экспертаў 
і інш. З’яўляюцца гэтыя персанажы рэальнымі людзьмі або вынікам 
працы акцёра, ці захаваны на плёнцы канфлікты, якія адбываюцца 
ў сапраўднасці, або людзі на экране разыгрываюць сцэны, напісаныя 
ў сцэнарыі, яны заўжды тыпізуюць наяўную сістэму грамадскіх адно-
сін, прапануючы гледачу або эталоны, якія патрабуюць пераймання, 
або сітуацыі, што падвяргаюцца грамадскаму асуджэнню», – сцвяр-
джае А. А. Новікава [133, с. 22].  

Такім чынам, па меркаванні даследчыкаў, аўтары тэлепраграм, як 
і журналісты ўвогуле, пры стварэнні медыятэкстаў «выбудоўваюць струк-
туру канцэптаў у апорную канцэптуальную сістэму» [133]. У аснове 
новых канцэптуальных структур – працэс фарміравання грамад-
скай думкі сродкамі масавай інфармацыі, іх уплыў на масавую свядо-
масць. 
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Удзел тэлевізійнай журналістыкі ў стварэнні карціны свету актыўна 
даследуецца ў расійскай навуцы. Акрамя працытаваных даследаван-
няў А. А. Новікавай («Тэлевізійная рэальнасць: экранная інтэрпрэтацыя 
рэчаіснасці» [133]) і Н. Ю. Бердышавай («Сучаснае аналітычнае вяшчан-
не: фарміраванне тэлевізійнай карціны свету» [21]), цікавасць прадстаў-
ляюць працы Т. З. Адамянц («Тэлекамунікацыя ў сацыяльным праек-
таванні інфармацыйнага асяроддзя» [2]), Н. С. Гегелавай («Культурная 
місія тэлебачання» [45]), С. А. Герасімавай («Тэлебачанне як сродак 
фарміравання культурных каштоўнасцей асобы» [46]), А. І. Дутава («Роля 
ўздзеяння тэлебачання» [65]), М. У. Лукава («Тэлебачанне: канструя-
ванне культуры паўсядзённасці» [112]), А. А. Шарапавай («Дынаміка 
сацыякультурных функцый тэлебачання ва ўмовах постіндустрыяль-
нага грамадства» [208]) і інш. У гэтых працах паслядоўна аналізуюцца 
такія функцыі тэлевізійнай журналістыкі, як культурна-асветніцкая, 
аксіялагічная, інтэграцыйная, функцыя сацыялізацыі і інш.  

Рэалізацыя інфармацыйнай палітыкі праз сродкі тэлебачання не-
пасрэдна звязана з выкананнем ідэалагічнай, палітычнай і арганіза-
тарскай задач тэлежурналістыкі (фарміраваннем уяўленняў, разуменняў, 
прыярытэтаў, ацэнак, удзелам у кіраванні грамадскімі і палітычнымі 
працэсамі і г. д.), закранаецца ў большасці навуковых прац фраг-
ментарна, у кантэксце ўзаемазвязаных паняццяў. Акцэнт робіцца пе-
раважна на медыйную прыроду тэлебачання, дзейнасць тэлевізійных 
СМІ ў цэлым, апісанне ўмоў і задач палітычнага вяшчання, уплыву 
інфармацыйнай палітыкі на самі тэлекампаніі.  

Напрыклад, удзел тэлебачання ў палітычнай камунікацыі ў Бела-
русі і Расіі закранаюць адпаведна С. В. Венедзіктаў («Тэлерадыёвяш-
чанне ў працэсе фарміравання асноў грамадзянскай супольнасці ў Рэс-
публіцы Беларусь») [40] і Р. У. Громаў («Тэлебачанне як інструмент 
фарміравання інфармацыйнай прасторы сучаснай Расіі») [49]. У пер-
шым пазначаным даследаваннні аўтар звяртаецца да патэнцыялу тэ-
лебачання ў працэсе ўплыву на аўдыторыю, яго месца ў структуры 
інфармацыйнай прасторы, ролі і перспектыў у рэалізацыі акрэсленых 
палітычных задач (якія перамяжоўваюцца з задачамі інфармацыйнай 
палітыкі Беларусі). Другая пазначаная праца робіць акцэнт на спецы-
фіцы расійскай інфармацыйнай прасторы, ролі тэлебачання ў яе ста-
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наўленні і патэнцыяле яго ўздзеяння на погляды насельніцтва, у тым 
ліку ідэалагічным. Сярод іншых аўтараў, якія ўскосна закранаюць 
прадмет нашага даследавання, – У. Р. Ліўшыц [107], А. М. Юдзіна [215], 
А. У. Пасталоўскі [149], С. Ю. Папоў [146], В. І. Варанцова [42] і інш. 

Адзінай на постсавецкай прасторы спробай комплекснага аналізу 
дзейнасці тэлебачання падчас ажыццяўлення нацыянальнай інфар-
мацыйнай стратэгіі, на наш погляд, з’яўляецца праца І. У. Федзякіна 
«Дзяржаўнае тэлебачанне як інструмент дзяржаўнай інфармацыйнай 
палітыкі: паліталагічны аналіз расійскага і замежнага вопыту» [196]. 
У ёй даследчык звяртае ўвагу на мадэлі функцыянавання тэлебачання 
ў розных краінах, спецыфіку ўзаемадзеяння ўладных структур з тэле-
кампаніямі і стратэгіі аптымізацыі іх адносін, спрабуе вылучыць 
прыярытэтныя задачы тэлевяшчання ў рэалізацыі інфармацыйнай 
палітыкі, робіць высновы наконт суадноснасці замежнай спецыфікі 
палітычнай дзейнасці і расійскай медыйнай рэальнасці, ставіць пытанне 
аб супярэчнасці паміж важным прынцыпам неўмяшальніцтва многіх 
дзяржаў у вяшчальныя стратэгіі тэлеканалаў і прыцягненнем тэлевізій-
ных СМІ да рэалізацыі дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі. Пры гэтым 
стварэнне медыйных паведамленняў як ажыццяўленне комплексу ін-
фармацыйна-вытворчых мерапрыемстваў аўтар не асвятляе. 

Медыятэксты як матэрыял даследавання. Выбар метадаў для 
даследавання феномена звязаны з іх спецыфікай. Прафесар Р. Я. Сал-
ганік вызначае медыятэкст у якасці разнавіднасці тэксту, які нале-
жыць масавай інфармацыі, характарызуецца асаблівым тыпам аўтара 
(прынцыповае супадзенне вытворцы маўлення і яго суб’екта), спецы-
фічнай тэкставай мадальнасцю, разлічанай на масавага адрасата [174, 
с. 15]. Да асноўных катэгорый медыятэксту адносяць медыйнасць 
(дэтэрмінаванасць каналам камунікацыі), масавасць (сацыяльна арыен-
таванае ўзаемадзеянне), інтэграцыйнасць (палікодавасць) і адкрытасць 
(верагоднасць розных інтэрпрэтацый) [171].   

Прырода медыятэксту цікавіць прадстаўнікоў розных навук (філо-
лагаў, журналістаў, псіхолагаў, сацыёлагаў і інш.), паколькі яго функ-
цыянаванне непасрэдна звязана з уплывам на сацыялізацыю індыві-
даў, дынаміку развіцця грамадства, фарміраванне маўленчых ідэалаў, 
выбар пэўных мадэлей паводзін. Узаемадзеянне праз СМІ абумоўлі-
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вае ўсталяванне тых ці іншых стэрэатыпаў, групавых зрухаў і іншых 
змен у соцыуме. 

Медыятэксты актыўна вывучаюцца ў межах прагматыкі, герменеў-
тыкі, камунікатывістыкі, медыялінгвістыкі, лінгвакультуралогіі, кагні-
тыўнай лінгвістыкі, сацыялінгвістыкі, жанразнаўства, рыторыкі і інш.  

Паколькі медыятэкст на тэлебачанні функцыянуе пад уплывам 
шэрагу экстралінгвістычных фактараў, абумоўленых спецыфікай вы-
творчасці і ўспрыняцця паведамленняў, актуальным бачыцца выву-
чэнне тэлепраграм у аспекце дыскурснай практыкі.  

Дыскурсны падыход. Прафесар В. І. Іўчанкаў сцвярджае: «Дыскурс-
ны падыход да вывучэння публіцыстычных матэрыялаў дазваляе ўсеба-
кова ахапіць арыенціры на прасвятленне характару сувязей паміж роз-
нымі кагнітыўнымі сістэмамі і ўмовамі паспяховасці маўленчых актаў 
у канкрэтных сітуацыях» [81, с. 23]. Даследаванне медыятэкстаў як дыс-
курсу ў рэалізацыі прыярытэтаў дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі 
прапануе магчымасць прадэманстраваць залежнасць пабудовы творчых 
стратэгій не толькі ад спецыфікі СМІ, але і ад мэтавага адрасата і шы-
рокага сацыякультурнага і палітычнага кантэксту вяшчання.  

Звернемся да сутнасці феномена «дыскурс». Вучоны А. Г. Ларына 
вызначае дыскурс як маўленне, «пагружанае ў жыццё» [104]. Прад-
стаўнікі заходнееўрапейскай і амерыканскай лінгвістычнай традыцыі 
(Т. Ван Дэйк, З. Харыс) пад дыскурсам разумеюць звязнае маўленне 
ў вуснай і пісьмовай форме, у якой дакладна праяўляецца ўзаемадзе-
янне адрасанта і адрасата паведамлення, складаную камунікатыўную 
з’яву, якая ўключае ў сябе сацыяльны кантэкст, асаблівасці вытвор-
часці, распаўсюджвання і ўспрыняцця інфармацыі, культурна-ідэала-
гічны фон і г. д. У германа-аўстрыйскай школе (У. Маас, Ю. Лінк, 
Ю. Хабермас і інш.), якая развівалася на аснове канцэпцыі дыскурсу 
французскага даследчыка М. Фуко, дыскурс – моўнае адлюстраванне 
пэўнай грамадскай практыкі, упарадкаванае і сістэматызаванае свое-
асаблівым спосабам выкарыстання мовы ў кантэксце ідэалагічна і гіс-
тарычна абумоўленай ментальнасці [58, с. 744–745]. 

Шматбаковае азначэнне тэрміна «дыскурс» прапануе Н. Д. Аруцю-
нава: звязны тэкст у сукупнасці з экстралінгвістычнымі – прагматыч-
нымі, сацыякультурнымі, псіхалагічнымі і іншымі фактарамі; тэкст 
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у падзейным аспекце; маўленне, якое разглядаецца як мэтанакірава-
нае, сацыяльны акт як кампанент, які ўплывае на ўзаемадзеянне лю-
дзей і іх свядомасць [9, с. 136–137]. 

Прыведзеныя дэфініцыі падкрэсліваюць магчымасць супастаў-
ляць паняцці «медыятэкст» і «дыскурс» як «прадукт» і «працэс» з ак-
цэнтам на дынамічнасць аб’екта даследавання. Дыскурсны аналіз 
прадугледжвае аналіз часткі маўлення з улікам удзельнікаў гэтай 
падзеі, камунікатыўнай сітуацыі (таму гэта паняцце актуальнае пры 
вывучэнні вуснага маўлення, якое характэрна для тэлебачання). 

Такім чынам, мы звяртаемся да дыскурснага аналізу ў нашым 
даследаванні, паколькі, на наш погляд, ён дазваляе ўлічыць не толькі 
форму і змест тэлевізійнага тэксту, але і яго функцыянаванне ў эфі-
ры, характар камунікацыі і яе ўдзельнікаў.  

Вывучэнне эфектыўнасці медыйных твораў (і ў прыватнасці – тэ-
левізійных) можа быць больш прадуктыўным пры спалучэнні дыс-
курснага аналізу з рэсурсным падыходам. 

Рэсурсны падыход. Рэсурсны падыход, паняційны апарат якога 
склаўся ў сферы мадэлявання працэсаў вытворчасці і спажывання 
ў эканамічных сістэмах (Дж. Барні, К. К. Прахалад, Г. Хэмел, В. С. Каць-
кала і інш.), сёння набірае папулярнасць сярод даследчыкаў гумані-
тарных, прыродазнаўчых і тэхнічных дысцыплін, атрымлівае статус 
міждысцыплінарнага тлумачальнага прынцыпу ўзаемадзеяння аб’яд-
наных у сістэмныя комплексы аб’ектаў. Шырокая распаўсюджанасць 
рэсурснага падыходу пры даследаванні характару ўзаемадзеяння 
аб’ектаў, розных па сваёй прыродзе, звязана з тым, што ён дае магчы-
масць у тэрмінах адной мовы апісаць як патрабаванні, якія накладае 
знешняе асяроддзе на сістэму, так і ўнутраныя магчымасці сістэмы 
задавальняць гэтыя патрабаванні, што дазваляе ўвесці абмежаванні 
на разнастайнасць патэнцыяльна ажыццяўляемых варыянтаў узае-
мадзеяння сістэм [75]. У кантэксце тэорыі журналістыкі такую сістэму 
ўтварае сукупнасць сродкаў рознага характару (матэрыяльных, чала-
вечых і інш.), з дапамогай якіх адбываецца вытворчасць аўтарскага 
кантэнту, знешняе асяроддзе – сацыяльны кантэкст функцыянавання 
медыятэкстаў. 

Галоўны тэзіс рэсурснага падыходу: устойлівы поспех (як дасяг-
ненне пастаўленай мэты) залежыць ад наяўнасці ўнікальных рэсурсаў 
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і арганізацыйных здольнасцей (кампетэнцый), якія вызначаюць кан-
курэнтныя перавагі. Сутнасць рэсурснага падыходу заключаецца ў тым, 
што рэсурсы разглядаюцца як фактары вытворчасці, неабходныя для 
дасягнення выніку, пры гэтым пад рэсурсамі даследчыкі разумеюць 
рэальныя запасы, крыніцы чагосьці або сродкі, з дапамогай якіх ад-
бываюцца змены аб’екта ці суб’екта [11; 85; 88]. 

Як зазначае Л. І. Клачкова, рэсурс, у адрозненне ад патэнцыялу 
(як сукупнасці ўсіх наяўных магчымасцей), – рэальны актыў для да-
сягнення мэты, якім можна карыстацца, кіраваць, назапашваць, аб’-
ядноўваць, раздзяляць, узнаўляць яго і інш. [88]. 

Такім чынам, калі мы разглядаем тэлевізійную журналістыку як 
працэс мэтанакіраванай вытворчасці масавага аўдыявізуальнага пра-
дукту, рэсурсны падыход дазваляе аналізаваць перспектыўнасць тых 
ці іншых сродкаў у кантэксце дасягнення пэўнай камунікатыўнай мэ-
ты, а таксама выяўляць іх заканамернасці ўзаемадзеяння ў працэсе 
стварэння медыятэкстаў. 

Яскравы прыклад выкарыстання рэсурснага падыходу ў тэорыі 
журналістыкі – працы Н. Ц. Фральцовай аб сутнасці творчай дзейнасці 
тэлежурналістаў. Згодна з меркаваннем даследчыцы, такая дзейнасць 
з’яўляецца складанаарганізаваным феноменам, які ажыццяўляецца 
дзякуючы выкарыстанню і падтрымцы комплекснага рэсурсаўтвараль-
нага патэнцыялу, змест якога абумоўлены рэсурсамі сацыягеннымі 
(якасным развіццём грамадства і адпаведным тыпам сацыяльнага 
статусу асобы); тэхнагеннымі (уключаюць у сябе магчымасці забеспя-
чэння творчасці адпаведнымі матэрыяльнымі сродкамі); навукаёміс-
тымі (прадугледжваюць забеспячэнне творчасці навуковымі дасяг-
неннямі). Найбольш значнымі, на погляд Н. Ц. Фральцовай, з’яўля-
юцца рэсурсы антрапагенныя і сацыякультурныя, паколькі на гэтым 
полі фарміруюцца матывацыя і гатоўнасць творчай асобы ўспрыняць 
і вырашыць шматкрокавыя задачы, якія ўзнікаюць падчас дзейнас-
ці [199]. 

Заканамернасці выкарыстання тых ці іншых творчых рэсурсаў у пра-
цэсе вытворчасці прадукту і ажыццяўлення асноўных функцый журна-
лістыкі ў айчынным асяроддзі адлюстраваны ў працах Б. В. Стральцова 
[183], А. Г. Слукі [168], С. В. Дубовіка [63], В. Р. Булацкага [33], А. У. Ба-
ранавай [14], В. П. Вараб’ёва [38], В. М. Шэіна [210], Т. Д. Арловай [138], 
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Д. М. Драздова [61], Л. І. Мельнікавай [126], А. А. Градзюшкі [48] і ін-
шых беларускіх даследчыкаў СМІ.  

Прагматычны аспект. Прагматычным аспектам СМІ займаюцца 
сёння такія даследчыкі, як Н. І. Клушына [89], Я. І. Шэйгал [211], Я. Н. Ба-
соўская [16], В. М. Самусевіч [165], Н. М. Трошына [191], І. М. Дзяла-
шынскі [56] і інш. 

Прагматыка – галіна даследаванняў у семіётыцы і мовазнаўстве, 
у якой вывучаецца функцыянаванне моўных знакаў у маўленні, адносі-
ны паміж выказваннем, прамоўцам і кантэкстам (сітуацыяй) [3; 108]. 

Прагматычны змест тэксту арганізаваны мэтанакіраваным чынам, 
падчас яго фарміравання, па-першае, аўтар сарыентаваны ў адрэзку 
рэчаіснасці яшчэ да непасрэднага знаёмства з фактам (валодае 
веданнем дастатковай колькасці сэнсавых пазіцый – прэсупазіцый – 
адрэзка рэчаіснасці), па-другое, у свядомасці аўтара сэнсы канкуры-
руюць адзін з адным за права аформіць пазіцыю ў змесце тэксту 
(колькасць прэсупазіцый больш за колькасць пазіцый), па-трэцяе, 
выніковае рашэнне аб уключэнні таго ці іншага сэнсу ў змест тэксту 
прымаецца аўтарам ад прагматычнай сітуацыі тэксту (комплексу мэт 
і задач).  

Дзейнасць па рэалізацыі прагматычнага зместу тэксту пачынаец-
ца з мадэлявання сэнсаў выбраных ключавых элементаў адлюстраванай 
рэчаіснасці. Прагматычныя адносіны «чалавек – знак» заключаюцца 
ў самім моманце выбару аўтарам таго ці іншага сэнсавага элемента, 
які на этапе выражэння ператвараецца ў знак, а прагматычныя адно-
сіны «знак – чалавек» дзейнічаюць на этапе ўспрымання зместу тэкс-
ту рэцыпіентам [206]. 

Такім чынам, прагматычны змест, як сцвярджае даследчык А. У. Ша-
бельнік, «атрымлівае ў працэсе стварэння тэксту своеасаблівыя якасці: 
а) мэтанакіраванасці, у адпаведнасці з прагматычнай сітуацыяй тэкс-
ту; б) прадуманасці, у разгорнутай сістэме адбору і выбару элементаў, 
які ажыццяўляе аўтар; в) эфектыўнасці, аптымальнай арганізацыі маў-
ленчых сродкаў для дасягнення комплексу мэт аўтара» [206]. 

Паколькі сёння СМІ разглядаюцца як найважнейшы сацыяльны 
інстытут фарміравання грамадскай думкі, а масавая камунікацыя 
часта разумеецца як грамадска значнае пасланне, накіраванае па ка-
налах СМІ масаваму адрасату з мэтай уздзеяння на масавую свядо-
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масць, прагматычны падыход у даследаванні медыятэкстаў дэманструе 
значную выніковасць [89]. Прагматычнае вывучэнне дазваляе выяў-
ляць спецыфіку працэсу стварэння медыяпрадуктаў ад творчай задумы 
да рэалізацыі, кадзіравання і дэкадзіравання ў іх пэўных сэнсаў.  

Падчас аналізу медыяўздзеяння на грамадскую свядомасць дас-
ледчая ўвага акцэнтуецца на наступнай сукупнасці прагматычных 
эфектаў: 

1. Эфекты кагнітыўныя (фарміраванне ўстановак і маўленча-мыс-
ліцельных стэрэатыпаў; вызначэнне актуальных прыярытэтаў; пашы-
рэнне ўяўленняў людзей; удакладненне каштоўнасных арыентацый). 

2. Эфекты афектыўныя (уплыў на маральны стан чалавека і сту-
пень адчужэння ў калектыве/грамадстве; фарміраванне пачуцця за-
непакоенасці, трывогі, страху і інш.). 

3. Эфекты паводзін (актывізацыя/неактывізацыя якой-небудзь дзей-
насці; накіраванне розных відаў акцый; правакаванне альтруісцкіх 
і іншых праяў) [24, c. 102–104]. 

Выніковасць уздзеяння медыятэкстаў можа назірацца ў духоўнай 
сферы (грамадская свядомасць, псіхалагічны стан, настрой, мерка-
ванні) і ў сферы паводзін (учынкі, дзеянні, лад жыцця) адрасатаў.  

Падчас прагматычнага аналізу даследуюцца два спосабы камуні-
катыўнага ўплыву медыяпаведамленняў – перакананне і ўнушэнне. 
Пад перакананнем мы разумеем пэўны зрух у свядомасці людзей, які 
робіць іх гатовымі абараняць канкрэтны пункт гледжання. У камуніка-
цыі праз СМІ перакананне ажыццяўляецца праз стварэнне і перадачу 
медыяпаведамленняў, у якіх пэўныя пазіцыі пацвярджаюцца рацыя-
нальнымі і эмацыянальнымі аргументамі ў вербальнай і невербальнай 
форме [24; 114]. 

Унушэнне – магчымасць навязваць чалавеку любыя дзеянні, мер-
каванні і інш., у тым ліку тыя, якія супярэчаць яго ўстаноўкам [205]. 
Яно прадугледжвае незаўважнае ўздзеянне на свядомасць праз выка-
рыстанне пэўных псіхалагічных методык, тэхнічных сродкаў і іншых 
медыйных рэсурсаў. 

Як слушна сцвярджаюць даследчыкі (гл. працы Н. І. Клушынай [89], 
С. У. Балтаевай [27] і інш.), элементы ўнушэння суправаджаюць функ-
цыянаванне медыятэксту нават без усведамлення журналістамі эфек-
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таў, якія аказвае іх прадукт на спажыўца (рытм аўдыявізуальнага тэк-
сту, наяўнасць вялікай колькасці паўтораў і інш.). 

Камунікатыўна-кагнітыўны аспект. Даследаванне эфектыўнас-
ці медыятэкстаў патрабуе разумення спецыфікі іх успрымання і ін-
тэрпрэтацыі ў свядомасці адрасата. Кагнітыўны падыход пры дасле-
даванні медыя выкарыстоўваюць Р. Я. Салганік [175], Т. Г. Дабра-
склонская [58], А. У. Аляніч [137], В. С. Раманькоў [160], В. У. Красных 
[98] і інш.  

Камунікатыўна-кагнітыўны падыход да вывучэння моўных з’яў базі-
руецца на ўяўленнях аб тым, што ў аснове мовы як знакавай сістэмы і яе 
дыскурсіўнай дзейнасці ляжыць сістэма ведаў аб свеце – канцэптуаль-
ная карціна свету. Асноўны пастулат камунікатыўна-кагнітыўнага дасле-
давання вылучае даследчыца З. І. Камарова: «Моўны знак вывучаецца 
не як статычная адзінка, а з пазіцыі яго функцыянавання ў дыскурсе, 
у якім ён выкарыстоўваецца» [92, с. 461]. 

Важнейшымі катэгорыямі кагнітыўнай лінгвістыкі з’яўляюцца 
канцэпт і маўленчая карціна свету, а кагнітыўны аналіз медыятэксту 
скіраваны на вывучэнне апошняга ў якасці выніку і інструмента 
пазнання [92, с. 460; 171]. У гэтым аспекце пры вызначэнні бягучых 
уяўленняў, якія фарміруюць СМІ, надаецца вялікая ўвага вербальным 
сродкам медыявытворчасці, паколькі мова ў любых тэкстах, згодна 
з пазіцыяй В. А. Звягінцава, выконвае функцыі дыскрэтызацыі ведаў, 
іх аб’ектывізацыі і інтэрпрэтацыі [73, с. 195; 92]. У якасці цэнтральнай 
праблемы выступаюць пытанні, звязаныя з устанаўленнем узаемасу-
вязей у кагнітыўным ланцужку «розум (свядомасць) – мова – рэпрэ-
зентацыя – канцэптуалізацыя – катэгарызацыя – успрыняцце» [92; 96]. 

Да канцэптаў, асноўных моўных знакаў-маркераў, адносяць мен-
тальныя феномены, якія маюць назвы ў мове і адлюстроўваюць куль-
турна-нацыянальныя ўяўленні індывідаў аб свеце.  

Праз метады кагнітыўнай лінгвістыкі можна выявіць значэнне 
і спосабы рэпрэзентацыі розных канцэптаў у медыямаўленні. У сувязі 
з гэтым кагнітыўны аналіз асвятлення найважнейшых праблем у тэк-
стах СМІ паказвае, як складваецца агульная інфармацыйная карціна 
свету, у чым праяўляецца нацыянальна-культурная спецыфіка ме-
дыяландшафтаў канкрэтных краін і інш. [164; 171, с. 42–43]. 
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Аналіз канцэптаў у маўленні прадстаўнікоў мэтавай групы, на 
якую скіравана медыяўздзеянне, дазваляе рабіць пэўныя высновы на-
конт выніковасці камунікацыі – якасці дасягнення тых ці іншых па-
стаўленых мэт, а таксама перспектыўнасці далейшай працы па ства-
рэнні тэкстаў. 

Такім чынам, кагнітыўны падыход дазваляе адказаць на найваж-
нейшыя пытанні аб спосабах узаемадзеяння паміж аб’ектыўнай рэча-
існасцю і яе медыярэпрэзентацыяй [171]. Тэксты СМІ ў гэтым кантэкс-
це разглядаюцца ў першую чаргу не як метад адлюстравання свету, 
а як сродак яго інтэрпрэтацыі, каментавання і ацэнкі, што спрыяе 
фарміраванню пэўнай ідэалогіі, стэрэатыпаў і іміджаў. 

Сацыялінгвістычны аспект. Да сацыялінгвістычнага аспекту ме-
дыятэкстаў звяртаюцца даследчыкі Л. П. Крысін [19], Ю. І. Меднікава 
[121], Я. С. Ашнін [10], І. П. Лысакова [111], Т. І. Краснова [97] і інш. 

Сацыялінгвістычны падыход да вывучэння працэсу камунікацыі, 
па меркаванні даследчыкаў, прадугледжвае аналіз асаблівасцей удзель-
нікаў узаемадзеяння як прадстаўнікоў той ці іншай сацыяльнай гру-
пы і аналіз абставін зносін у шырокім сацыякультурным кантэксце 
[19; 84]. 

Вылучаюцца два тыпы дыскурсу: персанальны (бытавы і быційны) 
і інстытуцыянальны. У першым выпадку камунікатар раскрываецца 
як асоба, у другім – як прадстаўнік пэўнага сацыяльнага інстытута. 
У бягучым даследаванні нас цікавіць інстытуцыянальнае ўзаемадзе-
янне. 

Інстытуцыянальны дыскурс уяўляе сабой узаемадзеянне статусна-
ролевых адносін, адной з яго разнавіднасцей з’яўляецца масава-ін-
фармацыйны дыскурс [84]. Інстытуцыянальны дыскурс характарызуюць 
дзве сістэмаўтваральныя прыкметы – мэты і ўдзельнікі камунікацыі. 
Мэты абумоўлены спецыфікай дзейнасці інстытутаў, асноўныя ўдзе-
льнікі – прадстаўнікі інстытута і людзі, якія да іх звяртаюцца. Адпа-
ведна, у масава-інфармацыйным дыскурсе гэта аўтары медыятэкстаў 
і іх спажыўцы. 

Варта адзначыць, што размежаванне на інстытуцыянальнае і пер-
санальнае ўзаемадзеянне ўмоўнае, паколькі даволі рэдка можна сус-
трэць зносіны без прыкмет праявы асобы камунікатара [84]. Тым не 
менш у кожнай сферы частотнасць такіх праяў адрозніваецца, да таго ж 
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інстытуцыянальнай камунікацыі характэрна пэўная ступень трафа-
рэтнасці. 

Аўтары прац па сацыялінгвістыцы вылучаюць чатыры групы 
прыкмет інстытуцыянальнага дыскурсу: канстытутыўныя прыкметы, 
прыкметы інстытуцыянальнасці, прыкметы тыпу інстытуцыянальна-
га дыскурсу, нейтральныя прыкметы. Канстытутыўныя прыкметы 
ўключаюць удзельнікаў, умовы, арганізацыю, спосабы і матэрыял ка-
мунікацыі – «людзей у іх статусна-ролевых і сітуацыйна-камуніка-
тыўных амплуа, сферу зносін і камунікатыўнае асяроддзе, матывы, 
мэты, стратэгіі, канал, рэжым, танальнасць, стыль і жанр узаемадзе-
яння (тэксты і/або невербальныя знакі)» [84].  

Сучаснаму масава-інфармацыйнаму дыскурсу асабліва ўласціва 
сціранне падзелу паміж бытавымі і інстытуцыянальнымі зносінамі, 
паколькі ў многіх медыятэкстах дамінуе гульнявы кампанент, а сама 
камунікацыя СМІ з адрасатам нярэдка імкнецца імітаваць сітуацыю 
міжасобаснага ўзаемадзеяння (асабліва актуальна ў адносінах да тэ-
лебачання).  

Масава-інфармацыйны дыскурс з-за спецыфікі арганізацыі ўзае-
мадзеяння зручна даследаваць у семіясацыяпсіхалагічнай парадыгме, 
якая разглядае сацыяльную камунікацыю як матываваны і мэтанакі-
раваны абмен дзеяннямі, звязанымі са стварэннем і інтэрпрэтацыяй 
тэкстаў – тэкставай дзейнасцю. Эфектыўнасць тэкставай дзейнасці 
звязана з яе асаблівасцямі – канкрэтна-гістарычнымі ўмовамі, пры-
ватнымі жыццёвымі сітуацыямі і семіяпсіхалагічнымі характарысты-
камі камунікатараў (узровень камунікатыўна-пазнавальных уменняў, 
навыкі аперыравання сэнсавай інфармацыяй, уключанай у тэкст, 
і інш.) [60]. 

Для павышэння эфектыўнасці даследавання сучасная сацыялінг-
вістыка валодае ўласнымі метадамі збору даных, пазычанымі ў са-
цыялогіі: анкетаванне, інтэрв’юіраванне, уключанае назіранне, са-
цыялінгвістычны эксперымент, ананімныя назіранні над маўленнем 
камунікатараў у грамадскіх месцах і інш. Іх выкарыстанне дапамагае 
падрабязна акрэсліць найважнейшыя характарыстыкі асноўных ка-
мунікатараў і іх адрасатаў і спрагназаваць, як пазначаная спецыфіка 
ўплывае на працэс узаемадзеяння. 
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Аўтар дапаможніка выкарыстоўваў уключанае назіранне за зды-
мачным працэсам на тэлеканалах АНТ, СТБ, «Беларусь 1» і інш. для 
выяўлення асаблівасцей працы журналістаў, вядучых, рэдактараў, рэ-
жысёраў і іншых спецыялістаў падчас стварэння медыятэкстаў для 
ажыццяўлення медыякамунікацыі, вызначэння методык падбору 
персанажаў для трансляцыі ідэй, іх магчымых роляў і амплуа, тыповых 
маўленчых паводзін вядучых, герояў і гледачоў у межах спецыяльна 
падрыхтаванага экраннага дзеяння. Акрамя таго, метады сацыялінг-
вістыкі ўжываюцца пры вывучэнні адрасата камунікацыі: анкетаван-
ні выбранай мэтавай групы даюць магчымасць апісаць тэхнічную 
і змястоўную спецыфіку ўзаемадзеяння аўдыторыі з тэлевізійнымі 
тэкстамі, ацаніць ранжыраванне тэлепрадуктаў гледачом, выявіць 
адносіны да асноўных ідэй дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі і да-
поўніць актуальны партрэт сацыяльнай групы новымі звесткамі. 

Жанравы аспект. Асаблівасці падачы той ці іншай інфармацыі 
ў СМІ абумоўлены не толькі мэтай, кантэкстам, пазнавальнымі маг-
чымасцямі і сацыяльна-ролевай спецыфікай удзельнікаў камунікацыі. 
Як адзначалася, масмедыйнаму дыскурсу характэрна трафарэтнасць, 
якая праяўляецца ў тым ліку і ў наяўнасці агульнапрынятых форм – 
жанраў медыятэкстаў. 

Слова «жанр» прыйшло з французскай мовы (куды патрапіла ра-
ней з лацінскай), дзе першапачаткова мела значэнне «від» або «клас». 
Сёння існуе вялікая колькасць трактовак гэтага паняцця і падыходаў 
да яго даследавання, але фундаментам, тэарэтычнай базай сучаснага 
жанразнаўства (у тым ліку вывучэння журналісцкіх жанраў) з’яўляец-
ца тэорыя маўленчых жанраў М. М. Бахціна. Філосаф вызначаў жанр 
як адносна ўстойлівы тэматычны, кампазіцыйны і стылістычны тып 
выказвання, які суадносіцца з тыповымі сітуацыямі маўленчых зно-
сін, тыповымі тэмамі, а значыць, і некаторымі тыповымі кантактамі 
значэнняў слоў з канкрэтнай рэальнай рэчаіснасцю пры тыповых аб-
ставінах [17].  

Жанраваму аспекту журналістыкі прысвечаны працы Б. В. Страль-
цова [182], А. А. Цяртычнага [190], Р. А. Барэцкага [30], С. М. Ільчанкі 
[78] і інш.  

Звернемся да вызначэння сутнасці феномена. У кантэксце дасле-
давання найбольшую цікавасць уяўляюць працы  тэарэтыкаў тэлеві-
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зійнай журналістыкі. Так, імі жанр трактуецца як гістарычна вызна-
чаны тып адлюстравання рэальнай рэчаіснасці, якая валодае шэрагам 
адносна ўстойлівых рыс [200]. Больш канкрэтным, на наш погляд, 
можна лічыць дэфініцыю С. М. Ільчанкі: «Жанр – форма арганізацыі 
таго ці іншага матэрыялу для вырашэння канкрэтнай творчай зада-
чы» [79].  

Даследчыкі Н. В. Вакурава і Л. І. Маскоўкін пад жанрам разумеюць 
тып твораў, які склаўся гістарычна, мае агульныя ўласцівасці і зака-
намернасці і можа быць ахарактарызаваны па чатырох асноўных 
прыкметах: 1) функцыянальная скіраванасць; 2) ступень агульнасці 
апавядання (глыбіня ў інтэрпрэтацыі фактаў і сувязей бягучай падзеі 
з іншымі); 3) ацэнка падзеі, або эмацыянальна-аксіялагічная скірава-
насць; 4) характар выкарыстання тых ці іншых выяўленча-выразных 
сродкаў у рознай ступені і суадносінах [36]. 

Нам падаецца рэлевантным у адносінах да тэлежурналістыкі вы-
значэнне жанраў аўтарам манаграфіі «Тэлебачанне: тэорыя і практы-
ка» В. В. Ягоравым: жанр – гэта канкрэтнае адзінства своеасаблівых 
уласцівасцей формы і зместу ў іх асноўных рысах – у своеасаблівай 
кампазіцыі, выразнасці, маўленні, рытме перадачы; апрадмечванне 
аўтарскай задумы [101, с. 11].  

Пад тэлевізійным жанрам мы будзем разумець канкрэтны тып тво-
раў для тэлевізійнага вяшчання, які адлюстроўвае пэўную рэчаіснасць 
своеасаблівым чынам і валодае тым ці іншым наборам фармальных 
і змястоўных характарыстык, якія адрозніваюць яго ад іншых жанраў. 

У структуру жанру даследчыкі ўключаюць такія ўтваральныя эле-
менты, як прадмет адлюстравання, мэтавую аўтарскую ўстаноўку ці 
функцыю тэксту, а таксама метады адлюстравання рэчаіснасці [94, 
с. 370; 212, с. 52]. Дэталёвае апісанне жанраўтваральных фактараў 
прадставілі ў сумесным даследаванні журналісцкіх тэкстаў А. А. Палікар-
паў, В. В. Кукушкіна, В. І. Вінаградава, Я. Ф. Пірацінская, С. А. Саўчук: 

1) прадмет паведамлення (адлюстравання) – тып зафіксаванай рэ-
чаіснасці: характар адлюстраванага аб’екта; актуальнасць/неактуаль-
насць, сацыяльная значнасць/нязначнасць інфармацыі аб ім; наяў-
насць або адсутнасць апісаных у тэксце з’яў; 
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2) камунікатыўная мэтавая ўстаноўка: інфармаванне, пабуджэн-
не, жаданне растлумачыць і інш.; 

3) кампазіцыйна-стылёвая форма тэксту (фактычна метады ад-
люстравання рэчаіснасці): выбар формы інтэрпрэтацыі і персаніфіка-
цыі інфармацыі, тып «вобраза аўтара», метад выражэння ацэнкі 
ў тэксце (адкрыты або схаваны), ступень стандартызацыі формы па-
дачы [143, с. 543]. 

Можна зрабіць выснову, што жанры характарызуюцца розным 
змястоўным напаўненнем, формай прэзентацыі падзей і фактаў, сту-
пенню суб’ектыўнасці, функцыянальнай скіраванасцю і інш. 

Жанравы падыход дазваляе вызначыць асноўныя прынцыпы ад-
бору і арганізацыі матэрыялу ўнутры канкрэтнага медыйнага прадук-
ту ў залежнасці ад мэты яго аўтараў і выбраных журналісцкіх прыё-
маў, тэхнічных і чалавечых рэсурсаў. Варта дадаць, што выяўленне 
найбольш папулярных жанраў у мэтавага адрасата і вывучэнне іх спе-
цыфікі непасрэдна звязаны з прагназаваннем эфектыўнасці паведам-
ленняў і таму маюць вялікае значэнне для даследчыкаў медыяўздзе-
яння. Прадукты, якія аўдыторыя прымае пазітыўна і глядзіць часцей 
за іншыя, характарызуюцца вялікай уплывовасцю з-за станоўчай на-
строенасці і працягласці кантактавання са спажыўцом. 

Менавіта пазначаныя прычыны абумовілі арыентацыю аўтара дапа-
можніка на жанравы падыход пры вывучэнні патэнцыялу тэлевізійных 
рэсурсаў. Ацэнка стану жанравай сістэмы тэлевізійных медыятэкстаў ра-
зам з выяўленнем найбольш папулярных жанраў у даследаванай мэтавай 
групы скіравана на пошук аптымальных схем спалучэння тэлевізійных 
рэсурсаў, найбольш перспектыўных форм медыятэкстаў для рэалізацыі 
канкрэтных задач дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі.  

Існуюць розныя падыходы да вылучэння жанраў (тэкставы, дыскурс-
ны і інш.) і крытэрыі іх класіфікацыі (аб’ект адлюстравання, структура 
апавядання, вядучы прынцып адлюстравання рэчаіснасці і інш.). 

Такім чынам, даследаванне тэкстаў тэлевізійнай журналістыкі 
ў прагматычным, сацыялінгвістычным, камунікатыўна-кагнітыўным 
і жанравым аспектах пры выкарыстанні дыскурснага аналізу і рэсурс-
нага падыходу дазваляе ўсебакова раскрыць сутнасць ажыццяўлення 
ідэалагічных прыярытэтаў праз СМІ, максімальна ўлічыць уплыў 
знешніх і ўнутраных фактараў на журналісцкую дзейнасць, выявіць 
аптымальныя спалучэнні рэсурсаў вытворчасці кантэнту. 



 107

2.3. ГЛЯДАЦКІЯ ПРЫЯРЫТЭТЫ 
БЕЛАРУСКАЙ МАЛАДЗЁЖНАЙ АЎДЫТОРЫІ 

 
Для таго каб вызначыць спецыфіку тэлевізійнай камунікацыі ма-

ладой беларускай аўдыторыі, намі было праведзена анкетаванне, 
у якім прынялі ўдзел 1263 рэспандэнты. Паколькі агульная колькасць 
насельніцтва ва ўзросце ад 14 гадоў да 31 года на пачатак 2016 г. скла-
дала 2 058 020 чалавек, пры давернай верагоднасці 97 % хібнасць да-
следавання складае не больш за 3,1 %. Колькасць апытаных усіх трох 
узроставых падгруп прыкладна аднолькавая (трохі больш за 30 %), 
што дазваляе максімізаваць дакладнасць выяўлення найбольш папу-
лярнага адказу мэтавага адрасата. 

Анкета ўключыла пытанні, якія дазваляюць ацаніць як змястоў-
ныя, так і тэхнічныя асаблівасці камунікацыйных паводзін беларускіх 
маладых грамадзян у экранным тэлевізійным асяроддзі.  

Паколькі 2015 год быў аб’яўлены Годам моладзі, значна больш, 
чым звычайна, праграм беларускага вяшчання ў аналізуемы перыяд 
было скіравана на пазначаную аўдыторыю [192]. Так, згодна з матэ-
рыяламі пасяджэння калегіі Міністэрства інфармацыі (люты 2016 г.), 
на канале «Беларусь 2» сярод іх – маладзёжнае рэаліці-шоу «Панаехалі», 
штодзённае ток-шоу «Перазагрузка», праграмы «Пін_код», «Тэлерані-
ца» і дакументальны серыял «Партызаны», прымеркаваны да 70-год-
дзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў (створаны 
па матэрыялах расследаванняў маладых журналістаў). Маладзёжнай 
тэматыцы былі прысвечаны асобныя выпускі грамадска-палітычнага 
ток-шоу «Форум» («Беларусь 1») і «Справа прынцыпу» (АНТ). 

На маладзёжную глядацкую аўдыторыю былі разлічаны праграмы 
«Я магу», «Раскадроўка», «Пра гаджэты», «Нашы», «Мы беларусы – 
мірныя людзі!» («Беларусь 1»); «Капейка ў капейку», «Кіпень», «Вы-
шэй за дах», «Ікра», рэаліці-шоу «Хачу ў тэлевізар» («Беларусь 2»); 
«Я спяваю», адборачныя канцэрты Нацыянальнай прэміі «Ліра» (АНТ); 
«Зорны рынг», «Спяваючыя гарады», інтэлект-шоу «Разумней не пры-
думаеш» (СТБ). 

Аб маладых суайчынніках, якія праславілі Беларусь сваімі дасяг-
неннямі, распавядалі праграмы «Нашы», «Добрай раніцы, Беларусь», 
«Арэна», «Ведай нашых» («Беларусь 1»); «Вось гэта да!» («Беларусь 2»); 
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«Наша раніца» (АНТ); «СТБ-Спорт», «Раніца. Студыя добрага наст-
рою» (СТБ). 

Тым не менш не заўжды планы адносна скіраванасці вяшчання 
адпавядаюць рэчаіснасці і мэтавая аўдыторыя супадае з рэальнай. 
Акрэслім камунікатыўную сітуацыю.  

Найбольш папулярныя экранныя прылады. Рэспандэнты пры 
праглядзе тэлепраграм і серыялаў выкарыстоўваюць у асноўным кам-
п’ютар – 71,2 % адказаў, прычым 29,4 % пазначаюць яго ў якасці адзінай 
прылады для прагляду. Выключна па тэлевізары глядзяць перадачы 
толькі 17,2 %, хоць у цэлым тэлевізар на сёння застаецца актуальным 
сродкам узаемадзеяння: яго выкарыстоўваюць 53,7 % рэспандэнтаў. 
Глядзіць перадачы на смартфоне амаль кожны чацвёрты (24 %), але 
выключна смартфон пазначаны толькі ў 3,8 %. Аналагічная сітуацыя 
з планшэтам: агульная колькасць гледачоў – 13,7 %, прагляд выключ-
на на планшэце – толькі ў 1,7 %. Даныя пацвярджаюць, што ўзрастае 
папулярнасць мультыэкраннага тэлеглядзення. Камп’ютар і тэлевізар 
выбірае кожны пяты малады глядач (21,6 %). 

Калі разбіраць статыстыку па ўзроставых падгрупах, можна заўва-
жыць, што працэнт выкарыстання тэлевізара адрозніваецца нязначна 
(56 % – малодшая падгрупа (14–17 гадоў), 51,2 % – сярэдняя (18–22 га-
ды), 54,3 % – старэйшая (23–31 год)), але папулярнасць камп’ютара 
ў малодшых рэспандэнтаў зніжаецца амаль на 10 % – да 62,0 % (для 
параўнання: група 18–22-гадовых дэманструе 77,6 %, 23–31 – 73,1 %). 
Пры гэтым у школьнікаў павышаецца актыўнасць ужывання смарт-
фонаў і планшэтаў (32,9 % і 20,6 % адпаведна). Сярэдняя група выбі-
рае смартфон у 23,3 % выпадкаў, планшэт – у 12,1 %, старэйшая – ад-
паведна ў 16,3 % і 8,9 %. Такім чынам, можам назіраць адваротную 
залежнасць частотнасці выкарыстання гаджэтаў ад узросту – чым ма-
ладзейшая аўдыторыя, тым большая верагоднасць, што яна будзе 
звяртацца пры тэлепраглядзе да альтэрнатыўных прылад. Верагодна, 
узрастанне папулярнасці планшэтаў у моладзі звязана з тым, што 
дзецям шэрагу беларускіх школ сёння прапануецца выкарыстоўваць 
планшэт як альтэрнатыву папяровым кнігам, адпаведна, павялічва-
ецца колькасць карыстальнікаў пазначаных экранных прылад у ме-
жах мэтавай групы. Тым не менш падобныя з’явы могуць быць выні-
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кам развіцця тэхнічнага асяроддзя і суадносяцца са спецыфікай вы-
шэйапісанага феномена пакалення Z. У любым выпадку, тэлевытвор-
цам для захавання аўдыторыі і прыцягнення неахопленых сегментаў 
варта звяртаць увагу на неабходнасць пераходу ў інтэрнэт, развіцця 
сайтаў перадач і каналаў, стварэння магчымасці для прагляду праграм 
на камп’ютары (у першую чаргу) і на мабільных прыладах – асабліва калі 
гаворка ідзе аб праграмах для гледачоў ад 14 да 17 гадоў. 

Рэйтынг вядучых тэлеканалаў. На пытанне «Якія тэлеканалы 
вы гледзіце часцей за ўсё (у тым ліку праз інтэрнэт)?» адказалі 1227 
апытаных. Сярод самых папулярных тэлеканалаў – ТНТ (47,2 %), АНТ 
(36,7 %), «Euronews» (24,4 %), «TV 1000» (19,1 %), «Беларусь 1» (17,2 %), 
«Беларусь 2» (14,9 %). Астатнія названыя тэлеканалы ахопліваюць 
менш за адну дзясятую маладой беларускай аўдыторыі: «НТВ-Бела-
русь» – 9,9 %, ВТВ – 9,6 %, «РТР-Беларусь» – 9,5 %, СТБ – 5,3 %, «Бела-
русь 5» – 3,2 %, «8 канал» – 2,4 %, «Беларусь 3» – 2,3 %, «22» – 2,0 %, 
«Europa Plus TV» – 1,6 %, «Мір» – 1,5 %. Найбольш частотныя адказы 
рэспандэнтаў – толькі ТНТ (10,8 %), толькі «Euronews» (5,8 %), толькі 
АНТ (4,6 %). У графе «іншае» (26,1 %), акрамя прыватных густаў ад-
носна выбару тэлеканалаў, пазначалася, што рэспандэнты глядзяць 
серыялы або канкрэтныя тэлепраграмы праз сеціва. 10 % апытаных 
пазначылі, што не глядзяць тэлевізар увогуле або звяртаюцца да тэ-
левяшчання толькі ў выключных выпадках.  

Розніца ў ранжыраванні праграм паміж узроставымі падгрупамі 
выглядае наступным чынам: 

1. Аўдыторыя 14–17 гадоў: ТНТ – 56,3 %, АНТ – 29,4 %, «TV 1000» – 
21,2 %, «Беларусь 1» – 17,6 %, «Беларусь 2» – 17,4 %, «Euronews» – 
16,6 %, ВТВ – 15,9 %, «НТВ-Беларусь» – 11,8 %, «РТР-Беларусь» – 10,5 %, 
СТБ – 4,9 %, «22» – 3,8 %, «Europa Plus TV» – 3,3 %, «8 канал» – 2,3 %, 
«Беларусь 5» – 2,3 %, «Беларусь 3» – 2,0 %, «Мір» – 0,7 %.  

2. Аўдыторыя 18–22 гады: ТНТ – 47,6 %, АНТ – 45,6 %, «Euro-
news» – 23,5 %, «Беларусь 1» – 21,4 %, «TV 1000» – 19,8 %, «Бела-
русь 2»– 16,9 %, «РТР-Беларусь» – 10,3 %, «НТВ-Беларусь» – 8,7 %, ВТВ – 
8,4 %, СТБ – 7,5 %, «Беларусь 3» – 2,5 %, «Беларусь 5» – 1,6 %, «8 канал» – 
1,6 %, «Мір» – 1,6 %, «Europa Plus TV» –  0,7 %, «22» – 0,6 %. 

3. Аўдыторыя ад 23 гадоў да 31 года: ТНТ – 37,8 %, АНТ – 34,0 %, 
«Euronews» – 33,0 %, «TV 1000» – 16,4 %, «Беларусь 1» – 12,1 %, «Бела-
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русь 2» – 10,3 %, «НТВ-Беларусь» – 9,8 %, «РТР-Беларусь» – 7,8 %, «Бе-
ларусь 5» – 5,8 %, ВТВ – 4,8 %, «8 канал» – 3,5 %, СТБ – 3,3 %, «Бела-
русь 3» – 2,3 %, «Мір» – 2,3 %, «22» – 1,8 %, «Europa Plus TV» – 1,0 %. 

Як сведчаць лічбы, ТНТ і АНТ лідзіруюць ва ўсіх узроставых пад-
групах, прычым у сярэдняй і старэйшай іх рэйтынг адрозніваецца ня-
значна, у той час як у малодшай ТНТ папулярней за АНТ амаль у два 
разы. Назіраецца адваротная залежнасць рэйтынгу тэлеканала ТНТ ад 
узросту мэтавай аўдыторыі – чым маладзей глядач, тым вышэй прадэ-
манстраваны рэйтынг. Увогуле, аўдыторыя 14–17 гадоў праяўляе най-
большую цікаўнасць да забаўляльнага кантэнту, таму рэйтынгі тэлека-
налаў «TV 1000», ВТВ і «Europa Plus TV», як і ў ТНТ, у гэтай групы 
таксама вышэйшыя, чым у другіх, – на 2–7 %.  

АНТ набывае найбольшую папулярнасць у студэнтаў (45,6 % у па-
раўнанні з 29,4 % і 34 %), «Euronews» – у выпускнікоў (33 % у параў-
нанні з 16,6 % і 23,5 %). Тэлеканал «Беларусь 2» глядзяць пераважна 
малодшая і сярэдняя падгрупы (17,4 % і 16,9 %), старэйшая аўдыторыя 
пазначае яго на 6–8 % радзей (10,3 %). Ніжэйшыя паказчыкі ў аўдыто-
рыі 23–31 год і адносна тэлеканала «Беларусь 1» – 12,1 % у параўнанні 
з 17,6 % і 21,4 %. 

Рэйтынг вядучых праграм. Каб высветліць найбольш папулярныя 
ў моладзі тэлепраграмы, мы прапанавалі рэспандэнтам спіс з 70 пера-
дач розных жанраў і форм, з якімі яны маглі пазнаёміцца ў айчынным 
эфіры ў 2014–2016 гг. У спіс увайшлі ў асноўным прадукты беларускай 
вытворчасці. Выключэнне склаў кантэнт канала «Беларусь 2», паколькі 
гэты вяшчальнік цалкам сарыентаваны на моладзь і пастаноўка замеж-
ных праграм у эфірную сетку з’яўляецца часткай праграмнай палітыкі 
рэдакцыі і яе стратэгіі ўплыву на маладога беларускага гледача.  

Для зручнасці аналізу інфармацыя згрупавана ў табліцы (дадатак А), 
якія змяшчаюць лічбы па прадукцыі асобных тэлеканалаў. Варта 
звярнуць асаблівую ўвагу на другую і трэцюю графы кожнай з табліц. 
Другая дэманструе працэнт знаёмых з дадзенай праграмай ад коль-
касці ўдзельнікаў апытання. Гэтыя лічбы характарызуюць ахоп вы-
бранай мэтавай групы і могуць даць ацэнку сукупнасці экстралінгвіс-
тычных фактараў: правільнасці размяшчэння перадачы ў эфірнай 
сетцы (падбор часу вяшчання), якасці і колькасці рэкламы і промаме-
рапрыемстваў, сфарміраванасці брэнда і пазнавальнасці праекта праз 
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яго назву, наяўнасці і разрэкламаванасці інтэрнэт-версій і архіваў 
праграм і інш. У трэцяй графе кожнай з табліц фіксуецца працэнт 
гледачоў, якім спадабалася праграма. Такія даныя дазваляюць рабіць 
высновы і адпавядае прадукт густам і псіхалагічным патрэбам аўдыто-
рыі, задавальняе ці не гледача ўнутранае і знешняе напаўненне пра-
грамы. У той час як колькасць знаёмай з праграмай аўдыторыі можа 
характарызаваць якасць праз сведчанне распаўсюджвання брэнда 
з дапамогай «сарафаннага радыё» і піяр без уліку паглядзеўшых праг-
раму разава, працэнт упадабаўшых прадукт гаворыць непасрэдна аб 
якасці, якая здольна трымаць гледача ля экрана і ўздзейнічаць на яго 
дастаткова працяглы час. Аднак пры невялікім ахопе аб’ектыўнасць 
паказчыкаў дадзенай графы можа ставіцца пад сумнеў. З гэтай пры-
чыны ў табліцах прадстаўлена графа «рэйтынг», якая ўлічвае і ахоп, 
і ацэнку праграмы гледачамі – у ёй паказаны працэнт упадабаўшых 
праграму ад усіх удзельнікаў анкетавання. Графа «не глядзеў» дэман-
струе перспектывы працы з аўдыторыяй на будучыню. Графа «ўсяго 
адказаў» дае магчымасць ацаніць колькасць гледачоў, якія змаглі 
згадаць, ці бачылі яны праграму, і параўнаць з агульнай колькасцю 
апытаных, што ў цэлым характарызуе якасць брэнда, настрой рэспан-
дэнтаў, таксама іх гатоўнасць адказваць на пытанні адносна праграм 
пэўнага тэлеканала і беларускага тэлебачання ўвогуле. 

Перш за ўсё мы звернемся да праграм, якія ў 2015 г. былі афі-
цыйна пазначаны Міністэрствам інфармацыі як «маладзёжныя» 
і прааналізуем іх эфектыўнасць. Як можна заўважыць у табл. 1.1, вы-
браныя праграмы дэманструюць ахоп аўдыторыі не ніжэй за 10,5 %, 
асобныя перадачы – больш за 35–45 % («Капейка ў капейку», «Я спя-
ваю», «Пін_код», «Спяваючыя гарады», «Хачу ў тэлевізар»). Выніковы 
рэйтынг прадуктаў вельмі разнастайны – ад 1,5 % («Раскадроўка») да 
32,9 % («Я спяваю!»). Найбольш папулярнымі праграмамі з пераліку, 
якія ўвайшлі і ў лідары па запатрабаванасці сярод усіх праграм сваіх 
каналаў-вяшчальнікаў, а таксама занялі месца ў спісе 20 найпаспяхо-
вейшых праграм у беларускай моладзі ўвогуле, сталі «Я спяваю!» 
(32,9 %), «Капейка ў капейку» (23,91 %) і «Панаехалі» (19,0 %). Можна 
зрабіць выснову, што беларускія вяшчальнікі здольны прапанаваць 
дастаткова якасны кантэнт, арыентаваны менавіта на моладзь (па-
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казчык у графе «спадабалася» не ніжэй за 19 %), але пры гэтым варта 
адзначыць, што колькасць гледачоў трэба павышаць: не менш за 46 % 
удзельнікаў анкетавання не бачылі прыведзеныя праграмы, аб чым 
сведчаць лічбы ў графе «не глядзеў» (не менш за 582 чалавекі па 
кожнай пазіцыі спісу).  

З градацыяй узроставых прыярытэтаў адносна прыведзенага 
спісу можна азнаёміцца ў табл. 1.2–1.4. Праграмы, пазначаныя вы-
шэй як найпаспяховыя, максімальную папулярнасць маюць у малод-
шай падгрупы («Я спяваю» – 39,65 %, «Капейка ў капейку» – 29,68 %, 
«Панаехалі» – 27,43 %), прычым і ахоп, і задаволенасць праграмамі 
паніжаюцца з павелічэннем узросту. 10 з 17 праграм больш за ўсё за-
патрабаваны сярэдняй падгрупай, прычым адчувальна выбіваецца 
праграма «Спяваючыя гарады» (22,37 % у студэнтаў супраць 15,46 % 
у школьнікаў і 12,75 % у выпускнікоў), што падымае яе на трэцяе мес-
ца сярод «любімых» праграм падгрупы 18–22 гадоў («Я спяваю!» – 34,90 %, 
«Капейка ў капейку» – 27,52 %, «Спяваючыя гарады» – 22,37 %, «Пана-
ехалі» – 17,23 %). Старэйшая падгрупа дэманструе самы нізкі працэнт 
(па ўсіх пазіцыях не больш за 14,71 %, акрамя перадачы «Я спяваю!» 
(24,51 %)), гэта гаворыць аб арыентацыі вяшчальнікаў пры вытвор-
часці на аўдыторыю 14–22 гадоў. Чатыры «любімыя» маладзёжныя 
праграмы ў выпускнікоў аналагічныя: «Я спяваю!» – 24,51 %, «Капей-
ка ў капейку» – 14,71 %, «Панаехалі» – 12,99 %, «Спяваючыя гарады» – 
12,75 %.  

«Беларусь 2». Як выключна маладзёжны пазіцыянуе сябе тэлека-
нал «Беларусь 2». Згодна з прыведзеным вышэй рэйтынгам тэлекана-
лаў ён уваходзіць у тройку самых папулярных айчынных вяшчальнікаў 
у моладзі (14,9 % – у цэлым, максімальны працэнт у аўдыторыі 14–17 га-
доў – 17,4 %), што гаворыць аб перспектывах праекта і высокай ступені 
адпаведнасці запытам на мэтавую аўдыторыю. Як ужо было зазначана, у 
спіс прапанаваных для ранжыравання перадач па гэтым тэлеканале 
быў уключаны ўвесь кантэнт з праграмнай сеткі, каб атрымаць агуль-
ную карціну і ацаніць канкурэнтаздольнасць беларускіх праграм на 
фоне вялікай колькасці запазычаных прадуктаў. У выніку найбольш 
высокі рэйтынг прадэманстравалі наступныя праграмы (гл. табл. 2.1): 
«Арол і рэшка» – 62,79 %, «Тэлебарометр» – 35,79 %, «Капейка ў капейку» – 
23,91 %, «Панаехалі» – 19,00 %, «Барышня-сялянка» – 18,92 %, «Пін_ 
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код» – 13,38 %, «Спортлато» – 12,43 %, «Кіпень» – 10,69 %, «Чалавек-
невідзімка» – 9,74 %, «Моду народу» – 8,71 %. Як можна заўважыць, 
у дзясятку найбольш паспяховых праграм патрапілі замежныя адзінкі 
(«Арол і рэшка», «Барышня-сялянка», «Чалавек-невідзімка» і «Моду 
народу») – выбар замежных праграм для пакупкі і трансляцыі можна 
лічыць абгрунтаваным. Пры гэтым беларускія перадачы не ўступаюць 
па папулярнасці замежным (6 з 10 лідараў – айчынная вытворчасць) 
і разам з імі ствараюць дастаткова цікавую праграму вяшчання, якая 
падыходзіць для моладзі. Тым не менш кампаніі варта працаваць 
з ахопам аўдыторыі, паколькі пры сітуацыі, калі «мне спадабалася» 
адказваюць 25–92 % паглядзеўшых праграмы, колькасць знаёмых 
з большасцю прадуктаў складае толькі 7–32 %, што значна паніжае 
выніковы рэйтынг як асобных перадач, так і канала ў цэлым. Ёсць 
пытанні, напрыклад, наконт месца асобных праграм у эфірнай сетцы. 
Так, «Спортлато» знаходзіцца ў эфіры ўжо доўгі час (актуальнае мес-
ца ў праграме вяшчання – аўторак – нядзеля 22.00) і паказвае ахоп 
48,18 %, але падабаецца толькі 25,82 % аўдыторыі. «Кулінарны экспе-
рымент» з ранішняга эфіру нядзелі падабаецца 59,41 % паглядзеў-
шых, але з-за таго, што з ім знаёмы толькі 13,46 % аўдыторыі, яго 
агульны рэйтынг ніжэй, чым у «Спортлато», на 5–6 %, праграма зай-
мае толькі 13-е месца па папулярнасці, хоць «Спортлато» трапляе 
ў дзясятку. Аналагічная сітуацыя з «Універ-шэф», «Два рублі», «Я хачу 
гэта ўбачыць» і інш. Павысіць рэйтынг дапамагло б таксама пашы-
рэнне архіва праграм на Youtube і галоўнае – аптымізацыя сайта 
разам з вывадам старонак у сацыяльных сетках канала і асобных пра-
грам на пярэдні план, паколькі, на сёння, нягледзячы на неблагую 
сітуацыю з прадстаўленасцю «Беларусь 2» у сеціве, каб знайсці тыя ці 
іншыя праграмы, патрэбна патраціць час. Інтэрнэт-сегмент кантэнту 
канала рэкламуецца не ў дастатковай ступені. 

Табліцы 2.2–2.4 фіксуюць розніцу ў рэйтынгах праграм «Беларусь 2» 
паміж узроставымі катэгорыямі. З іх, як і з агульнай статыстыкі па ка-
налах, бачна, што вяшчальнік у асноўным працуе на старэйшых школь-
нікаў і студэнтаў: па першай групе найбольшы рэйтынг у 8 праграм, па 
другой – у 11 з 21. Адзіная праграма, якая мае найбольшы рэйтынг у ста-
рэйшай аўдыторыі – «Тэлебарометр» (44,12 % у параўнанні з 23,69 % 
у малодшай і 39,60 % у сярэдняй). Рэйтынг астатніх у гэтай падгрупе, за 
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выключэннем дзвюх праграм («Арол і рэшка» (55,88 %) і «Тэлебарометр» 
(44,12 %)), не падымаецца вышэй за 14,71 %. 

Далей мы разгледзім статыстыку праглядаў перадач папулярных 
у моладзі грамадска-палітычных айчынных тэлеканалаў – АНТ і «Бе-
ларусь 1», а таксама звернем увагу на прадукцыю СТВ, паколькі пра-
цэнт кантэнту айчыннай вытворчасці на ім значна большы, чым 
у «НТВ-Беларусь», ВТВ і «РТР-Беларусь», якія абагналі яго па рэйтын-
гу. Да таго ж лічбы адносна асобных праграм гэтага вяшчальніка пе-
равышаюць агульныя паказчыкі кампаніі.  

АНТ. З найбольш папулярнымі праграмамі тэлеканала АНТ можна 
азнаёміцца ў табл. 3.1. Як бачна, найлепшыя паказчыкі дэманструюць 
такія праграмы тэлеканала АНТ, як «Адзін супраць усіх» (57,80 %), «Наша 
раніца» (55,74 %), «Нашы навіны» (50,44 %), «Контуры» (39,27 %), «Дыхан-
не планеты» (34,52 %), «Я спяваю!» (32,86 %), «Зваротны адлік» (28,58 %), 
«Акадэмія талентаў» (22,72 %), «Легенды. Live» (21,54 %), «Справа 
прынцыпу» (20,19 %). 

Табліца 3.2 паказвае розніцу паміж выніковым спісам дзесяці 
самых папулярных праграм і рэальным інтарэсам аўдыторыі. Вялі-
кая колькасць гледачоў, узгадаўшых праграмы АНТ, дазваляе сцвяр-
джаць аб дастатковай аб’ектыўнасці даных. Так, не меншы працэнт 
у графе «спадабалася», чым у названых праграм, у «Беларусь без ме-
жаў» (67,6 %), «100 мільёнаў» (63,5 %), «Вячэрні Мінск» (63,50 %) і «Мой 
бізнес» (60,9 %), але ахоп гледачоў у іх не такі значны (каля 20–31 % 
аўдыторыі), што не дае ім увайсці ў дзясятку самых рэйтынгавых.  

У табліцах 3.3–3.5 прадстаўлена інфармацыя адносна папулярнас-
ці праграм тэлеканала АНТ у кожнай з трох узроставых груп. Даныя 
суадносяцца з разбіўкай па ўзростах рэйтынгаў тэлеканалаў у цэлым 
і сведчаць аб найбольшай цікавасці да кантэнту АНТ у сярэдняй пад-
групы (большы паказчык, чым у дзвюх другіх падгруп, адносна 14 
з 21 перадачы). У малодшай групы зафіксаваны найменшы працэнт ад-
носна ўсіх пералічаных у табліцах перадач, акрамя чатырох: «Я спяваю!» 
(39,65 % у параўнанні з 34,90 % і 24,51 %), «Вячэрні Мінск» (25,44 % 
у параўнанні з 21,25 % і 12,25 %), «Я люблю Беларусь» (16,46 % у па-
раўнанні з 15,88 % і 11,27 %) і «Вайна машын» (2,74 % у параўнанні 
з 2,24 % і 2,70 %). Розніца паміж лічбамі ў выніковых табліцах адносна 
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асобных перадач дастаткова істотная. Так, рэйтынг праекта «Мой біз-
нес» у гледачоў ад 23 гадоў да 31 года – 23,53 %, у той час як у 14–
17 гадоў – толькі 7,73 %; «Легенды. Live» – 28,68 % і 13,72 % адпаведна. 
Такім чынам, вялікая запатрабаванасць кантэнту тэлеканала АНТ 
у аўдыторыі ад 18 гадоў да 31 года. 

Згодна з данымі нашага даследавання другім па папулярнасці з 
грамадска-палітычных вяшчальнікаў у моладзі аказаўся тэлеканал «Бе-
ларусь 1». Статыстыка адносна шэрагу яго прадуктаў прадстаўлена 
ў табл. 4.1. Сярод праграм гэтага тэлеканала поспех маюць «Зона Х» 
(44,58 %), «Добрай раніцы, Беларусь! » (42,20 %), «Панарама» (39,11 %), 
«Галоўны эфір» (22,71 %), «Форум» (17,66 %). Гэтыя ж пяць праграм 
характарызуюцца найбольшым ахопам маладзёжнай аўдыторыі (30–
64 %) і ўваходзяць у лік лідараў па запатрабаванасці, за выключэннем 
праграмы «Форум», якая падабаецца апытаным менш, чым «Актуаль-
нае інтэрв’ю» (гл. табл. 4.1 і 4.2). 

«Беларусь 1». Статыстыку адносна папулярнасці «Беларусь 1» 
па кожнай узроставай групе можна назіраць у табл. 4.3–4.5. З прыве-
дзеных даных вынікае, што праграмы «Беларусь 1», таксама як і прагра-
мы АНТ, больш цікавяць сярэднюю і старэйшую ўзроставыя падгрупы. 
Так, праграма «Панарама», якая мае рэйтынг 56,27 % у падгрупы ад 23 га-
доў да 31 года, дэманструе ў аўдыторыі 14–17 гадоў на 20–21 % менш – 
34,16 %. Адносна астатніх розніца ў лічбах не такая істотная – 0,5–5 %.  

Нягледзячы на тое што ўсяго 5 % маладой аўдыторыі адзначыла, 
што часта глядзяць тэлеканал СТБ, асобныя яго праграмы характары-
зуюцца неблагім ахопам гледачоў (10–40 %). Сярод пяці найбольш 
эфектыўных (гл. табл. 5.1) – «Раніца. Студыя добрага настрою» (27,87 %), 
«КВЗ на СТБ» (23,59 %), «Спяваючыя гарады» (16,94 %), «Мінск і мін-
чане» (16,47 %), «Аўтапанарама» (16,31 %). Хоць сярэдні рэйтынг пра-
грам «Сталічнага тэлебачання» ніжэйшы, чым у абмеркаваных вышэй 
вяшчальнікаў, некаторыя прадукты нават уваходзяць у дваццатку са-
мых рэйтынгавых перадач у моладзі (гл. табл. 6.1).  

СТБ. Суадносіны ахопу і запатрабаванасці праграм СТБ можна ўба-
чыць у табл. 5.2. З табліцы бачна, што з-за нізкага ахопу (толькі 15,52 %) 
з пяцёркі выпала праграма «Культурная сталіца», а з-за меншай за-
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патрабаванасці (56,83 % супраць 60–70 % у іншых праграм) ніжэйшы 
рэйтынг атрымаў «Вялікі сняданак». У астатнім ахоп найбольш папу-
лярных перадач СТБ больш-менш суадносіцца з іх запатрабаванасцю. 

У табл. 5.3–5.5 можна прасачыць статыстыку СТБ адносна 
ўзроставых падгруп. Розніца ў сярэднім рэйтынгу праграм паміж уз-
роставымі падгрупамі нязначная – 1–4 %. Калі гаварыць аб асобных 
перадачах, «Мінск і мінчане» і «Аўтапанарама», напрыклад, значна 
больш падабаюцца старэйшай падгрупе: 25,74 % у параўнанні з 8,23 % 
(14–17) і 15,66 % (18–22), 24,51 % у параўнанні з 8,98 % (14–17) і 
15,66 % (18–22) адпаведна. «Раніца. Студыя добрага настрою», «КВЗ 
на СТБ», «Дзве зоркі» «Спяваючыя гарады» заўважна цікавейшыя для 
студэнтаў: 33,11 % у параўнанні з 24,94 % (14–17) і 25,49 % (23–31), 
25,50 % у параўнанні з 20,10 % (23–31), 13,42 % у параўнанні з 8,73 % 
(14–17) і 6,13 % (23–31), 22,37 % у параўнанні з 15,46 % і 12,75 % адпа-
ведна. У цэлым, як і ў сітуацыі з «Беларусь 1» і АНТ, трохі большую за-
цікаўленасць кантэнтам тэлеканала дэманструюць студэнты, на дру-
гім месцы – аўдыторыя ад 23 гадоў да 31 года. 

Тыпалагічная разнастайнасць найбольш папулярных тэле-
праграм. На аснове праведзенага аналізу даных па ўсіх прадстаўленых 
у анкеце праграмах мы вылучылі 20 найбольш рэйтынгавых беларус-
кіх тэлепраграм сезонаў 2014–2016 гг. адносна аўдыторыі ад 14 гадоў 
да 31 года (табл. 6.1). У спісе самых папулярных айчынных прадук-
таў – у асноўным інфармацыйныя зборнікі, ранішнія інфармацыйна-
забаўляльныя каналы, розныя шоу і тэматычныя рэпартажы.   

Калі звярнуцца да жанравай разнастайнасці папулярных праграм, 
варта адзначыць, што большасць з іх уключаюць у сябе інфармацый-
на-забаўляльныя жанры («Наша раніца», «Добрай раніцы, Беларусь!», 
«Раніца. Студыя добрага настрою» і інш.) або прадстаўляюць такі 
жанр самі па сабе («Адзін супраць усіх», «Я спяваю!», «Капейка ў ка-
пейку», «Легенды. Live», «Панаехалі» і інш.). Разам з тым высокае 
месца ў спісе перадач займаюць «Нашы навіны», «Панарама» і «Зо-
на Х», што выяўляе вялікую запатрабаванасць аўдыторыяй навінавых 
жанраў, якія прысутнічаюць і ў асобных вышэйпазначаных праграмах 
(ранішнія інфармацыйна-забаўляльныя каналы). Нягледзячы на мен-
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шую прадстаўленасць у адказах апытаных аналітычных праграм, доб-
ры рэйтынг маюць «Контуры» і «Галоўны эфір».  

Па мэтавым прызначэнні дамінуюць пазнавальна-забаўляльныя 
праграмы (10 з 20), інфармацыйныя (5), публіцыстычныя (4). Некато-
рыя праграмы можна аднесці да некалькіх катэгорый: напрыклад, 
«Контуры» і «Галоўны эфір» падагульняюць інфармацыю аб падзеях 
у краіне і свеце, але і падымаюць важныя для грамадства праблемы, 
асвятляюць іх рашэнні, «Легенды. Live» могуць быць кваліфікаваны 
як пазнавальна-забаўляльная праграма з вялікай колькасцю музыкі, 
але яна прапануе шмат цікавых фактаў аб тых ці іншых выканаўцах, 
раскрывае іх гледачу, таму яна можа разглядацца і як культурна-ас-
ветніцкая. Да іншых культурна-асветніцкіх праграм сярод 20 самых 
рэйтынгавых у моладзі можна аднесці «Зваротны адлік» і «Дыханне 
планеты». Да чыста забаўляльных – «КВЗ на СТБ», «Акадэмія тален-
таў» і «Я спяваю!», хоць у апошняй прысутнічае яскравы публіцыстычны 
падтэкст (прыцягненне ўвагі да праблемы дзяцей, якія засталіся без 
бацькоў). 

Па тэматычна-прадметнай скіраванасці прадстаўлены праграмы 
навінавай, грамадска-палітычнай, культурнай (перш за ўсё, музыч-
най і гістарычнай) тэматыкі, трэвэл-праграмы. У спіс увайшлі адно 
гумарыстычнае шоу («КВЗ на СТБ») і адна праграма (за выключэннем 
інфармацыйных зборнікаў), якая ў пэўнай форме закранае эканомі-
ку – праблему размеркавання сродкаў падчас шопінгу (тэлегульня 
«Капейка ў капейку»). 

Па часе выхаду ў эфір праграмы ў асноўным размяшчаліся ў вя-
чэрнім прайм-тайме («Панарама», «Справа прынцыпу», «Контуры» 
і інш.), прычым многія выходзілі ў эфір у выхадныя («Адзін супраць 
усіх», «Я спяваю!», «Панаехалі» і інш.). Таксама папулярныя праграмы 
ахоплівалі вялікі адрэзак ранішняга эфіру («Наша раніца», «Добрай 
раніцы, Беларусь!», «Размаўляем па-беларуску», «Капейка ў капей-
ку»). Дзённыя праграмы ў топ-20 не патрапілі. З кантэнту, які вы-
ходзіць у эфір пасля 23.00, прысутнічаюць навіны і «Зона Х».  

Па перыядычнасці большасць праграм адносіцца да штотыднёвых 
(за выключэннем ранішніх інфармацыйна-забаўляльных, выпускаў 
навін і некаторых перадач, якія выходзяць некалькі разоў на ты-
дзень). 
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Далей прапануем разгледзець рэйтынг праграм па ўзроставых пад-
групах (гл. табл. 6.2–6.4). Як можна заўважыць з прыведзеных даных, 
найбольшыя працэнты ў табліцы, якая характарызуе прагляд сярэдняй 
падгрупы, што гаворыць аб актыўнай уцягнутасці ва ўзаемадзеянне 
аўдыторыі 18–22 гадоў. Так, «Адзін супраць усіх» дэманструе ў пазна-
чанага гледача рэйтынг 70,92 %, што з’яўляецца абсалютным максі-
мумам сярод усіх праграм усіх узроставых падгруп. Такія лічбы аб-
умоўлены вельмі добрым ахопам: з праграмай знаёмы 81,21 % студэнтаў 
і 87,33 % з іх яна падабаецца. Пры гэтым ахоп старэйшай падгрупы 
ўжо не такі высокі (знаёмы – 65,44 % аўдыторыі, падабаецца – 77,90 % 
з глядзеўшых), з-за чаго агульны рэйтынг гэтай праграмы ніжэйшы 
на 20 %. Максімальны ў сярэдняй падгрупы не толькі працэнт аднос-
на асобных перадач, але і сярэдні рэйтынг топ-20: 38,23 % у параў-
нанні з 28,90 % у падгрупы 14–17 і 33,77 % у падгрупы ад 23 гадоў да 
31 года. 

У старэйшай падгрупе на першым месцы ў спісе лідараў не «Адзін 
супраць усіх», а выніковая праграма «Панарама». Ліст найпапуляр-
нейшых перадач аўдыторыі ад 23 гадоў да 31 года дэманструе боль-
шую сарыентаванасць на сур’ёзны кантэнт, чым у іншых падгруп: у 
топ-20 падняліся «Мінск і мінчане», «Мой бізнес» і «Аўтапанарама», 
значна ніжэй апынуліся розныя шоу (за выключэннем «Адзін супраць 
усіх» і «Мой бізнес»). Малодшая аўдыторыя, наадварот, выбірае больш 
лёгкія перадачы, што суадносіцца як з тэндэнцыямі пакалення, так і 
з геданістычнай спецыфікай маладзёжнай культуры, якая найбольш 
яскрава праяўляецца ў яе ўзросце, у спісе любімых праграм – «Я спя-
ваю», «Панаехалі», «Капейка ў капейку» і інш. 

Такім чынам, нягледзячы на пэўныя адрозненні паміж узроставы-
мі падгрупамі адносна жанрава-тэматычнай спецыфікі прагляду, за-
ўважым, што з перадачамі айчыннай вытворчасці маладыя гледачы 
знаёмы і шэраг праграм мае папулярнасць у дадзенай мэтавай аўды-
торыі. Тым не менш, калі звярнуць увагу на графу «не глядзеў» 
табл. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 і 5.1, відаць, што існуе вельмі вялікі рэсурс не-
ахопленай аўдыторыі, якая магла б упадабаць беларускі кантэнт пры 
ўмове якаснага піяру, выгаднага размяшчэння ў сетцы вяшчання, ап-
тымізацыі  сайтаў і магчымасці глядзець праграмы праз альтэрнатыў-
ныя прылады. 
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Агляд папулярнага замежнага тэлекантэнту. Удзельнікам апы-
тання таксама было прапанавана назваць цікавыя для іх замежныя 
праграмы. Рэспандэнты не былі абмежаваны ў выбары, таму агульны 
пералік атрымаўся даволі вялікім, хоць на пытанне адказалі толькі 
68,0 % – 859 з 1263. Найбольш частотныя назвы мы прыводзім 
у табл. 7. Сярод самых папулярных праграм аказаліся такія апавядаль-
на-гульнявыя праекты, як «Голас» (верагодней за ўсё, расійская адапта-
цыя), «Арол і рэшка», «Разбуральнікі легенд», «Топ гір», «Вячэрні Ур-
гант», «Танцы на ТНТ», «Х-фактар», «Топ-мадэль па-амерыканску», 
«Стэндап», а таксама навіны на «Euronews». Акрамя таго, значную 
колькасць набраў адказ «Discovery» без удакладнення, якія канкрэтна 
праграмы глядзяць рэспандэнты на гэтым канале. Некаторыя з на-
званых перадач транслююцца або трансліраваліся раней у беларускім 
эфіры («Голас» і «Вячэрні Ургант» – тэлеканал АНТ), «Арол і рэшка» 
(«Беларусь 2»), «Топ-мадэль па-амерыканску» («БелМузТВ»). «Танцы 
на ТНТ» і «Стэндап» вяшчае самы папулярны ў беларускай моладзі 
расійскі канал ТНТ. «Топ гір» быў некалі даступны беларусам у эфіры 
«Discovery», як і «Разбуральнікі легенд». Такім чынам, з большасцю 
праграм першай дзясяткі прыведзенага спіса (2,2–8,3 % адказаўшых) 
апытаныя маглі пазнаёміцца пры праглядзе стандартнага пакета ка-
налаў, які прапануецца МТІС або іншымі правайдарамі. Пры гэтым 
працягваць прагляд пры завяршэнні трансляцыі тых ці іншых праек-
таў моладзь можа праз інтэрнэт ужо непасрэдна на сайце вытворцаў 
праграм або на іншых рэсурсах, якія валодаюць правамі на распаў-
сюджванне кантэнту.  

Варта адзначыць, што на пытанне аб самых цікавых замежных 
праграмах 16,31 % рэспандэнтаў адказалі, што такіх увогуле не ма-
юць. Прычым з 206 чалавек палова – прадстаўнікі малодшай падгру-
пы (35,0 % ад усіх удзельнікаў ва ўзросце 14–17 гадоў). Паказчыкі ад-
носна кожнай з названых праграм вельмі нізкія ва ўсіх узроставых 
падгрупах. Так, частотнасць упамінання праграмы «Голас» у адказах, 
якая займае першую пазіцыю, не перавышае 10 % (малодшая падгру-
па – 6,1 %, сярэдняя падгрупа – 9,9 %, старэйшая падгрупа – 8,9 %). 

Нарэшце, моладзі таксама было складана ўзгадаць сваю любімую 
тэлепраграму. Не адказалі на пытанне ўвогуле – 12,1 % апытаных. 
У табл. 8 прадстаўлены спіс з самых частотных адказаў пасля варыян-
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та «яе няма», які далі 15,7 % рэспандэнтаў. Рэспандэнты найчасцей пі-
салі, што больш за ўсё любяць глядзець навіны (7,9 % адказаўшых). 
У спіс таксама ўвайшлі многія названыя вышэй замежныя праграмы 
(у парадку ўбывання): «Арол і рэшка», «Танцы на ТНТ», «Вячэрні Ур-
гант», «Голас», «Стэндап». Высокія пазіцыі і ў «Бітвы экстрасэнсаў», 
КВЗ і «Што? Дзе? Калі?». Замыкае дзясятку самых папулярных адказаў 
упамінанне разнастайных спартыўных трансляцый (2,2 %). 

Можна сказаць, што ўкраінскі праект «Арол і рэшка» – сапраўдны 
феномен сучаснага эфіру, паколькі ён (пры ахопе беларускай маладой 
аўдыторыі ў 68,6 %) падабаецца 91,6 % гледачоў (агульны рэйтынг – 
62,79 %) і пры гэтым трапляе ў спіс любімых праграм. Такая сітуацыя 
сведчыць і аб якасці, і аб граматнай стратэгіі распаўсюджвання пра-
дукту: частка аўдыторыі ведала аб існаванні праекта да яго з’яўлення 
ў беларускім тэлеэфіры – праз інтэрнэт. 

Не менш істотным для стварэння партрэта беларускага маладога 
гледача нам падаецца аналіз рэйтынгу найбольш папулярных тэлеві-
зійных серыялаў (табл. 9). Веданне самых значных прадуктаў такога 
роду дазваляе тэлевытворцам не толькі павысіць агульную папуляр-
насць канала за кошт правільнага выбару прадуктаў для трансляцыі, але 
і выявіць, якія дадатковыя наратывы ўплываюць у бягучы момант на 
аўдыторыю, якія мадэлі мыслення прапагандуюцца (для далейшай 
ацэнкі і карэкціроўкі пры неабходнасці), вызначыць папулярныя воб-
разы, якія могуць эксплуатаваць рэжысёры тэлепраграм для павы-
шэння іх уласных рэйтынгаў. 

З інфармацыі, прыведзенай у табл. 9, вынікае, што беларуская мо-
ладзь выбірае ў асноўным заходнія серыялы. Выключэнне склалі толькі 
«Універ», «Кухня», «Інтэрны» (увайшлі ў топ-20); «Маладзёжка», «Сва-
ты», «Чарнобыль. Зона адчужэння», «Фізрук» і некаторыя іншыя (топ-40). 
Першая дзясятка па папулярнасці (4,4–15,2 % адказаў) выглядае нас-
тупным чынам (назвы прадстаўлены ў парадку змяншэння): «Гульня 
прастолаў», «Шэрлак», «Тэорыя вялікага выбуху», «Універ», «Доктар 
Хаўс», «Кухня», «Інтэрны», «Звышнатуральнае», «Як я сустрэў вашу 
маму», «Амерыканская гісторыя жахаў». Папулярным адказам было 
сцверджанне «не гляджу» (і аналагічныя) – 8,8 % рэспандэнтаў, з якіх 
палова – прадстаўнікі малодшай узроставай падгрупы. Розніцу ў гус-
тах паміж аўдыторыяй 14–17, 18–22, 23–31 можна таксама назіраць 
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у табл. 9. Так, для малодшай аўдыторыі першая пяцёрка будзе выгля-
даць наступным чынам (у парадку ўбывання): «Гульня прастолаў», «Уні-
вер», «Шэрлак», «Кухня»/«Бессаромныя», «Ваўчанё». Для сярэдняй: 
«Гульня прастолаў», «Шэрлак», «Тэорыя вялікага выбуху», «Універ», 
«Доктар Хаўс», «Звышнатуральнае». Для старэйшай: «Гульня прасто-
лаў», «Тэорыя вялікага выбуху», «Шэрлак», «Доктар Хаўс»/«Як я суст-
рэў вашу маму», «Інтэрны». 

Як можна заўважыць, у спіс найбольш папулярных серыялаў у бе-
ларускай моладзі за актуальны перыяд увайшлі фэнтэзійныя, дэтэк-
тыўныя, камедыйныя і іншыя праекты. 

Праблемы і перспектывы айчыннага тэлевяшчання вачыма 
беларускай моладзі. Акрамя расстаўлення прыярытэтаў адносна іс-
нуючых тэлепраектаў, рэспандэнты маглі зрабіць прапановы наконт 
паляпшэння якасці беларускага тэлевяшчання. Так, на пытанне «Ча-
го, на ваш погляд, не хапае беларускаму тэлебачанню?» 70,2 % апыта-
ных адказалі «цікавых праграм», 69,3 % – «добрых тэлесерыялаў і кі-
нафільмаў», 41,2 % – «добрых вядучых», 38,5 % – «прыгожага дызайну 
студый і тэлевізійнай графікі». Недастатковую дынамічнасць праграм 
у беларускім эфіры адзначылі 36,7 %, недастатковую колькасць і якасць 
інтэрнэт-версій і архіваў тэлепраграм – 22,9 %, інтэрактыву з гледа-
чом – 17,0 %. Кожны пяты (20,2 %) адзначае неабходнасць якаснай 
рэкламы. Калі аналізаваць частотнасць адказаў, часцей за ўсё рэспан-
дэнты выбіралі два варыянты – «цікавых праграм» і «добрых серыя-
лаў і кінафільмаў», пры гэтым малодшая падгрупа дэманструе меншы 
акцэнт на «дэталях» вытворчасці. Працэнт па пунктах «цікавых праграм» 
і «добрых серыялаў і кінафільмаў» у яе значна перавышае астатнія 
пункты, у той час як сярэдняя і старэйшая падгрупы больш адчуваюць 
патрэбу ў канкрэтных паляпшэннях. Так, варыянт адказу «добрых 
вядучых» пазначае 28,9 % падгрупы 14–17 гадоў, але 43,0 % – падгру-
пы 18–22 гады і 51,1 % – падгрупы ад 23 гадоў да 31 года; варыянт 
«інтэрактыву» – 13,7 % падгрупы 14–17 гадоў, але 18,5 % – падгрупы 
18–22 гады і 18,8 % – падгрупы ад 23 гадоў да 31 года; варыянт 
«дынамічных праграм» – 30,5 %  падгрупы 14–17 гадоў, але 35,4 % – 
падгрупы 18–22 гады і 44,4 % – падгрупы ад 23 гадоў да 31 года; вары-
янт «інтэрнэт-версій і архіваў праграм» – 17,6 % падгрупы 14–17 гадоў, 
але 25,7 % – падгрупы 18–22 гады і 25,1 % – падгрупы ад 23 гадоў да 
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31 года. Рэспандэнты маглі таксама ўнесці альтэрнатыўныя прапано-
вы ў пункце «іншае». Прадстаўнікі маладой падгрупы давалі наступ-
ныя адказы: «не хапае якасці выявы (HD), новых ідэй, музыкі, анімэ, 
добрых акцёраў, бюджэту, крэатыву, новых фільмаў, мультфільмаў 
і інш.». Сярэдняя падгрупа адзначыла недахоп беларускай мовы ў эфіры, 
апранутых з густам вядучых, добрай тэхнічнай базы, якаснай здымкі, 
цікавых удзельнікаў шоу, добрых сцэнарыяў, беларускамоўнага кіно 
і інш. Старэйшая падгрупа абірала «іншае» часцей за ўсё і таксама звяр-
тала ўвагу на малую колькасць беларускамоўнага вяшчання. З іншых 
адказаў: [не хапае] «журналісцкай хваткі, трохі жоўтай прэсы, акту-
альных тэм у інтэрактыўных перадачах, аўтэнтычных праграм (улас-
набеларускіх), змястоўнай і візуальнай якасці, добрых ідэй і грошай 
на іх рэалізацыю, інтэрнэт-трансляцый, прыватных тэлеканалаў, кана-
лаў, якія спансіруюцца тэлегледачамі, матэрыялаў пра беларусаў і інш.». 

Паколькі, згодна з апытаннем, стварэнне новых цікавых праграм 
з добрымі вядучымі – адна з важнейшых задач у далейшай працы бе-
ларускіх вяшчальнікаў, прадэманструем, якія праграмы хацелі б ба-
чыць беларускія маладыя гледачы і якіх экранных камунікатараў яны 
лічаць паспяховымі сёння.  

На пытанне «Якіх праграм па тэматыцы магло б быць больш на 
беларускім тэлебачанні?» 56,1 % адказалі, што хацелі б бачыць пашы-
раны асартымент забаўляльных прадуктаў, 52,8 % адзначылі недастат-
ковую колькасць тэматычных маладзёжных перадач. Нягледзячы на 
відавочны прыярытэт задавальнення патрэбы ў рэкрэацыі за кошт 
тэлевяшчання, 49,3 % апытаных выказалі патрэбу ў адукацыйных 
праектах, 45,4 % цікавяцца праграмамі, звязанымі з рознымі прафе-
сіямі і хобі, 37,6 % – перадачамі культурнай тэматыкі, 28,4 % – псіха-
лагічнымі перадачамі, 23,2 % праявілі жаданне паглядзець новыя са-
цыяльныя, праблемныя перадачы. Сярод іншых варыянтаў: дзіцячыя 
перадачы – 17,4 %, гендарныя (жаночыя ток-шоу, праграмы для муж-
чын і інш.) – 16,4 %, спартыўныя – 14,7 %, грамадска-палітычныя – 
10,2 %, навінавыя – 9,1 %, рэлігійныя – 4 %. Сярод альтэрнатыўных 
варыянтаў, якія пісалі рэспандэнты ў графе «іншае»: [недастаткова] 
«навукова-практычных, турыстычных, медыцынскіх, гістарычных пера-
дач, праграм аб кантрацэпцыі, прысвечаных тэхналогіям і інавацыям, 
свойскім жывёлам і інш.». 
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Калі параўноўваць статыстыку па ўзроставых падгрупах, можна 
ўбачыць, што чым маладзей аўдыторыя, тым больш яна патрабуе вуз-
каспецыяльных, тэматычных праграм. Так, у малодшай падгрупе не-
дастатковую колькасць маладзёжных перадач адзначылі 61,7 % рэс-
пандэнтаў, у сярэдняй – 55,8, у старэйшай – 41,0 %. Верагодна, гэта 
звязана з псіхалогіяй успрымання саміх сябе: малодшая група хоча як 
мага хутчэй быць дарослымі (не дзецьмі), а старэйшая ў 30–31 ужо 
нават і не заўжды ўспрымае сябе як моладзь. З іншага боку, аналіз па-
пулярнасці беларускіх праграм выявіў, што большасць іх на грамадска-
палітычных каналах цікавяць гледачоў 14–17 гадоў не ў такой ступе-
ні, як аўдыторыю ад 18 гадоў да 31 года, у адрозненне ад кантэнту 
адзінага тэматычнага канала «Беларусь 2», таму магчыма, што ста-
рэйшыя школьнікі адчуваюць недастатковую арыентацыю беларускіх 
вяшчальнікаў на іх густы і хацелі б адчуваць большую значнасць у су-
часнай медыяпрасторы. Калі гаварыць аб іншых тэндэнцыях, якія 
можна прасачыць у адказах розных узроставых падгруп, назіраецца ўжо 
выяўленая вышэй адваротная залежнасць запатрабаванасці забаўляльных 
праграм ад узросту (59,2 % у малодшай групы, але 50,1 % у старэй-
шай). Цікавасць да праграм, прысвечаных прафесіям і хобі, натураль-
на, найбольшая ў студэнтаў (48,1 %), паколькі яны толькі выходзяць 
на рынак працы і шукаюць варыянты ўладкавання. Вялікі працэнт па 
запатрабаванасці адукацыйных праграм таксама дэманструе падгрупа 
18–22 гадоў – 56,7 %, нязначна адстае  старэйшая падгрупа – 55,7 %. 
Старэйшыя школьнікі гатовы вучыцца праз тэлевізійныя праграмы 
ў значна меншай ступені – 35,2 % апытаных. На наш погляд, такая 
розніца ў адказах можа быць, з аднаго боку, вынікам псіхалагічнага 
супраціўлення, паколькі пад паняццем «адукацыйная праграма» школь-
нікі могуць разумець перадачу, якая ў прамой форме, падобнай на 
школьныя ўрокі, прапануе набор ведаў (прамое ўздзеянне), без уліку 
разнастайнасці форм сучасных пазнавальных тэлепраграм. 

Аўдыторыя 14–17 гадоў арыентавана больш не на будучыню і са-
маўдасканаленне, а на сталенне і ўзаемадзеянне з аднагодкамі, з-за 
маленькага жыццёвага вопыту яшчэ не асэнсоўвае, якія веды ёй будуць 
патрэбны для поспеху ў далейшай вучобе і працы. Ніжэй працэнт у ста-
рэйшых школьнікаў і адносна іншых варыянтаў адказаў: культурныя 
праграмы – 27,8 % (у параўнанні з 42,1 % і 42,5 % у студэнтаў і выпускні-
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коў адпаведна), псіхалагічныя – 25,3 % (у параўнанні з 32,7 % і 26,8 %), 
сацыяльныя, праблемныя – 17,1 % (у параўнанні з 23,8 % і 28,6 %), 
дзіцячыя – 12,0 % (у параўнанні з 14,0 % і 27,1 %). Цікава, што падгру-
па 14–17 гадоў трохі часцей за іншых маладых людзей пазначае неда-
статковасць рэлігійных праграм (4,8 % у параўнанні з 3,9 % у студэн-
таў і 3,1 % выпускнікоў). Розніца складае ўсяго 1–2 %, але назіраецца 
яўная адваротная залежнасць. 

Калі сфакусіравацца на сярэдняй падгрупе, можна выявіць, што 
больш за іншых яе прадстаўнікі цікавяцца не толькі праграмамі аб 
прафесійнай арыентацыі, але і псіхалагічнымі праектамі  (32,7 % у па-
раўнанні з 17,1 % у малодшай і 26,8 % у старэйшай), трохі больш за 
ўсе іншыя катэгорыі – грамадска-палітычнымі перадачамі (12,4 % 
у параўнанні з 7,4 % у малодшай і 10,6 % у старэйшай). Псіхалагічная 
падтрымка, эмацыянальная разгрузка, дапамога ў вырашэнні жыццё-
вых праблем у асабістай і сацыяльнай сферах – тое, што неабходна 
сучасным студэнтам, якія выбіраюць далейшы шлях, і гэта адлюст-
роўваецца на статыстыцы адносна запатрабаванасці кантэнту. Разам 
з тым адзначаны меншы недахоп спартыўнага вяшчання (11,4 % су-
праць 17,6 % малодшых і 25,2 % старэйшых), што можа сведчыць аб 
іншых прыярытэтах у размеркаванні часу.  

Старэйшая падгрупа (ад 23 гадоў да 31 года) характарызуецца па-
значанымі вышэй вялікімі лічбамі адносна адукацыйных і культурных 
перадач (адукацыйныя праграмы пазначыла нават больш прадстаўні-
коў падгрупы, чым забаўляльныя: 55,7 % супраць 50,1 %), меншым 
інтарэсам да вузкатэматычных маладзёжных праграм. Выпускнікі 
часцей за ўсіх звяртаюць увагу на неабходнасць ствараць новыя дзі-
цячыя праграмы (27,1 % у параўнанні з 12,0 % у малодшай падгрупы 
і 14,0 % у сярэдняй), што гаворыць аб тым, што маладыя людзі ва 
ўзросце ад 23 гадоў да 31 года пачынаюць ствараць сем’і і думаюць 
пра патрэбы сваіх патэнцыяльных або рэальных дзяцей. 

Такім чынам, узрост уплывае на ацэнку тэматычнага напаўнення 
актуальнага вяшчання і выяўляе не толькі ступень разнастайнасці 
кантэнту, але і псіхалагічна-камунікацыйныя патрэбы пэўнай мэта-
вай падгрупы.  

Поспех вырашэння камунікацыйных задач той ці іншай праграмы 
залежыць у тым ліку і ад камунікатараў, таму натуральна, што 41,2 % 
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рэспандэнтаў хацелі б бачыць у айчынным эфіры новых добрых вяду-
чых. Апошняе пытанне анкеты мела мэту вызначыць, каму з тэлеві-
зійных мадэратараў давярае беларуская моладзь. Перш за ўсё варта 
адзначыць, што на пытанне адказалі толькі 839 чалавек з 1263 (66,4 %). 
506 з 839 (60,3 % адказаў) напісалі «нікому», «няма такіх», «не ведаю», 
«не давяраю» і падобнае, 61 з іх пазначылі, што не ведаюць імёнаў бе-
ларускіх вядучых увогуле (7,27 % адказаў). Назваць прывабных для 
сябе вядучых не змаглі 930 чалавек, а значыць 73,6 % апытаных, што, 
з аднаго боку, пацвярджае тэзіс аб адсутнасці аўтарытэтаў у моладзі 
па-за межамі сям’і і вузкага акружэння, а з іншага боку, ставіць пы-
танне аб прафесіяналізме вядучых, якія сёння працуюць у актуаль-
ным вяшчанні. Такі працэнт пазнавальнасці можа характарызаваць 
і якасць працы ў кадры, і працу над фарміраваннем іміджу медыяпер-
соны па-за здымкамі, аб’ём піяру і самапіяру мадэратараў, спецыфіку 
сцэнарыяў (наяўнасць ці адсутнасць роляў і амплуа, у якіх вядучыя 
могуць сябе праявіць), а таксама вышэйпаднятую праблему ахопу ма-
ладзёжнай аўдыторыі беларускімі праграмамі. У любым выпадку ан-
кета дазволіла вызначыць імёны найбольш паспяховых экранных ка-
мунікатараў, якія могуць быць задзейнічаны ў стварэнні эфектыўных 
праграм. Так, 78 чалавек (6,17 % апытаных) пазначаюць вядучых на-
вінавых і інфармацыйна-аналітычных праграм тэлеканала АНТ, з іх 
канкрэтна Аляксандр Аверкаў – 59, Алег Лепешанкоў – 15, Аляксандр 
Сярэбранікаў – 9, Кацярына Цішкевіч – 3, Вольга Палякова – 1, Каліна 
Вардомская – 1. 72 чалавекі (5,7 % апытаных) прыгадалі вядучых «На-
шай раніцы». З іх 47 – Дзяніс Кур’ян, 9 – Люцыя Лушчык, 7 – Герман 
Цітоў, 7 – Марына Грыцук, 6 – Яўген Булка, 1 – Валерый Кашчэеў. 
46 чалавек (3,6 % удзельнікаў анкетавання) імёны прадстаўнікоў 
праграмы «Добрай раніцы, Беларусь!» назвалі: Яўген Перлін – 17, Тэа 
(Юрый Вашчук) – 16, Святлана Бароўская – 10, Вольга Рыжыкава – 8, 
Дзяніс Дудзінскі – 3, Надзея Цімафеева – 2, Вера Карэтнікава – 1, Глеб 
Давыдаў – 1. Таксама ў адказах упамінаюцца Георгій Калдун (24), Ілья 
Коласаў (6), Ілья Конанаў (5), Дзмітрый Бачкоў (3), Віялета Сакаловіч 
(3), Аляксандр Мяжэнны (3) і інш. Аднак сапраўды значнай колькасці 
адабрэнняў ад апытаных не прадэманстраваў ні адзін беларускі вяду-
чы. Найбольшым даверам карыстаюцца Аляксандр Аверкаў і Дзяніс 
Кур’ян (4–5 % удзельнікаў анкетавання). 
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Трохі большую папулярнасць за іншых  набываюць камунікатары, 
якія вялі/вядуць больш за адну праграму або праяўляюць сябе нейкім 
іншым чынам у сучаснай медыяпрасторы. Напрыклад, Дзяніс Кур’ян 
не толькі з’яўляўся ў ранішнім эфіры, але і быў пастаянным вядучым 
праекта «Мой бізнес», які, згодна з нашым даследаваннем, увайшоў 
у 20 самых папулярных айчынных праграм у аўдыторыі ад 23 гадоў 
да 31 года. Георгій Калдун – вядучы праграмы, якая заняла першае 
месца ў тым жа спісе («Адзін супраць усіх»), але пры гэтым ён высту-
пае як спявак і радыёвядучы, удзельнічае ў міжнародных праектах. 

Разглядаць асобна адказы наконт папулярнасці тэлевядучых па 
ўзроставых катэгорыях з-за іх невялікай агульнай колькасці, на наш 
погляд, немэтазгодна. Адзначым толькі, што існуе прамая залежнасць 
колькасці спроб прыгадаць імёны ад узросту. Так, сярод прадстаўнікоў 
старэйшых школьнікаў далі рэальныя адказы 20,7 % апытаных, сярод сту-
дэнтаў – 26,8 %, сярод  выпускнікоў – 31,6 %. Такая сітуацыя зноў жа 
можа характарызаваць недахоп кантэнту, які працуе канкрэтна на 
малодшую мэтавую падгрупу, або праяву эйджызму – недавер 
экранным камунікатарам з-за розніцы з аўдыторыяй ва ўзросце. 

Калі падагуліць усе вынікі праведзенага анкетавання, можна зра-
біць выснову, што беларуская моладзь уяўляе сабой дастаткова спе-
цыфічную тэлеаўдыторыю, канкрэтныя прыярытэты якой адносна 
аўдыявізуальнага кантэнту абумоўлены прыналежнасцю да канкрэт-
най узроставай падгрупы. Часта адрозненне ў густах і псіхалагічных 
патрэбах паміж малодшымі яе прадстаўнікамі (14–17 гадоў) і старэй-
шымі (ад 23 гадоў да 31 года) даволі істотныя. У цэлым маладыя бе-
ларусы, схільныя да мультыэкраннага тэлепрагляду, часцей за іншыя 
прылады выкарыстоўваюць камп’ютар пры тэлевізійнай камуніка-
цыі, але ў той жа час тэлевізар не страчвае для іх актуальнасці. Аднос-
на напаўнення тэлевізійнага ўзаемадзеяння назіраецца арыентацыя 
на забаўляльны кантэнт (у малодшых апытаных у найбольшай ступені), 
а таксама на навінавыя праграмы – па запатрабаванасці прадукцыі 
беларускія каналы не саступаюць многім замежным канкурэнтам. Знач-
на горш выглядае сітуацыя з ахопам маладой аўдыторыі і выбарам 
камунікатараў для трансляцыі ідэй. Для вырашэння першай праб-
лемы, на наш погляд, неабходна максімальна пашыраць разнастай-
насць платформ вяшчання, даваць магчымасць глядзець кантэнт праз 



 

інтэрнэт і, галоўнае, як мага лепш рэкламаваць гэту магчымасць. 
Таксама варта ствараць больш праграм, арыентаваных на старэйшых 
школьнікаў, паколькі яны адчуваюць недахоп цікавай для іх прадук-
цыі ў беларускім эфіры. Калі разважаць наконт даверу да вядучых, 
асноўная праблема ў тым, што моладзь не здольная іх нават згадаць, 
таму мае сэнс працаваць над іміджам сённяшніх экранных камуніка-
тараў, а для вузкаспецыяльных маладзёжных праграм шукаць новыя 
персаналіі, якія будуць задавальняць патрэбы мэтавай аўдыторыі. 

Такім чынам, аналіз асаблівасцей тэлевізійнай камунікацыі мо-
ладзі дазволіў зразумець, якія медыйныя тэксты ўдзельнічаюць у 
фарміраванні поглядаў маладога беларускага гледача. У наступных 
раздзелах звернемся непасрэдна да вывучэння тэлевізійных рэсурсаў, 
даступных для ажыццяўлення дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі, 
а таксама прасочым іх выкарыстанне ў папулярных праграмах. 
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Г л а в а  3. ПАТЭНЦЫЯЛ СУЧАСНАЙ ТЭЛЕВЫТВОРЧАСЦІ  
 
 
Стварэнне тэлевізійнага медыятэксту як тэхналагічна складаны 

працэс патрабуе ад спецыялістаў валодання сістэмай выяўленча-вы-
разных сродкаў аўдыявізуальнага ўзаемадзеяння, неабходных на ўсіх 
этапах вытворчасці тэлепраграмы: падрыхтоўчым, здымачным, ман-
тажна-таніравальным і завяршальным. Найбольш высокатэхналагіч-
нымі з’яўляюцца здымачная і мантажная стадыі, якія ўключаюць 
падрыхтоўку да запісу, трактавыя рэпетыцыі (пры неабходнасці), за-
піс/прамы эфір, мантаж, графічнае аздабленне праграм і інш. Іх мэ-
та – данесці ідэі аўтараў праграмы да гледача, сфарміраваць эфек-
тыўныя і прывабныя вобразы праз выкарыстанне аптымальных для 
канкрэтнай канцэпцыі рэсурсаў тэлебачання.  

Пад тэрмінам «рэсурсы» («медыйныя рэсурсы») мы будзем разу-
мець менавіта неабходныя пры вырашэнні асноўных камунікатыў-
ных задач сродкі, з дапамогай якіх медыяспецыялісты ствараюць тэк-
сты для ўзаемадзеяння з масавай аўдыторыяй.  

Тэлевізійныя рэсурсы – сістэма сродкаў, якая дазваляе ператва-
рыць задуму ў адэкватную задачам вяшчальнікаў эфірную форму тэ-
левізійнага прадукту. Выбар творчых і тэхнічных тэлевізійных рэсур-
саў абумоўлены мэтай і адрасатам камунікацыі, інфармацыйнай 
стратэгіяй выдання, фарматам вяшчання, канцэпцыяй канкрэтнага 
тэлепраекта і кантэкстам вяшчання, які ўключае інфармацыйна-палі-
тычныя прыярытэты дзяржавы. 

У дапаможніку мы звяртаемся да рэсурсаў, якія могуць быць 
эфектыўна задзейнічаны пры стварэнні праграм, скіраваных на паспя-
ховую рэалізацыю дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі. Тэхнічныя 
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тэлевізійныя сродкі ўключаюць дэкарацыі, абсталяванне, камп’ютар-
ныя праграмы і іншыя элементы матэрыяльнай базы, неабходнай для 
працэсу тэлевытворчасці. Пад творчымі рэсурсамі тэлебачання мы 
разумеем камунікатыўна-прагматычны, жанравы і тэхналагічны ка-
пітал камунікацыі.  

Камунікатыўна-прагматычныя стратэгіі і прыёмы рэгламентуюць 
узаемадзеянне адрасанта з адрасатам падчас ажыццяўлення першым 
пэўнай прагматычнай мэты. Жанравыя рэсурсы сучаснага тэлебачан-
ня акрэсліваюць варыятыўнасць структурных форм падачы паведам-
ленняў, рэгламентуюць адбор матэрыялу рэчаіснасці і яго прэзента-
цыю ў залежнасці ад канцэпцыі і функцыянальных характарыстык 
праграмы. Група тэхналагічных рэсурсаў абумоўлена экраннай пры-
родай тэлевізійных тэкстаў і складаецца са сродкаў, якія арганізуюць 
стварэнне аўдыявізуальнага шэрагу медыятэксту праз выкарыстанне 
тэхнічнага і праграмнага абсталявання, сродкаў сувязі і інш. 

Паколькі тэлевізійная вытворчасць з’яўляецца сінкрэтычнай з’я-
вай, адбор рэсурсаў усіх прадстаўленых груп цесна ўзаемазвязаны. 
Так, жанры вызначаюць выбар пэўных вербальных сродкаў і прагма-
тычных стратэгій. Найлепшае спалучэнне тых ці іншых рэсурсаў тэ-
лебачання з мэтай уплыву на грамадскую думку магчыма праз комп-
лекснае вывучэнне працэсу стварэння тэлевізійнага медыятэксту.  

 
 

3.1. МЕДЫЯРЭСУРСЫ ЎЗАЕМАДЗЕЯННЯ З АЎДЫТОРЫЯЙ 
 
Каб выканаць пэўныя камунікатыўныя задачы і эфектыўна данес-

ці асноўныя ідэі да адрасата, медыяспецыялісты звяртаюцца да каму-
нікатыўна-прагматычных рэсурсаў тэлебачання, якія ўключаюць праг-
матычныя, чалавечыя і маўленчыя сродкі тэлевізійнай вытворчасці.  

Прагматычныя рэсурсы тэлевізійных праграм. Кліпавае мыслен-
не карыстальнікаў сучасных экранных прылад і эфекты ўспрымання вы-
мушаюць задумвацца, як ажыццяўляць перакананне, каб адрасат яго 
лёгка дэкадзіраваў і пры гэтым не страчваў увагі да мізансцэны. Та-
кім чынам, чыстай тэлетрансляцыі аргументаў практычна не бывае, 
інтэрпрэтацыя інфармацыі адбываецца праз працу аператараў, відэа-
мантаж, размеркаванне роляў і інш. 
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Прагматычныя рэсурсы – гэта сродкі дасягнення камунікатыўнай 
мэты вяшчальніка, забеспячэння псіхалагічнага ўздзеяння і камфорт-
насці прагляду. Яны дапамагаюць прыўнесці ў медыятэкст патрэбны 
ідэйны змест і спрыяюць яго якаснаму асэнсаванню і замацаванню 
ў свядомасці аўдыторыі. 

Перакананне, якое ажыццяўляюць адрасанты ў паведамленнях 
праз экранных камунікатараў, можа быць рэалізавана прамым або 
ўскосным спосабам. Згодна з меркаваннем даследчыкаў, людзі хутчэй 
вераць камунікатару, калі ўпэўнены, што ў яго няма задачы іх перака-
наць [114]. Менавіта таму вялікім патэнцыялам валодаюць інфарма-
цыйна-забаўляльныя праграмы: забаўляючыся, глядач не думае аб вера-
годным прасоўванні ідэй. 

Калі мы гаворым аб прамым перакананні на тэлебачанні, мы ма-
ем на ўвазе сукупнасць прагматычных рэсурсаў, сярод якіх адбор 
фактаў, непасрэднае агучванне той ці іншай пазіцыі, парад, прапаноў 
і/або заклікаў, нярэдка ў межах дыскусіі. Прамое перакананне, як ад-
значае Д. Маерс, накіравана на розум: прадугледжвае набор аргумен-
таў, сфармуляваных у пэўнай паслядоўнасці [114]. 

Прамое перакананне можа быць эфектыўным, калі рэальная аўдыто-
рыя мае здольнасці да аналізу сітуацыі і цікавіцца тэмай паведамлен-
ня. Ступень зацікаўленасці можна прагназаваць на аснове апытанняў, 
аналізу вядучых патрэб мэтавай групы і яе актыўнасці ў пэўнай сфе-
ры жыцця. Моцныя і пераканальныя аргументы ўздзейнічаюць на не-
абыякавую аўдыторыю, здольную і ахвотную да роздуму. Гэта пера-
кананне будзе мець эфектыўнасць адносна вялікай колькасці людзей 
у кантэксце вострай праблемы, якая тычыцца жыцця, здароўя ці даб-
рабыту. У іншым выпадку такая стратэгія працуе для «інтэлектуаль-
най эліты» ці аматараў вузкай тэмы [114].  

Калі інфармацыя агульная і/або не мае відавочнай каштоўнасці 
для гледача, з большай верагоднасцю спрацуе ўскоснае перакананне. 
На наш погляд, менавіта ўскоснае перакананне падыходзіць для прэ-
зентацыі тэм, ступень важнасці якіх па нейкай прычыне не ўсвядом-
лена аўдыторыяй. Яно ўяўляе сабой стратэгію, калі замест вялікай коль-
касці прамых аргументаў ужываецца шэраг разнастайных сродкаў, 
якія ўздзейнічаюць не столькі на логіку, колькі на эмоцыі, закрана-
юць асацыяцыі і матывы чалавека, таму могуць змяніць адносіны да 
з’явы, павысіць яе актуальнасць і прыцягнуць новых гледачоў.  
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Пераканаўчы пасыл успрымаецца больш эфектыўна, калі ў аўды-
торыі добры настрой. Гэта звязана з тым, што аптымістычнасць 
спрыяе пазітыўнаму мысленню і ў свядомасці гледача ўзнікае сувязь 
паміж добрым настроем і паведамленнем. Да таго ж, на наш погляд, 
у падобных сітуацыях людзі прымаюць імпульсіўныя рашэнні, на іх 
можа паўплываць нават павярхоўная інфармацыя. Таму падчас тэле-
візійнага ўздзеяння мае сэнс стратэгія, пры якой найперш выкарыс-
тоўваюцца вобразна-выяўленчыя рэсурсы тэлебачання. Напрыклад, 
спачатку можна прапанаваць экранны вобраз ці гісторыю, здольную 
палепшыць настрой, і звязаць галоўную ідэю з пазітывам.  

Негатыўныя эмоцыі таксама могуць спрыяць прыцягненню ўвагі 
да праблем. Яскравым прыкладам з’яўляецца рэзананс, выкліканы 
шоу «Вялікі донар», аб выпуску якога было аб’яўлена ў 2007 г. у Нідэр-
ландах і аб якім актыўна пісалі СМІ па ўсім свеце (гл. публікацыі BBC, 
CNN і інш.). Сутнасць яго канцэпцыі заключалася ў тым, што смярот-
на хворая жанчына павінна была ахвяраваць здаровыя органы най-
больш паспяховаму ўдзельніку тэлепраграмы. Аб’яўлены кастынг 
і анонсы выклікалі абурэнне аўдыторыі, мелі вынікам шырокую дыс-
кусію аб неэтычнасці шоу і публічныя звароты прадстаўнікоў розных 
дзяржаўных інстанцый. Тэлекампанія Endemol правяла скандальны 
эфір (гл. https://youtu.be/cv5FOFNzbKY?list=PLD81E6A207 D548C40 (ары-
гінал); https://www.youtube.com/watch?v=4b3M_MUpyy8 (заключная част-
ка шоу з англійскімі субтытрамі)), але ў канцы шоу аб’явіла, што ўся 
дзея была містыфікацыяй, скіраванай на прыцягненне ўвагі да праб-
лемы донарства ў краіне і свеце. Нягледзячы на нянавісць да аўтараў 
праграмы, эфектыўнасць уздзеяння была відавочная: BBC паведам-
ляе аб 12 000 заявак ад гледачоў з пажаданнем стаць донарамі непа-
срэдна пасля эфіру, іншыя крыніцы – аб 7300 дадатковых новых до-
нарах, зарэгістраваных у Нідэрландах праз месяц. У 2008 г. праграма 
атрымала прэмію «Эмі» (намінацыя – Non-Scripted Entertainment) 
[226; 235]. Акрамя таго, несвядома была прыцягнута ўвага да іншай 
глабальнай праблемы – пытання этычнасці ў выбары тэм для СМІ, 
нават нягледзячы на магчымае павышэнне рэйтынгаў тэлеканала.  

З прыведзеных фактаў вынікае, што як дадатковы сродак прамога 
пераканання можа выкарыстоўвацца эмацыянальнае ўздзеянне (эма-
цыянальная падача, эмацыянальныя і рацыянальныя аргументы і інш.) 
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і быць эфектыўным пры працы з аматарамі тэмы. Стратэгіі змены 
адносін да важных праблем выключна праз інструменты прамога пе-
раканання, на наш погляд, даволі складаныя ў плане рэжысуры і не-
прадказальныя адносна эфектыўнасці. 

Варта адзначыць, што пры перакананні (і асабліва пры прамым 
спосабе) вялікую ролю маюць суадносіны колькасці і якасці аргумен-
таў. Зразумела, што перавага моцных і канкрэтных аргументаў над 
слабымі павышае верагоднасць прыняцця ідэі. Аднак часта перад рэ-
жысёрамі тэлеперадачы стаіць пытанне гарманічнага ўключэння ар-
гументацыі ў эфір. Аўтар трэнінгу «Аратарскае майстэрства і майс-
тэрства зносін» Ф. Г. Кірсанаў лічыць, што лепш прывесці дастаткова 
шмат доказаў, паколькі не заўжды можна спрагназаваць, які з іх най-
больш закране канкрэтнага індывіда. Да таго ж мае значэнне працяг-
ласць уздзеяння, паколькі адрасату патрэбны час на ўспрыманне, аналіз 
і ўзважванне прыведзеных фактаў, а таксама параўнанне іх з уласным 
светаадчуваннем [87]. На думку даследчыка, варта выкарыстоўваць 
так званы «Гамераў парадак аргументаў», які прадугледжвае, што 
трэба пачынаць з моцнай пазіцыі, потым размяшчаць слабейшыя, 
а завяршаць самым моцным аргументам. Пры гэтым К. Хоўланд, на-
прыклад, адзначае, што такі падыход эфектыўны нават для нематы-
ваванага адрасата, а пры перакананні зацікаўленай аўдыторыі можа 
быць эфектыўнай і кульмінацыйная мадэль пераканання (самыя моц-
ныя аргументы змешчаны ў канцы мэсэджа) [232].  

Калі ў паведамленні змяшчаюцца супрацьлеглыя пазіцыі адносна 
адной праблемы, ад аўтара патрабуецца дадатковае асэнсаванне па-
радку дасягнення камунікацыйнай мэты. Навукоўцы К. Хоўланд, 
Ф. Шэфілд і іншыя ў выніку шэрагу эксперыментаў прыйшлі да выс-
новы, што, «калі людзі знаёмыя (або іх пазнаёмяць) з аргументамі 
“супраць”, “двухбаковая” інфармацыя больш пераканаўчая для іх і яе 
ўздзеянне даўжэй захоўваецца» [232]. З гэтага вынікае, што пры рэа-
лізацыі дзяржаўных інфармацыйных прыярытэтаў, змене адносін да 
пэўных з’яў і пераадоленні супраціўлення шматбаковая падача фено-
менаў, асоб, брэндаў больш карысная, чым пералік аргументаў «за». 

На вынік дыскусіі пры наяўнасці розных пазіцый могуць паўплы-
ваць дзве супрацьлеглыя з’явы: эфект першаснасці і эфект навізны. 
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Сутнасць эфекту першаснасці ў тым, што інфармацыя, якая атрымана 
першай, падаецца адрасатам больш пераканальнай. Змест эфекту навіз-
ны трактуецца наадварот: з-за забывання таго, што падавалася ўпа-
чатку, апошняя інфармацыя лепш запамінаецца і больш прадуктыўна 
ўздзейнічае. Які эфект спрацоўвае, залежыць ад канкрэтнай сітуацыі. 
Такім чынам, калі падчас вытворчасці праграмы аўтары запрашаюць 
апанентаў на дыскусію ў студыю або прыводзяць аргументы, супраць-
леглыя асноўнай пазіцыі, варта пры кароткім хронаметражы размяш-
чаць асноўную ідэю ў пачатак тэлепрадукту і, пры магчымасці, уносіць 
яе паўторы/сінанімічныя пасылы на працягу вяшчання. Калі праграма 
займае шмат часу ў эфіры і/або змяшчае рэкамендацыі да тэрміновых 
дзеянняў, пажадана падвесці гледача да асноўнай думкі ў канцы пе-
радачы.  

Прагматычнымі рэсурсамі, на наш погляд, можна карыстацца 
і пры праграмаванні эфіру. Напрыклад, калі СМІ (рэдакцыя-прадзю-
сар або канкурэнт) ужо распаўсюдзілі інфармацыю, супрацьлеглую 
патрэбнай, для вяшчальніка мае сэнс пачакаць і даць пераканальную 
праграму ў эфір праз пэўны час, каб змог спрацаваць эфект навізны. 

Заўважым, што на эфектыўнасць прамога пераканання ўплывае 
таксама спецыфіка камунікатыўнай сітуацыі: размова «на адной мове» 
з выкарыстаннем зразумелай для адрасата лексікі, дакладнасць сло-
ваўжывання, чысціня і культура маўлення, моўны этыкет і інш.  

Такім чынам, пры выбары стратэгіі пераканання і змястоўна-
структурнага напаўнення перадач варта першапачаткова вызначыць 
ступень уцягнутасці мэтавай аўдыторыі ў тэматычны кантэкст. Па-
колькі прамое перакананне найбольш эфектыўна працуе падчас уздзе-
яння на зацікаўленую публіку, важна правільна падабраць якасныя 
лагічныя аргументы, прапрацаваць іх колькасць і парадак, прапана-
ваць альтэрнатыўныя пазіцыі, рацыянальныя факты ўзмацніць уздзе-
яннем на пачуцці. Асацыяцыя пазітыўнага настрою гледача з патрэбнай 
ідэяй, шокавая тэрапія, выкарыстанне разнастайных псіхалагічных 
эфектаў – адзінкавыя прыёмы невідавочнага пераканання.  

Задзейнічаць цэлы комплекс прагматычных рэсурсаў падчас фар-
міравання грамадскай думкі дазваляюць шматкампанентныя стра-
тэгіі медыяўздзеяння, сярод якіх даследчыкі вылучаюць падачу інфар-
мацыі ў выглядзе тэлевізійных наратываў (Э. Моер-Гус [239], Р. Набі 
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[239]), карнавальную стратэгію змены камунікатыўных роляў (Т. Пэтан 
[241], Дж. Снайдэр-Юлай [241]), штампаванне стэрэатыпных іміджаў 
(Л. Холдэрман [231], А. Хецроні [229]), спавядальную маналагізацыю асоб-
ных структурных частак праграмы (М. Аслама [222], М. Пэнці [222]), са-
лідарызацыю з гледачом праз стратэгіі «мэйк-оўвер» (Г. Энлай [227]), 
культурную адаптацыю тэлепраграм (А. Хецроні [229]) і інш. Іх сутнасць 
мы раскрываем у Гласарыі разам з іншымі звязанымі з тэмай тэрмі-
намі і ў манаграфіі [101], прыклады рэалізацыі ў айчынным эфіры 
прадэманструем падчас аналізу кантэнту. 

Чалавечыя рэсурсы. Актывізаваць выкарыстанне прагматычных 
рэсурсаў дазваляе чалавечы капітал рэдакцый. Чалавечыя рэсурсы тэ-
лебачання, на наш погляд, з’яўляюцца ключавымі ў сістэме, паколькі 
ад творчага патэнцыялу аўтараў медыятэкстаў, адэкватнасці працы 
камунікатыўным задачам і ступені валодання тэхналогіяй вытворчасці 
непасрэдна залежаць адбор сродкаў інтэрпрэтацыі, глыбіня і якасць 
раскрыцця тэмы, карэктнасць і эфектнасць яе асвятлення, дзейс-
насць інтэрактыву. У чалавечыя рэсурсы стварэння тэлепраграмы мы 
ўключаем аўтара/журналіста – вядучага/журналіста – гасцей прагра-
мы – гледачоў у студыі – тэлеаўдыторыю. 

Катэгорыя аўтара. Змест медыятэксту абумоўлены своеасаблівай 
аўтарскай мадальнасцю, выяўленне якой узаемазвязана са спецыфі-
кай масавай аўдыторыі. Даследчыкі звяртаюць увагу на тое, што ма-
савасць медыйнага твора мадэліруе катэгорыю аўтара, які ўяўляе сабой 
не ўмоўны вобраз, ад якога вядзецца апавяданне, уласцівы мастацкай 
літаратуры (апавядальнік, лірычны герой і інш.), але рэальную асобу 
са сваімі густамі, патрэбамі, абавязкамі і іншымі характарыстыкамі, 
звязанымі з персанальным вопытам і кантэкстам ажыццяўлення тэкста-
вай дзейнасці [174, с. 12]. Тоеснасць вытворцы і суб’екта маўлення 
нараджае сапраўднасць, дакументальнасць, нярэдка эмацыянальнасць 
кантэнту. 

Р. Я. Салганік вылучае дзве «грані» катэгорыі аўтара медыятэксту: 
аўтар «сацыяльны чалавек» і аўтар «прыватны чалавек». «Чалавек 
сацыяльны» выяўляецца ў творы праз выражэнне сацыяльных, група-
вых інтарэсаў. У гэты ж час журналіст гаворыць ад уласнага імя і пра-
яўляе сябе як чалавек прыватны, які валодае такімі ж інтарэсамі, як 
яго аўдыторыя, што спрыяе салідарызацыі, устанаўленню кантакту 
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і трывалага дыялогу [174, с. 12]. Такім чынам, аўтар выкарыстоўвае 
ў тэкставай дзейнасці такія сродкі, якія назапашваў на працягу жыцця. 

Сутнасны аспект «чалавека прыватнага», пад якім разумеецца ін-
тарэс да чалавека, яго прыватнага жыцця, робіцца прыкметай часу, 
важнай палітычнай і ідэалагічнай тэндэнцыяй. Як адзначае Р. Я. Сал-
ганік, сучасны перыяд развіцця характарызуецца зменай структуры 
катэгорыі аўтара – фарміруецца тэндэнцыя да дамініравання ў ёй 
«чалавека прыватнага», што тлумачыцца новымі грамадскімі ідэаламі, 
калі постсавецкая медыявытворчасць пазбавілася неабходнасці высту-
паць транслятарам уніфікаваных дырэктыўных паведамленняў [174, 
с. 12]. Пры гэтым Л. І. Мельнікава на аснове даследавання гісторыі бе-
ларускага тэлебачання дэманструе некаторыя адваротныя тэндэнцыі 
ў айчыннай медыявытворчасці з-за эвалюцыі сучаснай тэлевізійнай 
журналістыкі і ўплыву на яе заходніх каштоўнасцей. Даследчыца пад-
крэслівае: «Сучаснае тэлебачанне арыентавана на маштабныя пераўт-
варэнні ў напрамку камерцыялізацыі, “рэйтынгавай” эканомікі, што 
прыводзіць да ўніфікацыі жанрава-стылёвых і тэматычных характа-
рыстык кантэнту. Глыбокая асобасная тэлепубліцыстыка саступае 
месца забаўляльнаму кантэнту» [126]. Такім чынам, робіцца выснова, 
што, нягледзячы на сённяшнюю разнастайнасць тэлепраграм, у іх неда-
статкова прадстаўлена творчае «я» аўтара, што звязана з кардыналь-
нымі зменамі вяшчальнай стратэгіі на постсавецкай прасторы, адмо-
вай ад традыцый савецкай школы тэлежурналістыкі, дакументальнай 
рэжысуры і аператарскага майстэрства, значным скарачэннем у эфіры 
перадач адукацыйнай, асветніцкай тэматыкі, навукова-папулярнага, 
дзіцячага і маладзёжнага вяшчання.  

Нягледзячы на апісаную сітуацыю, высокая ступень персаніфікацыі 
кантэнту пазначаецца даследчыкамі як важная адрозная рыса тэлеві-
зійнай журналістыкі ў прынцыпе [125; 199] і, на наш погляд, вывучэнне 
«чалавека прыватнага» ў межах катэгорыі аўтара тэлевізійных медыя-
тэкстаў застаецца актуальным.  

Аўтар у СМІ і асабліва на тэлебачанні незалежна ад колькасці жур-
налістаў, якія працуюць над канкрэтным медыйным творам, лічыцца 
калектыўным феноменам, паколькі сама масавая камунікацыя з’яў-
ляецца ўзаемадзеяннем вялікіх сацыяльных груп. Калектыўны харак-
тар праяўляецца ў тым, што экранны камунікатар успрымаецца аў-
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дыторыяй не як асобны чалавек, а як прадстаўнік групы (журналіст 
і/або вядучы – як прадстаўнік медыяпрафесіяналаў, герой – узроставай 
ці сацыяльнай супольнасці). У аўдыторыі ёсць стэрэатыпныя чаканні 
ў адносінах да той ці іншай групы, таму ўспрыманне адбываецца пад 
іх уплывам. Да таго ж, як мы звярталі ўвагу раней, СМІ пераносяць 
у свае тэксты асноўныя прыярытэты дзяржаўнай і рэдакцыйнай ін-
фармацыйнай палітыкі, сфармуляваныя ўладнымі структурамі і за-
снавальнікамі медыя, таму фарміраванне ідэйнага зместу медыятэкс-
ту абумоўлена кантэкстуальнай калектыўнай вытворчасцю сэнсаў.  

Варта адзначыць, што на тэлебачанні калектыўны характар твор-
часці актуалізуецца максімальна – у сувязі з тым, што ў падрыхтоўцы 
большасці матэрыялаў задзейнічаны дадатковыя медыяпрафесіяна-
лы ў межах здымачнай групы (рэжысёры, стылістычныя рэдактары, 
аператары, відэаінжынеры, гукарэжысёры, асвятляльнікі і інш.). Як 
падкрэслівае Н. Ц. Фральцова, дзейнасць тэлежурналістаў як творчых 
суб’ектаў абумоўлена функцыянаваннем канкрэтных аўдыявізуаль-
ных СМІ, дзе яны працуюць, рэгулюецца імі, падтрымліваецца і га-
рантуецца іх сацыяльным статусам сярод іншых грамадскіх інстыту-
таў [199]. 

Удзел аўтара кнігі ў практыцы тэлевытворчасці дазваляе зрабіць 
выснову, што існуюць пэўныя чаканні ўнутры прафесійнага асярод-
дзя саміх тэлевізійных камунікатараў. Так, ролевыя патрабаванні да 
журналістаў тэлебачання ўключаюць прыродныя здольнасці, сярод 
якіх схільнасць да назіральнасці, цікавасць да людзей і навакольнага 
свету, уменне даносіць факты, камунікабельнасць, вынослівасць, нас-
тойлівасць і інш.; светапоглядная пазіцыя (імкненне да аб’ектыўнасці 
і арыентацыя на гуманістычныя ідэалы пры інтэрпрэтацыі рэчаіснас-
ці); дастатковы ўзровень адукаванасці; валоданне спецыфікай тэлеві-
зійнай журналістыкі. Важна адзначыць, што стварэнне тэлевізійных 
медыятэкстаў з’яўляецца каманднай працай, калі журналісты ўзае-
мадзейнічаюць з іншымі творчымі і тэхнічнымі супрацоўнікамі рэ-
дакцыі (рэжысёрамі, аператарамі, гукарэжысёрамі, відэаінжынерамі 
і інш.), павінны эфектыўна наладжваць кантакты, фармуляваць зада-
чы, кантраляваць суадноснасць задумы з канчатковай яе рэалізацыяй 
у медыятэксце. Такім чынам, майстэрства тэлежурналіста прадугле-
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джвае наяўнасць арганізацыйных здольнасцей, веданне элементаў 
экраннага вобраза і ўсёй разнастайнасці даступных тэлевізійных рэ-
сурсаў. 

Сярод прыкладаў беларускіх журналістаў, якія, на наш погляд, дэман-
струюць арганічнае спалучэнне пазначаных прафесійных якасцей, – 
Т. Думбадзэ, І. Плескачэўская, Б. Герстэн, М. Равуцкі, Н. Бардзілоўская, 
А. Мацяс, І. Тур, В. Петрашэўская, В. Бута, К. Забянько, Я. Хрусталёў, 
В. Макей, калектыў майстэрні У. Бокуна і шмат іншых таленавітых 
аўтараў.  

Катэгорыя вядучага/журналіста ў кадры. Праяўленне аўтара як 
«чалавека прыватнага» звязана з індывідуальна-асобаснымі прыкме-
тамі камунікатараў (журналістаў і вядучых), адабраных журналістамі 
для трансляцыі ідэй у тэлепраграмах. Да гэтых якасцей, праявы якіх 
аўдыторыя схільна ацэньваць, адносяцца спецыфіка знешнасці, ка-
мунікатыўныя асаблівасці, а таксама ўнутраныя характарыстыкі – ве-
ды, інтэлект, эмацыянальнасць, маральныя каштоўнасці і інш.  

Акрамя індывідуальна-асобасных, Н. М. Багамолава вылучае роле-
выя (сацыяльна-дэмаграфічныя) рысы экраннага камунікатара, якія на-
прамую звязаны з «чалавекам сацыяльным» у катэгорыі аўтара медыя-
тэксту. Пад сацыяльна-дэмаграфічнымі характарыстыкамі маюцца на 
ўвазе безасабовыя, групавыя прыкметы, якія выяўляюць прыналеж-
насць да сацыяльнай групы (прафесіянальныя ролі, пол, узрост, аду-
кацыя і інш.) [23].  

Папулярным сёння з’яўляецца зварот да аналізу іміджу экраннай 
асобы як фактару паспяховасці тэлевізійнай камунікацыі. Пад імі-
джам мы будзем разумець вобраз, народжаны ў пэўнай сітуацыі з пэў-
най мэтай, іншымі словамі, вобраз, спецыяльна сфарміраваны або за-
праграмаваны, публічнае, знешняе «я» чалавека. Незалежна ад таго, 
ці працуе журналіст-аўтар у кадры або перадае сваю ідэю праз дадат-
ковых камунікатараў, ён адбірае або выбудоўвае іміджы на аснове 
канцэпцыі перадачы і творчай задумы, закладае ў медыятэкст улас-
ныя сэнсы.  

Імідж, на наш погляд, варта вывучаць у кантэксце прагматыкі ме-
дыятэксту, паколькі ён з’яўляецца сродкам вырашэння тых ці іншых 
задач. Хоць імідж і залежыць ад канкрэтнага носьбіта, патрабаванні 
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да яго ўніверсальныя. Г. С. Мельнік адносіць да іх адэкватнасць 
(праўдападобнасць), арыгінальнасць (пазнавальнасць), пластычнасць 
(пазнавальнасць ва ўсіх сітуацыях), прастату (зразумеласць), адрас-
насць (скіраванасць на канкрэтную аўдыторыю), актыўнасць (здоль-
насць уздзейнічаць), а таксама канкрэтнасць і завершанасць [123]. 
Можна зрабіць выснову, што імідж будуецца на аснове сродкаў, якія 
дазваляюць самавыражэнне «чалавека прыватнага» ў межах канкрэт-
ных умоў, зададзеных мэтай камунікацыі і законамі функцыянавання 
медыйнага вобраза. Арыгінальнасць – якасць, праз якую, на наш по-
гляд, у сённяшніх умовах катэгорыя можа раскрыцца ў найбольшай 
ступені і на якой можа будавацца стратэгія персаніфікацыі кантэнту.  

Катэгорыя героя/госця перадачы. Не менш важным, чым выбар 
вядучага (вядучых), з’яўляецца выбар герояў для камунікацыі ў кад-
ры, бо гэта тыя людзі, за якімі прапануецца назіраць, чые погляды 
абмяркоўваюцца, паводзіны і маўленне з’яўляюцца ўплывовай ма-
дэллю для тэлеаўдыторыі, эфектыўнай у той ступені, наколькі прыця-
гальныя і цікавыя вобразы атрымаліся ў выніку самапрэзентацыі ка-
мунікатараў і працы каманды праекта. Героі перадач уяўляюць сабой 
цэласны аўдыявізуальны вобраз і фактычна выступаюць у ролі суаў-
тараў. 

На выбар герояў уплываюць такія чыннікі, як задача рэжысёра, 
асноўная ідэя праграмы, колькасць удзельнікаў, мэтавая аўдыторыя 
аўдыявізуальнага прадукту. Звычайна рэдактары праграмы загадзя 
аналізуюць заяўкі на ўдзел (пры ўмове аб’яўленага конкурсу), пра-
водзяць сумоўі, анкетаванні і інш., каб зразумець, ці здолее чалавек 
добра трымацца перад тэлекамерамі, ці валодае ён патрэбнымі веда-
мі, навыкамі і абаяльнасцю. Даследчык Л. Хайндс адзначае, што ўдзе-
льнікі павінны выбірацца так, каб гледачу было камфортна суадносіць 
сябе з імі, суперажываць ім. Галоўнымі крытэрыямі адбору ігракоў 
для сваёй даволі паспяховай праграмы (аб чым сведчыла вялікая коль-
касць лістоў ад тэлегледачоў) ён назваў жаданне атрымаць асалоду ад 
удзелу, здольнасць выразна фармуляваць аргументацыю і верагод-
насць таго, што аўдыторыя будзе падзяляць погляды гэтых персана-
жаў і падключацца да праграмы [230, с. 121–124]. Апошняе асабліва 
важна ўлічыць падчас падрыхтоўкі да сумоўя ў выпадку, калі ў пра-
граме запланаваны інтэрактыў. Рэдактарам, якія праводзяць адбор, 
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варта пазнаёміцца з характарыстыкамі, густам і інтарэсамі мэтавай 
аўдыторыі, каб рабіць сваю справу найбольш эфектыўна і мець маг-
чымасць зацікавіць гледачоў. 

Калі гаворка ідзе не аб конкурсным адборы персанажаў «з наро-
да», а аб пошуку патрэбнага суразмоўцы, запрашэнні экспертаў ці 
знакамітых выступоўцаў, уся адказнасць за выбар прыдатнай асобы 
і наладжванне з ёй адносін цалкам кладзецца на журналіста – рэдак-
тара праграмы (або асобнага выпуску). У гэтым выпадку ён таксама 
арыентуецца на мэтавую аўдыторыю і канцэпцыю праграмы, на тэму 
праекта або асобнай серыі, свой вопыт і базу кантактаў.  

На наш погляд, вызначыць добрага героя для праграмы і знайсці 
агульную мову з тым, хто валодае рэдкай, найбольш цікавай інфарма-
цыяй па актуальным пытанні, – адна з найважнейшых прафесійных 
задач журналіста. Для паспяховага дыялогу ў студыі павінны апынуц-
ца людзі кампетэнтныя (у той меры, у якой патрабуе фармат), а так-
сама яскравыя, нераўнадушныя адзін да аднаго або да тэматыкі, якая 
абмяркоўваецца. Падчас узаемадзеяння героі не толькі прапануюць 
гледачам пэўныя звесткі, але і паказваюць саміх сябе, прыцягальнасць 
іх самапрэзентацыі непасрэдна ўплывае на рэйтынгі праграм. 

Нягледзячы на тое што ў кожнага журналіста свой падыход да вы-
бару герояў для праграмы, існуюць і агульныя прынцыпы. Звычайна 
ўлічваюцца рэйтынгі і фінансавы стан тэлекампаніі, а таксама, як ужо 
было адзначана, рэдакцыйная палітыка канала і канцэпцыя праекта. 
Напрыклад, сур’ёзнаму ток-шоу аб эканамічных праблемах пасуе хутчэй 
кампетэнтны чалавек, чым зорка эстрады, і ў той жа час папулярнасці 
можа спрыяць прыцягненне простых людзей, асвятленне іх мерка-
ванняў. Калі мы маем справу з забаўляльным праектам, больш да 
месца будзе запрашэнне медыяперсон і, магчыма, іх фанатаў. 

Акрамя таго, даследчыкі асаблівасцей працэсу пераканання вылу-
чаюць наступныя базавыя фактары ўздзеяння асобы на ўплывовасць 
паведамлення: 1) давер да індывіда, крэдытнасць; 2) аўтарытэтнасць 
камунікатара, фактар улады; 3) прывабнасць асобы і яе падобнасць да 
адрасата паведамлення (фізічная прыцягальнасць, прыналежнасць да 
адной і той жа сацыяльнай групы і інш.); 4) колькасць камунікатараў 
[23; 114; 232]. Д. Маерс і Л. Эванс сцвярджаюць, што, калі перакананне 
тычыцца асабістых маральных прыярытэтаў, густаў і/або ладу жыцця, 
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лепей звяртацца да прывабных персанажаў – да тых, хто належыць да 
той жа групы, што і аўдыторыя. Аднак калі трэба сфарміраваць мер-
каванні аб фактах, больш карысныя спасылкі на таго, хто непадобны, 
і на спецыялістаў [114].  

Надзвычай важнае значэнне мае ацэнка спецыфікі паводзін пер-
санажаў, іх псіхалагічнага тыпу. У ідэале журналіст павінен правесці 
папярэднюю сустрэчу з героем, каб атрымаць дадатковую інфарма-
цыю і зразумець, ці будзе гэты персанаж гарманічным удзельнікам 
таго ці іншага праекта. Нярэдка каманда адмаўляецца ад такога кроку 
і абмяжоўваецца размовай па тэлефоне – з-за адсутнасці ініцыятывы 
або недахопу часу ў журналіста ці героя. Тады асноўная нагрузка 
кладзецца на мадэратара на здымачнай пляцоўцы, які павінен уваж-
ліва сачыць за асаблівасцямі паводзін героя і весці размову або кіра-
ваць дзеяннем так, каб захоўвалася пэўная логіка і дыскусія была змяс-
тоўнай і дынамічнай. Трэба адзначыць ролю рэжысёра і рэдактара 
мантажу (асабліва ў выпадку здымкі рэаліці-шоу), якія выбіраюць, 
што паказаць тэлегледачу, дыктуюць, як спалучыць зняты матэрыял, 
карэкціруюць тэмпарытм і паслядоўнасць падзей. 

Акрамя папярэдняй сустрэчы, для журналіста мае сэнс знаёмства 
з існуючымі публікацыямі ў СМІ аб чалавеку, якога плануецца запрасіць. 
Калі магчыма, варта пагаварыць з людзьмі, якія яго ведаюць, паспра-
баваць высветліць звычкі і рэакцыю гэтага героя на правакацыйныя 
пытанні, некаторыя агульныя характарыстыкі яго паводзін. Згодна 
з меркаваннем Г. С. Мельнік, у працэсе ўзаемадзеяння журналіст – 
госць (як падчас папярэдняга наладжвання кантакту, так і падчас 
самой камунікацыі ў студыі) неабходна ўлічваць тыпы суразмоўцаў – 
дамінантны і недамінантны [123]. 

Дамінантны суразмоўца не лічыць сябе каму-небудзь абавяза-
ным, адказваць ці не адказваць на пытанні – яго асабістая справа; ён 
заўжды спрабуе дамінаваць у размове, уплываць на іншых камуніка-
тараў; часта перабівае, але не дае перабіваць сябе; можа быць рэзкім, 
насмешлівым або пагардлівым і замкнёным. Стратэгія журналіста 
падчас узаемадзеяння з дамінантным суразмоўцам – вытрымка, спа-
кой, такт, імкненне пазбегнуць канфлікту. Недамінантны суразмоўца 
лічыць сваім абавязкам адказваць на пытанні, рэагаваць як мага хут-
чэй, каб не пакрыўдзіць або не раззлаваць іншых камунікатараў, не 



 141

перабівае і спадзяецца, што яго таксама выслухаюць, можа раптам 
разгубіцца, даводзячы сваю думку. Падчас камунікацыі з такім сураз-
моўцам журналіст павінен пастаянна яго падтрымліваць, заахвочваць 
і хваліць.  

Існуе і іншая класіфікацыя: мабільны і рыгідны тыпы суразмоўцаў 
[123]. Мабільны камунікатар хутка пераключаецца з асабістых занят-
каў і думак на калектыўнае ўзаемадзеянне, аднак ён можа гэтак жа хут-
ка выйсці з дыскусіі. Яго маўленне імклівае, паспешлівае, міміка ак-
тыўная, сказы нярэдка незавершаныя; для яго характэрна ўключэнне 
ў абмеркаванне асабістых гісторый (не заўжды суадносных з тэмай 
размовы), анекдотаў і інш. Калі мадэратару трапляецца такі сураз-
моўца, яму спярша варта падстроіцца пад тэмп прамоўцы, а потым 
плаўна перавесці партнёра да большай сабранасці – рабіць так, каб ён 
пераймаў паводзіны мадэратара. Для гэтага можна выкарыстоўваць 
псіхалагічныя прыёмы: напрыклад, капіраваць позу і жэсты госця, 
каб выклікаць прыхільнасць і давер (пуцём імітавання невербальнай 
камунікацыі добра знаёмых людзей). Відавочна, што многім мадэра-
тарам прасцей з рыгідным суразмоўцам, чым з мабільным, бо першы 
не такі актыўны. Такому камунікатару патрэбны час, каб уключыцца 
ў размову, нават калі ён па сваёй прыродзе дастаткова ўпэўнены ў сабе. 
Ён слухае ўважліва, расказвае падрабязна, імкнецца будаваць сказы 
зразумела, не любіць, калі яго перабіваюць, – менавіта гэта і трэба 
ўлічваць пры пабудове дыялогу, каб захаваць яго структуру і дынаміку.  

Калі была праведзена падрыхтоўчая праца і ёсць магчымасць 
прадказаць, колькі ў студыі дамінантных і недамінантных, мабільных 
і рыгідных суразмоўцаў, мадэратару лягчэй весці размову і рэалізоў-
ваць прагматычныя стратэгіі аўтараў праграмы. У гэтым выпадку 
журналіст атрымае магчымасць прадказаць, паміж кім можа ўзнік-
нуць канфлікт, хто будзе імкнуцца зацягнуць прамову, а чыіх слоў 
можа аказацца недастаткова, і прадумаць адпаведныя варыянты 
ўласных паводзін. Такім чынам можна цалкам або часткова выра-
шыць праблему зацягнутасці і манатоннасці, характэрную для шэрагу 
айчынных праектаў. Таму, калі рэдактар праграмы сам не мадэрыруе 
праграму, але атрымаў дадатковыя звесткі, пакамунікаваў з героем 
загадзя і склаў для сябе пэўны яго вобраз, яму варта папярэдзіць вяду-
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чага (а пажадана і рэжысёра) аб камунікатыўных асаблівасцях героя, 
з якім плануецца будаваць дыялог, і прапанаваць эфектыўныя стра-
тэгіі ўзаемадзеяння з гэтым персанажам. 

Гледачы: узаемадзеянне ў зале. Да камунікацыі ў тэлепрагра-
мах нярэдка падключаюць прысутных на здымачнай пляцоўцы гле-
дачоў. У гэтым выпадку яны бяруць на сябе пэўныя ролі, і, здаецца, іх 
можна было б разглядаць у якасці герояў праграмы. Аднак розніца 
ў тым, што гледачы – часцей за ўсё выпадкова адабраныя людзі: у аўта-
раў і мадэратараў праекта няма надзеі на наяўнасць у іх спецыяльных 
ведаў або здольнасцей, цяжка прадказаць паводзіны і асаблівасці 
маўлення гэтых камунікатараў. Да таго ж не прынята рабіць акцэнт 
на іх асобе, калі толькі яны самі не называюць свае імёны і не агучва-
юць дадатковую інфармацыю – па ўласнай ініцыятыве або па просьбе 
мадэратара.  

Гэты чалавечы рэсурс таксама валодае багатым патэнцыялам, па-
колькі гледачы ў зале могуць выконваць функцыі назіральнікаў, ін-
тэрв’юераў, каментатараў, ігракоў і інш. Калі камунікатар даволі ак-
тыўны і яго ўводзяць у праграму як уплывовую і/або вядомую асобу ці 
ў якасці «госця з гісторыяй», калі яго запрасілі з канкрэтнай мэтай 
(паведаміць нешта, пракаментаваць, выканаць пэўнае дзеянне) і, маг-
чыма, працавалі з ім загадзя, тады, на нашу думку, яго можна аднесці 
не да ліку гледачоў, а да герояў перадачы. Ад гледачоў у зале звычай-
на чакаюць натуральную рэакцыю на камунікацыю іншых дзейных 
асоб або невялікую колькасць пытанняў (ці адказаў), адпаведных тэ-
ме і развіццю размовы, адзінкавае падключэнне да ўзаемадзеяння.  

Часам рэдактары хочуць падкарэкціраваць ход дыялогу з дапамо-
гай канкрэтных, спецыяльна падрыхтаваных імі пытанняў і прапану-
юць іх гледачам загадзя. Гэта можна разглядаць як спосаб маніпуля-
цыі і як рэжысёрскі прыём: аўтары праграмы ўносяць такім чынам ін-
фармацыю, якая дакладна павінна прагучаць, падкрэсліваюць важ-
ныя ідэі. Планаванне актыўнасці гледачоў важна пры распрацоўцы 
канцэпцыі і сцэнарыяў, бо падключэнне аўдыторыі не толькі дадае 
дынаміку, стварае пэўную атмасферу і павялічвае колькасць дзейных 
асоб праграмы – за кошт гэтага на экране з’яўляюцца новыя персана-
жы, з якімі можа салідарызавацца тэлеглядач, з кім ён можа сябе су-
адносіць. Напрыклад, эфектна выглядае запрашэнне добраахвотнікаў 



 143

для эксперыментаў у студыі (ток-шоу «Жыць здорава», «Аб самым га-
лоўным» і інш.). 

Гледачы на здымачнай пляцоўцы могуць дзейнічаць не толькі ін-
дывідуальна, але і як група – адно цэлае, праваднік пазіцый аўтараў 
праграмы і/або каманда падтрымкі пэўных камунікатараў. Аднак ак-
тыўнасць групы гледачоў у зале можа выклікаць пэўныя праблемы, 
якія будуць вымушаны вырашаць стваральнікі і мадэратары перада-
чы. Згодна з меркаваннем даследчыкаў [142], аўдыторыі ўласцівы шэ-
раг негатыўных эфектаў, звязаных менавіта з асаблівасцямі група-
вой камунікацыі: 

1) эфект Хотарна: камунікатары паводзяць сябе так, як чакае назі-
ральнік; 

2) эфект плацэба: аўдыторыя ўпэўнена ў эфектыўнасці ўздзеяння 
праграмы, хоць яго па сутнасці няма; 

3) людзі ў групах выказваюць больш рэзкія пункты гледжання, 
імкнуцца паказаць, што яны ўнікальныя, незалежныя, кампетэнт-
ныя і г. д.  

Падчас працы з гледачамі ў студыі задача журналістаў – улічыць 
магчымыя эфекты і варыянты паводзін камунікатараў, а таксама вы-
значыць метады, якія дапамогуць накіраваць актыўнасць групы на 
ажыццяўленне галоўнай мэты і задач праекта. З дапамогай групавой 
стратэгіі можна расстаўляць прыярытэты, задаваць настрой праграмы, 
праводзіць канкрэтныя ідэі, рытмізаваць размову, рабіць акцэнты на 
важных рэпліках герояў і мадэратараў. Аўдыторыя можа рэагаваць 
пазітыўна ці негатыўна на дзеянні або выказванні тых ці іншых каму-
нікатараў, падтрымліваць галоўных удзельнікаў камунікацыі апла-
дысментамі, гулам, мімікай і жэстамі. Рэдактары часам працуюць не 
толькі з паводзінамі групы, але і з яе знешнім выглядам: аўдыторыя 
можа быць апранута ў адзенне нейкага колеру або стылю суадносна 
з канцэпцыяй прадукту (напрыклад, у праграме «Я люблю Беларусь» 
гледачы апрануты ў зялёнае і чырвонае – колеры дзяржаўнага бела-
рускага сцяга) або дызайнам студыі. Важна, каб усе колеры пры гэтым 
спалучаліся гарманічна – усе вобразна-выяўленчыя рэсурсы не канф-
ліктавалі на экране і складалі цэласную выяву.  

Катэгорыя тэлеаўдыторыі. Важны чалавечы рэсурс журналістам 
прапануе сам адрасат, на якога скіравана тэлевізійная камунікацыя. 
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Аўдыторыя дэкадзіруе вобразы і адначасова ўдзельнічае ў іх стварэн-
ні. Уласцівая тэлебачанню персаніфікацыя не можа разглядацца без 
рэакцыі аўдыторыі, яе ведаў, жыццёвага вопыту, вобразна-эмацыя-
нальнай памяці, паколькі яны ўплываюць на ўспрыняцце, ператвара-
юць паведамленне ва ўласныя канцэпты аўдыторыі (феномен «не-
праднамеранай вобразнасці»).  

Ацаніць склад аўдыторных рэсурсаў беларускай тэлежурналістыкі 
можна на аснове аналізу статыстыкі. Згодна з матэрыяламі Інфарма-
цыйна-аналітычнага цэнтра пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, 
апублікаванымі ў 2016 г., тэлебачанне як ключавую крыніцу неабход-
най інфармацыі аб жыцці ў Беларусі і за мяжой пазначалі 84,5 % рэс-
пандэнтаў. Сярод моладзі прыярытэт тэлебачання пазначылі 68,1 %, 
аўдыторыі 30–39 гадоў – 78,9; 40–49 – 87,6; 50–59 – 91,2; 60 гадоў 
і старэйшай – 95,9 %. Аналіз даных выяўляе крыху большую папуляр-
насць тэлевяшчання ў жанчын – 86,8 % у параўнанні з 81,5 % у муж-
чын, у вяскоўцаў – 94,8 % у параўнанні з 81,5 % у гараджан [159]. 

З улікам разнастайнасці аўдыторыі беларускага тэлебачання кам-
паніі-вытворцы з мэтай рэалізацыі дзяржаўных інфармацыйных прыя-
рытэтаў вымушаны ствараць кантэнт, прыдатны для ўздзеяння на розныя 
сацыяльныя групы. Такім чынам, асаблівае значэнне набывае катэго-
рыя адрасатнасці медыятэксту, якая адлюстроўвае скіраванасць 
тэксту на канкрэтных спажыўцоў, іх веды, меркаванні, інтарэсы і інш. 

Скіраванасць на адрасата будуецца на аснове прынцыпаў дыяло-
гу, праяўляецца ў медыятэкстах у розных формах і можа разглядацца 
як сутыкненне ў тэксце пунктаў гледжання ўсіх суб’ектаў камунікацыі 
і адначасова як уключаная ў тэкст праграма яго інтэрпрэтацыі. 

Варта адзначыць, што пастаўленая дзяржавай задача па скарачэн-
ні выдаткаў на вытворчасць патрабуе ад рэдакцый падрыхтоўкі ўні-
версальнага кантэнту, які можа прыцягнуць максімальную колькасць 
гледачоў. Тым не менш, на наш погляд, падобныя праграмы дастат-
кова складаныя ў рэалізацыі і не могуць запоўніць увесь эфір: коль-
касць агульных тэм і ўніверсальных спосабаў уздзеяння абмежавана 
з-за розніцы ў светаўспрыманні і ведах прадстаўнікоў розных узрос-
таў, сацыяльных роляў і інш. З гэтай прычыны цэнтральная мэтавая 
група любых перадач павінна быць выяўлена і ахарактарызавана дас-
таткова дакладна на этапе распрацоўкі канцэпцыі, што дазволіць 
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прадказаць магчымыя праблемы медыяўзаемадзеяння, мінімізаваць 
страту эфектыўнасці праз выбар прыдатных прагматычных, жанра-
вых, маўленчых і тэхналагічных рэсурсаў. 

Згодна з меркаваннем даследчыкаў [23], пры разглядзе аўдыторыі 
як чалавечага рэсурсу неабходна ўлічваць наступныя характарыстыкі: 

1) кагнітыўныя: здольнасць да крытычнага аналізу, вопыт контр-
аргументацыі, наяўнасць пэўнага запасу ведаў і папярэдняга вопыту, 
у тым ліку вопыту ўзаемадзеяння з камунікатарам і/або з аб’ектам 
прапаганды; 

2) сацыяльна-дэмаграфічныя: пол, узрост, сацыяльны статус, узро-
вень даходу, склад сям’і і інш.; 

3) прыналежнасць да пэўнай сацыяльнай групы, культуры; 
4) асаблівасці самаацэнкі і галоўныя рысы характару; 
5) эмацыянальны стан у перыяд уздзеяння. 
Прасочым уплыў пазначаных фактараў на змест медыятэксту 

і працэс яго падрыхтоўкі. 
Аналіз пазнавальных здольнасцей і ведаў аўдыторыі па пэўнай тэме 

дазваляе прадумаць напаўненне паведамленняў, адабраць найбольш 
важныя аргументы, маўленчыя і тэхніка-тэхналагічныя сродкі інтэр-
прэтацыі, спрагназаваць верагоднасць узнікнення бар’ераў разумення. 
Да таго ж, калі ў адрасата ўжо ёсць свая пазіцыя адносна прадстаўле-
най у медыятэксце праблемы, паведамленне ўспрымаецца больш 
крытычна, таму патрабуе стараннай прапрацоўкі з улікам магчымага 
псіхалагічнага супраціўлення. У той жа час поўная адсутнасць вопыту 
і ведання тэмы, згодна з назіраннямі навукоўцаў, наадварот, спрыяе 
пераканальнасці паведамлення [23]. 

Ад сацыяльна-дэмаграфічных характарыстык адрасата і яго пры-
належнасці да пэўнай сацыяльнай групы залежаць выбар формы па-
дачы (у кантэксце тэлебачання – экранных камунікатараў) і плана-
ванне пераканальнай стратэгіі. Каб спрацаваў, напрыклад, фактар 
прывабнасці, падчас тэлевізійнай камунікацыі даследчыкі рэкамен-
дуюць рабіць акцэнт на падабенстве камунікатара да прадстаўнікоў 
мэтавай аўдыторыі, што вымушае сканцэнтравацца на яе спецыфіцы 
[23; 230].  

Культурная прыналежнасць актуальная як пры стварэнні ўласнага 
кантэнту, так і пры адаптацыі замежных праграм для мясцовай аўды-
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торыі. У гэтым кантэксце тэлевяшчальнікам варта ўяўляць спецыфіку 
нацыянальнай культуры (або культуры – крыніцы кантэнту), выву-
чаць асаблівасці менталітэту, традыцыі і інш. Аптымальным варыянтам 
пры пераносе праграмы ў новы кантэкст, на наш погляд, з’яўляецца 
параўнальны аналіз культуры-крыніцы, адкуль прыйшла праграма, 
і лакальнай аўдыторыі, каб улічыць усе несупадзенні. У якасці міні-
мальнага патрабавання выступае выяўленне таго, што ў арыгінале 
прымальна, а што патрабуе абавязковага рэдагавання. Трэба дадаць: 
пры стварэнні ўласных канцэпцый ці пераасэнсаванні міжнародных 
ліцэнзій акрамя нацыянальнай культуры, трэба абавязкова ўлічваць 
верагодную прыналежнасць мэтавай аўдыторыі да гарадской ці сель-
скай культуры, маладзёжнай культуры, субкультуры і іншых спецы-
фічных сацыяльных груп.  

Паколькі пры вывучэнні сацыяльна-дэмаграфічных характарыс-
тык і сацыяльнай прыналежнасці выяўляецца лад жыцця адрасата, 
аналіз падобнай спецыфікі ў адносінах да рэалій сучаснага тэлеба-
чання дазваляе не толькі будаваць медыятэкст найбольш эфектыўна, 
але і планаваць праграмаванне эфіру, і, адпаведна, тое, як упісаць 
у стандартны расклад мэтавай групы прагляд таго ці іншага прадукту. 
З’яўляецца магчымасць выявіць час, найбольш прыдатны да эфіру, 
а таксама верагодныя экранныя прылады прагляду (аналіз даходу і рас-
парадку дня) – гэта працуе на тое, каб перадача мінімум была заўва-
жана і магла прыцягнуць увагу да прапанаванай пазіцыі. 

Галоўныя рысы характару варта аналізаваць у комплексе з пазна-
чанай спецыфікай узросту, гендару і іншага ў сувязі з выяўленнем ве-
рагоднага тыпу супраціўлення і асноўных патрэб. Самаацэнка абу-
моўлівае здольнасць да контраргументацыі – чым яна вышэй, тым 
хутчэй адрасат знаходзіць контраргументы [114]. Нізкая самаацэнка 
прыводзіць да адмаўлення ад аналізу паведамлення, але адначасова 
павышае супраціўленне ўздзеянню ўвогуле.  

З першапачатковага эмацыянальнага стану адрасата вынікае скла-
данасць падрыхтоўчай працы і неабходнасць маніторынгу таго, што 
адбываецца ў жыцці мэтавай групы і грамадства ўвогуле. Больш моц-
ныя па эмоцыях паведамленні перабіваюць уздзеянне, таму вымага-
юць стараннай прапрацоўкі стратэгій пераканання. 
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Падагульваючы ўсё вышэйсказанае, адзначым, што ўсебаковае выву-
чэнне аўдыторыі з’яўляецца базай для эфектыўнага ўздзеяння і непа-
рыўна звязана з фармальна-змястоўнай будовай паведамлення.  

Такім чынам, мы акрэслілі патэнцыял чалавечых рэсурсаў тэлеба-
чання. Рэалізацыя прагматычных стратэгій для эфектыўнасці ўздзе-
яння патрабуе іх спалучэння з адпаведнымі кантэксту маўленчымі 
сродкамі стварэння вобразу. 

Маўленчыя рэсурсы ўздзеяння. Маўленчыя тэлевізійныя рэсур-
сы вызначаюць спецыфіку маўленчых паводзін для ўсіх удзельнікаў 
экраннай камунікацыі (вядучых, герояў і інш.), заканамернасці іх рэ-
жысуры, рэгламентацыю зместу паведамлення ў залежнасці ад каму-
нікатыўнай сітуацыі. Сярод асобных маўленчых прыёмаў вылучаюцца 
метад дрэннай аналогіі (падача сітуацый як псеўдааналагічных), за-
клік да распаўсюджанай веры/агульнай практыкі (аргументацыя са спа-
сылкай, што большасць лічыць так), заява аб канверсіі (мадэль, калі 
камунікатар сцвярджае, што раней думаў інакш у адносінах да апіса-
най праблемы, але даследаваў прадмет і змяніў меркаванне) і інш. 
[197]. Аўтару сцэнарыя пэўнай праграмы, мяркуем, пажадана азнаё-
міцца з максімальнай колькасцю падобных камунікатыўных хадоў і 
мець магчымасць выбіраць з іх найбольш актуальныя для дыялогу і 
этычна адэкватныя. Разумны выбар вербальных стратэгій і арганіза-
цыя тэлевізійнага ўзаемадзеяння складаюць аснову пераканання пад-
час ажыццяўлення фарміравання грамадскай думкі і дапамагаюць 
найлепш данесці ідэі аўтара да гледача.  

Выбар мадэлі экраннага дыялогу. Пры даследаванні структур-
ных асаблівасцей і прынцыпаў камунікацыі ў беларускіх і замежных 
тэлепраграмах мы вызначылі, што ўзаемадзеянне ў перадачах мэта-
згодна аналізаваць у адпаведнасці з мадэлямі, прапанаванымі дас-
ледчыцай А. У. Пабярэзнікавай [142]: «відовішча – рэакцыя» (канцэрт, 
конкурс, гульня-латарэя, дэманстрацыя), «пытанне – адказ» (гульня-
віктарына, кансультацыя, апытанне, прэс-канферэнцыя), «суджэнне – 
контрсуджэнне» (форум, сход, дыскусія, суд), «дзеянне – контрдзеян-
не» (гульня-спаборніцтва, ролевая гульня, правакацыя, акцыя). 

Мадэль «відовішча – рэакцыя» прымушае вядучага заняць актыў-
ную пазіцыю, яго функцыя – дэманстрацыя, арганізацыя, прадстаў-
ленне пэўнай інфармацыі ці вобраза. Тыповыя праграмы з камуніка-
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тыўнай сітуацыяй гэтай мадэлі – «Навіны» (дэманстрацыя), «Дажын-
кі» (канцэрт); «Мой бізнес» (конкурс); «Спорт-лато» (гульня-лата-
рэя) і інш.  

Калі ў першай мадэлі галоўнай мэтай камунікацыі з’яўляецца рэ-
акцыя тэлегледачоў, то мадэль «пытанне – адказ» прадугледжвае по-
шук адказаў на пытанні, гутарку ўдзельнікаў праграмы. Прыкладам 
такіх праграм з’яўляюцца «Давайце разбяромся» (кансультацыя), «100 пы-
танняў да дарослага» (прэс-канферэнцыя), «Адзін супраць усіх» (гуль-
ня-віктарына).  

Мадэль «суджэнне – контрсуджэнне» прадугледжвае абмен дум-
камі ўдзельнікаў камунікацыі па пэўнай праблеме, групавое абмерка-
ванне канкрэтных тэм, пазіцый і сітуацый. Прэзентацыя поглядаў 
стварае аснову праграмы. Вядучы павінен быць падрыхтаваны, ары-
ентавацца ў выбранай тэме, добра мадэрыраваць гутарку, не губляць 
кантроль за сітуацыяй. Да падтыпу «форум» або «сход» гэтай мадэлі 
можна аднесці большасць ток-шоу («Што адбываецца», «Форум» і інш.). 
Яскравым прыкладам падтыпу «суд» з’яўляецца грамадска-прававая 
праграма «Час суда», «дыскусіі» – «Да бар’ера». 

У праграмах, камунікатыўная сітуацыя якіх адпавядае мадэлі 
«дзеянне – контрдзеянне», вядучы нярэдка выконвае другасную ро-
лю, бо на першым месцы ўдзельнікі-госці і ўдзельнікі-гледачы, якія 
спаборнічаюць, праяўляюць сябе, з’яўляюцца суаўтарамі перадачы. 
Праграмы, пабудаваныя па гэтай мадэлі, могуць у некаторых выпад-
ках уключаць у сябе элементы папярэдніх трох мадэляў (відовішча, 
пытанні і адказы, аргументы і контраргументы), аднак тыповай іх 
рысай з’яўляецца тое, што ўзаемаадносіны паміж камунікатарам 
і гледачом заснаваны на дакументальным дзеянні. Гэтай мадэлі адпа-
вядаюць, напрыклад, такія тэлепраекты, як «Чакай мяне» (акцыя); 
«Твая тэрыторыя» (гульня-спаборніцтва); «Пін_код» (элементы роле-
вай гульні); «Два рублі» (правакацыя) і інш. 

Нарэшце, у тэлеперадачах могуць спалучацца адразу некалькі ма-
дэлей. Гэта абумоўлівае суадносіны вербальных і невербальных срод-
каў і асаблівасці працы вядучага, таму крытэрыі, ад якіх залежыць 
паспяховасць праграмы, будуць адрознівацца.  

Для паспяховага кантакту ў межах выбранай мадэлі важнай з’яў-
ляецца маўленчая асоба камунікатара і яго паводзіны. Паводле мерка-
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вання даследчыцы І. В. Аненкавай, тэлежурналіст успрымаецца як цэ-
ласны вобраз: канкрэтная асоба, якая перадае свае думкі з дапамогай 
свядомай і матываванай маўленчай дзейнасці і падмацоўвае іх пара-
лінгвістычнымі сродкамі ў экстралінгвістычных умовах. Маўленчы 
вобраз фарміруецца пад уплывам маральнага вобліку і рытарычнага 
ідэалу, а таксама духоўнага і культурнага стану грамадства, у якім 
жывуць журналіст і яго аўдыторыя [8]. На маўленне ўплываюць і спе-
цыяльныя нормы, прынятыя ў пэўнай сферы жыцця, звязанай з тэма-
тыкай праграмы (напрыклад, спецыфічнае маўленне ў праграме «Час 
суда»). Нарэшце, маўленчая асоба журналіста адлюстроўвае яго жыц-
цёвыя або сітуацыйныя дамінанты, устаноўкі і матывы, узровень аду-
кацыі і агульнага развіцця.  

Часам прадстаўленая вядучым суб’ектыўная карціна свету можа 
стаць для аўдыторыі больш значнай, чым рэальныя факты і падзеі. Да 
таго ж дасведчанасць тэлевядучага, а таксама яго культура паводзін 
і чысціня маўлення ўплываюць на разумова-маўленчую дзейнасць 
аўдыторыі. Як лічыць прафесар В. І. Іўчанкаў, маўленне журналістаў 
«стыхійна выражае і фарміруе моўны густ эпохі» [82, с. 154]. 

Раліраванне камунікацыі. Спецыфіка экраннай дзеі, яе існаванне 
ў часавай плыні і блізкасць да драматургічнага твора патрабуюць пэў-
най рэжысуры. Забяспечыць дынаміку і змястоўнасць камунікацыі 
дазваляе размеркаванне роляў паміж вядучымі/журналістамі ў кад-
ры, героямі праграмы, гледачамі ў зале і тэлеаўдыторыяй. 

Вядучы часта адыгрывае ролю мадэратара, дыктуе правілы тэле-
камунікацыі, на якія павінны арыентавацца ўсе ўдзельнікі праграмы. 
У гэтым выпадку ён дае імпульс для пачатку камунікацыі, аб’ядноў-
вае ўсе кампаненты праграмы ў адно цэлае, кантралюе дыскусію, але 
не ўдзельнічае ў ёй – сочыць за справядлівым размеркаваннем часу, 
задае пытанні і інш. Акрамя таго, вядучы выконвае шэраг іншых ро-
ляў у залежнасці ад жанру і зместу перадачы: «пастар», «настаўнік», 
«дыктатар», «сябар», «партнёр», «суразмоўца», «правакатар», «суддзя», 
«медыятар», «пасрэднік», «нябачны персанаж». Так, калі вядучы – «на-
стаўнік», ён арыентуе гледача ў пэўнай праблеме, накіроўвае, вучыць, 
дае дадатковую інфармацыю. Роля «суддзі» больш накіравана на 
ўзаемадзеянне з іншымі ўдзельнікамі праграм у студыі: вядучы вы-
ступае «незалежным экспертам», які падводзіць вынікі ў праграмах-
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спаборніцтвах, аб’яўляе, хто больш доказна выказаў сваё меркаванне, 
і інш. «Медыятар» вырашае канфліктныя сітуацыі – як спантанна 
ўзніклыя на пляцоўцы, так і задуманыя па сцэнарыі. 

У выніку даследавання кантэнту мы вылучылі яшчэ некалькі пры-
ватных выпадкаў магчымых роляў вядучага:  

1) «інтэрв’юер» (напрыклад, «Форум», «Што адбываецца» і інш.): 
можна вылучаць асобна або разглядаць як падтып асноўнай ролі вя-
дучага – ролі «мадэратара». Галоўная мэта вядучага-«інтэрв’юера» – 
раскрыць асобу чалавека ці сутнасць сітуацыі праз пытанні да ўдзель-
нікаў тэлепраграмы; 

2) «канферансье» (у большасці музычных, гумарыстычных шоу): 
вядучы робіць падводкі да канцэртных выступленняў, нярэдка ў жар-
таўлівай манеры; 

3) «каментатар-эксперт» («Справа прынцыпу» (сувядучы)): вядучы 
дае ацэнку пэўнай сітуацыі, зыходзячы з дадатковай інфармацыі, 
прафесійных ведаў. Звычайна такія вядучыя не з’яўляюцца журналіс-
тамі або маюць дадатковую адукацыю;  

4) «шоўмен» («Адзін супраць усіх»): вядучы ператварае саму каму-
нікатыўную сітуацыю ў цікавае відовішча, у сапраўднае шоу; 

5) «дакладчык» («Перазагрузка» (прыватны выпадак, калі вядучы 
прэзентуе цікавыя факты па-за межамі дыскусіі)): галоўная мэта вя-
дучага – паведаміць, данесці пэўную інфармацыю (больш характэрна 
для інфармацыйных праграм). 

Наколькі добра вядучы здолее праявіць сябе ў выбраным амплуа, 
якое абумоўлівае выбар канкрэтных маўленчых сродкаў, і ці паспяхо-
ва будуць рэалізаваны пастаўленыя задачы, залежыць ад яго прафе-
сіяналізму, таленту і індывідуальнасці. 

Такім чынам, у кожнай тэлепраграме вядучы можа выконваць ад-
ну ці некалькі роляў у залежнасці ад мэты праграмы, асаблівасцей ка-
мунікатыўнай сітуацыі і паводзін іншых удзельнікаў узаемадзеяння. 

Канцэпцыя тэлепраграмы і задачы медыяўздзеяння абумоўліва-
юць наяўнасць пэўных амплуа для астатніх яе ўдзельнікаў. Сярод 
найбольш папулярных роляў герояў праграмы варта прыгадаць на-
ступныя:  

1) каментатар-неспецыяліст (такую ролю можа ўзяць на сябе лю-
бы ўдзельнік камунікацыі) і каментатар-эксперт (прафесіянал – той, 
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хто валодае пэўнымі ведамі і/або кваліфікацыяй): напрыклад, перса-
нажы праграм «Такі лёс», «Слова за слова» і інш.;  

2) суддзя – у складзе каманды журы («Мой бізнес», «Я магу» і інш.) 
або індывідуальна («Панаехалі», «Пін_код» і інш.);  

3) ігрок: «Адзін супраць усіх», «Разумней не прыдумаеш» і інш.; 
4) герой праграмы – «персанаж з гісторыяй»: «Такі лёс», «Форум», 

«Жыццё як жыццё», «Хачу ў тэлевізар», «Панаехалі» і інш.; 
5) выступоўца/артыст – «селебрыці» ці «талент з народа»: «Зорны 

рынг», «Хвіліна славы», «Эстрадны кактэйль»; «Я люблю Беларусь», 
«Разумней не прыдумаеш» (асобныя элементы);  

6) настаўнік: «Бацькоў – у школу!», «Хачу ў тэлевізар» і інш.; 
7) сябра, партнёр: «Твая тэрыторыя», «Панаехалі» і інш.; 
8) назіральнік і суразмоўца: «Форум», «Справа прынцыпу» і інш.; 
9) інтэрв’юер: «Разумней не прыдумаеш»,  «Зорны рынг» і інш.; 

10) добраахвотнік для эксперыментаў: «Панаехалі», «Хачу ў тэлеві-
зар», «Ідэальнае спатканне» і інш. 

Маўленне герояў праграм суадносіцца з выбраным амплуа, а так-
сама камунікатыўнай сітуацыяй і жанрам/паджанрам і вагаецца ад 
размоўнага або прастамоўнага (уласціва, напрыклад, канкурсантам 
многіх рэаліці-шоу) да кніжнага з вялікай колькасцю прафесійнай 
і/або навуковай лексікі (эксперты ў ток-шоу і інш.). Пажадана пры вы-
бары герояў вызначыць узровень іх культуры маўлення і паводзін, та-
му што прыклад гэтых людзей, як і прыклад вядучага, непасрэдна 
ўплывае на разумова-маўленчую культуру тэлеаўдыторыі і на цэлас-
нае ўспрыняцце праграмы і адносіны да яе з боку гледача. 

Аўтары перадачы на этапе стварэння канцэпцыі вызначаюць не-
абходнасць пастаянных герояў (склад журы ці экспертаў асобных 
праектаў і інш.). Некаторыя амплуа выбіраюцца ўдзельнікамі пры на-
туральным ходзе камунікацыі (каментатар, суддзя, інтэрв’юер), ін-
шыя – прадумваюцца аўтарамі праграмы загадзя, пры распрацоўцы 
канцэпцыі і напісанні сцэнарыяў серый.  

Магчымыя ролі гледачоў у студыі, калі яны дзейнічаюць асобна 
ад групы, аналагічныя амплуа герояў праграм. Як ужо адзначалася, 
у актуальных тэлепраграмах яны найчасцей выступаюць у якасці на-
зіральнікаў, інтэрв’юераў і суддзяў, радзей – ігракоў. 

Калі гаварыць аб ролевай актыўнасці тэлегледача, найбольш ты-
повымі для яго з’яўляюцца амплуа назіральніка, вучня, фаната, «ня-
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бачнага персанажа» і г. д. Аднак сёння ўсё больш забаўляльных праек-
таў заклікаюць гледачоў прыняць непасрэдны ўдзел у студыйным 
узаемадзеянні, выказацца (праз тэлефанаванні або сродкі інтэрнэту) – 
выбраць пераможцу, прагаласаваць, пракаментаваць тэму, паўдзель-
нічаць у гульні і г. д.; паўплываць на наступныя выпускі – напісаць 
ліст, даслаць заяўку на ўдзел, расказаць сваю гісторыю, праінфар-
маваць аб нечым і інш. У выніку актыўна набіраюць папулярнасць 
глядацкія ролі суддзі, каментатара, крытыка, інфарматара, ігра-
ка і інш.  

Тэлеаўдыторыя выступае ў якасці пасіўнага (у неінтэрактыўных 
праектах) і актыўнага (у праграмах з магчымасцю выказаць мерка-
ванне праз тэхнічныя сродкі) удзельніка экраннай камунікацыі. Пад-
ключэнне да дыялогу, на наш погляд, найбольш эфектыўна адбыва-
ецца пры імітацыі ў студыі нефармальных зносін – актыўнай працы 
мадэратараў і рэжысёраў па пераадоленні апасродкаванасці ўзаемадзе-
яння «глядач – камунікатар». Нярэдка для гэтага вядучы бярэ на сябе 
дадатковыя амплуа – каб «замаскіраваць» ролю транслятара той ці 
іншай пазіцыі або ролю інтэрв’юера. Да таго ж прымяняецца тэхніка 
поўнай ці частковай інтымізацыі камунікацыі: журналіст у адносінах 
да гасцей праграмы і да тэлегледача выкарыстоўвае вербальныя 
і невербальныя сродкі, характэрныя для ўзаемадзеяння добра знаё-
мых людзей («Зваротны адлік», «Дыханне планеты», «Жыццё як жыц-
цё» і інш.), – спецыфічную лексіку, міміку, жэсты, размяшчэнне 
ў прасторы, дотыкі і г. д.  

Розныя мадэлі ўзаемадзеяння вызначаюць паводзіны дзеючых 
асоб у адносінах да гледачоў і іх ролі, а таксама стылістыку і жанр 
зносін: бытавы або салонны дыялог, афіцыйна-справавыя зносіны, 
міжасобасная размова [142, с. 169]. Акрамя таго, на характар інтэрак-
тыву ўплываюць выкарыстаныя тэхніка-тэхналагічныя рэсурсы: вы-
бар каналаў сувязі, праз якія глядач камунікуе з мадэратарамі і гасця-
мі, якасць фільтрацыі паведамленняў ад аўдыторыі, адэкватны выбар 
таго, што варта даваць у эфір, а што пакінуць па-за ўвагай, лаканіч-
ныя размовы з гледачамі па-за кадрам, аператыўная падрыхтоўка 
персанажаў да ўзаемадзеяння ў студыі і інш.  

Такім чынам, відавочна, што інтэрактыў – гэта ўплывовы інстру-
мент, які дапамагае ўключыць аўдыторыю ў тэлевытворчасць, дазво-
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ліць ёй уносіць свае карэктывы ў змест тэлепрадукту. Ён дае магчы-
масць маніторыць погляды і рэакцыю на ўзаемадзеянне на пляцоўцы 
і напаўняць праграму ў залежнасці ад настрою рэальнай, а не патэн-
цыйнай аўдыторыі.  

Мадэлі вядзення: монавядзенне. Асаблівасці камунікатыўнай 
сітуацыі, ролі ўдзельнікаў і канцэпцыя тэлепраграмы абумоўліваюць 
стратэгію вядзення тэлеперадачы: колькасць вядучых і асаблівасці іх 
узаемадзеяння. Монавядзенне характэрна для праграм усіх камуніка-
тыўных мадэлей. У залежнасці ад мэты і задач праграмы і яе аўдыто-
рыі вядучы рэалізуе выбраную ролю, якая ўплывае на яго паводзіны, 
стылістыку маўлення, ступень эмацыянальнасці і інш.  

Часцей за ўсё маўленне вядучага пры монавядзенні ўяўляе сабой 
чаргаванне маналогу з дыялогам з гасцямі, экспертамі, гледачамі 
ў зале, ігракамі і інш. Маналагічнае маўленне прадугледжвае, што на 
працягу дастаткова доўгага адрэзку часу выступае адзін прамоўца. 
Аднак тэлемаўленне дыялагічнае па сваёй прыродзе, паколькі накіра-
вана на размову з аўдыторыяй, таму маналог у чыстым выглядзе сус-
тракаецца толькі ў інфармацыйных праграмах (асноўная мэта якіх – 
паведаміць пэўную інфармацыю), у каментарыях, а таксама аглядах 
і некаторых аўтарскіх праграмах.  

Маналог вядучага можа аб’ядноўваць у адно цэлае рэпартажы, ін-
тэрв’ю, замалёўкі, якія ўваходзяць у склад праграмы. У многіх перадачах 
(часцей за ўсё мадэлі «відовішча – рэакцыя»), у якіх няма суразмоўцаў 
у студыі (напрыклад, у тэлечасопісах), вядучы павінен прадугледзець 
магчымую рэакцыю гледача і здолець адказаць на яе. Ад выступоўцы 
пры гэтым патрабуецца паслядоўнае, лагічнае развіццё тэмы. Глядач 
разам з вядучым аналізуе прапанаваныя праблемы, знаёміцца з пэў-
нымі з’явамі і прыходзіць да тых або іншых высноў. «Дыялагізацыя 
ТБ- і радыёмаўлення праяўляецца ў выкарыстанні пытаннева-адказа-
вых канструкцый, зваротаў да тэле- і радыёслухачоў, што характэрна 
для міжасобасных зносін», – адзначае даследчыца Н. Ю. Ламыкіна 
[110, с. 353]. Гэту з’яву мы можам таксама назіраць у прывітальных 
і развітальных падводках: вядучы робіць маналагічную падводку, прад-
стаўляе праграму, звяртаецца да аўдыторыі, нярэдка прапаноўвае 
«ўключыцца» ў перадачу (напісаць ліст, прагаласаваць, стаць удзель-
нікам), абвяшчае «гарачыя» нумары тэлефонаў і толькі пасля гэтага 
звяртаецца да ўдзельнікаў у студыі. 
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Маналог можа быць падрыхтаваным і непадрыхтаваным. Падрыхта-
ваны маналог выкарыстоўваецца перш за ўсё ў навінах, інфармацыйна-
аналітычных і адукацыйных праграмах, у якіх неабходна перадаваць 
вялікі аб’ём інфармацыі, насычанай фактамі, імёнамі, лічбамі, цытатамі 
вядомых грамадскіх і палітычных дзеячаў. Для яго характэрна высо-
кая ступень стандартызацыі, індывідуальнасць вядучага праяўляецца 
ў пэўных асаблівасцях маўлення, падбору лексікі і ў выкарыстанні не-
вербальных сродкаў камунікацыі. 

Даследчыкі адзначаюць, што «непадрыхтаванае маналагічнае маў-
ленне журналістаў, якія працуюць у эфіры, як правіла, квазіспантан-
нае» [110, с. 360]. Звычайна існуе сцэнарый, у якім фіксуюцца асноў-
ныя павароты сюжэта, ключавыя фразы вядучага. Так, у аналітычных 
праграмах квазіспантанны маналог або прамаўляецца на пачатку 
праграмы, або завяршае дыскусію. У забаўляльных праграмах ён ро-
біць маўленне вядучага больш жывым і прывабным для гледачоў, 
а таксама дазваляе вядучаму праявіць сябе.  

Адной з характэрных рыс спантаннага маналогу з’яўляецца наяў-
насць паўз хезітацыі. Калі вядучы выносіць на абмеркаванне новую 
складаную тэму, наяўнасць паўз хезітацыі сведчыць аб тым, што ён 
разважае, мысліць – глядач успрымае гэту з’яву пазітыўна: ідзе далу-
чэнне гледача да абмеркавання, а не навязванне пэўнай думкі. З да-
памогай сродкаў прасодыі тэлежурналісты могуць ствараць ілюзію 
спантаннасці маўлення. За кошт паніжэння хуткасці прамаўлення 
слоў, больш доўгіх паўз і разнастайнасці спосабаў паўзавання, свое-
асаблівага выкарыстання лагічнага націску загадзя напісаныя тэксты 
могуць гучаць так, нібыта яны ствараюцца падчас эфіру, што аптыма-
льна для ўскоснага медыяўздзеяння пры фарміраванні поглядаў. 

Мадэлі вядзення: полівядзенне. Часцей за ўсё адзін вядучы мо-
жа справіцца з пастаўленымі задачамі, але часам вядзенне ярчэй вы-
глядае пры ўзаемадзеянні некалькіх творчых асоб. Так, у праграмах 
мадэлі «суджэнне – контрсуджэнне» вядучыя могуць займаць супраць-
леглыя пазіцыі, выступаць на баку розных удзельнікаў, дапамагаць 
больш глыбокаму раскрыццю праблемы. Акрамя таго, у любой тэле-
праграме вядучыя могуць размяркоўваць паміж сабой пэўныя ролі 
і абавязкі, ствараць разам сітуацыі, якія дапамогуць ім лепш праявіць 
сваю асобу падчас вядзення і прывабіць тэлегледача. Таму мэтазгод-
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на разглядаць такую з’яву, як полівядзенне – адначасовую працу не-
калькіх вядучых у адной тэлепраграме.  

Прыватным выпадкам полівядзення з’яўляецца парнае вядзенне. 
Пры гэтым маўленне вядучых можа быць як маналагічным, так і дыя-
лагічным. Так, вядучыя праграмы «Пра мастацтва» Н. Кірсанава і М. Ра-
вуцкі прапануюць тэлегледачам цікавую інфармацыю ў падводках да 
сюжэтаў, але не ўступаюць у дыялог паміж сабой. Такое вядзенне да-
зваляе пазбегнуць крызісу ўвагі, разнастаіць праграму і зрабіць яе 
больш успрымальнай і запамінальнай. Маналагічны элемент можа 
прысутнічаць у маўленні вядучых пры парным вядзенні і калі яны 
падтрымліваюць прадстаўнікоў супрацьлеглых поглядаў, у ток-шоу, 
у дыскусійных праграмах: пры фармуляванні тэмы, раскрыцці праб-
лемы, агучванні высноў. Для сучаснага тэлебачання характэрны розныя 
варыянты пар вядучых у залежнасці ад канцэпцыі праграмы: неаба-
вязкова рознага полу, вядучымі могуць быць людзі рознага ўзросту, 
розных поглядаў, прафесій, сацыяльнага вопыту і інш.  

Часцей за ўсё пры парным вядзенні вядучыя актыўна ўзаемадзейні-
чаюць – прэзентуюць у пары пэўныя элементы праграмы, абменьваюц-
ца меркаваннямі або ілюструюць кантрасныя з’явы. Таму іх маўленню 
ўласціва дыялагічная форма. Для тэлемаўлення найбольш характэр-
нымі з’яўляюцца два віды дыялогу – у той ці іншай ступені падрыхта-
ваныя, абумоўленыя сцэнарыем дыялогі паміж вядучымі і дыялог-
інтэрв’ю паміж вядучым і госцем праграмы. 

Дыялог вядучага з госцем часам ператвараецца ў маналог госця, 
які вядучы падтрымлівае з дапамогай пытанняў-рэплік. Такое вя-
дзенне актуальна для ток-шоу розных відаў. Акрамя таго, існуе шэраг 
праграм, цалкам пабудаваных на партрэтным або хранікальным ін-
тэрв’ю з героем (напрыклад, «Выбар+»). Пры раскрыцці актуальнай 
тэмы або стварэнні партрэтнага інтэрв’ю важна, каб вядучы быў да-
статкова дасведчаным і падрыхтаваным, бо, на наш погляд, гатоў-
насць інтэрв’юера да гутаркі – не толькі веданне, што спытаць, але 
і разуменне, у якой форме задаць пытанне, якую сітуацыю выбраць 
з улікам характару свайго героя. 

Дыялогі паміж вядучымі звычайна звязваюць фрагменты гутаркі 
з гасцямі або падрыхтаваныя журналістамі сюжэты. У забаўляльных 
праграмах (асабліва тых, якія адпавядаюць мадэлі «відовішча – рэак-
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цыя») дыялогі вядучых падводзяць да выступленняў удзельнікаў пра-
грамы, прадстаўляюць іх і паведамляюць гледачу дадатковую інфар-
мацыю, што асабліва важна ў праграмах-спаборніцтвах, дзе вынікі 
залежаць ад галасавання ў студыі або каля тэлеэкранаў. 

Дыялогі вядучых пры парнай працы і пры полівядзенні характа-
рызуюцца часцей за ўсё квазіспантаннасцю. Ствараюцца сцэнарыі, 
асобныя фразы напісаны загадзя, але, як і ў цэлым тэлемаўленню, ды-
ялогам вядучых уласціва імкненне да спантаннай жывой гутаркі, вусна-
размоўнага маўлення, эмацыянальнага і напоўненага вобразнымі 
сродкамі. Выключэннем з’яўляецца толькі досыць стандартызаванае 
маўленне вядучых інфармацыйных і шэрагу інфармацыйна-аналі-
тычных праграм, якое імкнецца да кніжна-пісьмовай формы. Акрамя 
таго, мае месца выкарыстанне сродкаў невербальнай камунікацыі (як 
пры монавядзенні, так і пры полівядзенні) – мімікі і жэстаў. Як ад-
значаюць даследчыкі, «жывы, спантанны тып тэлемаўлення імкнецца 
поўнасцю зліцца з размоўным маўленнем, але часта застаецца на 
ўзроўні вуснага публічнага маўлення (калектыўнага або індывідуаль-
нага) з-за спецыфікі ўмоў здымак і агульных задач тэлеперадачы» 
[103, с. 12].  

Палілог у тэлепраграмах уяўляе сабой часцей за ўсё спалучэнне 
дыялогаў паміж вядучымі і дыялогаў вядучых з гасцямі. Палілог маг-
чымы і паміж вядучымі пры мадэлі полівядзення, у якой задзейніча-
ны больш за два чалавекі. Адначасова трое ці чацвёра вядучых мо-
гуць працаваць на маштабных тэлепраектах: шырокіх канцэртных 
праграмах, складаных праграмах-спаборніцтвах з вялікай колькасцю 
конкурсаў і ўдзельнікаў (напрыклад, трансляцыі «Міс Беларусь» і інш.), 
а таксама на некаторых ток-шоу. Вядучыя могуць выконваць адноль-
кавыя функцыі: напрыклад, дзве пары вядуць канцэртную праграму, 
магчыма, знаходзяцца ў розных студыях або вядучыя перадаюць 
у пэўнай паслядоўнасці інфармацыю з розных месцаў па пэўнай 
праблеме. У іншых сітуацыях ролі вядучых адрозніваюцца: напры-
клад, у перадачы «Эстрадны кактэйль», якая папулярызуе беларускую 
сучасную музыку, Г. Калдун і В. Багатырэвіч – «канферансье», Д. Шу-
нін – «інтэрв’юер», М. Сокал і Я. Булка – «каментатары» і «шоўмены». 
У ток-шоу некалькі вядучых часам адрозніваюцца поглядамі, узрос-
там ці ведамі, што дазваляе разглядаць праблему з розных бакоў. 
Таксама полівядзенне характэрна для сучасных тэлевізійных аглядаў 
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прэсы. Дыялог яскравых асоб ператвараецца ў своеасаблівае шоу, што 
робіць перадачу цікавай для гледача. Можна зрабіць выснову, што 
полівядзенне значна пашырае магчымасці падачы інфармацыі і па-
будовы гутаркі ў тэлепраграмах. 

Такім чынам, прагматычныя, чалавечыя і маўленчыя камуніка-
тыўна-прагматычныя сродкі ўзаемаабумоўлены. Іх выбар цесна звя-
заны з канцэпцыяй праграмы і яе структурна-змястоўнай формай. 
Апошняя вызначаецца жанравымі рэсурсамі тэлевытворчасці. 

 
 
3.2. ЖАНРАВАЯ ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫЯ ТЭЛЕВІЗІЙНАЙ ТВОРЧАСЦІ  
 
Спецыфіка ўздзеяння і метадалогія арганізацыі стратэгій фармі-

равання грамадскай думкі залежаць ад выбранага жанру журналісц-
кага твора. Тэлебачанне як транслятар дзяржаўных інфармацыйных 
прыярытэтаў прапануе складаную сістэму жанравых рэсурсаў, з дапа-
могай якіх канкрэтныя ідэі даходзяць да мэтавай аўдыторыі ў нагляд-
най форме. 

Адаптацыя тэорыі тэлевізійных жанраў да актуальных тэн-
дэнцый постсавецкага медыяасяроддзя. Распрацоўку класіфікацыі 
прадуктаў тэлевяшчання на постсавецкай прасторы распачаў Р. А. Ба-
рэцкі. У сваёй кнізе «Інфармацыйныя жанры тэлежурналістыкі» (1961) 
ён прадставіў сістэму тэлежанраў наступным чынам: размоўныя жан-
ры (выступленне, гутарка, інтэрв’ю), інфармацыйныя кінажанры (кі-
наінфармацыя, кінарэпартаж, дакументальны тэлефільм), тэлевізій-
ны рэпартаж (каменціраваны паказ падзеі, праблемны рэпартаж) [29]. 

Пазней гэтым жа аўтарам прапануецца яшчэ адзін варыянт класі-
фікацыі жанраў экранных твораў: інфармацыйна-публіцыстычныя 
жанры (негульнявое тэлебачанне: інфармацыя (сюжэт-нататка), за-
малёўка, справаздача, рэпартаж, карэспандэнцыя, нарыс, фельетон, 
памфлет і інш.); дакументальна-мастацкія жанры (дакументальная 
драма, тэлеконкурсы); мастацкія жанры (гульнявое тэлебачанне: тэ-
леспектакль, канцэрт, мастацкі тэлефільм) [30]. У гэтай сістэме выяў-
ляецца інтэнцыя журналіста пры стварэнні матэрыялу, выяўленча-
выразныя сродкі і стратэгіі адлюстравання спецыфічнага аб’екта. 

Пазнейшыя даследаванні, у якіх гэта тыпалогія ў аснове, акцэнту-
юць увагу толькі на двух узроўнях класіфікацыі: інфармацыйна-пуб-
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ліцыстычныя і мастацкія (гульнявыя, пастановачныя) жанры. Напры-
клад, на класіфікацыю Р. А. Барэцкага абапіраюцца Н. В. Вакурава і 
Л. І. Маскоўкін у сваёй кнізе «Тыпалогія жанраў сучаснай экраннай 
прадукцыі» (1997). У інфармацыйна-публіцыстычныя жанры ў іх пра-
цах уключаны інфармацыйнае выступленне ў кадры, каментарый, аг-
ляд, рэпартаж, інтэрв’ю, гутарка, дыскусія, прэс-канферэнцыя; у мас-
тацкія  – нарыс, дакументальнае кіно і відэафільмы [36].  

З цягам часу праца над асэнсаваннем асноў тэорыі журналістыкі 
працягвалася, прапаноўваліся іншыя варыянты і дапаўненні да апіса-
най тыпалогіі. Больш пашыраным сёння лічыцца дзяленне жанраў на 
тры групы ў залежнасці ад прынцыпаў адлюстравання рэчаіснасці – 
інфармацыйнасць, аналітычнасць і дакументальная вобразнасць. Аў-
тары класічных падручнікаў па журналістыцы, такія як Г. У. Кузняцоў, 
А. Я. Юроўскі і інш., аб’ядноўваюць праграмы тэлевяшчання ў тры гру-
пы паводле жанраў: інфармацыйныя, аналітычныя і мастацка-публі-
цыстычныя [186]. Гэта схема фактычна паўтарае класіфікацыю жан-
раў радыёвяшчання, пабудаваную некалі на аснове дзялення тэкстаў 
друкаваных СМІ. У ёй улічваецца ступень абагульнення жыццёвага ма-
тэрыялу: у аснове інфармацыі ляжаць адзінкавыя факты, у аснове ана-
літыкі – меркаванні, мастацкай публіцыстыкі – вобразы. Так, да ін-
фармацыйных праграм адносяцца інфармацыйнае паведамленне 
(інфармацыйны відэасюжэт), справаздача, маналог у кадры, інфарма-
цыйнае інтэрв’ю, рэпартаж. Да аналітычных жанраў – каментарый, агляд, 
гутарка, дыскусія, аналітычнае інтэрв’ю, карэспандэнцыя, прэс-канфе-
рэнцыя і ток-шоу. Да мастацка-публіцыстычных – нарыс, замалёўка, 
эсэ, фельетон і іншыя сатырычныя жанры [99; 202]. У новых перавыдан-
нях вучэбных дапаможнікаў сустракаем пэўныя ўдакладненні. На-
прыклад, у выданні 2013 г. «Тэлевізійнай журналістыкі» В. Л. Цвіка 
ў інфармацыйнай групе як асобныя жанры вынесены спецыяльны 
і спартыўны рэпартажы [203]. 

Аналагічнае традыцыйнаму падыходу меркаванне адносна класі-
фікацыі жанраў тэле- і радыёвяшчання выказвае і пецярбургская 
школа даследчыкаў (Т. У. Васільева, В. Р. Осінскі, Г. Н. Пятроў). Яны 
вылучаюць інфармацыйнае, аналітычнае і мастацка-публіцыстычнае 
вяшчанне [39]. 

Такім чынам, апісаная «трыяда» жанраў трывала замацавалася ў тэо-
рыі журналістыкі, аднак на сёння, згодна з меркаваннем шматлікіх 
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навукоўцаў, яна патрабуе істотнай дапрацоўкі. Даследчыца А. А. Алек-
берава, напрыклад, гаворыць аб вылучэнні на тэлебачанні дакумента-
льна-мастацкай і літаратурна-мастацка-забаўляльнай груп перадач 
[7]. Прычым толькі першая з іх з’яўляецца аб’ектам журналістыкі, 
другая даследуецца ў кантэксце мастацтвазнаўства. Акрамя таго, 
зазначаецца, што нарыс, замалёўка, фельетон і памфлет займаюць 
памежнае месца і знаходзяцца на стадыі знікнення. Даследчыца лі-
чыць мэтазгодным дзяліць праграмы не столькі па жанравых прык-
метах, колькі па ступені складанасці паказаных у матэрыялах падзей 
і аўтарскіх адносінах да іх. У гэтым выпадку прапануецца наступная 
класіфікацыя: інфармацыйныя праграмы (простыя падзеі, якія патра-
буюць аператыўнасці), аналітычныя праграмы (сярэднія па склада-
насці падзеі, якія патрабуюць аналізу) і расследавальніцкія праграмы 
(складаныя падзеі, якія патрабуюць пошукаў, удакладненняў) [7]. 

Цікавы, на наш погляд, падыход да жанравай тыпалогіі тэлевізій-
ных перадач прапанавалі Л. П. Шасцёркіна і Т. Д. Нікалаева [212]. Ву-
чоныя на аснове структурна-жанравай мадэлі прафесара Варонежскага 
ўніверсітэта Л. Е. Кройчыка вылучылі пяць груп тэлежанраў: апера-
тыўна-навінавыя (вербальнае інфармацыйнае паведамленне, інфар-
мацыйны відэасюжэт, тэлевізійнае інтэрв’ю), аператыўна-даследчыя 
(прэс-канферэнцыя, тэлевізійны рэпартаж, справаздача), даследча-
навінавыя (тэлевізійны каментарый, журналісцкае расследаванне), 
даследчыя (агляд, ток-шоу, дыскусія, дэбаты, гутарка) і даследча-воб-
разныя (нарыс, эсэ, фельетон, памфлет) [212]. Такім чынам, была рас-
працавана тыпалогія, якая не разбурае традыцыйную схему дзялення 
праграм, але ўлічвае розную ступень аператыўнасці і аналітычнасці 
тых ці іншых журналісцкіх матэрыялаў.  

Нягледзячы на трываласць традыцый тэорыі савецкай журналіс-
тыкі і спробы ўдакладнення класіфікацыі, за апошнія 25 гадоў грун-
тоўна змянілася айчыннае тэлебачанне, што прывяло да значных ра-
зыходжанняў нават адноўленых схем з рэаліямі. З Захаду прыйшло 
паняцце «фармат», шмат новых арыгінальных вяшчальных канцэп-
цый, а таксама «аўтарскія» жанры, якія спрабуюць адпавядаць зменам 
у сённяшнім грамадстве па змесце, стылі і дадатковых магчымасцях 
кантакту з гледачом. Вырасла агульная колькасць тэлеканалаў, з’яві-
ліся новыя тэхніка-тэхналагічныя рэсурсы, якія дазваляюць рэалізоў-
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ваць інтэрактыўныя праекты новага маштабу, пачалася змена струк-
туры тэлепрагляду, бо частка аўдыторыі перайшла ў інтэрнэт і/або 
аддала перавагу мабільнаму тэлебачанню.  

Вынікам цеснага ўзаемадзеяння тэлебачання і інтэрнэту (а такса-
ма радыё і друкаваных выданняў) за кошт магчымасці ствараць і хут-
ка распаўсюджваць мультымедыйныя паведамленні стаў феномен 
канвергенцыі медыя – узаемапранікнення розных каналаў перадачы 
інфармацыі. 

Канвергенцыя прапануе СМІ інавацыйныя рэсурсы: трансляцыю 
ў інтэрнэце мінулага вопыту – расцягванне «эфірнага жыцця» падрыхта-
ваных раней прадуктаў; вяртанне страчаных рынкаў распаўсюджвання 
інфармацыі, абумоўленае актывізацыяй архіваў; максімальную эфек-
тыўнасць «кіравання ведамі», структураванне інфармацыі, хуткае рэа-
гаванне на запыты аўдыторыі; спалучэнне ў адзінае цэлае традыцыйных 
і новых медыя, магчымасць узаемадапаўняць адно другім і інш. 

Распаўсюджванне адных і тых жа прадуктаў адначасова па розных 
каналах і стварэнне альтэрнатыўных варыянтаў (адаптаванне матэ-
рыялаў) прывяло да ўзнікнення новых інтэграваных з’яў: інфатэйн-
менту (англ. information – інфармацыя, entertainment – забаўлянне), 
эдзютэйнменту (англ. education – навучанне, entertainment – забаў-
лянне) і інш., што таксама вымушае даследчыкаў шукаць новыя най-
менні. За кошт глабальнай змены інфармацыйнага ўзаемадзеяння 
з гледачом колькасна-якасныя характарыстыкі тэлетвораў знахо-
дзяцца ў пастаяннай дынаміцы і вышэйапісаныя наменклатуры тэле-
візійных жанраў не ахопліваюць сучасны тэлевізійны асартымент. 

Важна адзначыць, што і жанры, якія замацаваліся ў эфіры даволі 
даўно і лічацца традыцыйнымі, сёння змяніліся. Даследчык тэле- і кі-
намастацтва М. У. Мамінаў адзначае: для сучасных тэлежанраў харак-
тэрны працэсы дыфузіі, хімерызацыі, інтэрферэнцыі і кантамінацыі 
[116, с. 26–28]. У эфіры застаецца ўсё менш «чыстых» жанраў.  

«Выдумляць новыя жанры – справа няўдзячная і непасільная», – 
сцвярджае адзін з заснавальнікаў беларускай журналісцкай навукі 
Б. В. Стральцоў, і з гэтай думкай складана не пагадзіцца [182, с. 51]. 
Тым не менш дынаміка сённяшняга вяшчання прыводзіць да таго, 
што новыя тыпы праграм патрабуюць пэўнага жанравага азначэння. 
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Змены ў медыяпрасторы прывялі да неабходнасці пошуку новых 
падыходаў да вывучэння і тыпалагізацыі тэкстаў СМІ. Так, тэарэтык 
жанразнаўства А. А. Цяртычны робіць акцэнт на эвалюцыю друкава-
ных перыядычных выданняў, але большасць назіранняў, на наш по-
гляд, суадносіцца і з сучасным станам тэлевяшчання. Сярод асноў-
ных пазначым наступныя: 

1. СМІ сёння вымушаны прыняць «ідэалогію рынку» і адпаведныя 
«правілы гульні», якія прадугледжваюць, што асноўная мэта вытвор-
часці – атрыманне карысці (і перш за ўсё, грашовай). Гэта вымушае 
медыякампаніі арыентавацца на масавасць і стэрэатыпізацыю, мані-
пуляваць густам і першаснымі інстынктамі спажыўцоў кантэнту, прад-
стаўляць гледачу/слухачу/чытачу тэксты, якія суадносяцца з запытам, 
незалежна ад рэальнай каштоўнасці ўнутранага (сутнаснага) кампа-
нента.  

2. У сувязі з глабалізацыяй і пашырэннем распаўсюджвання за-
межных СМІ (у тым ліку тэлеканалаў у спадарожнікавым, кабельным 
і інтэрнэт-вяшчанні) і папулярнасцю неаднастайна ліцэнзійных кан-
цэпцый адбываецца ўзаемадзеянне айчыннай і замежнай жанравых 
сістэм, журналісцкая практыка напаўняецца з’явамі, якія складана 
аднесці да наяўных мадэлей. 

3. Пошук патрэбных дэфініцый падчас навучання журналістаў вы-
магае выкарыстання замежных даследаванняў, што спрыяе тэрміна-
лагічнай неадназначнасці.  

4. Стандартызацыя вытворчасці і арыентацыя на масавую аўдыто-
рыю прыводзяць да зніжэння статусу журналістыкі ў грамадстве. Ча-
канні аўдыторыі пачынаюць суадносіцца з прапанаваным асарты-
ментам. Глядач/чытач/слухач звяртаецца да СМІ не па высакаякасны 
разнастайны і глыбокі кантэнт, а каб атрымаць факты, пабавіць час 
і адпачыць – адсюль высокія рэйтынгі забаўляльных/інфармацыйна-
забаўляльных перадач.  

5. Магчымасць ствараць тэксты для СМІ па замацаваных схемах 
без выкарыстання творчага падыходу прыводзіць да дэградацыі жур-
налістаў і дазваляе прымаць на працу ў рэдакцыі супрацоўнікаў без 
прафесійнай адукацыі. Адсутнасць апошняй зніжае якасць кантэнту.  

6. Для таго каб задаволіць чаканні аўдыторыі і атрымаць максі-
мальную карысць, змяняецца прадметна-тэматычнае поле СМІ. Скара-



 162 

ціліся аб’ём і эфірны час якасных аналітычных і мастацка-публіцыс-
тычных жанраў.  

7. Адбываецца фарміраванне стэрэатыпаў чакання аўдыторыі: гля-
дач/чытач/слухач, які ўжо не чакае сур’ёзных і складаных матэрыялаў, 
нібыта страчвае ўменне і жаданне ўспрымаць глыбокія аналітычныя 
тэксты – у журналістаў няма матывацыі займацца іх вытворчасцю [190]. 

Такім чынам, сёння ў Беларусі і Расіі адбываецца поўная перабу-
дова асноўных прынцыпаў медыявытворчасці ў цеснай сувязі са зме-
най глядацкіх чаканняў і сусветнымі тэндэнцыямі. Нягледзячы на 
негатыўныя з’явы, зварот да замежнага вопыту ў падобнай сітуацыі, 
на наш погляд, проста непазбежны, што прывядзе да гібрыдызацыі 
жанраў. 

Аналіз даследчай літаратуры і сучаснага тэлеэфіру сведчыць, што 
часцей за ўсё па-за класіфікацыяй застаюцца інфармацыйна-забаўля-
льныя прадукты. Гэта абумоўлена старымі падыходамі да класіфіка-
цыі без уліку фармальна-змястоўнага праграмнага асартыменту. Ак-
тыўнае запазычанне забаўляльных праграм айчынным тэлебачаннем 
распачалося толькі ў 90-х гг. ХХ ст.   

Калі гаварыць аб канкрэтных медыятэкстах, дакладнага месца ў вы-
шэйапісаных тыпалогіях не знайшлі тэлегульні, рэаліці-шоу (і праграмы 
з іх элементамі), музычныя чарты, скетч-шоу, інфармацыйна-забаў-
ляльныя ток-шоу, інфармацыйна-забаўляльныя праграмы-энцыкла-
педыі і інш. Падобныя перадачы, якія ствараюцца ў вялікім аб’ёме су-
часнымі тэлеканаламі, выступаюць на медыярынку ў якасці элемента 
масавай культуры і, акрамя непасрэдна забаўлення гледача, рэалізуюць 
наступныя важныя функцыі: адаптыўную, нарматыўную, знакава-
сімвалічную, маніпулятыўную, рэлаксацыйна-кампенсаторную, забаў-
ляльна-геданістычную, камунікатыўную  [118, с. 446–447]. 

Сёння навукоўцы асэнсоўваюць неабходнасць выяўлення месца ін-
фармацыйна-забаўляльнага кантэнту ў жанравай сістэме. Так, С. М. Акін-
фіеў паспрабаваў аб’яднаць забаўляльныя праграмы ў асобную жанра-
вую групу і апісаў гісторыю ўзнікнення, асноўныя функцыі і разнавід-
насці кожнага віду праграм. Да забаўляльных перадач ён адносіць 
рэаліці-шоу, лёгкія ток-шоу, тэлевіктарыны і шоу (скетч-шоу, «уласна 
гумарыстычныя» праграмы, музычныя шоу і інш.). Падчас стварэння 
класіфікацыі, па словах даследчыка, акцэнт рабіўся не на функцыяна-
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льны або змястоўны, а на фармальны аспект: «Галоўным прынцыпам 
дзялення на напрамкі вяшчання (і, надалей, на жанры) выступае ме-
навіта характар падачы рэальнасці» [5, с. 18].  

Праблеме месца забаўляльных прадуктаў у традыцыйнай схеме 
тэлежанраў прысвечана праца С. М. Ільчанкі «Трансфармацыя жанравай 
структуры сучаснага айчыннага тэлекантэнту: актуалізацыя гульня-
вой прыроды тэлебачання» [78; 79]. Пры пабудове аўтарскай тыпалогіі 
вучоны арыентаваўся на агляд матэрыялу сучасных тэлеканалаў, пуб-
лікацыі расійскіх навукоўцаў і вынікі распрацовак некамерцыйнага 
партнёрства «Медыякамітэт» (заснавальнікі: расійскі Першы канал, 
каналы «Расія», НТВ, ТВЦ, НАТ, Расійская асацыяцыя рэкламных 
агенцтваў і інш.), праведзеных пры падтрымцы Міністэрства Расій-
скай Федэрацыі па справах друку, тэлерадыёвяшчання і сродкаў ма-
савай інфармацыі. Сярод асноўных мэт апісаных даследаванняў была 
ўніфікацыя існуючых аўдыявізуальных прадуктаў для спрашчэння да-
лейшага вывучэння іх аўдыторыі, а таксама стварэнне класіфікацыі 
адзінак эфірнага кантэнту, прыдатнай для інтэграцыі ў агульнаеўра-
пейскі вяшчальны кантэкст. Быў распрацаваны дакумент «Адзіныя 
патрабаванні (класіфікатар) да сістэм фіксацыі і расшыфроўкі факта 
выхаду ў эфір тэлепрадукцыі» (2003), у якім тэлепраграмы класіфіку-
юцца па асобных крытэрыях (прызначэнне праграмы, фармат, змест, 
мэтавая аўдыторыя, асаблівасці вытворчасці) [67]. 

Абапіраючыся на аналіз СМІ і «Адзіныя патрабаванні...», С. М. Іль-
чанка, як і С. М. Акінфіеў, прапануе ўключыць групу забаўляльных 
праграм у традыцыйную схему дзялення жанраў у залежнасці ад ад-
носін да інфармацыі: інфармацыйныя – аналітычныя – мастацка-
публіцыстычныя – забаўляльныя жанры. Пры гэтым ён практычна не 
прапануе змен адносна складу першых трох жанравых груп. Таксама 
ў кантэксце інфармавання аўтар звяртае ўвагу на актуальнасць такіх 
элементаў эфіру, як прамое ўключэнне, інтэрактыўнае галасаванне і ві-
дэа відавочцаў, якія сёння не з’яўляюцца жанрамі, але актыўна інтэг-
руюцца ў структуру тэлепраграм [79].  

Жанр ток-шоу, які ў класічныя падручнікі ўвайшоў у працэсе мно-
гіх перавыданняў (В. Л. Цвік, Р. А. Барэцкі), даследчык не разглядае 
як аналітычны. Навуковец тлумачыць гэта гульнявой прыродай дыс-
кусіі ў студыі, яскравым забаўляльным характарам падачы інфармацыі, 
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з чым нельга не пагадзіцца. Памфлет і фельетон з групы мастацка-
публіцыстычных жанраў С. М. Ільчанка прапануе перанесці ў гума-
рыстычную групу жанраў забаўляльнага тэлевяшчання з-за характару 
падачы інфармацыі. 

У тыпалогію забаўляльных жанраў, згодна з пазіцыяй С. М. Іль-
чанкі, уключаны тры вялікія групы: гумарыстычныя, музычныя і гуль-
нявыя жанры. Да гумарыстычных аўтар адносіць агляды (зборныя 
агляды і монаканцэрты) і канцэрты. Таксама прапануецца і больш 
шырокая класіфікацыя гумарыстычных жанраў: эстрадны «капуснік», 
гумарыстычны зборнік, аўтарская гумарыстычная/сатырычная пра-
грама, гумарыстычны часопіс, гумарыстычная гульня, гумарыстычны 
міні-серыял (мультыплікацыйны, гульнявы, лялечны), тэлевізійны 
розыгрыш, перадача-пародыя, сустрэча з сатырыкам і гумарыстам. 
Вышэйпазначаныя фельетон і памфлет у якасці асобных жанраў не 
названы. 

Да музычнай падгрупы забаўляльных жанраў даследчык прапануе 
аднесці канцэртную праграму, запісаную па трансляцыі; канцэрт, за-
пісаны непасрэдна ў павільёне ці студыі; музычны агляд; конкурсную 
праграму ў выглядзе свабоднага чата папулярных кампазіцый, мело-
дый, кліпаў; музычныя шоу-конкурсы.  

Нарэшце, гульнявыя праграмы, згодна з тэрміналогіяй С. М. Іль-
чанкі, гэта гульні, латарэі, гульні-віктарыны, шоу-віктарыны, інтэлек-
туальныя гульні-віктарыны, гульні-розыгрышы, шоу-спаборніцтвы, ток-
шоу, музычныя гульні, ток-шоу спаборніцтвы, гумарыстычныя ток-шоу, 
музычныя шоу-спаборніцтвы, спартыўныя шоу-спаборніцтвы, спартыў-
ныя трансляцыі, шоу-розыгрышы, скетч-шоу, рэаліці-шоу (уласна рэа-
ліці-шоу, рэаліці-спаборніцтвы, рэаліці-ток-шоу, дакументальнае шоу-
рэканструкцыя, судовае шоу, справавое шоу) [79]. 

Такім чынам, навуковец прадставіў вельмі шырокую сістэматыза-
цыю, якая ахоплівае сённяшні асартымент тэлевізійнай прадукцыі, 
хоць традыцыйныя тры групы жанраў, на нашу думку, недастаткова 
абноўлены.  

Спроба класіфікаваць сучасны эфірны кантэнт у расійскай тэорыі 
журналістыкі адбылася, аднак прадстаўленая тыпалогія ўсё яшчэ 
з’яўляецца паўторам састарэлай мадэлі, пабудаванай па традыцый-
най метадалогіі, з уключэннем новай групы жанраў, якая характары-
зуецца недастаткова канкрэтным унутраным напаўненнем. 
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Пошук альтэрнатыўных метадаў класіфікацыі. Для вызначэн-
ня актуальнай класіфікацыі звернемся да аналізу заходняга вопыту. 
Для замежнага эфіру былі характэрны і традыцыйныя, агульнасу-
светныя жанры: напрыклад, мы можам назіраць аналагічны пераход 
з друкаваных СМІ спачатку на радыё, а потым на тэлебачанне рэпар-
тажаў (reportage package), тэлевізійных нататак – інфармацыйных сю-
жэтаў (reader, voice-over), інтэрв’ю і іншых тыпаў матэрыялаў, якія 
звычайна ўключаюцца замежнымі даследчыкамі ў навінавую групу – 
выяўляюцца як разнавіднасці news [188]. Замежны глядач значна ра-
ней убачыў вялікую колькасць новых, альтэрнатыўных тэлевізійных 
твораў, якія нарадзіліся непасрэдна ва ўмовах функцыянавання аме-
рыканскіх і еўрапейскіх электронных медыя. Паралельнае развіццё 
тэлебачання ў СССР і на Захадзе падчас халоднай вайны стала пры-
чынай незалежных спроб вывучэння тэлевізійнай прадукцыі і распра-
цоўкі асобных класіфікацый жанраў на аснове мясцовай практыкі 
і пэўнага культурнага кантэксту. Да таго ж у адрозненне ад савецкай 
і расійскай навуковай традыцыі для Еўропы і ЗША характэрна выву-
чэнне ўсіх эфірных адзінак як комплекснай сістэмы жанраў вяшчання – 
без вылучэння журналісцкіх медыятэкстаў у асобную тыпалогію. 

Паколькі тэлебачанне развівалася ў Злучаных Штатах Амерыкі ра-
ней, чым у іншых краінах Захаду, замежная тэорыя тэлевізійных жан-
раў пачала распрацоўвацца менавіта там. Так, дыскусію аб жанрах 
у ЗША распачала кніга Х. Ньюкамба «Тэлебачанне: Самае папулярнае 
мастацтва» (H. Newcomb. «TV: The Most Popular Art»), якая выйшла 
ў 1974 г. У 1976 г. услед за ёй свет убачыла першае выданне анталогіі 
«Тэлебачанне: Крытычны погляд» («Television: The Critical View») гэтага ж 
аўтара, якая абнаўляецца кожныя пяць гадоў. На пазначаныя публіка-
цыі спасылаюцца аўтары даследаванняў у ЗША і Еўропе ў 70–90-я гг. 
ХХ ст.: С. Камінскі і Дж. Мэйхан (S. Kaminsky, J. Mahan. «American Te-
levision Genres»), Р. Эдлер (R. Adler. «Understanding Television») і інш. 
[236; 248]. 

Першыя працы прапаноўвалі пераважна апісанні асобных жанраў 
вяшчання. Аднак канкрэтнае дзяленне жанраў амерыканскага тэле-
вяшчання прапанаваў даследчык Б. Роўз у 1985 г. у калектыўнай пра-
цы «ТБ-жанры: вучэбны дапаможнік і даведнік» («TV genres: Handbook 
and reference guide»). У залежнасці ад ступені праўдзівасці зафіксава-
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ных у праграмах падзей і фактаў перадачы падзяляліся на дзве групы: 
«reality-based» і «fictional» («заснаваныя на рэальных падзеях» і «мас-
тацкія» (літаральна – «выдуманыя») [247].  

Перадачы, якія былі аднесены да групы «reality-based», маюць 
у аснове сапраўдную інфармацыйную нагоду: навінавыя жанры (Tele-
vision News), дакументальныя праграмы (Television Documentary), 
спартыўныя трансляцыі (Sports Telecasting), тэлегульні (The Game 
Show), вэраеці (Variety Show) і ток-шоу (Talk Show). 

Група «fictional» уключае жанры, пабудаваныя на выдуманай гісто-
рыі: сіткомы (Situation Comedy), навукова-фантастычныя і фэнтэзій-
ныя праграмы (Science Fiction and Fantasy TV), мыльныя оперы (Soap 
Opera), дэтэктыўныя праграмы (Detective Show), тэлефільмы (Made-
for-TV Movie), медыцынскія меладрамы (Medical Melodrama) і інш. 
[247]. Былі названы таксама праграмы, якія знаходзяцца на мяжы 
дзвюх груп: дакудрама, перадачы для дзяцей, рэкламныя і рэлігійныя 
перадачы.  

Інтэрпрэтацыю апісанай вышэй амерыканскай класіфікацыі мо-
жам бачыць і ў еўрапейскай тэорыі тэлежурналістыкі. Так, брытанс-
кая навуковая школа (Дж. Корнар, Н. Абэркромні, Д. Чэндлер і інш.) 
акцэнтуе ўвагу на аналагічным дзяленні праграм на «fictional» і «non-
fictional» (мастацкія і немастацкія). Прафесар Д. Чэндлер у сваёй працы 
«Уводзіны ў жанравую тэорыю» (1997, 2000) падкрэслівае, што гэта 
дзяленне жанраў з’яўляецца фундаментальным для масмедыя ўвогу-
ле і цесна звязана з першаснай мэтай стварэння тэксту (інфарма-
ванне або забаўлянне аўдыторыі) [224]. Дж. Корнар удакладняе, што, 
нават калі праграма арыентавана на забаўлянне, праграмы групы 
non-fictional (немастацкія) маюць адносіны да канкрэтных «ведаў», фак-
таў. Праграмы тыпу fictional (мастацкія) найперш «маюць справу з твор-
чай асалодай» [225]. 

У сучаснай замежнай тэорыі жанраў можна сустрэць яшчэ адзін 
варыянт тыпалогіі: дзяленне на наратыўныя і ненаратыўныя тэлепра-
дукты. Напрыклад, у кнізе амерыканскіх даследчыкаў Р. Эбілмэна 
і Д. Аткіна «Тэлевізійная аўдыторыя: мастацтва і навука тэлепрагля-
ду» (R. Abelman and D. Atkin. «The Televiewing Audience: The Art and 
Science of Watching TV», 2011) да групы наратыўных жанраў адносяцца 
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сітком, камедыйнае вэраеці, драма, мыльная опера (прайм-таймавая 
ці штодзённая), прыгоды, навукова-фантастычныя праграмы; да не-
наратыўных – ток-шоу, навінавыя трансляцыі, спартыўныя трансля-
цыі, навінавыя (інфармацыйныя) часопісы, шоу-гульні, палітычныя 
дэбаты, дакументальныя фільмы, канцэрты, рэаліці-шоу. З назваў 
груп відавочна, што пры сістэматызацыі ўлічана структура сцэнарыя 
(падачы інфармацыі) – акцэнт на тым, ці мае праграма апавядальны 
характар. Тым не менш даследчыкі паўтараюць сваіх папярэднікаў: 
звяртаецца ўвага на тое, што менавіта рэальныя людзі – героі ненара-
тыўных праграм, у аснове якіх няма зрэжысіраванай гісторыі, у ад-
розненне ад праграм наратыўных. Такім чынам, сутнасць тыпалогіі 
вельмі блізкая да мадэлі, прапанаванай яшчэ Б. Роўзам [220, с. 40–41].  

Класіфікацыі, якія выкарыстоўваюць у Еўропе падчас працы з тэ-
левізійным кантэнтам, можна знайсці ў справаздачы Д. Варда аднос-
на разнастайнасці зместу еўрапейскіх газет і тэлеканалаў (Centre for 
Media Policy and Development), падрыхтаванай для Савета Еўропы 
і прадстаўленай у Страсбургу 27 лютага 2006 г. (Media Division, Directo-
rate General of Human Rights). Аналізавалася тэлевяшчанне ў Харватыі, 
Італіі, Нарвегіі і Вялікабрытаніі. У тэксце даклада бачым традыцыйнае 
дзяленне праграм паводле сацыяльнай значнасці на «fiction» і «non-fic-
tion» (апошняе ўключае «entertainment» (забаўляльныя) і «factual» (фак-
талагічныя) тэлепрадукты), а таксама на праграмы тыпаў «high social 
value» («з высокай сацыяльнай каштоўнасцю») і «entertainment based 
programmes» («якія базіруюцца на забаўлянні») [249].  

Даследчыкі з Харватыі З. Перушка і А. Чувала ў артыкуле «Параў-
нанне сацыялістычнай і постсацыялістычнай тэлевізійнай культуры» 
пры аналізе бяруць за аснову альтэрнатыўную класіфікацыю: мастац-
кія, забаўляльныя і інфармацыйныя (факталагічныя) жанры [243, 
с. 140]. Да мастацкіх адносяць камедыі, тэлевізійную драму і мыль-
ныя оперы; да забаўляльных – «Тэлебачанне да сняданку» (Breakfast 
TV – ранішнія інфармацыйна-забаўляльныя праграмы), спартыўныя, 
музычныя і дзіцячыя праграмы, ток-шоу, інтэрв’ю, праграмы «пра 
хобі», лёгкае забаўлянне (рэаліці і падобныя), шоу-гульні (у тым ліку 
віктарыны); да інфармацыйных – «культурныя» праграмы (інфармацыя 
аб класічнай музыцы, джазе, мастацтве, тэатры, кнігах, танцах і інш.), 
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навіны, праграмы аб актуальных падзеях і побытавых справах, даку-
ментальныя і рэлігійныя праграмы, навуковыя і адукацыйныя перадачы 
[243, с. 140]. Заўважна, што акцэнт з фармальных крытэрыяў і 
спецыфікі апавядання пры гэтым падыходзе значна змешчаны ў бок 
зместу, тэматычнага напаўнення і функцыянальнай накіраванасці 
кантэнту, а межы некаторых жанраў даволі размытыя.  

Трэба адзначыць, што пры абгрунтаванні тыпалогіі аўтары арты-
кула абапіраюцца на тры з чатырох напрамкаў праграмавання тэле-
эфіру, пазначаныя ў даследаванні «Свет у адступленні: пераканфігу-
рацыя гібрыднасці новазеландскага тэлебачання 20-га стагоддзя» 
доктара Б. Вуда (універсітэт Масэй, Новая Зеландыя). Поўная класіфі-
кацыя ўключае «факт», «фікцыю/(мастацкую) выдумку», «забаўлянне» 
і «рэкламу» [251].  

Пад «фактам» разумеецца «факталагічнае праграмаванне з ак-
цэнтам “на значэнне аб’ектыўнага свету па-за межамі кантэнту і на 
які гэты кантэнт спасылаецца» [251, с. 48]. Цытуючы амерыканскага 
крытыка і тэарэтыка Б. Нікалза, Б. Вуд тлумачыць, што пры стварэнні 
падобных праграм адбываецца арыентацыя не на творчую, а на праў-
дзівую інтэрпрэтацыю рэальнасці. Жанры, суадносныя з «фактам», 
уключаюць навіны, «бягучыя падзеі», дакументальныя фільмы, «шоу 
практычных парад» і рэлігійныя перадачы.  

«Фікцыя» (мастацкая выдумка), згодна з гэтай жа тыпалогіяй, – 
«значэнне свету, які пабудаваны на вобразах у межах самога кантэн-
ту» [251, с. 48]. Да гэтага напрамку праграмавання Б. Вуд адносіць 
драму, мастацкі фільм і некаторыя віды камедыі.  

«Забаўлянне» ўключае праграмы, якія прадстаўляюць людзей, што 
«існуюць па-за межамі зместу праграм», дзейнічаюць «у ролі саміх 
сябе» на спецыяльна арганізаваных пляцоўках. У перадачах гэтага 
напрамку, па словах Б. Вуда, выяўляецца «тэатральны сэнс рэальнасці, 
якая з’яўляецца прадстаўленнем (спектаклем)» [251, с. 48]. Пад такімі 
праграмамі даследчык разумее шоу-гульні, музычныя прадстаўленні, 
ток-шоу, вэраеці-праграмы, спартыўныя трансляцыі і «некаторыя фор-
мы камедыі».  

«Рэклама», паводле Б. Вуда, «міні-плямы» эфіру на 30–60 секунд, 
«рыначныя аб’явы» аб прадукце, які існуе ў рэальнасці па-за межамі 
тэлевізійнага кантэнту [251, с. 49].  
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Такім чынам, у прыведзенай тыпалогіі, як і ў традыцыйнай аме-
рыканскай мадэлі, акцэнт ставіцца на ўзаемаадносінах экранных 
вобразаў з рэальнасцю. 

Як можна заўважыць, рэкламныя вяшчальныя адзінкі, своеасаблі-
васць якіх у тэлевізійным эфіры падкрэслівае Б. Вуд, ва ўсіх прыведзе-
ных вышэй класіфікацыях жанраў (айчынных і замежных) застаюцца 
па-за тыпалагічнай сістэмай. Тым не менш вывучэнне функцыянавання 
тэлерэкламы, на наш погляд, сёння з’яўляецца вельмі актуальным на-
прамкам, паколькі рэклама валодае надзвычай уплывовым наборам 
сродкаў уздзеяння на аўдыторыю. Варта ўлічваць і той факт, што ся-
род асноўных тэндэнцый развіцця сучаснага вяшчання вылучаюцца 
камерцыялізацыя тэлеканалаў і што якасць тэлерэкламы ўплывае на 
фінансавы стан медыякампаній. 

Коратка акрэслім тыпалогію рэкламных жанраў тэлебачання.  
У сучасных навуковых крыніцах (Г. Г. Шчапілова, Я. Я. Карнілава 

і інш.) тэлевізійную рэкламу прынята дзяліць на таварную (камер-
цыйную), палітычную і сацыяльную. Да таварнай звычайна адносяць 
рэкламныя ролікі (кліпы), рэкламныя аб’явы і электронную застаўку 
[95; 213]. У энцыклапедычным зборніку матэрыялаў аб тэлебачанні 
«Тэлекантэкст», створаным федэральным дзяржаўным унітарным 
прадпрыемствам «Расійская тэлевізійная і радыёвяшчальная сетка», 
да пазначаных жанраў дададзены тэлеанонс, тэлеафіша, рэкламны 
відэафільм, рэкламная перадача і рэкламны відэасюжэт [187].  

Мэта экранных прадуктаў апісанай групы – у найлепшым выг-
лядзе прадставіць гледачу тавар, паслугу або мерапрыемства. Трэба 
адзначыць, што, акрамя названых жанраў, існуе таксама шэраг іншых 
відаў рэкламы – прыёмаў, якія дазваляюць уключыць асобныя рэк-
ламныя паведамленні ў традыцыйныя журналісцкія тэлежанры або 
фільмы (прадукт-плэйсмент, напрыклад). Іх у дадзеным дапаможніку 
мы не абмяркоўваем, паколькі нас цікавіць менавіта група твораў, 
якія ўяўляюць сабой самастойныя адзінкі вяшчання. 

Класіфікацыю палітычных рэкламных паведамленняў, на наш по-
гляд, дастаткова поўна апісвае Д. В. Пронькін. Ён уключае ў групу вы-
ступленні палітыкаў, тэледэбаты, рэкламныя споты, відэакліпы, відэа-
фільмы, рэкламныя шоу, тэлевізійныя перадачы рэкламнага характару 
(інтэрв’ю, ток-шоу і інш.) [155]. На яго думку, палітычная рэклама 
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арыентавана на піяр той ці іншай асобы, прыцягненне ўвагі гледачоў 
і стварэнне іміджу палітыкаў. 

Сацыяльная рэклама займаецца актуалізацыяй важных праблем 
у грамадстве, заклікае да пошуку рашэнняў, інструктуе ці папярэдж-
вае. Да асноўных яе тэматычных напрамкаў можна аднесці ахову на-
вакольнага асяроддзя, сямейныя праблемы, правілы дарожнага руху, 
прапаганду адмовы ад шкодных звычак і інш. Згодна з класіфікацыяй, 
якую прапануе А. М. Саладоўнікава ў сваёй працы «Сучасная сацы-
яльная рэклама: спосабы ўздзеяння на адрасата», да базавых жанраў 
сацыяльнай рэкламы на тэлебачанні адносяцца жыццёвая гісторыя, 
разгорнуты рэкламны зварот і рэкламная замалёўка [176]. 

Такім чынам, дзяленне рэкламных жанраў на таварныя (камер-
цыйныя), палітычныя і сацыяльныя дазваляе ахапіць адпаведныя 
прадукты тэлеэфіру.  

Заўважым, што існуюць і іншыя варыянты класіфікацыі як рэк-
ламных жанраў у цэлым, так і асобных жанравых груп. Падзел рэкла-
мы на віды знаходзім, напрыклад, у працах В. Л. Цвіка (2013): «Сёння 
ахвотна гавораць аб прэстыжнай або іміджавай рэкламе (ёй карыста-
юцца для фарміравання доўгачасовага вобраза фірмы, установы, ар-
ганізацыі), аб рэкламе маркі (таксама для доўгачасовага вылучэння 
канкрэтнага марачнага тавару), рубрычнай рэкламе (для распаўсюдж-
вання інфармацыі аб продажы, паслузе або якой-небудзь падзеі ў дзе-
лавым свеце), аб тлумачальна-прапагандысцкай рэкламе (для адстойвання 
канкрэтнай ідэі)» [203, с. 442]. Даследчык прыводзіць амерыканскую кла-
сіфікацыю тыпаў стварэння рэкламных паведамленняў, якія нярэд-
ка трактуюцца ў якасці жанраў: прамы продаж, зварот ад імя фірмы, 
рэкамендацыі медыяперсон або экспертаў, інтэрв’ю з пакупніком, дэман-
страцыя, прамое параўнанне тавараў, драматызацыя, музычная рэкла-
ма, анімацыя. 

Асноўныя падыходы да тыпалагізацыі тэлевяшчання. Так, аналіз 
даследчай замежнай літаратуры паказвае, што ў амерыканскай і еўра-
пейскай навуцы, як і ў расійскіх крыніцах, няма адзінага падыходу не 
толькі да класіфікацыі вяшчальных адзінак (журналісцкіх, мастацкіх 
і рэкламных), але і да арганізацыі базавай наменклатуры жанраў. Адны 
і тыя ж праграмы атрымліваюць розныя назвы і курсіруюць з адной 
жанравай групы ў іншую ў залежнасці ад выкарыстанай метадалогіі. 



 171

У аснове вылучэння жанраў традыцыйнай савецкай трыяды, якая бярэ 
пачатак яшчэ ад тыпалогіі матэрыялаў перыядычнага друку, як і, напры-
клад, у класіфікацыі, прадстаўленай у калектыўнай манаграфіі пад рэ-
дакцыяй Б. Роўза, ляжыць літаратуразнаўчы, або «тэкставы», метад. 
Гэта значыць, што вядучыя жанраўтваральныя элементы, якія дазва-
ляюць абагуліць пэўнае адзінства экраннай прадукцыі, вызначаюцца 
на аснове аналізу характарыстык менавіта тэкставага кампанента тэ-
левізійных твораў. Тэарэтыкаў цікавяць асаблівасці стварэння сцэна-
рыяў – структура сюжэта, тэма, тэхніка і стыль падачы інфармацыі, 
месца дзеяння і інш.  

Даследчык Д. Мітэл, аналізуючы прыдатнасць такога падыходу да 
тэорыі тэлебачання, акрэслівае наступную праблему: «Тэкст мае 
шмат розных кампанентаў, але толькі некаторыя з іх выкарыстоўва-
юцца для вызначэння катэгорый. <...> Няма адзіных крытэрыяў для 
вылучэння жанру – некаторыя вылучаны праз месца дзеяння (як вес-
тэрны), некаторыя – праз [тып] дзеянняў (як крымінальныя праграмы), 
некаторыя – праз уздзеянне на аўдыторыю (камедыі), некаторыя – 
праз форму апавядання (трылер)» [237]. Да таго ж публіка і працэс вы-
творчасці робяць тэлевізійныя жанры гнуткай субстанцыяй, значна шы-
рэйшай за тэксты, якія функцыянуюць у пэўным асяроддзі, – гаворка 
ідзе аб праграмах, створаных з выкарыстаннем розных тэхніка-тэх-
налагічных рэсурсаў, у розных месцах і для розных людзей.  

Альтэрнатыўныя спосабы класіфікацыі прапануе дыскурсны пады-
ход да праблемы тэлевізійных жанраў. Пры выкарыстанні дыскурснай 
метадалогіі ў вылучэнні асобных тэлежанраў, згодна з меркаваннем 
Д. Мітэла, варта звяртаць увагу на тое, што канкрэтна думаюць аб 
пэўных тэлевізійных прадуктах вытворцы і гледачы, якія тэрміны 
і азначэнні яны ўжываюць, калі апісваюць пэўныя жанры, і як з тэкс-
тамі звязаны спецыфічныя культурныя канцэпты. Па меркаванні дас-
ледчыка, «дыскурсіўныя практыкі могуць быць разбіты на тры асноў-
ныя тыпы згодна з тым, як яны працуюць, каб абасобіць той ці іншы 
жанр: дэфініцыя (“гэта сітком, таму што ён уключае запісаны смех”), 
інтэрпрэтацыя (“сітком адлюстроўвае і ўзмацняе статус-кво”) і ацэнь-
ванне (“сіткомы больш забаўляльныя, чым мыльныя оперы”)» [246, 
с. 44]. Падобныя прыклады «дыскурсных выказванняў», як можа зда-
вацца, адлюстроўваюць характарыстыкі ўжо вядомых, агульнапрыня-
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тых жанраў, але ў той жа час самі па сабе з’яўляюцца асновай для іх 
вылучэння і дазваляюць размежаваць значэнні тэрмінаў (напрыклад, 
адрозніць сітком ад мыльнай оперы), каб пазначыць іх грамадскую 
і культурную каштоўнасць. 

Услед за С. М. Ільчанкам пад тэледыскурсам мы будзем разумець 
«сукупны, прадстаўлены ўсімі групамі знакаў (візуальных, вербаль-
ных, фанетычных і інш.) тэкст, адаптаваны да прэзентацыі ва ўмовах 
экраннай рэальнасці» [79]. Даследчыца А. Г. Ларына ў сваіх працах 
удакладняе паняцце: «Тэлевізійны дыскурс, які разглядаецца намі як тэ-
левізійнае маўленне ў сітуацыі сацыяльнага ўзаемадзеяння тэлекамуні-
катара і тэлеаўдыторыі, уяўляе сабой макрасістэму, у якой увасабляецца 
камунікацыя вельмі шырокага кола людзей, якія валодаюць разнастай-
нымі сацыяльнымі, узроставымі, прафесійнымі, тэрытарыяльнымі і куль-
турнымі характарыстыкамі» [105]. Вучоная характарызуе жанр як «маў-
ленчую адзінку, якая ўвасабляе інтэнцыянальны стан, які звязвае 
адрасата і адрасанта, і будуецца па тэматычных, стылістычных і кам-
пазіцыйных канонах, замацаваных у культуры» [105] і прапануе класі-
фікаваць жанры па адпаведных прыкметах.  

Па тэматычнай прыкмеце аўтар вылучае наступныя жанры тэле-
вяшчання: тэленавіны, тэлеагляд, фільм на ТБ, тэлесерыял, тэлеспек-
такль, мультыплікацыйны фільм, тэлеінтэрв’ю, тэлерасследаванне, 
тэлерэклама, тэледэбаты, тэлешоу, тэлегульня, тэлевіктарына, тэле-
экстрым, тэлепадарожжа, тэлеклуб, тэлеінструкцыя, тэлешоп, тэлела-
тарэя, тэлешкола, музыка на ТБ (канцэрт, конкурс і інш.), спорт на 
ТБ, патрыятычная праграма, праграма аб здароўі, навукова-папуляр-
ная праграма, парадыйна-гумарыстычная праграма, кулінарная праг-
рама, тэлегараскоп. 

Па структурна-кампазіцыйнай прыкмеце А. Г. Ларына дзеліць жанры 
на дзве групы: дыялагічныя (тэледэбаты, ток-шоу, рэаліці-шоу, гуль-
нявое шоу, тэлеінтэрв’ю і інш.) і маналагічныя (тэленавіны, тэлеагляд, 
тэлегараскоп). У першую групу ўваходзяць жанры, асновай якіх з’яў-
ляецца маўленчая падзея, заснаваная на выкарыстанні, як правіла, 
спантаннага маўлення, у другую – творы на аснове маўленчай падзеі 
з падрыхтаваным маўленнем [105, с. 167]. 

Па стылістычнай адметнасці А. Г. Ларына прапануе дзяліць жанры 
тэлевізійнага дыскурсу на публіцыстычныя і размоўныя, хоць і пад-
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крэслівае ўмоўнасць гэтага дзялення з-за дынамічнасці жанравай сі-
стэмы і распаўсюджвання новых сродкаў інтэрактыўнасці [105]. 

Такім чынам, прыведзены варыянт тыпалогіі ў адрозненне ад вы-
шэйапісаных звяртае ўвагу на спантаннасць/неспантаннасць маўлення 
і розную ступень актыўнасці камунікатараў падчас экраннага ўзае-
мадзеяння. У той жа час многія жанры акрэслены ўмоўна і ў залеж-
насці ад трактоўкі ступені інтэрактыўнасці могуць быць перанесены 
з адной групы ў іншую. 

Пры правядзенні даследаванняў тэлевяшчання, акрамя дыскурс-
нага падыходу, папулярным у навукоўцаў сёння з’яўляецца культурны 
(культуралагічны) аналіз праграм, які прадугледжвае зрух акцэнтаў 
з вытворчасці і непасрэднага функцыянавання твора ў эфіры на ўспры-
няцце медыяпрадукту і сацыяльна-псіхалагічную спецыфіку тэлеаў-
дыторыі. Варта адзначыць, што прыхільнікі гэтага падыходу (Г. Энлай, 
Л. Холдэрман, Т. Пэтан, Т. Хэванс і інш.) вывучаюць толькі асобныя 
жанры і вяшчальныя фарматы, міжкультурны, псіхалагічны, гендарны 
і іншыя аспекты вяшчання. 

На аснове праведзенага аналізу расійскіх, еўрапейскіх і амеры-
канскіх даследаванняў крытэрыямі, ужытымі навукоўцамі пры гру-
піраванні праграм у разгледжаных класіфікацыях, з’яўляюцца: 

1) аб’ект адлюстравання (камерцыйныя (таварныя), палітычныя 
і сацыяльныя рэкламныя жанры; музычныя, гумарыстычныя, гульня-
выя забаўляльныя жанры); 

2) характар і структура аб’екта адлюстравання (інфармацыйныя 
(«простыя» падзеі), аналітычныя («сярэднія» падзеі), даследчыя жан-
ры («складаныя» падзеі)); 

3) рэальнасць/нерэальнасць фактаў і падзей, адлюстраваных у экран-
ных творах, адносіны да аб’ектыўнай рэчаіснасці герояў экраннага 
дзеяння (reality-based/fictional, fictional/non-fictional; факт, фікцыя, 
забаўлянне, рэклама); 

4) спецыфіка экраннай камунікацыі (дыялагічныя/маналагічныя, пуб-
ліцыстычныя і размоўныя жанры); 

5) характар, структура апавядання (наратыўныя/ненаратыўныя 
жанры); 

6) вядучы прынцып адлюстравання рэчаіснасці, адносіны да інфар-
мацыі – інфармацыйнасць, аналітычнасць і дакументальная вобраз-
насць (аналітычныя, інфармацыйныя, мастацка-публіцыстычныя); 
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7) спосаб падачы інфармацыі (размоўныя жанры (у выглядзе раз-
мовы, дыскусіі), інфармацыйныя жанры (даклад), рэпартаж (дэман-
страцыя)); 

8) суадносіны аператыўнасці і глыбіні раскрыцця матэрыялу (апера-
тыўна-навінавыя, аператыўна-даследчыя, даследча-навінавыя, даслед-
чыя, даследча-вобразныя); 

9) тэматыка твораў, тэматычна-функцыянальны змест (мастац-
кія, забаўляльныя і інфармацыйныя (факталагічныя) жанры); 

10) базавая функцыя экранных прадуктаў у суадносінах з асноўным 
прынцыпам адлюстравання рэчаіснасці (інфармацыйныя, аналітыч-
ныя, мастацка-публіцыстычныя, забаўляльныя (гульнявыя)); 

11) ступень сацыяльнай значнасці апісаных фактаў, паведамленне 
інфармацыі, першаснай для грамадства або дадатковай, забаўляль-
най (high social value/entertainment based programmes); 

12) асаблівасці стратэгій стварэння тэлевізійных твораў у сувязі 
з той ці іншай функцыяй і адносінамі да рэальнасці адлюстраваных па-
дзей (інфармацыйна-публіцыстычныя жанры (гульнявое тэлебачанне), 
дакументальна-мастацкія жанры, мастацкія жанры (гульнявое тэлеба-
чанне); інфармацыйна-публіцыстычныя і мастацкія (гульнявыя, паста-
новачныя); дакументальна-мастацкія і літаратурна-мастацка-забаўляль-
ныя жанры). 

З магчымых аспектаў для класіфікацыі (фармальны, змястоўны, 
функцыянальны і адрасны) большасць крытэрыяў суадносіцца са 
змястоўным і/або функцыянальным. У даследаванні мы арыентаваны 
на іх сумяшчэнне з эксплікацыяй дыскурснага падыходу. 

Такім чынам, экранныя тэлевізійныя прадукты ўяўляюць сабой 
адлюстраванне рэальных або нерэальных, зрэжысіраваных у той ці 
іншай ступені гісторый, расказаных тым ці іншым тэхніка-тэхнала-
гічным спосабам для ажыццяўлення адной ці некалькіх мэт камуніка-
цыі. У сувязі з гэтым мы лічым, што пры аб’яднанні жанраў у групы 
важна ўлічваць адразу некалькі ключавых крытэрыяў. У нашай ты-
палогіі імі з’яўляюцца адносіны адлюстраваных падзей, фактаў і воб-
разаў да рэальнасці, метадалогія/характар/спосаб падачы інфармацыі, 
а таксама асноўныя функцыі ўздзеяння. 
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Мы прапануем наступную самастойна распрацаваную класіфіка-
цыю жанраў сучаснага тэлевяшчання: 

1. Інфармацыйныя: выступленне ў кадры, інфармацыйнае паве-
дамленне (відэаінфармацыя), справаздача, інфармацыйнае інтэрв’ю, 
рэпартаж (падзейны, тэматычны, спартыўны). 

Інфармацыйная група жанраў аб’яднала тэлевізійныя творы, мэта 
якіх – дастаткова аператыўна і аб’ектыўна паведаміць новыя рэаль-
ныя факты і асвятліць актуальныя падзеі. 

2. Аналітычныя: агляд, каментарый, гутарка, аналітычнае інтэр-
в’ю, дыскусія, праблемны (спецыяльны) рэпартаж, тэлевізійнае рас-
следаванне. 

Аналітычныя жанры інтэрпрэтуюць, аналізуюць, тлумачаць і супа-
стаўляюць рэальныя факты, каментуюць актуальныя сітуацыі, шука-
юць варыянты вырашэння праблем праз сродкі фармальнай і струк-
турнай логікі. 

3. Інфармацыйна-забаўляльныя: шоу (ток-шоу, рэаліці-шоу, шоу-
гульня, вэраеці-шоу), дакудрама, тэлевізійная энцыклапедыя, зборнік 
юзер-відэа, тэлевізійны эксперымент, чарт. 

Да інфармацыйна-забаўляльных адносяцца жанры, якія дэманст-
руюць пэўныя рэальныя факты і веды ў яскравай форме, інфармуюць 
і вучаць праз забаўлянне, а таксама выконваюць рэкрэацыйную функ-
цыю. Падобныя тэлепраграмы маюць гульнявую (ролевую) або апавя-
дальную структуру, заснаваны на падборы запамінальных вобразаў, 
падачы навін, фактаў і сітуацый у лёгкай, забаўляльнай, неімпера-
тыўнай, нярэдка гумарыстычнай форме. 

4. Мастацка-публіцыстычныя: замалёўка, нарыс, фельетон, памф-
лет, партрэтнае інтэрв’ю. 

Мастацка-публіцыстычныя жанры інтэрпрэтуюць, пераконваюць 
і пабуджаюць, базіруюцца на рэальных фактах, хоць і могуць уклю-
чаць асобныя нерэальныя элементы, уплываюць праз вобразы, але 
маюць яскрава выражаны публіцыстычны характар, ім не характэрна 
ролевая структура камунікацыі (за выключэннем асобных гульнявых 
элементаў).  

5. Мастацка-забаўляльныя: мастацкі тэлефільм (у тым ліку драма-
тычныя тэлесерыялы), мыльная опера, скетч-шоу, сітком, тэлеспек-
такль, музычны відэакліп, тэлевізійны мюзікл. 
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Мастацка-забаўляльныя жанры вяшчання ўяўляюць сабой нара-
тыўнае адлюстраванне нерэальных або псеўдарэальных сітуацый, 
аповед тыповых або ўнікальных гісторый у мастацкай форме, галоў-
ная мэта якога – забаўлянне аўдыторыі. Трэба адзначыць, што пры 
пэўнай аўтарскай або рэдакцыйнай задуме і гэтая група жанраў вало-
дае патэнцыялам для навучання гледача – за кошт дэманстрацыі пэў-
ных мадэлей паводзін і яскравых вобразаў, падбору прывабных ха-
рактараў, выкарыстання шэрагу прыёмаў псіхалагічнага ўздзеяння 
і інш. Права выбару магчымасцей – прэрагатыва рэжысёра і сцэна-
рыста пазначаных прадуктаў, якія ў айчыннай рэчаіснасці часцей за 
ўсё знаходзяцца па-за межамі тэлеканалаў. Тым не менш вяшчальнікі 
могуць адбіраць тыя ці іншыя гатовыя прадукты ці замаўляць ства-
рэнне фільмаў з патрэбнымі характарыстыкамі. 

6. Рэкламныя: 
● камерцыйныя: аб’ява, тэлевізійная застаўка, рэкламны відэаро-

лік, тэлеанонс, тэлеафіша, рэкламны відэафільм; 
● рэкламна-палітычныя: прамова, тэледэбаты, палітычна-прапа-

гандысцкі відэаролік; 
● рэкламна-сацыяльныя: жыццёвая гісторыя-папярэджванне, раз-

горнутая аб’ява, рэкламная замалёўка. 
Рэкламныя тэлевізійныя жанры прызначаны для прапаганды, па-

пулярызацыі ці піяру рэальнага тавару, паслугі, арганізацыі або асо-
бы, актуалізацыі пэўных праблем (сацыяльная рэклама) і выконваюць 
пазначаныя функцыі праз імператыўную камунікацыю або мадэля-
ванне сітуацыі. 

Крытэрыі класіфікацыі прадуктаў чатырох пазначаных груп (ад-
носіны да рэчаіснасці, спосаб арганізацыі аповеду, функцыянал) рэп-
рэзентаваны ў табл. 1. 

Так, інфармацыйным і аналітычным жанрам характэрна асвятленне 
рэальна існуючых фактаў і падзей, у той час як перадачы інфарма-
цыйна-аналітычных і рэкламных жанраў могуць выкарыстоўваць падчас 
апавядання аб сапраўдных суб’ектах/аб’ектах і раскрыцці існуючых 
праблем сканструяваныя вобразы і змадэляваныя сітуацыі. Мастацкія 
жанры прэзентуюць выдуманыя гісторыі або гісторыі «па матывах рэ-
альных падзей». 
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Табліца 1 

Функцыянальна-змястоўная характарыстыка тэлежанраў 

Назва жанравай 
групы 

Рэальнасць падзей/ 
фактаў/вобразаў (боль-

шасць выпадкаў) 

Спецыфіка падачы 
інфармацыі 

Базавыя 
функцыі 

Інфармацый-
ныя жанры 

+ Канстатацыя Інфармаванне

Аналітычныя 
жанры 

+ Аналіз Тлумачэнне, 
каментаванне 

Інфармацый-
на-забаўляль-
ныя жанры 

+/ – Гульня, ролевая ка-
мунікацыя і/або на-
ратыўнае апавя-

данне 

Інфармаванне,
тлумачэнне, 
навучанне, 
забаўлянне 

Мастацка-пуб-
ліцыстычныя 

+/ – Спалучэнне даку-
ментальных вобра-
заў з мастацкімі 

прыёмамі 

Уздзеянне, 
уражванне, 
перакананне, 
пабуджэнне 

Мастацка-за-
баўляльныя 

жанры 

– Мастацкія вобразы, 
наратыўнае апавя-

данне 

Забаўлянне, 
рэкрэацыя 

Рэкламныя 
жанры 

+/ – Заклік, 
папярэджванне, 
інструкцыя, 
мадэляванне 

сітуацыі 

Рэклама, 
прапаганда, 

інфармаванне, 
актуалізацыя 

 
Калі гаварыць аб тэхналогіі аповеду ў суадносінах з функцыямі 

твораў, навінавыя жанры канстатуюць, дакладваюць, дэманструюць 
падзеі і факты ў той форме, у якой яны існуюць. Аналітычныя праграмы 
маюць на мэце раскласці матэрыял на сегменты, сабраць дадатковую 
інфармацыю, пракаментаваць з’яву, растлумачыць гледачу сутнасць 
падзей і фактаў, адшукаць рашэнне праблем. Інфармацыйна-забаў-
ляльныя жанры вобразна апісваюць і разыгрываюць пэўныя сітуацыі, 
каб наглядна і проста патлумачыць сутнасць падзеі або праблемы, да-
несці і замацаваць у памяці аўдыторыі факты, паказаць тыя ці іншыя 
мадэлі паводзін, навучыць праз гульню і пры гэтым прынесці зада-
вальненне (прапорцыя суадносін забаўляння і інфармавання зале-
жыць ад спецыфікі канкрэтнага жанру).  
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Мастацка-забаўляльныя перадачы часцей за ўсё маюць наратыў-
ны характар. Іх першасная мэта – забаўляць аўдыторыю, прапанаваць 
ёй рэсурс для адпачынку і правядзення вольнага часу. Рэкламныя жанры 
змяшчаюць пэўны заклік, інструкцыю да дзеяння ці папярэджванне, 
яны могуць звяртацца да аўдыторыі напрамую або дэманстраваць 
уяўную сітуацыю і прапаноўваць гледачу зрабіць з яе тыя ці іншыя 
высновы. 

Такім чынам, мы прапануем функцыянальна-змястоўную класіфі-
кацыю сучасных тэлевізійных жанраў, якая ахоплівае вялікую намен-
клатуру вяшчальных адзінак. Трэба адзначыць, што схема ўключыла 
ў сябе жанры, якія з’яўляюцца аб’ектам вывучэння мастацтвазнаўства 
(мастацка-забаўляльныя жанры), а таксама рэкламную прадукцыю. 
Тым не менш такі падыход дазволіў тыпалагізаваць амаль усе струк-
турныя элементы вяшчальнага дня і суадносіцца з сучасным станам 
рэчаў. У міжнароднай практыцы журналістам называюць толькі су-
працоўніка навінавай рэдакцыі, а для вытворцаў астатніх жанраў 
ужываецца тэрмін «тэлевізійны прадзюсар» – рэжысёр, адказны за пра-
цэс выпуску той ці іншай праграмы. Змяняецца роля журналіста на тэле-
бачанні – у наш час яму трэба не толькі ствараць актуальныя і прыця-
гальныя матэрыялы, але і быць актыўным піяршчыкам, стратэгам, 
псіхолагам, драматургам відовішчнай дзеі і інш. 

Эфектыўнасць рэсурсаў пры фарміраванні грамадскай думкі. 
Калі гаварыць аб эфектыўнасці рэсурсаў вылучаных жанравых груп 
падчас фарміравання грамадскай думкі, важна адзначыць крытэрый 
папулярнасці прадукту. Вызначэнне масавых жанраў дае магчымасць 
зразумець, якую форму падачы найчасцей выбірае глядач. Ступень 
уплывовасці характарызуецца колькаснымі паказчыкамі – рэйтынгам 
канкрэтных перадач і тэлеканалаў.  

Беларускія тэлевізійныя рэдакцыі замаўляюць замеры глядацкай 
папулярнасці ў шэрагу арганізацый (Інстытут сацыялогіі НАН Белару-
сі, ГЕВС, Gemius і інш.). Аднак маніторынг праводзіцца нерэгулярна, 
асабліва калі гаворка ідзе аб рэйтынгах усёй сеткі вяшчання. Асобныя 
замеры робяцца для новых праектаў, каб вызначыць іх эфектыўнасць 
і перспектыўнасць для рэкламадаўцаў. Так, у анлайн-часопісе «Пра біз-
нес» за 17.12.2015 былі апублікаваны вынікі даследавання аўдыторыі 
адносна новага беларускага праекта «Панаехалі» падчас вяшчання [209]. 
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Замеры праводзіліся ў межах аналізу эканамічнага эфекту для заці-
каўленых інстанцый – напрыклад для інтэрнэт-крамы «21век.бай», 
рэклама якой актыўна фігуравала ў выпусках.  

Таксама агляд СМІ праводзяць розныя сацыялагічныя службы з 
мэтай атрымання статыстычных даных для апісання сучасных медыя. 
Калі замоўленыя тэлеканаламі даследаванні як камерцыйная таямні-
ца часцей за ўсё не агучваюцца, сацыялагічныя апытанні могуць мець 
публічны характар і выкарыстоўвацца дзяржаўнымі інстанцыямі для 
вызначэння колькасных характарыстык уздзеяння і далейшай акты-
візацыі розных структур для ўключэння ў фарміраванне грамадскай 
думкі. Існуе розніца і ў метадалогіі: рэйтынгі для тэлеканалаў звы-
чайна вызначаюць на аснове піплметрыі. Апошнім часам яна пачала 
выцясняць традыцыйныя дзённікавыя і тэлефонныя апытанні, паколькі 
ў 2015 г. адбылася дыгіталізацыя беларускага вяшчання і пашырылася 
выкарыстанне інтэрактыўнай службы тэлебачання Zala, якая за кошт 
тэхніка-тэхналагічных рэсурсаў дапамагае вывучаць густ без умяша-
льніцтва ў тэлепрагляд. Усталяваныя ў дамах гледачоў тэлевізійныя 
прыстаўкі даюць магчымасць адсачыць выбар найбольш цікавых пра-
грам без дадатковых апытанняў, хоць і з дастатковай доляй хібнасці: 
па-першае, службай карыстаецца толькі асобная частка насельніцтва, 
па-другое, своечасова не выключаная прылада можа зафіксаваць інфар-
мацыю, якая не тычыцца рэальнага прагляду. Сацыялагічныя службы 
арыентуюцца не на тэхнічны аспект, а на «чалавечы»: працуюць 
з фокус-групамі, праводзяць анкетаванні, аналізуюць выбаркі і інш. 
Яскравым прыкладам з’яўляецца даследаванне глядацкіх прыярытэтаў, 
якое праводзілася ў 2015 г. Інфармацыйна-аналітычным цэнтрам 
Акадэміі пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, вынікі былі апублікава-
ны ў статыстычным зборніку «Беларусь у люстры сацыялогіі» ў канцы 
2016 г. [159]. 

Згодна з інфармацыяй вышэйпазначаных крыніц (Інфармацыйна-
аналітычны цэнтр Акадэміі пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, 
ГЕВС), найбольшую папулярнасць у насельніцтва маюць інфарма-
цыйныя перадачы (74,9 %) і забаўляльны кантэнт (забаўляльныя пра-
грамы (31,8 %) і мастацкія фільмы (54,4 %)). Прычым цікавасць да ін-
фармацыйных перадач у моладзі (у пазначаным выпадку – грамадзян 
да 30 гадоў) зніжаецца да 58,4 %. Інфармацыйна-аналітычныя пера-
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дачы выбралі 25,5 % рэспандэнтаў. Асобна ў апытанні былі вынесены 
культурна-адукацыйныя прадукты і дакументальныя фільмы. Іх запа-
трабаванасць значна ніжэйшая (17,4 %) 159.  

Можна заўважыць, што, нягледзячы на ўмоўнае дзяленне праграм 
па тэматычна-жанравых групах, статыстыка падкрэслівае перспек-
тыўнасць забаўляльнага эфіру для фарміравання поглядаў беларусаў 
побач з інфармацыйным кантэнтам. Высокія рэйтынгі мастацкага кіно 
гавораць аб тым, што ў руках медыяпрафесіяналаў знаходзіцца дадатко-
вы інструмент ідэалагічнага ўплыву праз дэманстрацыю наратываў: 
гэта вымагае адказнасці як кінамастакоў пры стварэнні беларускіх 
фільмаў, так і тэлевытворцаў пры планаванні вяшчання – выбары бе-
ларускіх ці замежных фільмаў для паказу ў эфіры. 

У сучаснай парадыгме шоу-цывілізацыі эфекты інфармацыйнай 
прадуктыўнасці глабалізуюцца, першапачатковым фактарам уздзеян-
ня на аўдыторыю з’яўляецца відовішчнасць эфірнага кантэнту, таму 
важна не толькі інфармаваць, але і ўражваць гледача, «гуляць» у ка-
мунікацыю [76, с. 62]. У сувязі з гэтым засілле забаўляльнага кантэнту 
на расійскіх тэлеканалах і павышаную ўвагу да іх з боку гледачоў 
многія даследчыкі лічаць вялікай праблемай, паколькі нярэдка вы-
творцы арыентуюць яго на ажыццяўленне выключна рэкрэацыйнай 
функцыі і не зважаюць на інфармацыйны змест [4; 126; 133]. 

Тым не менш традыцыйныя інфармацыйныя і аналітычныя праг-
рамы часам дэманструюць залішняе маралізатарства і празмерную 
настойлівасць і пры гэтым акцэнтуюць увагу менавіта на вербальным 
кампаненце (у межах прамога пераканання). У выніку ў гледачоў уз-
нікае жаданне супраціўляцца фактам, і праграма не дае патрэбнага 
эфекту. У інфармацыйна-забаўляльных праграмах акцэнт робіцца на 
ўскоснае перакананне, уздзеянне на эмоцыі – уплывовы матыў, калі 
ён прысутнічае, існуе ў імпліцытным выглядзе. Да таго ж інфарма-
цыйна-забаўляльныя праграмы здольныя адпавядаць актуальнай 
спецыфіцы ўспрымання, асабліва калі стаіць задача па перакананні 
моладзі. Такім чынам, інфармацыйна-забаўляльны кантэнт валодае 
дастатковым патэнцыялам для фарміравання поглядаў і можа ўжы-
вацца для замацавання ў свядомасці адрасата дзяржаўна важных 
ідэй. 
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Выкарыстанне забаўляльнага вяшчання для фарміравання гра-
мадскай думкі не з’яўляецца нечым кардынальна новым у сусветнай 
тэлевізійнай практыцы. Яскравым прыкладам таго, як пад маскай за-
баўляльнасці шмат гадоў дэманстраваліся сур’ёзныя ідэі, з’яўляецца 
музычнае шоу «Песня года», якое прыйшло на экраны СССР у 1971 г. 
Даследчыца К. Эванс зазначае, што гэта праграма з самага пачатку 
свайго існавання была фактычна палітычным рытуалам, накіраваным 
на сцвярджэнне магутнасці дзяржавы. На перадачы звычайна пры-
сутнічалі прадстаўнікі ўсіх ключавых класаў грамадства, да таго ж 
важна было прадэманстраваць наяўнасць таленавітых артыстаў, якія 
з’яўляліся альтэрнатывай забароненым замежным калектывам. Гала-
саванне і адбор выканаўцаў павінны былі выявіць найбольш папуляр-
ных музыкаў для аўдыторыі ўсіх узростаў і такім чынам яднаць прад-
стаўнікоў розных пакаленняў – яшчэ адна звышідэя праграмы [228]. 
Пасля распаду СССР рытуальнасць «Песні года» амаль знікла, перада-
ча стала адным са шматлікіх музычных шоу. Тым не менш падобныя 
праграмы існуюць і сёння. Напрыклад, палітычныя мэты выконвае 
тэлетрансляцыя штогадовага фестывалю «Дажынкі»: прэзентацыя 
поспехаў краіны на сельскагаспадарчай ніве, дэманстрацыя ўдзяч-
насці працаўнікам і павагі да грамадзян, якія самааддана служаць 
краіне, захаванне нацыянальных традыцый і інш. На выхаванне пат-
рыятызму працуюць маўленчыя і вобразна-выяўленчыя рэсурсы інтэ-
лектуальнай гульні «Я люблю Беларусь» на тэлеканале АНТ, аб чым 
яскрава сведчыць назва, вонкавае афармленне студыі і набор прапа-
наваных для раўндаў пытанняў.  

Драматургія інфармацыйна-забаўляльных праектаў дазваляе рас-
стаўляць акцэнты, ствараць ілюзорныя рэальнасці і закладваць па-
трэбную ідэю ў праграму, прывязваючы змест да найбольш прывабных 
персанажаў. Нарэшце, якасны забаўляльны прадукт можа выкарыстоў-
вацца і падчас навучальнага працэсу ва ўстановах адукацыі (відэаза-
пісы – у якасці ілюстрацыйнага матэрыялу, камунікатыўныя мадэлі – 
падчас распрацоўкі заняткаў у гульнявой форме). 

Такім чынам, у дапаможніку мы будзем звяртаць увагу на рэаліза-
цыю дзяржаўных інфармацыйных прыярытэтаў у праграмах усіх па-
значаных груп жанраў – у тым ліку ў інфармацыйна-забаўляльных 
перадачах. 
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3.3. ТЭХНАЛАГІЧНАЯ РЭАЛІЗАЦЫЯ КАНЦЭПЦЫЙ ТЭЛЕПЕРАДАЧ 
 
Калі ў аўтараў перадачы ўжо ёсць распрацаваная канцэпцыя, аб-

раны кандыдатуры вядучых, абдуманы іх амплуа, камунікатыўныя 
паводзіны і метады рэалізацыі асноўных задач праграмы ў межах 
прагматычных дзяржаўных інфармацыйных стратэгій, неабходна вы-
значыцца з асноўнымі тэхналагічнымі рэсурсамі, якія будуць выка-
рыстаны падчас здымак. 

Падрабязнае планаванне забяспечвае аператыўнасць і дакладнасць 
дзеянняў на здымачнай пляцоўцы, а таксама карэктнае размеркаван-
не роляў і заданняў паміж персаналам. Важна таксама забяспечыць 
увесь персанал патрэбнымі сродкамі сувязі (мікрафоны, тэлефоны, ра-
цыі, інтэрнэт). 

Калі праграме патрэбны спецыяльныя дэкарацыі, іх могуць распра-
цаваць рэжысёр і мастак-пастаноўшчык канкрэтна пад праект у за-
лежнасці ад яго тэматыкі, мэтавай аўдыторыі і бюджэту. Дэкарацыі 
павінны адпавядаць канцэпцыі тэлепрадукту і быць эфектнымі, спа-
лучацца з іншымі вобразна-выяўленчымі рэсурсамі, паколькі глядач 
часта пазнае праграму па дызайне студыі. Добра глядзяцца ў тэле-
студыях сістэмы плазменных або святлодыёдных экранаў і сетак, якія 
дазваляюць дынамічна змяняць абстаноўку за кошт вываду на іх роз-
ных графічных вобразна-выяўленчых рэсурсаў (напрыклад, студыі 
Белтэлерадыёкампаніі, відовішчныя праекты СТБ і інш.). Важнае зна-
чэнне мае таксама спраўнасць і якасць светлавой апаратуры, як і ква-
ліфікаванасць персаналу, які з ёй працуе, паколькі ненатуральныя 
колеры, недасвечаныя або перасвечаныя героі, залішнія цені або блікі 
могуць цалкам разбурыць экранны вобраз і ўсю яго прыцягальнасць 
для аўдыторыі.  

Перспектыўны варыянт арганізацыі месца дзеяння сучасных тэле-
праграм – устаўка камунікацыі ў асяроддзе, лакальна або часава не 
звязанае з працэсам запісу канкрэтнага выпуску (выявы з дадатковай 
здымачнай пляцоўкі – штучна арганізаванай або натуральнай), або 
нават стварэнне віртуальнай прасторы. Часта такое асяроддзе аргані-
зуецца з дапамогай тэхналогіі рырпраекцыі: падмены вобласці вы-
явы пэўнага колеру (часцей за ўсё зялёнага або сіняга) іншай выявай. 
Прастора і яе напаўненне ў гэтым выпадку імітуюцца на камп’ютары 
(3ds Max, Adobe Photoshop, Maya).  
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Сучасныя тэхналогіі, якія выкарыстоўваюцца за мяжой, дазваля-
юць вырашыць праблему змены планаў падчас выкарыстання рыр-
праекцыі за кошт устаноўкі «віртуальных камер», кодараў руху, гра-
фічнай станцыі для вываду інфармацыі і затрымкі відэа і іншых сродкаў. 
Такім чынам, тэлевытворцы здольны сумясціць рэальныя аб’екты 
і дзеянні персанажаў з камп’ютарнай выявай рознай ступені склада-
насці, але для гэтага неабходна мець сучасны комплекс тэхніка-тэх-
налагічных сродкаў віртуальных студый. Вырашэннем гэтых задач 
займаюцца такія фірмы, як Datavideo, Orad, For-A, Vizrt, Ultimatte, 
«Эра», «Софтлаб–НСК» і інш.  

Сёння выкарыстанне тэхналогій стварэння віртуальнай прасторы 
на сучасных беларускіх тэлеканалах не вельмі пашырана, у большасці 
праграм ужываюцца рэальныя маштабныя дэкарацыі, нягледзячы на 
тое, што рухомасць віртуальнай рэальнасці можа паменшыць агуль-
ныя выдаткі тэлеканала на вытворчасць і пастаноўку студыйных аб’-
ектаў, арэнду памяшканняў і інш. У той жа час прымяненне новых 
тэхналогій вымагае не толькі закупкі складанага абсталявання, але 
і падрыхтоўкі персаналу, які будзе кіраваць ім, што пакуль не заўжды 
магчыма ў айчынных умовах. 

Для некаторых перадач патрэбна пастаянная змена месца дзеяння: 
тады замест студыйных здымак праводзяцца выязныя. У гэтым вы-
падку пажадана прапісаць у сцэнарыі здымачныя пляцоўкі, выбраць 
месцы, якія будуць добра глядзецца на тэлеэкране і працаваць на 
канцэпцыю, а таксама распланаваць здымкі з улікам падрыхтоўчай 
дзейнасці. 

Такім чынам, першы этап вытворчасці тэлепраграм прадугледжвае 
вырашэнне арганізацыйных пытанняў і падрыхтоўку ўмоў для камуні-
кацыі, якія б спрыялі рэалізацыі пастаўленых прагматычных задач. 

Прадакшн і постпрадакшн: спецыфіка тэхналагічных рэсур-
саў тэлекамунікацыі. Даследаванне асаблівасцей здымачнага пра-
цэсу паказала, што важную ролю ў стварэнні прыцягальнага візуаль-
нага шэрагу выконвае разнастайнасць планаў і ракурсаў, а таксама 
спалучэнне розных відаў здымкі. Нягледзячы на тое, што традыцыйна 
фіксаванне выявы – тэхнічная задача аператара, а фінальная аргані-
зацыя відэашэрагу – відэаінжынера, журналісту неабходна разумець 
сутнасць гэтых працэсаў і мець здольнасць накіроўваць іх у залежнасці 
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ад уласнай творчай задумы. Да таго ж імкненне беларускіх рэдакцый 
да скарачэння выдаткаў робіць больш прыцягальнымі кандыдатуры 
спецыялістаў, якія валодаюць навыкамі здымак і мантажу і могуць 
сумяшчаць большую колькасць прафесійных здольнасцей.  

Звернемся да базавых тэхналогій стварэння відэашэрагу. 
Пры стварэнні праграм выкарыстоўваецца панарамаванне – здымка, 

пры якой камера паварочваецца вакол сваёй вертыкальнай або гарызан-
тальнай восі ўверх ці ўніз, направа ці налева. Панарамаванне нібыта 
паўтарае рух вачэй або галавы чалавека, які стаіць на месцы. Актуаль-
ным з’яўляецца таксама трэвелінг (праезд): камера рухаецца такім 
чынам, што вугал паміж аптычнай воссю аб’ектыва і плоскасцю прад-
мета застаецца нязменным. У залежнасці ад напрамку руху камеры вы-
лучаюць гарызантальны і вертыкальны трэвелінг, трэвелінг назад 
(ад’езд) і наперад (наезд). Гарызантальны выкарыстоўваюць, напрык-
лад, падчас трансляцыі масавых мерапрыемстваў: камера праязджае 
ўздоўж трыбун з гледачамі. Вертыкальны можам назіраць, калі для 
праграмы здымаюць высотныя дамы ці спаборніцтвы па клаймбінгу 
і інш. Пры выкарыстанні ад’езду і наезду (рэальнага або аптычнага) 
бесперапынна змяняецца вугал зроку аб’ектыва і залежная ад яго 
буйнасць выявы. Спалучэнне трэвелінгаў з панарамаваннем называ-
ецца траекторнай здымкай: звычайна для яе ажыццяўлення выка-
рыстоўваюць дадатковыя прыстасаванні (аператарскія краны і інш.). 

Даследчык М. У. Мамінаў зазначае, што аператар павінен улічваць 
логіку будучага мантажнага ланцужка і розных умоў мантажу (у тым 
ліку шматкамернай здымкі) [116, с. 35]. Напрыклад, напрамак здымкі 
(глядач не павінен «згубіцца ў прасторы» пры пераходзе ад аднаго 
кадра да іншага); буйнасць (маштаб) плана (мантажная змена аднаго 
і таго ж аб’екта ў кадры павінна быць дастаткова кантраснай)); напра-
мак руху ў кадры (павінен супадаць у двух паслядоўных кадрах эпізода); 
кампазіцыя кадра (не дапускаюцца неспадзяваныя перамяшчэнні 
аб’ектаў пры змене кадраў); тэмп і рытм руху і кадра, і камеры; тана-
льнасць, святло і колер (напрыклад, кадры аднаго і таго ж месца 
ў розных светлавых умовах могуць аказацца немантажнымі). 

Сярод іншых сродкаў экраннай выразнасці, якія могуць быць за-
дзейнічаны на этапе здымак, – наплыў, зацямненне, выцясненне, пад-
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военая экспазіцыя, расфакусіроўка і інш. Пры іх асэнсаваным выкарыс-
танні відэашэраг папоўніцца мастацкімі элементамі, але не заўжды 
варта спяшацца ўжываць зашмат эфектаў падчас здымкі. На этапе 
постпрадакшна магчыма падабраць іх з дапамогай мантажных пра-
грам: рэжысёр можа яшчэ раз ацаніць мэтазгоднасць выкарыстання 
таго ці іншага фрагмента, паспрабаваць розныя варыянты і пакінуць 
найлепшы. 

Постпрадакшн прадугледжвае стварэнне пэўнага тэмпарытму 
праграмы, камунікацыя на экране разгортваецца ў часе. Тэмп вызна-
чае хуткасць развіцця дзеяння, рытм – чаргаванне яго структурных 
элементаў. Даследчык сцэнічнага мастацтва Г. В. Марозава вылучае 
тры этапы дзеяння: успрыняцце (ацэнка), падрыхтоўка да дзеяння 
і ажыццяўленне дзеяння/уздзеяння [128, с. 45]. Важна адзначыць, што 
пры стварэнні тэлепраграм мы маем справу не толькі з рэальным, але 
і са сцэнічным часам, які характарызуецца ўмоўнасцю: працягласць 
шэрагу дзеянняў, якія глядач бачыць у тэлепраграме, можа не адпавя-
даць часу, які звычайна патрабуецца на здзяйсненне іх у жыцці.  

Калі ўсе тры этапы дзеяння аднолькавыя па часе, гэта можа вы-
клікаць манатоннасць. І наадварот, як піша Г. В. Марозава, разнастай-
насць прапорцый у часавых суадносінах частак дзеяння робіць рытм 
рухомым, стварае ўражанне развіцця і не бурыць рытмічную строй-
насць твора (у нашым выпадку – экраннага прадукту) у цэлым [128, 
с. 48]. Добра прадуманыя сцэнарыі і мантаж дапамагаюць падабраць 
правільныя суадносіны элементаў экраннага дзеяння. Важна, каб 
у кожным выпуску былі распланаваны і часавыя адносіны канкрэт-
ных дзеянняў, і тэмпарытм праграмы ўвогуле – тады аўдыторыі будзе 
камфортна глядзець выніковы прадукт. 

Разгледзім некаторыя віды мантажу, якія выкарыстоўваюцца пры 
стварэнні папулярных перадач. Перш за ўсё, гэта мантаж канструктыў-
ны. «Мэта канструктыўнага мантажу – дакладна ўзнавіць на экране рух. 
<...> Па-першае, кадры павінны чаргавацца ў лагічным і зразумелым па-
радку, і па-другое, кожны кадр павінен быць такой даўжыні, каб глядач 
зразумеў яго змест» [202, с. 120]. Пры гэтым зыходны матэрыял рэда-
гуецца ў залежнасці ад мэты праекта, часам скарачэнні могуць быць 
даволі маштабнымі. 
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Паслядоўна-часавы мантаж дапамагае паказаць падзеі адну за другой 
(даследчык К. Рэйсц называе яго апавядальным [158], бо ён нагадвае 
апавядальную форму літаратурнага твора) і ўжываецца найбольш 
часта. Калі аўтарам патрэбна дадаць эфект адначасовасці, выкарыс-
тоўваюць паралельны мантаж. Ён уяўляе сабой чаргаванне мантаж-
ных кадраў аднаго дзеяння з мантажнымі кадрамі іншага або спалу-
чэнне кадраў, быццам ўрэзаных адзін у другі, знятых у розных месцах 
і ў розны час. З дапамогай гэтага віду мантажу можна не толькі ства-
рыць уражанне адначасовасці двух розных дзеянняў, але і выявіць 
іх узаемасувязь. Напрыклад, нярэдка ў выпусках навін, дзякуючы па-
ралельнаму мантажу, мы назіраем за размовай вядучага з карэспан-
дэнтам на месцы падзей. 

Падобную функцыю выконвае і скрыжаваны мантаж: ён дазваляе 
бачыць буйныя планы аб’ектаў здымак падчас іх узаемадзеяння, ня-
гледзячы на адлегласць паміж імі. Гэты від мантажу асабліва актуаль-
ны, напрыклад, для ток-шоу, калі трэба паказаць размову відовішчна 
і злавіць эмоцыі камунікатараў.  

Асацыятыўны мантаж дазваляе вызначыць суб’ектыўныя сувязі 
і перадаць пэўную інфармацыю ў выглядзе метафары ці сімвала. Разам 
з выкарыстаннем пэўнага рэквізіту або аператарскімі знаходкамі гэ-
ты тып мантажу можа моцна паўплываць на эмацыянальнае ўздзеян-
не праграмы або на фіксацыю ўвагі гледача на асноўнай ідэі і дэталях 
канцэпцыі праграмы. Прыклады можна знайсці ў перадачах наратыў-
нага тыпу апавядання: «Дыханне планеты», «Зваротны адлік» і інш. 

Дадатковым сродкам стварэння экраннага вобраза з’яўляюцца 
разнастайныя графічныя сродкі афармлення тэлепраграм: анімірава-
ныя персанажы і цітры, перабіўкі, рэканструкцыі, дыяграмы і схемы, 
стылізацыя, а таксама камп’ютарныя спецэфекты. Яны ўпрыгожва-
юць тэлепрадукт, робяць яго запамінальным, працуюць на фірменны 
стыль праграмы (а часам і тэлеканала). Удалая графіка дапамагае рас-
крываць тэму ў перадачах з яскрава выражанай інфармацыйнай функ-
цыяй (ток-шоу «Адкрыты фармат» і інш.) або прыносіць гумарыстыч-
ны элемент (напрыклад, комікс-эфекты ў скетчах «Нашай раніцы») ці 
дапамагае ўдзельнікам праграмы і гледачам арыентавацца ў ходзе 
гульні («Адзін супраць усіх» і падобныя праекты). 
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Графіка ў тэлепраграме можа быць прадстаўлена партрэтамі, цы-
татамі, картамі мясцовасці, камп’ютарнай рэканструкцыяй падзей, 
тэматычнымі калажамі і інш. Аўтары кнігі «Прыёмы тэлевізійнай ін-
фаграфікі» [151] прапануюць пяць найбольш важных прынцыпаў ства-
рэння графікі ў інфармацыйных тэлеперадачах, але, на наш погляд, 
гэтыя прынцыпы актуальныя і для іншых жанраў: 

1. Нагляднасць: графіка павінна ілюстраваць менавіта тое, што хо-
ча сказаць аўтар, а не толькі майстэрства аніматара. Графічныя эле-
менты павінны адпавядаць тэме эпізода. 

2. Зразумеласць: ідэя павінна быць зразумелай без слоў. 
3. Тэкст (калі ён выкарыстоўваецца) павінен не дубліраваць гра-

фіку, а дапаўняць яе, тлумачыць нюансы і накіроўваць увагу гледача. 
4. Дынаміка: важная функцыя графікі – разрыў манатоннасці візу-

альнага рада, таму лепш выглядае рухомая графіка, якая актыўна 
ўдзельнічае ў паведамленні і ўтрымлівае ўвагу. 

5. Візуальная прывабнасць: графіка павінна быць эфектнай, каб па-
дабацца гледачу, і не кантраставаць з агульным стылем тэлепрагра-
мы. 

Камфортнаму прагляду і расстаўленню акцэнтаў спрыяе добра ар-
ганізаваны аўдыяшэраг, які, акрамя галасоў удзельнікаў, уключае му-
зычнае суправаджэнне і гукавыя эфекты. Музыка падтрымлівае рытм 
праграмы, дапамагае стварыць настрой цэлага выпуску або асобнага 
эпізода. Даследчык Д. Вайнрайк зазначае, што ўдалы аўдыярад му-
сіць «спаборнічаць» з другаснымі крыніцамі гуку: з «дарожным ру-
хам, дзецьмі ў суседнім пакоі, тэлефонным званком» і любым іншым 
шумам, характэрным для горада і хатняй гаспадаркі [250]. Нярэдка 
гледачы выкарыстоўваюць тэлевяшчанне як фон і могуць падклю-
чыцца да прагляду, калі пачуюць музычную тэму. З гэтай прычыны 
пры стварэнні тэлепрадукту важна не толькі падбіраць гукі, адпавед-
ныя сюжэту, але і распрацоўваць фірменныя мелодыі, якія будуць аса-
цыявацца з самой праграмай.  

Такім чынам, на этапе постпрадакшну тэлепраграма манціруецца 
і аздабляецца, набывае дадатковую гукавую атмасферу і іншыя эле-
менты, якія дапамагаюць ажыццявіць уздзеянне і рэалізаваць асноў-
ную мэту праекта. 
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Сродкі інтэрактыўнасці: прыёмы прыцягнення аўдыторыі 
і маніторынг эфектыўнасці праграмы. Паспяховасці тэлепраекта, 
акрамя аўдыявізуальнай прывабнасці, спрыяюць інтэрактыўныя рэ-
сурсы, што асабліва важна ў кантэксце росту папулярнасці лічбавых 
тэхналогій і канвергенцыі сучасных медыя. Забяспечыць дыялога-
васць тэлепраграме дадаткова дапамагае камп’ютарная графіка і пэў-
ныя сродкі сувязі – тэлефон або інтэрнэт, – праз якія аўдыторыя 
здольная данесці сваё меркаванне або асабіста створаны кантэнт да 
камунікатараў у тэлестудыі. Адрасант – непасрэдны (вядучы або ге-
рой праграмы) і апасродкаваны (аўтары праграмы, рэдактары, дзяр-
жаўныя інстытуты) – накіроўвае зварот (вербальна або з дапамогай 
графічных элементаў) да адрасата (аўдыторыі) у надзеі атрымаць зва-
ротную сувязь. Паспяховасць запытаў залежыць ад зместу і формы 
звароту, а таксама ад таго, наколькі проста на яго адказаць. Відавоч-
на, што з большай верагоднасцю будуць выражаць сваё меркаванне 
гледачы ў той праграме, у якой тэлефонныя нумары знаходзяцца на-
відавоку, чым у выпадку, калі патрэбныя надпісы зрэдку можна ўба-
чыць на экране. Напрыклад, у праграме «Справа прынцыпу» нумары 
тэлефонаў для галасавання пастаянна выведзены на цітры перад ва-
чыма гледачоў, што робіць камунікацыю зручнай і аператыўнай. 

Шэраг сучасных тэлепраграм для студыйнай камунікацыі з аўды-
торыяй замест тэлефонных званкоў у эфір выкарыстоўваюць інтэр-
нэт-галасаванні – на сайтах перадач і ў сацыяльных медыя. Так, 
у ток-шоу «Справа прынцыпу» тэлегледачы галасуюць на працягу 
ўсяго выпуску, іх адказ на цэнтральнае пытанне праграмы з’яўляецца 
яе важнай структурнай часткай. У беларускім шоу аб жыцці ў вёсцы 
«Панаехалі» тэлеглядач выступае як незалежны суддзя, які выбірае 
пераможцу. На інтэрактыўным элеменце цалкам будуецца змест пе-
радач, у якіх гледача заклікаюць паўдзельнічаць: даслаць відэа, напі-
саць пісьмо ці аформіць заяўку на сайце, каб, магчыма, потым пры-
ехаць у студыю і праявіць сябе («Чакай мяне», «Хачу ў тэлевізар», 
«Пін_код» і інш.).  

Магчымасць удзельнічаць – праз стварэнне кантэнту, выказванне 
меркаванняў або спробу патрапіць у студыю ў якасці героя прагра-
мы – стымулюе ўвагу, давер і цікаўнасць, таму на інтэрактыўны эле-
мент, калі ён прысутнічае ў праграме,  важна рабіць акцэнт: вылучаць 
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яго, падкрэсліваць праз паўторы ў падводках мадэратара, дадаваць 
графічныя банеры, спасылкі і г. д. У якасці ілюстрацыі можна прывес-
ці праграму «Панарама», у кожным выпуску якой вядучыя нагад-
ваюць тэлегледачам аб магчымасці зайсці на старонку кампаніі ў са-
цыяльных медыя.  

Акрамя магчымасці ўключыць гледача ў дыялог у студыі непас-
рэдна (ператварыўшы яго ў госця або прапанаваўшы магчымасць яго 
голасу гучаць у студыі ў прамым эфіры) і апасродкавана (праз падсу-
маванне меркаванняў, атрыманых у тэлефонных і анлайн-галасаван-
нях), папулярнасці праграмы можа спрыяць стварэнне дадатковых 
дыскусійных і гульнявых пляцовак – часцей за ўсё ў інтэрнэце. Аналіз 
вэб-рэсурсаў беларускіх і замежных тэлеканалаў дазваляе сцвяр-
джаць, што сайт праграмы або яе старонка на сайце тэлеканала часта 
не толькі змяшчае агульную інфармацыю (што дазваляе пазнаёміць 
аўдыторыю з канцэпцыяй праграмы, існуючымі правіламі гульні, 
крытэрыямі адбору ўдзельнікаў і інш.), але і прапануе дадатковы кан-
тэнт і трансляцыі, гульні-конкурсы, рэйтынг-галасаванні, форумы, 
блогі ўдзельнікаў і інш. Дзякуючы гэтаму аўдыторыя можа адчуваць 
кантроль за сітуацыямі ў праграме, даведацца аб тым, што цікавіць, за-
даць пытанні аўтарам праграмы, удзельнікам або вядучым і паўдзе-
льнічаць у самім праекце або яго інтэрнэт-аналагу (калі сайт змяшчае 
спецыфічныя конкурсы і гульні). Такім чынам, крыніцы для ацэнкі 
папулярнасці праграмы пры ўсебакова прадуманым узаемадзеянні – 
лічыльнікі колькасці наведванняў сайта, галасоў і праглядаў выпус-
каў, рэйтынгі-апытанні, абмеркаванні на форумах і ў групах у сацыя-
льных сетках і г. д. 

Яшчэ адзін метад камунікацыі з гледачом – стварэнне спецыяль-
нага праграмнага забеспячэння. Падобным чынам непасрэднае ўзае-
мадзеянне «аўдыторыя – удзельнікі ў студыі» праз інтэрнэт адбыва-
лася ў беларускай інтэлектуальнай гульні «StartUp!» (СТБ): удзельнікі 
рэгістраваліся на сайце за дзве гадзіны да эфіру і загадзя ўсталёўвалі 
сабе на камп’ютар праграму, якая аўтаматычна адбірала 500 чалавек, 
для спаборніцтва ў момант трансляцыі. Такім чынам, гледачу не 
трэба было падаваць заяўку, каб уключыцца ў гульню, што рабіла яе 
простай і прывабнай. 
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Стварэнне анлайн- і афлайн-версій праграм (для персанальных 
камп’ютараў, Sony PlayStation, Android і інш.) дазваляе праз захоп 
розных платформаў набыць найбольшую колькасць цікаўных. Нярэд-
ка аналагі з’яўляюцца праз пэўны час існавання праграмы ў эфіры – 
у выніку папулярнасці тэлепрадукту – і ствараюцца не ўласна тэле-
кампаніямі. Аднак пры наяўнасці пэўнага бюджэту магчыма пісаць 
і выкарыстоўваць праграмнае забеспячэнне ў рэкламных мэтах з са-
мага пачатку існавання перадачы. Гэта можа быць маштабны праект 
або нескладаная флэш-гульня на сайце, але абавязкова, каб яна за-
хоўвала сувязь з першапачатковым прадуктам (напрыклад, праз 
аўдыя- і графічнае афармленне). 

Камп’ютарныя анлайн- і афлайн-рэсурсы інтэрактыву штучна па-
вялічваюць час існавання праекта: нягледзячы на колькасць гадзін 
вяшчання, праграма распаўсюджваецца праз уласны сайт і сацыяль-
ныя медыя, праглядаецца шматразова і ўзнаўляецца ў выглядзе ана-
лагаў – менавіта таму выкарыстанне падобных тэхналагічных рэсур-
саў адыгрывае значную ролю ў колькасным павелічэнні аўдыторыі. 
Да прыкладу, банк патэнцыйных гледачоў папаўняецца тымі, хто ад-
дае перавагу інтэрнэту і альтэрнатыўным медыяплатформам (мабіль-
нае тэлебачанне і інш.) перад тэлевяшчаннем – звычайна больш 
маладой і актыўнай аўдыторыяй. Аднак для таго, каб сайт праграмы 
і яго напаўненне спрыялі росту папулярнасці, трэба, каб рэсурс быў 
яскравы, зручны, насычаны рознымі відамі даных і гіперспасылкамі. 
Для гэтага неабходна адпавядаць крытэрыям інтэрактыўнасці і муль-
тымедыйнасці, мець магчымасць дадаваць карыстальніцкі кантэнт 
(праз іншыя платформы, такія як Youtube і інш.). 

Як прыём актывізацыі гледачоў, на наш погляд, можна разглядаць 
анонсы і рэкламу перадачы (на тэлебачанні і ў іншых СМІ), якія 
змяшчаюць у сабе нумары тэлефонаў і кантактныя адрасы, запрашаюць 
прыняць удзел або галасаваць за ўдзельнікаў. Арыгінальны метад 
прыцягнення ўвагі – арганізацыя промаакцый (у тым ліку з дапамо-
гай інтэрнэту і кампаній-партнёраў) і флэшмобы, звязаныя з тэматы-
кай праекта, але важна, каб у іх рэалізацыі нейкім чынам фігуравала 
яго назва і канал вяшчання разам з арыенціровачным часам, калі 
праграма стартуе ў эфіры. 



 

Рэсурсы тэлефоннай, мабільнай і інтэрнэт-сувязі, камп’ютарныя 
праграмы, рэклама і промамерапрыемствы дапамагаюць прадзюса-
рам наладжваць кантакт з гледачамі, пашыраць рэальную аўдыто-
рыю, фарміраваць імідж перадачы і кантраляваць эфектыўнасць сва-
ёй працы. Такім чынам, сёння інтэрактыўнасць на роўных з іншымі 
тэхналагічнымі рэсурсамі робіцца неабходным фактарам паспяховас-
ці сучасных тэлепраграм. Спецыфіку з’явы ў актуальным эфіры вы-
явім падчас комплекснага аналізу кантэнту. 

Абагульненне патэнцыялу творчых рэсурсаў прадстаўлена ў таблі-
цы дадатку Б.  
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Г л а в а  4. ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ БЕЛАРУСКАГА 
ТЭЛЕВІЗІЙНАГА КАНТЭНТУ 

 
 
Эфектыўнасць дзейнасці тэлебачання ў фарміраванні поглядаў 

аўдыторыі можна прагназаваць па спецыфіцы праграм, якія выбірае 
глядач.  

Для функцыянальна-змястоўнага аналізу мы выбралі 12 з най-
больш паспяховых (згодна з данымі анкетавання) прадуктаў беларус-
кай вытворчасці, што выйшлі ў эфір за 2014–2017 гг.: «Нашы навіны» 
(600 выпускаў), «Панарама» (600 выпускаў), «Наша раніца» (200 вы-
пускаў), «Контуры» (100 выпускаў), «Галоўны эфір» (80 выпускаў), 
«Справа прынцыпу» (70 выпускаў), «Дыханне планеты» (45 выпускаў), 
«Зваротны адлік» (20 выпускаў), «Легенды. Live» (20 выпускаў), «Адзін 
супраць усіх» (20 выпускаў), «Я спяваю!» (15 выпускаў), «Панаехалі» 
(10 выпускаў). Падчас ранжыравання тэлепрадукцыі мы імкнуліся 
ўлічыць суадносіны ахопу і папулярнасці праектаў, а таксама варыя-
тыўнасць структурна-змястоўнай арганізацыі медыятэкстаў, каб мак-
сімальна прааналізаваць асартымент беларускага эфіру і высветліць 
нюансы адлюстравання тых ці іншых напрамкаў ДІП у праграмах роз-
ных жанраў. Пры жанравым аналізе кантэнту мы абапіраемся на кла-
сіфікацыю, прапанаваную ў главе 3. 

Крытэрыямі ацэнкі фармальна-змястоўнай якасці прадукту бу-
дзем лічыць асаблівасці камунікатыўнай сітуацыі (спецыфіку маўленчых 
паводзін, мадэлі ўзаемадзеяння, ролі экранных персанажаў), наяў-
насць ідэалагічнага складніка ў сцэнарыях (пазіцый ДІП), прывабнасць 
аўдыявізуальнага шэрагу і камфортнасць прагляду, прыёмы пераканан-
ня і пераадолення псіхалагічнага супраціўлення, наяўнасць і варыятыў-
насць зваротнай сувязі з гледачом.  
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4.1. МАДЭЛЯВАННЕ КАРЦІНЫ СВЕТУ НА ТЭЛЕЭКРАНЕ: 
ІНФАРМАЦЫЙНЫ І АНАЛІТЫЧНЫ АСПЕКТЫ 

 
Як сведчыць апытанне, сярод найбольш папулярных праграм у бела-

рускай моладзі пераважаюць інфармацыйныя і інфармацыйна-забаў-
ляльныя праекты (гл. дадатак А). У першай абазначанай групе ў асноўным 
лідзіруюць штодзённыя навінавыя зборнікі, якія прадастаўляюць 
максімум інфармацыі ў лаканічнай і неімператыўнай форме і рэгу-
лярна выходзяць у эфір на працягу дня. Спынімся на аналізе іх акту-
альных праймтаймавых выпускаў, каб ахарактарызаваць спецыфіку 
адлюстравання дзяржаўных прыярытэтаў у бягучай інфармацыйнай 
плыні. 

Параўнанне вячэрніх выпускаў праграмы «Нашы навіны» і «Па-
нарамы». Выпускі азначаных праграм уключаюць увесь пералік пазна-
чаных у главе 2 інфармацыйных жанраў: інфармацыйныя выступленні ў 
кадры, відэаінфармацыі, справаздачы, падзейныя рэпартажы, а таксама 
інфармацыйныя інтэрв’ю (часцей за ўсё ў фрагментаваным выглядзе – 
сінхронах). Калі навіна звязана з важнымі дзяржаўнымі рашэннямі ці 
вострымі грамадскімі пытаннямі, у праграме з’яўляюцца аналітычныя 
матэрыялы – праблемныя рэпартажы і фрагменты аналітычных інтэр-
в’ю. У выпадку, калі інфармацыйная плынь змяшчае ў сабе недастаткова 
важных нагод, журналісты запаўняюць эфір тэматычнымі сюжэтамі, 
прысвечанымі пэўнай лакальнай навіне, і знаёмяць з ёй гледача. 

Спартыўныя рэпартажы звычайна выносяцца ў асобныя прагра-
мы – «Навіны спорту» (АНТ) і «Дзень спорту» («Беларусь 1»). З-за спе-
цыфікі камунікацыі ў апошнім выпадку набор спартыўных навін 
можна разглядаць і як самастойную рубрыку «Панарамы»: навіны 
спорту ўключаны ў агульны анонс, вядучы праграмы працуе ў той жа 
студыі (як, напрыклад, і ў выпадку з эканамічнай рубрыкай), цалкам 
захаваны візуальны стыль папярэдняй вяшчальнай адзінкі. Тым не 
менш у праграме перадач «Панарама» і «Дзень спорту» прадстаўлены 
асобна – гэтаксама як і на сайце кампаніі (архівы прадуктаў размеш-
чаны ў розных раздзелах відэагалерэі). 

Мы прааналізавалі тэматычнае напаўненне выпускаў, што выхо-
дзілі падчас анкетавання (другая палова кастрычніка 2016 г.) з мэтай 
высвятлення, які інфармацыйны ўплыў адчувалі рэспандэнты ў момант 
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даследавання, а таксама бягучую інфармацыйную плынь (1–20 лютага 
2017 г.). Сярод інфармацыйных нагод, прэзентаваных вяшчальнікамі 
за першы перыяд: палітычныя (дзяржаўная і міжнародная палітыка) – 
пасяджэнне новага складу парламента, афіцыйны візіт прэзідэнта 
Беларусі ў Пакістан, перамовы з Наследным прынцам шэйхам Абу-
Дабі, перамовы з МВФ наконт новага крэдыту, абмеркаванне інцы-
дэнту з вяртаннем у аэрапорт Кіева самалёта «Белавія» і інш.; экана-
мічныя – грамадскае абмеркаванне «як зрабіць эканоміку зялёнай», 
павелічэнне экспарту нафты на 0,9 %, беларуска-польскі эканамічны 
форум, экспартны форум «Беларусь мясная»,  нарада аб перспектывах 
развіцця сяла і інш.; сацыяльныя – акцыя «Адновім лясы разам», юбі-
лей БДУ, акцыя «Дзеці і бяспека» на беларускіх чыгунках, завяршэнне 
сезонных кірмашоў, пераход на натуральны прырост насельніцтва 
(упершыню за 20 гадоў зафіксаваны рост нараджальнасці), міжнародны 
форум спецыялістаў у моднай індустрыі ў Мінску, рух дабрачыннага 
донарства ў беларускіх УВА (ініцыятыва Рэспубліканскага навукова-
практычнага цэнтра), увядзенне платы за праезд на дзвюх частках 
рэспубліканскіх аўтадарог, нагадванне аўтамабілістам аб неабходнас-
ці выкарыстання  зімовай гумы ад ДАІ і інш.; культурныя – прадстаў-
ленне прац беларускіх мастакоў упершыню на «Асеннім салоне» 
ў Парыжы, міжнародны форум «Тэарт» і баль у стылі ХХ стагоддзя 
ў Брэсце, стварэнне мемарыяльнай дошкі В. Тураву і адкрыццё экспа-
зіцыі «Са спраў графа Агінскага» ў Мінску і г. д. Акрамя таго, абмяр-
коўваліся падзеі за мяжой (даследаванне грабніцы Хрыста, тэракт 
у Багдадзе, заснаванне парку беларуска-расійскага сяброўства ў Ма-
жайску, выбары прэзідэнта ў Малдове і інш.), навукова-тэхналагічныя 
(абмеркаванне праграмы інавацыйнага развіцця міждзяржаўным са-
ветам СНД, распрацоўка новых лекаў у навукова-даследчым цэнтры 
ў Бешанковічах і інш.). 

У другі акрэслены перыяд былі актуальнымі перамовы кантакт-
най групы ў Мінску па вырашэнні сітуацыі на ўсходзе Украіны, «Вялі-
кая размова» прэзідэнта з журналістамі і прадстаўнікамі розных сфер 
грамадства, увядзенне памежнай зоны на мяжы Беларусі і Расіі, паве-
лічэнне колькасці рэзідэнтаў Кітайска-беларускага індустрыяльнага 
парку, пашырэнне ўзаемадзеяння Беларусі і Егіпта, уступленне ў сілу 
Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб культуры, ініцыятыва знізіць коль-
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касць праверак беларускага прыватнага бізнесу, далучэнне Беларусі 
да Канвенцыі ААН аб правах інвалідаў, поспех А. Талай на міжнарод-
ных спаборніцтвах і шмат іншых. 

Можна зрабіць выснову, што агенда пазначаных перыядаў прад-
стаўлена вяшчальнікамі рознабакова, ахоплівае падзеі і праблемы, 
якія тычацца як сур’ёзных знешніх і ўнутраных аспектаў функцыяна-
вання дзяржавы, так і прыватных выпадкаў жыцця грамадзян краіны. 
Заўважна, што вяшчальнікамі ў кожным часавым адрэзку падтрымлі-
ваецца вобраз шматвектарнай і сацыяльна арыентаванай эканомікі 
Беларусі, акцэнт робіцца на гатоўнасць супрацоўнічаць з іншымі кра-
інамі і на ажыццяўленне інфармацыйнага ўзаемадзеяння дзяржавы, 
грамадзян і бізнесу (гл. канкрэтныя прыклады выпускаў ніжэй). Так-
сама інфармацыйныя зборнікі галоўных тэлеканалаў прэзентуюць 
і папулярызуюць дасягненні беларусаў у розных сферах жыцця (у тым 
ліку на міжнароднай арэне) і імкнуцца матываваць аўдыторыю да но-
вых здзяйсненняў. 

Хоць у праграме можна сустрэць элементы ўсіх мадэлей узаема-
дзеяння («пытанне – адказ» і «суджэнне – контрсуджэнне» – сінхроны 
ў сюжэтах), («дзеянне – контрдзеянне» – лайфы, аснова спартыўных 
рэпартажаў і інш.), базавай, на наш погляд, можна лічыць камуніка-
цыйную пару «відовішча – рэакцыя» (падтып «дэманстрацыя»), па-
колькі асноўнай задачай праграмы з’яўляецца трансляцыя аўдыторыі 
фактаў і вобразаў, раскрыццё/інтэрпрэтацыя зместу падзей. Пры гэтым 
глядач можа адгукнуцца на тое ці іншае паведамленне ці прапана-
ваць сваю інфармацыйную нагоду: вядучыя акцэнтуюць увагу на тэ-
лефонах «гарачых ліній» і на адрасе праграм у сацыяльных медыя. 
Так, у канцы сюжэтаў «Панарамы» на экран праз цітры выводзіцца 
спасылка на акаўнты Агенцтва тэленавін у Youtube, Twitter і Facebook, 
а ў завяршэнні «Нашых навін» вядучы нагадвае аб магчымасці гля-
дзець матэрыялы пазначанай перадачы на сайце і сацыяльных ме-
дыярэсурсах. 

Дамінуючы тып пераканання ў «Нашых навінах» і «Панараме» – 
ускосны, паколькі праграмы пазіцыянуюць сябе выключна як сродак 
інфармавання. Асноўныя прыёмы прагматычнага ўплыву – адбор 
і ранжыраванне інфармацыйных нагод, выбар прывабных вядучых 
і каментатараў падзей, паўтор інфармацыі на працягу пэўнага перыя-
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ду, фрагментацыя даных праз падачу навін у развіцці, дакладная руб-
рыкацыя выпускаў і інш. «Выхад» з выпуску часта ажыццяўляецца 
праз кароткую пазітыўную навіну («банцік», згодна з тэлевізійным 
слэнгам), якая стварае добры настрой, або праз анонс пэўных праек-
таў вяшчальніка (напрыклад, «Трэба разабрацца» – у «Нашых наві-
нах», «Клуб рэдактараў» – у «Панараме»).  

Героі для сюжэтаў «Нашых навін» і «Панарамы» падбіраюцца ў ад-
паведнасці з тэмай канкрэтнага паведамлення, звычайна выконва-
юць ролі інфарматараў або «персанажаў з гісторыяй». Выкарыстанне 
наратываў даволі пашырана ў матэрыялах абедзвюх праграм – перса-
ніфікаваная падача змяншае градус афіцыйнасці навін, дадае сюжэ-
там эмацыйнасці і, адпаведна, уплывовасці ў адносінах да мэтавага 
гледача. Журналісты імкнуцца шукаць персанажаў з тыповай прабле-
май, каб яны найлепшым чынам адпавядалі ідэям, закладзеным у сю-
жэты. Распаўсюджаны і ўключэнні ў матэрыялы  фрагментаў інтэр-
в’ю-анкет, каб праз тыражыраванне пазіцый «звычайных» людзей 
звяртаць увагу на больш важныя аспекты пэўнага грамадска значнага 
пытання. 

Як можна заўважыць па выніках даследавання спецыфікі тэле-
прагляду моладзі (гл. параграф 1.3), вядучыя «Нашых навін» характа-
рызуюцца большай пазнавальнасцю, чым прадстаўнікі ўсіх іншых тэ-
леперадач. З аднаго боку, гэта сведчыць аб адноснай эфектыўнасці 
стратэгіі падбору вядучых з арыентацыяй на прывабнасць вобразаў 
і ўпэўнены стыль падачы інфармацыі (большасць працуючых у кадры 
на АНТ – акцёры, мадэлі і іншыя медыйныя персоны), хоць можа 
ўзнікнуць пытанне аб іх прафесіяналізме, паколькі адпаведна фак-
там, прыведзеным на афіцыйным сайце тэлекампаніі, большасць з іх 
не мае журналісцкай адукацыі (за выключэннем А. Лепешанкова, 
А. Міхалоўскай і некаторых іншых) і вопыту ў стварэнні медыйных 
матэрыялаў [109]. Такі падыход можа прывесці да наяўнасці пэўных 
памылак у эфіры з-за невалодання прафесійнымі кампетэнцыямі працы 
над журналісцкім тэкстам і меншай гнуткасці аратараў пры неабход-
насці аператыўна адаптаваць выступленне ў кадры да зменлівай сітуа-
цыі. З іншага боку, асноўная роля вядучых – зачытваць падрыхтаваны 
журналістамі тэкст, з чым супрацоўнікі, навучаныя красамоўнай пада-
чы, могуць справіцца лепш, чым самі стваральнікі паведамленняў, 
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а вопыт працы ў студыі і павышэнне кваліфікацыі дазваляюць атры-
маць шэраг неабходных навыкаў. У любым выпадку зафіксаваны давер 
аўдыторыі, таму можна гаварыць аб верагоднасці такога варыянта 
працы з тэленавінамі.  

Варта адзначыць, што згодна з данымі афіцыйнага сайта Белтэлера-
дыёкампаніі сярод вядучых «Панарамы» прысутнічаюць як журналісты 
(В. Сянкевіч, А. Насачова і інш.), так і прадстаўнікі іншых прафесій 
(напрыклад, П. Шуба). Пры гэтым большасць нават пры адсутнасці 
прафесіянальнай адукацыі так ці інакш узаемадзейнічала з практыч-
най журналістыкай на працягу сваёй кар’еры (Д. Бачкоў працаваў у газе-
тах і на радыёстанцыях, Т. Някрасава скончыла курсы тэлевядучых 
і г. д.), таму можна гаварыць аб дастатковай уключанасці вядучых 
у працэс стварэння кантэнту і магчымасці аператыўнага рэагавання 
на змены інфармацыйнай плыні [43]. 

Для беларускіх інфармацыйных зборнікаў характэрна ў асноўным 
монавядзенне, ролі вядучага – мадэратар і дакладчык. Выключэнне 
складаюць выпускі «Панарамы», у якіх ёсць дадатковая рубрыка, – 
у гэтым выпадку да дыктара далучаецца яшчэ адзін журналіст, першы 
вядучы часова перадае яму слова. Камунікатыўныя ролі вядучага руб-
рыкі аналагічныя. 

Калі звярнуцца да тыповай структуры, кожны выпуск інфарма-
цыйных зборнікаў будуецца ў адпаведнасці з наступнай схемай: шап-
ка праграмы, анонс, набор сюжэтаў у суправаджэнні кароткіх падво-
дак вядучага (інфармацыйных паведамленняў), развітальная адводка. 
Анонс у «Нашых навінах» агучвае вядучы/вядучая, у «Панараме» – 
матэрыялы прэзентуюцца іх аўтарамі – рэпарцёрамі. На наш погляд, 
гэты прыём сведчыць аб падрыхтоўцы праграмы цэлай камандай, 
персаніфікуе сюжэты, што можа пазітыўна ўплываць на давер аўды-
торыі (спектр меркаванняў замест уражання трансляцыі адной пазі-
цыі). Да таго ж чаргаванне галасоў дадае дынамікі і павышае кам-
фортнасць прагляду. 

Змястоўны аналіз канкрэтных выпускаў. У вячэрні выпуск тэлепе-
радачы «Нашы навіны» за 15.02.2017 (20.30, вядучая – А. Міхалоўская) 
былі ўключаны матэрыялы ў пазначаным парадку: падзейны рэпар-
таж з ваенных вучэнняў войскаў тэрытарыяльнай абароны; відэаін-
фармацыя аб дамове наконт развядзення ўзбраенняў на ўсходзе Ук-
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раіны; відэаінфармацыя аб святкаванні 28-й гадавіны вываду войскаў 
з Афганістана (завершаная агучваннем пісьма прэзідэнта); інфарма-
цыйнае выступленне ў кадры наконт пачатку прыёму ў прадстаўнікоў 
Адміністрацыі прэзідэнта па пытаннях, звязаных з Дэкрэтам № 3 
(падатак на ўтрыманства); праблемны рэпартаж наконт узаемадзеян-
ня прадпрымальнікаў і дзяржавы; відэаінфармацыя аб пераходзе пе-
равозчыкаў на паліва стандарту «Еўра-6»; відэаінфармацыя аб выні-
ках адукацыйнага праекта «Дзеці ў інтэрнэце»; тэматычны рэпартаж 
аб сядзібе Я. Коласа (інфанагода – адкрыццё дадатковай экспазіцыі 
«Склеп»). У анонс (згодна з прыведзенай чаргой) увайшлі ваенныя ву-
чэнні, выязныя прыёмныя, праблемы прадпрымальнікаў, вывад вой-
скаў з Афганістана і пашырэнне экспазіцыі ў музеі Я. Коласа. Такім 
чынам, выпуск уключыў восем матэрыялаў, з якіх былі праанансава-
ны пяць. Сярод іх – адна міжнародная навіна (украінскі канфлікт), 
тры рэпартажы: падзейны, праблемны і тэматычны.  

Выпуск праграмы «Панарама» за 15.02.2017 (21.00, вядучая – А. Наса-
чова) змясціў значна больш інфармацыі. У тэлеперадачу ўвайшлі ана-
літычны рэпартаж наконт вынікаў увядзення пяцідзённага бязвізавага 
рэжыму для турыстаў, інфармацыйнае выступленне аб вышэйпазна-
чаных выязных прыёмах, праблемны рэпартаж наконт вырашэння 
спрэчных сітуацый адносна Дэкрэта № 3 у мясцовых Саветах (інфа-
нагода – завяршэнне тэрміну ўплаты падатку на ўтрыманства), відэа-
інфармацыя аб пасяджэнні кантактнай групы па канфлікце ва Украіне, 
відэаінфармацыя аб увядзенні рэжыму надзвычайнай сітуацыі з-за 
праблем у энергетыцы, падзейны рэпартаж з месца святкавання гада-
віны вываду войскаў з Афганістана, відэаінфармацыя аб ваенных ву-
чэннях войскаў тэрытарыяльнай абароны, відэаінфармацыя аб калегіі 
Міністэрства адукацыі, тэматычны рэпартаж аб сумеснай працы дзяр-
жаўнага музея і прыватнага калекцыянера (інфанагода – адкрыццё 
экспазіцыі аб Радзівілах у Мінску), відэаінфармацыя аб пасяджэнні 
ў Белтэлерадыёкампаніі наконт трансляцыі Еўрагульняў, тэматычны рэ-
партаж аб конкурсе «Трыумф герояў спорту», вынікі якога павінны былі 
агучвацца 25 лютага, відэаінфармацыя аб выступленнях беларусаў на 
значных спартыўных спаборніцтвах. Акрамя таго, у сярэдзіне выпуску 
ўведзена дадатковая рубрыка «За мяжой», якая вылучаецца з агульнай 
інфармацыйнай плыні суадноснай графікай і музычнымі адбіўкамі 
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і ўяўляе сабой набор кароткіх відэаінфармацый без лайфаў і камента-
рыяў-сінхронаў (у параўнанні з матэрыяламі ў асноўнай частцы). 
У пазначаным выпуску ў рубрыцы асвятляліся штогадовыя ваенныя 
вучэнні ў Тайландзе, пацверджанне ЗША прыхільнасці трансатлан-
тычнай дамове, рашэнне Еўрапарламента адносна стварэння зоны 
свабоднага гандлю з Канадай, затрыманні падазроных па справе за-
бойства брата Кім Чын Ына, запуск беспілотных дронаў-таксі ў Дубаі. 
З усіх пазначаных навін былі праанансаваны рэпартаж аб замежных 
турыстах, абмеркаванне Дэкрэта № 3, гадавіна вываду войскаў з Аф-
ганістана, з’яўленне новага віду гарадскога транспарту ў Дубаі і спар-
тыўны дайджэст. 

Калі падсумаваць, «Беларусь 1» прадставіла ў асноўнай частцы 
12 навін (з іх – 4 рэпартажы) і яшчэ 5 – у «замежнай» рубрыцы. Супалі 
ў даследаваных выпусках «Нашых навін» і «Панарамы» толькі 4 інфар-
мацыйныя нагоды (выязныя прыёмныя, ваенныя вучэнні, гадавіна вы-
ваду войскаў з Афганістана і ўкраінскі канфлікт), дзве з іх патрапілі 
ў абодва анонсы. У астатнім склад агенды кожны канал фарміраваў 
па-свойму. Паколькі маштабных інфармацыйных нагод у краіне не 
было, праграмы ўключылі толькі па адным падзейным рэпартажы. 
Прасочым на прыкладзе іншых выпускаў тэндэнцыі і заканамернасці. 

У змест матэрыялаў выпуску «Нашых навін» за 16.02.2017 (20.30, 
вядучы – А. Аверкаў) увайшлі: праблемны рэпартаж наконт Дэкрэта 
№ 3 (на аснове вынікаў працы выязных прыёмных); відэаінфармацыя 
аб нафтагазавым супрацоўніцтве Беларусі і Расіі; падзейны рэпартаж 
з суда над дырэктарам турыстычнай фірмы «Бефана»; праблемны рэ-
партаж наконт спецыфікі карыстання грамадскім транспартам (правоз 
калясак і інш.); відэаінфармацыя аб адкрыцці курсаў для пілотаў-ама-
тараў; тэматычны рэпартаж аб функцыянаванні спортаб’ектаў у Брэсц-
кай вобласці; спартыўны рэпартаж з Раўбічаў, дзе праходзіла падрых-
тоўка да маладзёжнага спаборніцтва па біятлоне. Такім чынам, гледачу 
прадстаўлена сем навін, з іх пяць – у выглядзе рэпартажаў. Праанан-
саваны з пазначаных сюжэтаў вынікі працы выязных прыёмных, 
нафтагазавае пытанне, праблемы правозу багажу і развіццё спорту 
ў рэгіёнах. 

«Панарама» ў той жа дзень (вядучы – С. Лугоўскі) таксама асвят-
ляла дзейнасць выязных прыёмных (вялікі праблемны рэпартаж на 
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аснове прыватных гісторый), якая стала асноўнай інфармацыйнай 
нагодай для журналістаў усіх інфармацыйных службаў краіны на бя-
гучы тыдзень. Пасля гэтай тэмы ў выпуску выйшлі наступныя матэ-
рыялы: справаздача з ваенных вучэнняў на Палессі, відэаінфармацыя 
аб выбуху ў Пакістане, відэаінфармацыя аб пратэстах мігрантаў 
у ЗША, падзейны рэпартаж з суда над стваральнікамі фінансавай пі-
раміды «Спектр-капітал», тэматычны рэпартаж – знаёмства з асаблі-
васцямі беларускай анлайн-сістэмы медабслугоўвання, тэматычны 
рэпартаж з музея ВАВ (інфанагода – чарговае пашырэнне экспазіцыі), 
відэаінфармацыя аб прыручаным ласі ў Мядзельскім раёне. У суме – 
восем матэрыялаў у асноўнай частцы праграмы, толькі адна тэма су-
падае з агендай «Нашых навін». Акрамя таго, у выпуску за 16.02.2017, 
як і ў папярэднім разгледжаным выпадку, была прадстаўлена рубрыка 
«За мяжой» (яшчэ пяць навін: абмеркаванне ў Маскве і Астане магчы-
масцей урэгулявання сірыйскага крызісу, акцыя пратэсту ў Парыжы, 
саміт НАТА ў Бруселі, расследаванне смерці Кім Чан Нама, вяртанне 
гаспадыні знойдзенай у Аўстрыі коткі з Нідэрландаў), а таксама раз-
дзел «Эканоміка дня» з А. Лапцёнкам (чатыры паведамленні ў форме 
інфармацыйнага выступлення ў кадры: спецыфіка росту беларускай 
прамысловасці, рэструктурызацыя шэрагу прадпрыемстваў, магчы-
мая адмова ад еўра ў Італіі, дынаміка курсаў валют). Такім чынам, 
у цэлым даследаваны выпуск «Панарамы» змясціў 17 матэрыялаў 
рознай тэматыкі, што больш чым у два разы перавышае аб’ём агенды 
«Нашых навін». Анонс акцэнтаваўся на працы  выязных прыёмных, 
вучэннях на Палессі, судзе над «Спектр-капіталам», развіцці анлайн-
медыцыны, змесце эканамічнай рубрыкі і праграмы «Дзень спорту». 

У інфармацыйных зборніках, як «Нашых навін» (вядучы – А. Авер-
каў), так і «Панарамы» (вядучая – А. Насачова), за 17.02.2017 асноў-
най тэмай было абмеркаванне праблем, звязаных з дзеяннем Дэкрэта 
№ 3. На працягу трох дзён можна было назіраць падачу навіны ў раз-
віцці. У сераду (15.02) журналісты толькі падымалі праблему, агучвалі 
графік сустрэч з чыноўнікамі, імкнуліся вытлумачыць некаторыя ас-
пекты дэкрэта, у чацвер (16.02) – часткова перадавалі ход выязных 
прыёмаў, уключалі больш гісторый паспяховага вызвалення ад упла-
ты збору, ставілі новыя пытанні, у пятніцу (17.02) – прапаноўвалі 
агляд вынікаў пазначанага мерапрыемства (колькі людзей прыйшло, 
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што часцей іх хвалявала, як вырашаліся пытанні, што было высветле-
на Адміністрацыяй Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і інш.). Пры гэтым 
трэба адзначыць, што ў АНТ два апошнія сюжэты па змесце былі 
падобнымі, сустрэча грамадзян з чыноўнікамі зʼяўлялася для іх хут-
чэй нагодай для падняцця тэмы, а не прадметам асвятлення (у вы-
пуску за 17.02.2017 зноў падаваўся праблемны рэпартаж), у той час як 
трэці сюжэт у «Панараме» ўяўляў сабой разгорнутую справаздачу – 
меў месца акцэнт на зробленую за два дні працу. 

Пасля пазначанага праблемнага рэпартажу ў «Нашых навінах» 
выйшлі: відэаінфармацыя аб тэракце ў Пакістане («Панарама» адгук-
нулася на гэту тэму яшчэ дзень таму); відэаінфармацыя аб выніках 
калегіі Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь; відэаінфармацыя 
аб загінуўшым мужчыне ў мінскім метро; відэаінфармацыя аб пашы-
рэнні выкарыстання памежнага кантрольна-прапускнога пункта «Ло-
ша»; відэаінфармацыя аб турыстах, якія на тыдні прыехалі ў Беларусь 
без візы (таксама ўжо абмяркоўвалася ў «Панараме»); праблемны рэ-
партаж аб нізкай якасці вады ў аграгарадку Свіслач; відэаінфармацыя 
аб адкрыцці новага цэнтра медыцынскай экспрэс-дыягностыкі ў Магілё-
ве; падзейны рэпартаж з выступлення мазырскіх юніёраў на замежным 
цыркавым спаборніцтве; відэаінфармацыя аб адкрыцці выставы двух 
мастакоў у Прэзідэнцкай бібліятэцы Рэспублікі Беларусь і відэаінфар-
мацыя-анонс канцэрта-латарэі ад «Еўраопта», які трансліруе АНТ. 
У суме ў выпуску прадстаўлена 11 матэрыялаў, з іх – тры рэпартажы. 
У анонс журналісты прапанавалі чатыры тэмы: вынікі выязных прыё-
маў, адкрыццё новага памежнага пункта пропуску, якасць вады ў аграга-
радку і перамога беларускіх цыркачоў у міжнародным спаборніцтве. 

У «Панараму» ўвайшлі падзейны рэпартаж са старту Сусветнай 
канферэнцыі па бяспецы ў Мюнхене; відэаінфармацыя аб сустрэчы 
G20 у Боне; відэаінфармацыя аб рэзалюцыі Еўрапарламента па ства-
рэнні адзінай арміі Еўрасаюза; справаздача з калегіі Міністэрства 
эканомікі Рэспублікі Беларусь (аздобленая прыгожай інфаграфікай); 
відэаінфармацыя аб новым статусе прапускнога пункта «Лоша» і экс-
клюзіўны падзейны рэпартаж аб вяртанні ў Беларусь арыгінальнай 
«Малой падарожнай кніжыцы» Ф. Скарыны. У сярэдзіне праграмы 
зноў была размешчана рубрыка «За мяжой», у якой прадстаўляліся ві-
дэаінфармацыі аб тэракце ў Пакістане, увядзенні рэжыму надзвычай-



 202 

най сітуацыі ва Украіне (аб якім АНТ перадаў дзень таму), прэс-кан-
ферэнцыі Д. Трампа ў Вашынгтоне, арэсце віцэ-лідара кампаніі «Сам-
сунг» і ўсталяванні рэкорду Гінэса («самы адукаваны прафесар»). 
У цэлым у выпуску выйшла 12 матэрыялаў: сем – у асноўнай частцы 
(сярод якіх два рэпартажы і дзве справаздачы) і пяць – у міжнарод-
ным дадатку. У анонс увайшлі сюжэты аб Дэкрэце № 3, сусветнай 
канферэнцыі ў Мюнхене, калегіі Міністэрства эканомікі Рэспублікі 
Беларусь і вяртанні скарынаўскай спадчыны на радзіму. 

Калі падсумаваць прыведзеныя назіранні, можна зрабіць наступныя 
высновы: «Панарама» за аналагічны эфірны адрэзак (хронаметраж – 
30–37 хвілін) прапануе большую колькасць навін; інфармацыйны дзень, 
прадстаўлены яе журналістамі, больш аб’ёмны і разнастайны; рас-
крыццё шэрагу тэм больш дэталёвае і глыбокае. Рэпартажы, якія тычац-
ца культуры, журналістамі Агенцтва тэленавін Белтэлерадыёкампаніі 
ў асноўным рыхтуюцца па-беларуску, што дазваляе праграме рэалі-
зоўваць асноўныя дзяржаўныя прыярытэты па выхаванні ў патрыя-
тычным ключы, дзейнічаць і як сродак папулярызацыі роднай мовы, 
і як інструмент, які яшчэ больш замацоўвае сувязь мовы з нацыяна-
льнай культурай у свядомасці гледачоў. 

У «Нашых навінах» часта ад агульнаграмадскіх праблем пера-
ходзяць да праблем рэгіёнаў або нават асобных грамадзян, што, з аднаго 
боку, актуалізуе рэалізацыю сацыяльнай функцыі СМІ, але з іншага – 
вымушае абмяжоўваць падачу найбольш важных для шырокай аўдыто-
рыі тэм (вынікі развіцця эканомікі, прадстаўленыя на калегіі; тэхна-
логія працы анлайн-медыцыны і інш.). Ігнараванне замежных падзей 
у вячэрнім інфармацыйным зборніку на АНТ, на наш погляд, можна 
звязаць з праграмнай палітыкай рэдакцыі: перадача выходзіць адра-
зу пасля выпуску расійскага праекта «Время», у якім звычайна пры-
сутнічаюць міжнародныя навіны, да таго ж асобныя падзеі можна 
сустрэць у дзённых выпусках «Нашых навін», якія пераважна склада-
юцца з відэаінфармацый. 

Калі гаварыць аб тэхнічным аспекце, вытворчыя працэсы ў абе-
дзвюх перадачах вельмі падобны, таму і візуальныя вынікі амаль ана-
лагічныя. Выключэнне складае аздабленне студый: «Панарама» выгля-
дае значна больш яскрава, чым «Нашы навіны», за кошт ілюстрацый 
на панарамным плазменным экране за спінай вядучага/вядучай і ста-
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ла, які стварае аптычны эфект пагружанасці персанажа ў выяву з-за 
адбітку экрана ў шкле. 

Інтэрнэт-версіі праграм існуюць у варыянце, разбітым на асобныя 
сюжэты (сайты каналаў выносяць іх у раздзел «Навіны» разам з матэ-
рыяламі дзённых інфармацыйных зборнікаў). У «Панарамы» ёсць і ві-
дэаархіў цэлых выпускаў у агульнай відэагалерыі Белтэлерадыёкам-
паніі. Аналіз выявіў, што АНТ выбірае сучасную метадалогію працы 
з фактамі: навінавы раздзел запаўняецца вялікай колькасцю дадатко-
вых аператыўных навін, якія не выходзяць у тэлеэфір (існуе толькі 
тэкставая версія). Праз гэта рэалізуецца канвергентная стратэгія ка-
нала: матэрыялы тэлебачання дапаўняюцца за кошт даных на сайце 
і на радыёстанцыі, кожнае медыя падладжана ў залежнасці ад харак-
тару ўзаемадзеяння з інфармацыяй і мэтавай аўдыторыяй. Асобныя 
сюжэты АНТ таксама можна знайсці ў брэндзіраваных акаўнтах са-
цыяльных сетак. Адзначым, што ўзаемадзеянне праз інтэрнэт у абе-
дзвюх праграмах ажыццяўляецца ў дастатковай ступені. 

«Дыханне планеты». Маладую аўдыторыю, як паказала даследа-
ванне, цікавяць і інфармацыйныя прадукты больш вузкай спецыфікі. 
Так, да дастаткова папулярных можна аднесці дакументальную праг-
раму тэлеканала АНТ «Дыханне планеты». Яна ўяўляе сабой створаны 
пад кіраўніцтвам журналіста Т. Думбадзэ вялікі тэматычны рэпартаж 
(хронаметраж – 25–29 хвілін), у якім аўдыторыі прэзентуюцца розныя 
краіны, іх гістарычнае развіццё і насельніцтва, акцэнтуецца ўвага на 
дзейнасці беларусаў за мяжой і беларускім міжнародным супрацоў-
ніцтве. Тэлекампанія пазіцыянуе дакументальны праект адпаведна: 
«Эксклюзіўныя рэпартажы з усёй планеты распавядаюць аб цікавых 
фактах з гісторыі і культуры, актуальных тэмах і цікавых падзеях, 
якія адбываюцца ў жыцці розных краін» [66]. Праграма пратрымалася 
ў эфіры на працягу 2006–2016 гг., яе змест з цягам часу зрабіўся больш 
разнастайным. Восенню 2016 г. своеасаблівым  працягам стала пера-
дача «25 гадоў пасля СССР» (таксама пад аўтарствам Т. Думбадзэ). 

У выпусках 2013–2016 гг., якія захаваны ў інтэрнэт-архіве «Ды-
хання планеты», прысутнічаюць розныя тэматычныя напрамкі: ту-
рыстычна-асветніцкія («Аўстралія», «Шры-Ланка: блаславёны вост-
раў»), філасофска-дыпламатычныя («Дзеці: з мірам па свеце», «Свет 
выратуюць любоў і дабрыня»), асветніцка-палітычныя («Украіна: уро-
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кі Майдана», «Егіпет: прахалода пасля вясны», «Сірыя: вайна з тэра-
рызмам», «Легенды і міфы новай Грэцыі»), дыпламатычна-патрыя-
тычныя («Салдаты Перамогі», «Беларусь – Вялікабрытанія: культурнае 
знаёмства», «У пагоні за “Бедуінам”: МАЗы на Дакары» і інш.). Першы 
тып праграм знаёміць гледача з новым месцам, дэманструе асаблівасці 
лакальнай культуры і сучаснага жыцця краіны, звяртаецца да гісторыі 
асваення зямель і інш. Другі – уяўляе сабой развагу на філасофскую 
тэму, падмацаваную фактамі і партрэтамі прадстаўнікоў розных куль-
тур. Трэцяя разнавіднасць распавядае аб важных падзеях і праблемах 
той ці іншай краіны, змяшчае элементы аналізу – суб’ектыўны погляд 
аўтараў праграмы на пэўную сітуацыю і яе вытокі. Чацвёрты тып ро-
біць акцэнт на самарэалізацыі беларусаў на сусветнай арэне. 

Калі гаварыць аб прагматычна-кагнітыўным аспекце медыятэкс-
таў «Дыхання планеты», можна заўважыць, што праграма спалучае 
ў сабе прыёмы прамога і ўскоснага пераканання. Прамое перакананне 
праяўляецца ў закліках журналістаў, якія працуюць у кадры (Т. Дум-
бадзэ, І. Дмітрыеў, А. Занковіч і інш.), разважаннях і імператыўных 
фразах герояў: «Увы, так получилось. Этих славных и дорогих вете-
ранов осталось очень мало... Хочется обратиться ко всем, кто будет 
смотреть нашу передачу. Никогда не скупитесь говорить “большое 
спасибо” людям, которые подарили нам счастье, подарили нам се-
годняшний день. Подарили нам май», «Украина стала полигоном. 
Страна одна, а взгляды такие разные. Сегодня у соседей установился 
мир, хотя он и хрупкий... Так хочется, чтобы люди перестали жить 
в страхе и ненависти, в горе и страданиях. Время лечит раны. Может, 
пришло время осознать, что это время наступило?», «Он [Сверас, 
артыст з Егіпта. – А. К.] очень верит в то, что скоро люди перестанут 
стрелять, воевать, убивать... Так пусть мир пробуждается во имя тех, 
кому жить на этой земле», «Я хочу, чтобы эта инициатива стала доб-
рым примером для всех нас. Скажите, пожалуйста, дорогие друзья, 
когда вы в последний раз совершали добрый поступок?.. [Т. Думбадзэ 
дапамагае прыбіраць снег. – А. К.]. Ребята, учитесь у нас! Добрым 
быть не просто? Но очень приятно!» і інш. У падобных цытатах мож-
на назіраць агульны стыль маўлення экранных камунікатараў «Ды-
хання планеты»: спалучэнне размоўнага стылю з публіцыстычным. 
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У розных выпусках суадносіны стылёвых элементаў адрозніваюцца за 
кошт маўлення персанажаў (тэрміналогія, культурныя асаблівасці) і ак-
цэнту на публіцыстычнасці праграмы (элементы высокага стылю). Ту-
рыстычныя выпускі змяшчаюць больш элементаў размоўнага стылю 
(«Подумаешь, какие-нибудь 20 часов перелёта – и ты из заснеженной 
Беларуси окажешься в Южном полушарии»), у адрозненне ад, напры-
клад, асветніцка-палітычных («Подводим черту. Греция – это Европа? 
Элины согласятся. А вот попробуйте сказать: Греция – это Евросоюз. 
Тут многие недовольно поморщатся. Может быть, действительно при-
ход к власти левой партии будет спасением?»). Таксама можна заўва-
жыць яскрава выражаныя аўтарскую мадальнасць і ацэначнасць, якія 
праяўляюцца як у маўленні вядучага (у маналогу дыялагічнай струк-
туры), так і ў падборы відэаматэрыялаў – кадраў дакументальнай 
здымкі, архіўных запісаў, інтэрв’ю і фактаў. 

Ускоснае ўздзеянне ў «Дыханні планеты» – базавае,  заключаецца 
яно ў выкарыстанні кадраў, якія ўздзейнічаюць на эмоцыі (напры-
клад, вобразы шчаслівых дзяцей у праграмах аб міры і любові ва ўсім 
свеце), у эфекце прысутнасці – стэндапах і сінхронах з месца падзей, 
уласцівых жанру рэпартажу (расказ з месца былой рэвалюцыі ў вы-
пуску аб Егіпце, інтэрв’ю з гледачамі пасля спектакля беларускага тэ-
атра ў Лондане і інш.), у адборы фактаў, падключэнні аўтарытэтных 
асоб пры асвятленні ўсіх тэм, стварэнні яскравых наратываў, нярэдка 
з беларусамі, якія або пражываюць за мяжой, або маюць стасункі з за-
межнікамі, што дапамагае запусціць механізм ідэнтыфікацыі і заці-
кавіць беларускіх грамадзян да прагляду. Асобныя выпускі цалкам 
пабудаваны на наратывах: так, «Свет выратуюць любоў і дабрыня» 
складаецца выключна з гісторый людзей, якія пераканаліся ў неаб-
ходнасці веры ў будучыню і ўпэўненасці ў сваіх сілах. 

Важна, што большасць беларусаў, прадстаўленых у праграмах, 
нягледзячы на вялікія поспехі ў розных сферах за мяжой, дэманстру-
юць патрыятызм і выказваюць жаданне вярнуцца на радзіму. Такая 
падача герояў вельмі карысная для рэалізацыі асноўных задач інфар-
мацыйнай палітыкі, паколькі, з аднаго боку, фарміруе ўяўленне гле-
дача аб магчымасці для нацыі дасягнення вялікіх поспехаў і міжна-
роднага прызнання, а з іншага – сведчыць аб тым, што замежжа не 
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такое прывабнае, каб там заставацца, і стварае вобраз Беларусі як 
«утульнага дома», куды можна заўжды вярнуцца. Адначасова замеж-
нікі ў кадры хваляць беларусаў, кажуць, што яны надзвычай добра 
ўладкоўваюцца ў іх краінах і прыносяць карысць мясцовым эканомі-
кам або значна ўплываюць асабіста на іх жыццё – выхоўваецца нацы-
янальны гонар тэлегледача (гл., напрыклад, выпуск «Легенды і міфы 
новай Грэцыі»). 

У пазітыўным ключы прэзентуецца і беларуская культура. Так, 
у выпуску «Беларусь – Вялікабрытанія: культурнае знаёмства (частка 1)» 
распавядаецца аб поспеху спектакляў беларускіх тэатраў, прадстаўленых 
у Лондане, аб мастаках, чые працы карыстаюцца попытам у англічан, 
аб канферэнцыі ў Шатландыі, на якой была падкрэслена прыгажосць 
беларускай мовы, і інш. Усе прэзентаваныя падзеі суправаджаюцца 
каментарыямі мясцовых жыхароў і спецыялістаў, якія даюць выключна 
пазітыўныя водгукі і падкрэсліваюць свае добрыя адносіны да бела-
рускага і беларусаў як нацыі. Тым не менш ёсць і некалькі спрэчных 
аспектаў падачы краіны ў пазначаным рэпартажы.  

Па-першае, калі журналіст асвятляў філалагічную канферэнцыю, 
рабіўся празмерны акцэнт, што яна прысвечана менавіта захаванню 
«малых» моў і даследаванню верагоднасці іх магчымага знікнення; 
пры прэзентацыі шатландскай мовы ў пары з беларускай гаварылася, 
што першую часта называюць дыялектам. Выкарыстанне падобнай 
тэрміналогіі ў тэксце, скіраваным на вялікую аўдыторыю, можа ства-
рыць эфект нязначнасці беларускай мовы ў параўнанні з іншымі, 
прымушае думаць аб аналогіі з шатландскай рэчаіснасцю (успрыняц-
це ў якасці дыялекту, на якім не так прэстыжна размаўляць). Значна 
лепшым варыянтам была б падача толькі фактаў наконт прывабнасці 
нацыянальнай мовы і ўражанасці мясцовых спецыялістаў ад яе міла-
гучнасці, выказванне надзей на яе пазітыўныя перспектывы, пад-
крэсліванне эфектнасці яе ўжывання ў міжнародным кантэксце. Да 
таго ж выклікае сумнеў аб’яднанне пад тэрмінам «малыя мовы» бела-
рускую і шатландскую, паколькі першая мае больш носьбітаў і іншы 
статус (афіцыйная дзяржаўная мова, у той час як шатландская – пры-
знаная, але не афіцыйная). Пацвержанне гэтай думкі можам, на-
прыклад, знайсці ў рэпартажы, які выйшаў у праграме «Контуры» на 
тым жа тэлеканале: беларуская даследчыца З. Харытончык, былы 
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загадчык кафедры агульнага мовазнаўства Мінскага лінгвістычнага 
ўніверсітэта, звяртае ўвагу на тое, што беларуская мова «не належыць 
да малых моў у класічным разуменні, яе камунікатыўны ранг – 200–
300 сярод самых моцных сусветных моў» [152]. Безумоўна, канферэнцыя 
яднала даследчыкаў, якія займаліся падобнымі праблемамі (вялікі 
ўплыў глабальных моў на нацыянальныя), але справа журналістаў – 
захоўваць імідж беларускай мовы і культуры ў цэлым, таму, калі гаворка 
не ідзе аб вузкатэматычнай (навуковай) праграме, пры існуючых праб-
лемах, на наш погляд, лепш падаваць толькі тое, што спрыяе іх пазітыў-
наму ўспрыманню. 

Яшчэ адным спрэчным пытаннем рэпартажу аб культурных бела-
руска-брытанскіх сувязях з’яўляецца празмерная ўвага да прэзентацыі 
брытанцам выставы беларускіх традыцыйных нацыянальных касцю-
маў. З даных анкетавання вынікае, што маладыя гледачы часта абмя-
жоўваюцца гэтай асацыяцыяй, калі разважаюць аб змесце беларускай 
культуры. Мяркуем, калі вяшчальнікі хочуць, каб паняцце культуры 
ахоплівала не толькі фальклорныя элементы, варта, напрыклад, у па-
добных матэрыялах або працягнуць думку абмеркаваннем прац су-
часных беларускіх  дызайнераў, пашукаць іх сувязь з Вялікабрытаніяй, 
або пераставіць факты, скараціць частку рэпартажу і паменшыць па-
фас апісання за кошт больш дэмакратычнага стылю падачы. 

Вяртаючыся да пазітыўных характарыстык, якія праяўляюцца 
ў змесце пазначанага выпуску, можна адзначыць згадванне цікавасці 
беларусаў да гісторыі і іх сямейных каштоўнасцей. У дадзеным вы-
падку параўноўваюцца адносіны брытанцаў і беларусаў да вывучэння 
гісторыі свайго роду, што падкрэслівае гонар за мінулае і дапамагае 
замацоўваць ідэалагічны прыярытэт сям’і. 

Значна вылучаюцца на агульным фоне серыі «Дыхання планеты», 
прысвечаныя міжнародным праблемам і сучаснаму стану рэчаў у не-
каторых краінах. У іх найбольш яскрава праяўляецца публіцыстычны 
падтэкст інфармацыйна-асветніцкай праграмы, падаецца максімум 
фактаў, з якіх глядач можа зрабіць уласныя высновы і сфарміраваць 
уяўленні аб перспектывах той ці іншай сітуацыі. Так, выпускі 2016 г. 
«Салдаты Перамогі», «Егіпет: прахалода пасля вясны», «Туніс: першая 
ластаўка...» звяртаюцца да ідэалізацыі спакойнага, дастаткова ста-
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більнага жыцця, акцэнтуюцца на небяспечнасці ўнутраных канфлік-
таў і следавання тэрарыстычным ідэям, заклікаюць берагчы мір і ім-
кнуцца да паступовага эканамічнага і палітычнага развіцця. 

Аналіз падборкі выпускаў дазваляе сцвярджаць, што праграма 
выхоўвае беларусаў у патрыятычным ключы, пашырае іх кругагляд, 
трансліруе ідэі міралюбства, талерантнасці да іншых культур, супраць-
стаяння тэрору і беспарадкам, пазбягання канфліктаў і войнаў.  

Як і ў «Нашых навінах», камунікатыўнай базай «Дыхання планеты» 
з’яўляецца мадэль «відовішча – рэакцыя» ў спалучэнні з дакументаль-
нымі элементамі, уласцівымі праграмам тыпу «дзеянне – контрдзе-
янне», а таксама монавядзеннем, пры якім асноўным амплуа мадэра-
тара з’яўляецца роля дакладчыка, у некаторай ступені – настаўніка, 
які вучыць заўважаць і разумець канкрэтныя дэталі той ці іншай з’я-
вы. Падбор герояў абумоўлены канкрэтнай тэмай выпускаў і мэтай 
аўтара. Асноўныя іх задачы – каментаваць, дапаўняць аповед праз 
дадатковыя факты і раскрыццё з’яў з іншага боку, усталёўваць эма-
цыянальную сувязь з аўдыторыяй. Як ужо было зазначана, амаль за-
ўжды ў выпусках прысутнічаюць персанажы-беларусы. 

Па структуры выпускі ўяўляюць сабой аповед журналіста, прад-
стаўлены чаргаваннем закадравага тэксту (падводак), выступленняў 
у кадры на месцы падзей з сінхронамі і лайфамі, завершаны пэўным 
падагульненнем, што адпавядае класічнай пабудове падобнага роду 
праграм.  

Для павышэння прыцягальнасці падачы стваральнікі ўжываюць 
асобныя прыёмы інфатэйнменту (падача матэрыялу, пры якой спалу-
чаецца інфармаванне з забаўляннем), сярод якіх найчасцей можна 
сустрэць гульнявыя стэндапы: напрыклад, Т. Думбадзэ прыбірае снег 
ля царквы ў Мінску і пры гэтым заклікае рабіць добрыя справы («Свет 
выратуюць любоў і дабрыня») або перасоўвае вялізныя шахматы на 
плошчы ў Егіпце («Егіпет: прахалода пасля вясны»). Забаўляльны ха-
рактар дадае выкарыстанне графікі ў асобных серыях: так, у выпуску 
аб любові і дабрыні перасоўванне паміж персанажамі з розных кро-
пак сусвету ажыццяўляецца праз аніміраваную выяву Зямлі ў космасе 
і інтэрактыўную (унутры праграмы) мапу яе асобных кантынентаў 
і краін. У фінале гэтага ж выпуску бачым падмацаванне думкі аўтара 
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песняй на словы Булата Акуджавы «Малітва Франсуа Віёна». У іншых 
серыях асноўныя ідэі падмацоўваюцца кадрамі-сімваламі, вялікую 
ролю іграюць асацыятыўны мантаж, паралінгвістычныя сродкі, на-
прыклад, выявы-сімвалы: арол, які ляціць (свабода), пустэча і разбі-
тыя лодкі (канец надзеі), царква (вера, надзея), рукі жонкі і мужа 
з пярсцёнкамі (каханне) і інш. 

У праграме прысутнічаюць розныя віды здымкі (траекторная, па-
нарамная і інш.) і мантажу (паслядоўны, паралельны, асацыятыўны). 
Дынаміка аповеду – сярэдняя, кадры змяняюцца не занадта часта, 
але і не занадта павольна, што дазваляе ахапіць як старэйшую, так 
і маладую аўдыторыю, скіраваную на кліпавасць выявы. Тэмпарытм 
падтрымліваецца музычным суправаджэннем.  

Малодшай аўдыторыі (14–17 гадоў) частотнасці змены малюнкаў 
можа не хапаць. Ніжэйшая папулярнасць фіксуецца ў выніках анкета-
вання (гл. дадатак А). Аднак такі вынік можа сведчыць і аб уплыве іншых 
фактараў: эйджызму (школьнікі не настроены ўспрымаць пазіцыю 
людзей, значна старэйшых за іх); зруху ў колькасці асветніцка-палі-
тычных выпускаў (нізкая цікавасць да сур’ёзных тэм) і інш. 

Інтэрактыў у праграме амаль не прысутнічае. Адзінае выключэн-
не – магчымасць пакінуць каментарыі і адзнаку «мне падабаецца» пад 
відэа на старонцы ў сацыяльных сетках (група канала АНТ, «УКантак-
це» і плэйліст на Youtube). Як было пазначана раней, існуе інтэрнэт-
архіў выпускаў, даступны як праз уласную старонку праграмы на сайце 
АНТ, так і адразу на яго відэаканале. Зручнасць пошуку серый і ступень 
прастаты карыстання архівам адэкватныя, хоць колькасць выкладзе-
ных праграм абмежаваная, калі ўлічыць, што праект у эфіры з 2006 г. 

«Контуры». У інтэрнэце прадстаўлена і інфармацыйна-аналітычная 
праграма «Контуры», якая таксама ўвайшла ў беларускай моладзі ў спіс 
найбольш рэйтынгавых перадач. У ёй мы можам сустрэць такія жанры 
аналітыкі, як каментарый, аналітычнае інтэрв’ю і праблемны (спецы-
яльны) рэпартаж. Сама праграма (у эфіры: нядзеля 20.00–21.05) – агляд 
галоўных падзей тыдня, у якім вядучы дае каментарыі шэрагу інфар-
мацыйных нагод. Кароткія падводкі да тэмы сюжэта часта ўключаюць 
журналісцкую ацэнку. Апошняя можа быць выражана праз маўлен-
чыя сродкі (ацэначная лексіка, мадальныя словы і інш.). Напрыклад: 
«Продолжая тему “очеловечивания” экономики, обратимся к самому, 
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пожалуй, обсуждаемому в Беларуси документу – Декрету № 3 “О пред-
упреждении социального иждивенчества”. К тому самому, которому 
много времени президент уделил в ходе “Большого разговора” в про-
шлую пятницу. Разумеется, как и всякое обобщение, это тоже должно 
иметь свои исключения. Однако важно, чтобы при определении ис-
ключений во главу угла мы ставили бы здравый смысл и принятые 
в обществе представления о справедливости» (падводка да сюжэта 
аб пазначаным дэкрэце, выпуск за 12.02.2017). 

Адносіны аўтараў праграмы могуць быць таксама выражаны і праз 
выкарыстанне дадатковага ілюстрацыйнага матэрыялу. Так, у выпус-
ку за 12.02.2017 І. Коласаў пачаў размову аб актуальных пытаннях 
беларускай эканомікі праз згадванне выратавання дэльфінаў-грынд, 
якія на мінулым тыдні выкідваліся на бераг (быў прадэманстраваны 
адпаведны відэарад), і такім чынам падкрэсліў, што як людзям у цэлым 
уласціва ўратоўваць, быць гуманнымі, так і ўсе меры, якія прыма-
юцца дзяржавай, сацыяльна-арыентаваныя і гуманістычныя. Вядучы 
звяртае ўвагу, што, як людзі дапамагаюць, хоць маглі б атрымліваць 
карысныя матэрыялы ад жывёл, так і дзяржава клапоціцца аб сваіх 
грамадзянах, бо для вырашэння праблем у медабслугоўванні, пенсій-
ным забеспячэнні і іншых сферах патрэбна калектыўная сіла. Такім 
чынам ажыццяўляецца ўмацаванне пазітыўнага вобраза нацыяналь-
най эканомікі, тым больш што ўпамінанне жывёл увогуле ўздзейнічае 
на эмоцыі (прыём ускоснага пераканання). Пасля відэаўстаўкі аб дэль-
фінах і адпаведнага каментарыя прыводзіцца відэафрагмент выступ-
лення прэзідэнта на тэму гуманізму, што ўзмацняе каментарыі вя-
дучага.  

У «Контурах» з пачатку верасня 2016 – да сярэдзіны лютага 2017 г. 
выйшла каля двухсот матэрыялаў самай рознай тэматыкі: ад асвят-
лення сезонных тэм (пачатак навучальнага года, Новы год і інш.), ка-
ментавання ключавых палітычных падзей (выбары, «Вялікая размо-
ва», вяртанне беларускага самалёта ў Кіеў і інш.) да аналізу праблем 
канкрэтных сфер (палітычныя дамовы, распрацоўка і прыняцце зако-
наў, горадабудаўніцтва, медыцына, культурныя форумы, навуковыя 
дасягненні і інш.) і выбітных праяў прыватнага жыцця беларусаў 
(вяртанне згубленых грамадзянінам грошай С. Цішкевічу, гісторыя 
фотаздымка жанчыны-сапсёрфера на Свіслачы і інш.). Таксама пры-
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сутнічае пэўная колькасць матэрыялаў аб палітыцы іншых краін, вя-
домых персонах і дасягненнях беларусаў у розных сферах за мяжой. 

Разбяром тыповую структуру праграмы на прыкладзе вышэйпа-
значанага выпуску ад 12 лютага 2017 г. Традыцыйна ў падобнага роду 
перадачах пасля шапкі праграмы вядучы ў студыі вітаецца з гледачом 
і прадстаўляе анонс асноўных тэм тыдня (навіны ў некалькіх сказах). 
У дадзеным выпадку перад прывітальнымі словамі быў паказаны 
лайф з чэмпіянату свету па біятлоне, а першая падводка прэзентавала 
сюжэт аб беларускіх перамогах гэтых дзён у спорце («срэбра» Д. Дом-
рачавай, перамога беларускіх тэнісістак і інш.). Рэпартажы аб дасяг-
неннях беларускіх спартсменаў амаль заўжды выносяцца на першы 
план  у дзень падзеі як у беларускіх бягучых выпусках навін, так і 
ў выніковых інфармацыйна-аналітычных праграмах, што дазваляе сфа-
кусіраваць увагу аўдыторыі на іх, падкрэсліць гонар за поспехі земля-
коў, узмацняючы патрыятызм гледачоў.  

Пасля анонсу тэм у парадку «міжнароднае – эканоміка – сацыяль-
нае – культурнае» былі паказаны сюжэты аб актуальных пытаннях бе-
ларускай эканамічнай і сацыяльнай сферы («Цяжкая эканоміка», 
«З падаткам па жыцці»). Асвятляліся тэмы выбару асноўнага вектара 
развіцця, вядучыя тэндэнцыі рынку, даходы насельніцтва, дзейнасць 
інвестараў і інш. (разважанне разгортваецца вакол адпаведнай нара-
ды ў прэзідэнта). Прапанавана прыгожая інфаграфіка, якая выразна 
прадэманстравала поспехі і няўдачы беларускага ўрада за апошнія 
два гады.  

Праблемны рэпартаж «З падаткам па жыцці» факусіраваўся на гіс-
торыях беларусаў, для якіх падатак для «дармаедаў» стаў вялікай 
праблемай. Прапанаваны наратыў аб сельскім жыхары, чыю праблему 
вырашыў мясцовы сельсавет, заяўленая ідэя ўзмацняецца камента-
рыямі экспертаў і шэраговых жыхароў краіны, якія хочуць справядлі-
вага ўдзелу грамадзян у фінансаванні дзяржвыдаткаў. Зноў жа робіцца 
акцэнт на калектывісцкім культурным аспекце ў завяршэнні сюжэта: 
«Ребята, давайте будем по копеечке в общий каравай страны скиды-
ваться, чтобы она развивалась и росла» (каментарый В. Маліноўскага, 
старшыні Мінскага абласнога аб’яднання прафсаюзаў). Пасля сюжэта 
аўтарамі праграмы было ўведзена аналітычнае інтэрв’ю з М. Расоль-
кам, начальнікам галоўнага ўпраўлення падаткаабкладання фізічных 



 212 

асоб Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь, у якім 
былі растлумачаны некаторыя аспекты закона, прапанаваны трактоў-
кі асобных пазіцый і абгрунтаванне прынятых мер. 

Прэзентаваныя ў пазначаных матэрыялах факты пацвяржаюць ідэі, 
змешчаныя ў Праграме сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі 
Беларусь. Гледачу прадстаўляецца шматвектарнасць і чалавека-ары-
ентаванасць эканомікі Беларусі. Працягвае прэзентацыю асноўных 
ідэалагічных каштоўнасцей рэпартаж «У свабодным доступе», пры-
свечаны адмене віз для замежнікаў  для кароткатэрміновага візіту 
ў Беларусь. У сюжэце паказаны першыя карыстальнікі новай магчы-
масці, апісаны шэраг перспектыў узаемадзеяння з замежнікамі, транс-
ліруюцца ідэя павышэння ступені адкрытасці краіны, прагнозы на-
конт поспехаў у турыстычнай сферы. Журналісты робяць акцэнт на 
гасціннасці беларусаў, узмацняецца самаўспрыняцце грамадзян як 
ветлівай і адкрытай нацыі. 

Далей гледачу былі прапанаваны больш лёгкія сюжэты: відэаін-
фармацыя аб міжнароднай кніжнай выставе ў Мінску (прадстаўленая 
адзіным сінхронам пісьменніцы і Нобелеўскага лаўрэата з Беларусі 
С. Алексіевіч з падводкай вядучага), тэматычныя рэпартажы «Проста 
космас», прысвечаныя стварэнню адзення для касманаўтаў, «Сталіца 
культуры» з усебаковым апісаннем горада Бабруйска і «Заслужыць Лі-
ру» – аб узнагароджанні пераможцаў Нацыянальнай музычнай прэміі 
(завяршаў выпуск і спалучаў эфір з трансляцыяй цырымоніі). Такія 
сюжэты скіраваны на дэманстрацыю значнасці Беларусі і яе культу-
ры, што суадносіцца з фарміраваннем брэнда краіны, а гэта ў той ці 
іншай ступені дапамагае замацаваць у вачах гледача вобраз дадзенай 
сферы як перспектыўнай. 

Сродкам павышэння цікавасці можна лічыць дэманстрацыю таго, 
што адбываецца за кадрам трансляцыі, у сюжэце аб музычнай прэміі, 
паказ шчырых пачуццяў «зорак» у кадры (адзін з прыёмаў make over). 
Можам заўважыць па выніках анкетавання, што медыяперсоны, 
прадстаўленыя ў тэматычным рэпартажы, сёння не маюць аўтарытэ-
ту ў маладой аўдыторыі, таму такія матэрыялы патрэбны, каб паў-
плываць на сітуацыю.  

Аналіз структурна-змястоўных асаблівасцей «Контураў» паказаў, 
што тэматычнае ранжыраванне навін у апісаным выпуску адрозніва-
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лася ад заяўленага анонса: «гарачая» навіна/важныя дасягненні бела-
русаў на міжнароднай арэне (у гэтым выпуску – спорт) – эканамічны 
агляд – сацыяльная тэматыка (тлумачэнне і ацэнка эфектыўнасці за-
кона, які ўжо дзейнічае) – палітыка, міжнароднае супрацоўніцтва 
(уступленне ў сілу новага закона) – культура за мяжой (распрацоўка 
мадэлей адзення для касманаўтаў), культурная падзея міжнароднага 
ўзроўню ў Беларусі (выстава і яе госці) – культура нацыянальная – куль-
тура, інсайдарскі матэрыял (нацыянальная прэмія/падзея, якую рыхтуе 
сам тэлеканал). Анонс прапануе класічнае ранжыраванне, калі пер-
шымі паведамляюцца міжнародныя і палітычныя навіны, у праграме 
вядучы прэзентуе сюжэты па меры развіцця размовы. Тым самым ён 
ператварае інфармацыйна-аналітычны тэлечасопіс, сфарміраваны 
з серыі матэрыялаў у аналітычных жанрах, у паўнавартасны матэры-
ял-агляд, аб’яднаны тэмай «гуманізм і гуманнасць».  

Прадэманстраваная структура, калі не акцэнтаваць увагі на па-
радку асобных сюжэтаў, характэрная для большасці выпускаў перада-
чы: больш сур’ёзныя тэмы (эканоміка, палітыка, міжнародныя сувязі) 
распачынаюць інфармацыйна-аналітычную праграму, а ў завяршэнне 
ставяцца матэрыялы аб культуры. У выпусках, якія выходзяць напя-
рэдадні або пасля значнай падзеі, аналітычнае інтэрв’ю можа быць 
заменена на інфармацыйнае (напрыклад, інтэрв’ю з арганізатарамі 
кінафестывалю «Лістапад» І. Дзям’янавай і І. Сукманавым, з першым 
віцэ-прэзідэнтам нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі М. Ры-
жанковым і інш). 

Базавая камунікатыўная мадэль, тып вядзення, спосабы ўздзеян-
ня, стыль маўлення, віды здымкі, прынцыпы  падбору герояў «Кон-
тураў» – аналагічныя разгледжаным вышэй праграмам. Адзін вядучы 
дэманструе гледачу адносна дынамічна зняты матэрыял у размоўным 
стылі з уключэннем кніжнай лексікі. Змест праграмы і выбар перса-
нажаў абумоўлены падзеямі бягучага тыдня, аб’ём аналітыкі зале-
жыць ад наяўнасці матэрыялу, які патрэбна растлумачваць (тэматычныя 
рэпартажы чаргуюцца з праблемнымі). Варта згадаць, што аналітычнае 
і інфармацыйнае інтэрв’ю будуецца ў асноўным не па мадэлі «відо-
вішча – рэакцыя» (характэрнай для рэпартажаў, каментарыяў і інфар-
мацыйных выступленняў у кадры), а па прынцыпе «пытанне – адказ», 
часам з элементамі мадэлі «суджэнне – контрсуджэнне».  
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Як і ў выпадку з «Нашымі навінамі», для праграмы характэрна 
дастатковая дынаміка, якая забяспечваецца рубрыкацыяй праграмы, 
чаргаваннем галасоў і твараў у кадры, даволі дынамічным мантажом. 
У адрозненне ад інфармацыйных выпускаў сюжэты маюць большы 
хронаметраж (каля 5–8 хвілін), што дазваляе глыбей раскрыць тэму 
і прапанаваць больш сінхронаў, каб усебакова асвятліць пэўную тэму 
або праблему. Студыя, у якой працуе вядучы, дастаткова прасторная 
для інфармацыйна-аналітычнай праграмы, што дазваляе размяшчаць 
адразу некалькі герояў інтэрв’ю, а таксама ўключыць забаўляльны 
элемент у шэраг выпускаў (калі запрашаюцца музыкі, артысты – усе, 
хто можа прынесці ў студыю дадатковыя прадметы і нейкім чынам іх 
абыграць). Напрыклад, А. Герасіменя ў праграме ад 21 жніўня 2016 г. 
дэманструе свой медаль. Праўда, у выпусках 2015–2017 гг. такі прыём 
выкарыстоўваецца значна радзей, чым у праграмах за 2013–2014 гг., 
дзе героі спявалі, дэманстравалі свае вынаходніцтвы і г. д.  

Інфатэйнмент можна сустрэць у «Контурах» і ў больш дробных дэ-
талях: у апісаным выпуску, напрыклад, перад сюжэтам аб Бабруйску 
І. Коласаў на камеру зачытваў цытату з папяровай кнігі «Залатое ця-
ля», у тым жа рэпартажы А. Мацяс робіць устаўкі з мастацкага відэа-
фільма з упамінаннем Бабруйска («Зорны шлях») і інш. 

У сеціве «Контуры» маюць уласную старонку на сайце кампаніі, 
дзе асобна прадстаўлены рэпартажы – відэа- і тэкставая версія (у вер-
се старонкі размешчаны найбольш свежыя матэрыялы, актуальныя 
тэмы) – і паралельна ў асобную калонку вылучаны інтэрв’ю. Такая 
падача робіць навігацыю па матэрыяле зручнай. Раздзел «даслаць па-
ведамленне» ўяўляе сабой адзіны сродак інтэрактыву праграмы, за вы-
ключэннем магчымасці пакідаць каментарыі пад відэа ў архіўным 
плэй-лісце на Youtube. Падключэнне гледача да эфіру магло б павы-
сіць дынаміку і прыцягнуць дадатковую аўдыторыю. 

«Галоўны эфір». Канкурэнцыю «Контурам» складае інфармацый-
на-аналітычная праграма «Галоўны эфір», якая выходзіць у нядзелю 
ў 21.00 на тэлеканале «Беларусь 1». Перадача таксама змяшчае ў сабе 
прэзентацыю галоўных тэм за тыдзень, але характар падачы матэ-
рыялу розны. Па-першае, праграме характэрна полівядзенне. Вядучыя 
працуюць парамі «мужчына і жанчына» (Д. Бачкоў і А. Насачова, І. Мі-
хайлаў і В. Сянкевіч, С. Гусачэнка і П. Шуба), што дазваляе павысіць 
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дынаміку размовы праз размеркаванне матэрыялу, чаргаванне галасоў 
і здымку мадэратараў паасобку. Амплуа кожнай пары вядучых аналагіч-
ныя (мадэратары, дакладчыкі і інтэрв’юеры), размеркавання роляў 
у межах студыйнай камунікацыі няма як паміж парамі, так і ўнутры іх. 
Характар маўлення вядучых праграм «Галоўны эфір» і «Контуры» так-
сама розны: даволі хуткая дыктарская начытка (за выключэннем разваг 
ва ўступнай частцы шэрагу выпускаў) у параўнанні з падачай інфар-
мацыі ў форме разважання, характэрнай для перадачы АНТ. Тэмпа-
рытм у першым выпадку выклікае асацыяцыі са штодзённымі выпус-
камі навін, што прыхоўвае ацэнку аратараў у падводках, выражаную 
мадальнымі словамі, падборам сінтаксічных канструкцый, гульнёй 
слоў у загалоўках матэрыялаў і інш. (хоць яна ў цэлым і так выражана 
ў значна меншай ступені, чым у перадачы-канкурэнце – даволі часта 
мы назіраем не спалучэнне аналітычных каментарыяў, а інфармацый-
ныя выступленні ў кадры па заяўленай тэме). За кошт гэтага, з аднаго 
боку, складваецца ўражанне большай аб’ектыўнасці праграмы, з ін-
шага – некаторыя выпускі нагадваюць не столькі заяўлены жанр аг-
ляду з суб’ектыўным пошукам пэўных узаемасувязяў, са спробай ана-
лізу развіцця тых ці іншых сфер і з прыцягваннем сюжэтаў да якой-
небудзь глабальнай тэмы (як было паказана на прыкладзе «Контураў»), 
а набор праблемных і тэматычных рэпартажаў, звязаных дыктарскім 
тэкстам. Тым не менш якасць прадстаўленых матэрыялаў высокая, 
глыбіня распрацоўкі тэм часам больш глыбокая і дэталёвая, чым у вы-
ніковай праграме АНТ. Інтэрпрэтацыя з’яў рэчаіснасці адбываецца праз 
падбор фактаў і ранжыраванне, уключэнне каментарыяў экспертаў, 
прыёмы інфатэйнменту і інш. 

Так, прывядзём аналіз выпуску «Галоўнага эфіру», які выйшаў па-
ралельна заканчэнню трансляцыі праграмы «Контуры» (12.02.2017). 
Праграма пачалася з рэпартажнай выязной здымкі, якая з’яўляецца 
часткай фірменнага стылю перадачы – гульнявых стэндапаў вядучых 
С. Гусачэнкі і П. Шубы на фоне міжнароднай кніжнай выставы: вяду-
чыя павіталіся з гледачом і прадэманстравалі макеты старажытных 
друкарскіх станкоў (С. Гусачэнка) і самую новую капіравальную тэхні-
ку (П. Шуба), якая дазваляе захоўваць рэдкія выданні з далёкага міну-
лага. Экранных персанажаў здымалі па чарзе, завяршаў паведамленне 
сумесны кадр, у якім вядучыя прадстаўляюць сябе і анансуюць пра-
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цяг размовы аб кніжнай выставе з удзелам эксперта, а таксама назы-
ваюць некалькі іншых важных тэм актуальнага выпуску. Пасля гэтага 
ідзе адбіўка і запускаецца пашыраны анонс. Навіны прадстаўляюцца 
ў наступным парадку: перамога Д. Домрачавай – поспехі беларускіх 
тэнісістак – адмена віз на пяць дзён для замежнікаў – нарада ў прэзі-
дэнта наконт эканамічных пытанняў (развіццё эканомікі) – абмерка-
ванне падатку на «дармаедства» – змены ў жыроўках (аптымізацыя 
ЖКГ). Пасля чарговай адбіўкі вядучыя ўжо знаходзяцца ў студыі, больш 
маштабнай, чым у праграмы «Контуры». Вялікі панарамны плазмены 
экран дазваляе дапаўняць кожную навіну або актуальнымі кадрамі, 
або асацыятыўнымі выявамі, траекторная здымка студыйнай прасто-
ры з большай разнастайнасцю ракурсаў дадае эфектнасці агульнаму 
экраннаму вобразу. Доўгі стол-паўкруг дазваляе больш дынамічна 
прэзентаваць экспертаў гледачу падчас інтэрв’ю, пры блізкіх ракур-
сах – даць аўдыторыі адчуць сябе нібыта за адным сталом з вядучымі 
і гасцямі. 

Як і ў «Контурах», на пярэдні план у выпуску выніковай праграмы 
была вынесена тэма спартыўных дасягненняў беларусаў, якіх прыйшло-
ся шмат на канец медыярэпрэзентаванага тыдня. Калі на тэлеканале 
АНТ быў прапанаваны вялікі тэматычны рэпартаж для падсумавання 
поспехаў у розных відах спорту, канал «Беларусь 1» трансліраваў ві-
дэаінфармацыю з біятлоннай гонкі з абсалютна ідэнтычнымі кадра-
мі: напрыклад, лайф з п’едэстала (у «Галоўным эфіры» – у сярэдзіне 
паведамлення, у «Контурах» – асобна ад сюжэта, у якасці пачатку 
праграмы). Далей у выпуску на «Беларусь 1» ішоў асобны вялікі матэ-
рыял, прысвечаны перамозе ў тэнісным турніры. Ідэалагічны пад-
тэкст спартыўных сюжэтаў абедзвюх праграм аналагічны (гонар за ра-
дзіму, ушанаванне яе патэнцыялу), у «Галоўным эфіры» дадаткова 
ўздзейнічаў на эмоцыі падбор яскравых кадраў перамогі ў суправа-
джэнні мажорнай урачыстай музыкі. 

За спартыўнымі сюжэтамі суадносна з анонсам прадстаўляўся рэ-
партаж аб замежніках, якія ўпершыню прыехалі ў краіну без візы. Ге-
роі ў кадры былі тыя ж самыя: першыя пасажыры Л. Ен і Р. Б’янкі. 
Пры гэтым у сюжэце былі коратка апісаны працэс праходжання мя-
жы, меры, якія спрашчаюць знаходжанне ў Беларусі (англійская мова 
ў метро, мабільныя дадаткі і інш.), і больш увагі было звернута на па-
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тэнцыял краіны і рознага роду статыстыку: турыстычныя аб’екты, 
якія цікавяць гасцей, пасажырапаток аэрапорта Мінск-2 (прыгожая і ла-
канічная інфаграфіка) і інш. У той жа час журналісты АНТ у адпавед-
ным матэрыяле разважалі наконт праблем, якія могуць узнікнуць з-за 
адсутнасці фактычнай мяжы з Расіяй, прапаноўвалі інструкцыю для 
працягнення тэрміну дзеяння візы, калі турыст перавысіў колькасць 
дзён наведвання.  

Ад міжнароднай тэмы (падача – чаргаванне вядучых у кадры) ува-
га гледача была перанакіравана да нацыянальнага пытання: праз 
згадванне «Вялікай размовы» з прэзідэнтам, прапанаваную  інфагра-
фіку (цікавыя факты адносна яе тэлепрагляду) быў зроблены плаўны 
пераход да абмеркавання рэалізацыі асобных агучаных ідэй. Замест 
разгорнутага рэпартажу (як было ў «Контурах») выйшла вялікая відэа-
інфармацыя, у якой коратка і дакладна былі пералічаны асноўныя 
праблемы, што абмяркоўваліся прэзідэнтам і ўрадам падчас і за ме-
жамі нарады (скарачэнне дзяржапарату, развіццё сеткі мясцовых да-
рог, памяншэнне колькасці праверак прыватнага бізнесу і інш.). Яшчэ 
шэраг канкрэтных праблем быў прадстаўлены ў выглядзе падрабяз-
най каментаванай відэаінфармацыі перад анонсам другой часткі пе-
радачы (вынікі сустрэчы ўрада, стратэгіі развіцця). Як было зазначана 
вышэй, журналісты АНТ тэму эканамічных праблем і прыярытэтаў 
прадставілі ў выглядзе аналітычнага рэпартажу, але рабілі акцэнт не 
столькі на праблемах, якія трэба вырашыць, колькі на аналізе бела-
рускіх эканамічных поспехаў і няўдач.  

Далей, як і ў праграме «Контуры», тэму працягвае матэрыял аб па-
датку для «дармаедаў». Тэма была асветлена яшчэ ў завяршэнні вышэй-
пазначанай відэаінфармацыі (аспект вызвалення часткі насельніцтва 
ад платы), таму журналісты абышліся без тэматычнага рэпартажу і ад-
разу перайшлі да каментавання праблемы ў аналітычным інтэрв’ю 
з экспертам – намеснікам міністра па падатках і зборах Рэспублікі 
Беларусь С. Шаўчэнкам. У абедзвюх даследаваных перадачах ракурс 
падачы адзін – растлумачэнне станоўчых наступстваў дзяржаўнай 
ініцыятывы і яе рэальнага прызначэння, інструкцыі па выплаце збору 
для беларусаў на радзіме і за мяжой, варыянты вызвалення ад яго для 
неабароненых слаёў насельніцтва. 
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Завяршае першую частку апісанага выпуску «Галоўнага эфіру» тэма 
ўзрастання кошту жыллёва-камунальных паслуг. Размову дапамагае 
развіць дэманстрацыя лічбаў (параўнанне заробкаў і кошту камуналь-
ных паслуг у Беларусі і за мяжой), графікі замяшчэння выдаткаў на 
ЖКГ насельніцтвам па гадах, вынікаў анкетавання па пытанні аб па-
жаданым змесце жыровак, а таксама каментарый А. Калініна – на-
месніка прэм’ер-міністра Беларусі.  

Можна заўважыць, што парадак арганізацыі матэрыялаў першай 
часткі праграмы суадносіўся з першым анонсам (у той час як у «Кон-
турах» сюжэты ўключаліся па меры развіцця тэмы вядучым). 

У другім анонсе (у сярэдзіне праграмы) было заяўлена абмерка-
ванне актуальных пытанняў сельскай гаспадаркі (у тым ліку вострыя 
пытанні супрацоўніцтва з Расіяй, пошук гаспадароў для стратных гас-
падарак і інш.), падрабязнае асвятленне міжнароднай кніжнай выставы, 
аспекты функцыянавання беларускіх бібліятэк, інтэрв’ю з паспяховым 
музыкантам Д. Мацуевым. Гледачу прапанаваліся яшчэ два рэпарта-
жы (сельская гаспадарка і бібліятэчная справа), вялікая відэаінфарма-
цыя (міжнародная кніжная выстава) і два інфармацыйныя інтэрв’ю – 
студыйнае (з дырэктарам Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, наконт 
выставы) і выязное (перад канцэртам вышэйпазначанага піяніста). Та-
кім чынам, прадстаўлены выпуск «Галоўнага эфіру» закрануў больш 
«сур’ёзных» тэм і праблем, чым аналагічны выпуск «Контураў», які 
прапаноўваў пераважна культурныя матэрыялы. Пры гэтым агульная 
форма падачы матэрыялу праз розныя віды здымкі, дынамічны ман-
таж, прыгожую графіку, рытм і выкарыстанне прыёмаў інфатэйнмен-
ту, на наш погляд, зрабілі яе больш прыцягальнай. 

Такім чынам, прынцыпы пабудовы «Галоўнага эфіру» (спосаб ар-
ганізацыі матэрыялу «пад анонс», «закідванне» фактамі і інш.), як 
і асаблівасці працы вядучых, пакідаюць уражанне прагляду хутчэй ін-
фармацыйнай, чым аналітычнай праграмы. Дзяржаўныя ідэі, якія 
транслююцца ў апісаным выпуску, аналагічныя праграме «Контуры»: 
нацыянальны гонар, ушанаванне дасягненняў беларусаў, фарміра-
ванне брэнда нацыянальнай культуры, сацыяльная арыентаванасць 
эканомікі і адкрытасць да дыялогу з грамадзянамі. 

Трэба адзначыць, што ў розных выпусках «Галоўнага эфіру» суад-
носіны інфармавання і аналізу выглядаюць па-рознаму. Калі ў раз-
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гледжаным выпуску мы маглі назіраць пераважна асвятленне ключа-
вых падзей з дадатковай інфармацыяй, выпуск за 05.02.2017 падагу-
льніў і пракаментаваў вынікі «Вялікай размовы» з прэзідэнтам, якая 
адбылася напярэдадні (усе матэрыялы працавалі на гэту мэту). Дас-
таткова аналізу і, напрыклад, у «Галоўным эфіры» за 01.01.2017, 
прысвечаным вынікам 2016 года. Тым не менш складваецца ўражан-
не, што журналісты імкнуцца падаць аналіз у больш мяккай форме, 
чым у праграме «Контуры». Калі, напрыклад, у асвятленні «Вялікай 
размовы» на АНТ быў прадстаўлены строгі, нейтральны варыянт (ін-
фармацыйнае выступленне ў кадры – рэпартаж – аналітычнае інтэр-
в’ю – рэпартаж), з вялікім аб’ёмам мадальных канструкцый, пералікам 
праблем і дасягненняў, журналісты «Галоўнага эфіру» хацелі зрабіць 
з інфармацыйнай нагоды цёплую, эмацыянальную перадачу. У гэтым 
ім дапамаглі стэндапы-«праходкі» вядучых у зале, дзе адбылася сустрэ-
ча, калі кожны з аратараў звярнуўся непасрэдна да гледача – не расказ-
ваў пэўныя факты, не апісваў паднятыя тэмы, а прыводзіў штодзённыя 
сітуацыі-паралелі, якія павінны былі наблізіць «Вялікую размову» 
аб эканамічных, палітычных, агульнаграмадскіх праблемах да нечага 
прыватнага, роднага, сямейнага, жыццёвага. «Длинный день... Устав-
шая, но довольная приходишь домой, и хочется поделиться с кем-то 
близким, какая ты молодец… Все сделала и готова продолжать в том 
же духе завтра. Правда же, бывает?», «Вот хочется спросить кого-то 
о чем-то. Сколько раз уже был повод, но всё как-то не получалось, 
а сейчас – вот. И ты берешь и делаешь самое простое, что только 
можно, и, в то же время, то, что все мы почему-то не делаем. Ты раз-
говариваешь. Разговариваешь с человеком. И он отвечает тебе. И всё 
становится более простым и понятным для обоих. Все становится на 
свои места», «Да, это был большой разговор. То, что было нужно тебе 
и всем, чтобы что-то изменить к лучшему. Нужно было просто погово-
рить, как на этой неделе» – такія падводкі пад неназойлівую мажорную 
музыку і ў суправаджэнні прыгожага відэашэрагу з натхнёнымі тварамі 
гаворачых стварае ўрачысты настрой і рыхтуе аснову для лепшага 
ўспрымання далейшай інфармацыі. Як можна заўважыць, журналісты 
з мэтай прагматычнага ўздзеяння выкарыстоўваюць і прастамоўныя 
канструкцыі, нават нягледзячы на тое, што падобныя маўленчыя эле-
менты выбіваюцца з агульнага стылю праграмы. Аднак у прыведзе-
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ным выпадку, напрыклад, пераход да строгай падачы адбываецца праз 
анонс, які да сур’ёзных сінхронаў/лайфаў далучае загалоўкі навіны 
кшталту апісаных стэндапаў («Когда каждое слово – еще дороже, чем 
обычно, когда сказанное здесь – начало диалогу с близкими, когда 
любое предложение – повод для обсуждения...»). Калі гаварыць аб 
кніжнай лексіцы ў выпусках, яна ў асноўным прадстаўлена тэрмінамі, 
звязанымі з тымі ці іншымі сферамі дзейнасці, раскрытымі ў сюжэ-
тах, радзей – словамі высокага стылю. 

Здаецца, што лепшая візуальная падача разам з перавагай ускос-
нага ўздзеяння над прамымі заклікамі павінна зрабіць «Галоўны 
эфір» больш эфектыўнай перадачай у адносінах да моладзі, аднак 
агульны рэйтынг у пазначанай праграмы, згодна з анкетаваннем, не 
такі высокі, як можна было б прагназаваць (22,72 % супраць 39,27 % у 
«Контураў»). Тым не менш, калі разбіраць асобна працэнт тых, каму 
з рэспандэнтаў праграма спадабалася, «Галоўны эфір» дэманструе леп-
шыя вынікі: 66,59 % у параўнанні з 60,19 % у «Контураў». Праблема 
заключаецца ў тым, што знаёмы з першай перадачай толькі 34,13 %, 
калі другую глядзелі 65,24 %. Такая розніца можа быць звязана з цэ-
лым шэрагам фактараў. 

Па-першае, асаблівасці праграмавання: «Галоўны эфір» выходзіць 
у той жа дзень, што і «Контуры» (20.00), толькі пазней па часе (21.00). 
Фактычна, асноўныя падзеі ўжо былі прэзентаваны ў эфіры, а зрух ад 
цэнтра праймтайму бліжэй да начнога эфіру ў гэтым выпадку не пра-
цуе на карысць вяшчальнікам у адносінах да маладой аўдыторыі. 
Таксама мае значэнне, якія праграмы стаяць перад эфірам праграмы. 
Так, перад даследаваным выпускам «Галоўнага эфіру» выходзяць ра-
сійская меладрама і «Навіны надвор’я», перад «Контурамі» – тэлешоу 
«Лепш за ўсіх». Увогуле, па выхадных АНТ прапануе шмат забаўляль-
нага кантэнту, які прыцягвае маладую аўдыторыю, і гэта, на нашу дум-
ку, павышае верагоднасць таго, што яна затрымаецца і на прагляд на-
ступнай сур’ёзнай праграмы.  

Другой цесна звязанай з праграмаваннем праблемай, якая ўплы-
вае на ахоп, з’яўляецца папулярнасць самога брэнда канала: глядач 
з большай верагоднасцю будзе выбіраць перадачы вяшчальніка, які 
яму больш падабаецца. Як сведчыць аналіз, агульны рэйтынг АНТ 
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у моладзі (як і ў беларускай аўдыторыі ў цэлым) значна вышэйшы за 
рэйтынг «Беларусь 1». 

Для гледача мае значэнне прастата пошуку выпускаў у сеціве: сю-
жэты «Контураў» вывесці на манітор камп’ютараў можна значна хут-
чэй і прасцей (галоўная старонка – раздзел «праграмы» – «Контуры»), 
чым шукаць «Галоўны эфір» на сайце Белтэлерадыёкампаніі з вялікай 
колькасцю мазаічна размешчанай інфармацыі. Інтэрактыўнасць «Га-
лоўнага эфіру», як і праграмы «Контуры», вельмі нізкая. Ёсць магчы-
масць звярнуцца на гарачую лінію Агенцтва тэленавін па тэлефоне 
або электроннай пошце (праўда, гледачу для гэтага трэба ведаць, што 
«Галоўны эфір» – прадукт АТН) ці падзяліцца выпускамі і асобнымі 
сюжэтамі на старонках у сацсетках. Праграмы загружаны ва ўласную 
відэагалерэю канала, старонкі на Youtube і ў сацсетках адсутнічаюць. 

«Справа прынцыпу». Раскрыць важныя тэмы, дапоўніць карціну 
свету гледача дазваляюць грамадска-палітычныя ток-шоу. «Размоўныя 
відовішчы» забяспечваюць аўдыторыю рознымі пунктамі гледжання ад-
носна актуальных праблем. У спісе праграм адпаведнай разнавіднасці 
ў праведзеным анкетаванні найлепшыя вынікі па папулярнасці прадэ-
манстравала перадача «Справа прынцыпу», якую на момант даследаван-
ня мадэрыраваў Вадзім Гігін. Сярод пытанняў, што абмяркоўваліся 
ў студыі, большасць тычыліся знешняй і ўнутранай палітыкі, соцыуму, 
ідэалогіі, гісторыі, сферы паслуг і інш. Восенню 2017 г. праграма Гігіна 
была заменена на аналагічны праект – ток-шоу «Наша жыццё» з Дзміт-
рыем Бачковым, які перайшоў на АНТ з тэлеканала «Беларусь 1». 

Хронаметраж «Справы прынцыпу» – 65–67 хвілін. У студзені – 
лютым 2017 г. у эфір выйшлі выпускі на наступныя тэмы: «Каго мож-
на і трэба лічыць патрыётам?», «Лютаўская рэвалюцыя 1917 года», 
«Вялікая размова з прэзідэнтам», «Беларуская навука», «Што вызна-
чае развіццё Беларусі?», «Ад чаго залежыць стан здароўя?». Сярод 
тэм, якія былі важнымі падчас анкетавання (кастрычнік): «Праблемы 
выкладання гісторыі ў школе», «Ці можна пражыць без крэдытаў?», 
«Якіх рашэнняў чакаць ад новага парламента?», «Ці ёсць у беларусаў 
нацыянальная ідэя?», «Ці гатовы вы даплачваць за больш якасныя па-
слугі ЖКГ?». 

Адрознай рысай «Справы прынцыпу» ад іншых ток-шоу на бела-
рускіх тэлеканалах з’яўляецца значная ступень інтэрактыўнасці. У сту-
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дыю запрошаны 100 гледачоў, якія дэманструюць свае адносіны да 
меркаванняў удзельнікаў дыскусіі на працягу ўсяго выпуску з дапа-
могай спецыяльных пультаў (на пульце размешчаны дзве кнопкі: 
«згодзен» і «не згодзен»). Даныя галасавання адсочвае эксперт-мадэ-
ратар. У канцы кожнага з трох тэматычных блокаў (раздзелаў) пра-
грамы ён каментуе глядацкі выбар і вызначае, якія выказванні герояў 
шоу ацаніла большасць прысутных.  

Яшчэ адным элементам інтэрактыву «Справы прынцыпу» з’яўляец-
ца тэлефоннае галасаванне: у пачатку праграмы тэлегледачам прапану-
ецца пытанне, звязанае з асноўнай тэмай праграмы, і два варыянты ад-
казу (часцей за ўсё – «так» і «не»). Тэлефанаванні па пазначаных на 
цітрах нумарах прымаюцца на працягу ўсёй праграмы, вынікі пад-
водзіць вядучы ў фінале эфіру, але толькі дэманструе лічбы, без ка-
ментарыя. Так, у выпуску за 20.02.2017 на тэму «Каго можна і трэба 
лічыць патрыётам?» пытанне для тэлегледачоў гучала як «Ці моцныя 
ў Беларусі патрыятычныя настроі?» («так» ці «не»), у праграме за 
23.01.2017 («Што вызначае развіццё Беларусі?») – «Што ў найбольшай 
ступені вызначае развіццё Беларусі?» («унутраныя фактары» ці «знеш-
няя палітыка»). Варта адзначыць, што вынікі апытання застаюцца без 
абмеркавання. Калі пытанне дубліруе цэнтральную праблему праграмы 
(як у другім прыкладзе), гэта выглядае натуральна, дазваляе ацаніць, 
ці пераканала перадача тэлегледача. Аднак у выпадку, калі інтэрак-
тыў закранае больш вузкую тэму, застаецца пытанне, якое «павісла 
ў паветры», і ўтвараецца эфект незавершанасці. Так, у выпуску за 
29.01.2017 была заяўлена тэма «Беларуская навука»: абмяркоўваліся 
ў асноўным перспектывы беларускіх навукоўцаў, заробкі ў адпаведнай 
сферы, інтарэсы моладзі ў навуцы, ступень важнасці вынаходніцтваў 
у фундаментальнай навуцы і прыкладных галінах. Праграма завярша-
лася на пазітыўнай ноце: беларуская навука развіваецца, а дзяржава 
гэтаму спрыяе. У той жа час на галасаванне выстаўлялася дакладнае 
і канкрэтнае пытанне «Ці знаёмы вы з дасягненнямі беларускай наву-
кі?», і гледачы з большасці адказалі на яго адмоўна. На наш погляд, 
такое завяршэнне праграмы дае негатыўны эфект. Аналагічная сітуацыя 
ў выпадку з пазначанай вышэй дыскусіяй аб патрыятызме: гледачы 
таксама выбралі адказ «не», што канцэптуальна зменшыла верагод-
насць станоўчага закліку выпуску. Мяркуем, каб пазбегнуць падоб-
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ных сітуацый, вынікі апытання трэба абавязкова каментаваць. Такім 
чынам ставаральнікі праграмы маглі б мець большы кантроль за агуль-
най уплывовасцю перадачы. 

Калі гаварыць аб структуры размовы, вядучы В. Гігін у пачатку 
праграмы называе стартавыя пытанні, на якія будуць імкнуцца адка-
заць госці ў ходзе дыскусіі. Напрыклад, у праграме аб асноўных фак-
тарах развіцця Беларусі яны гучалі такім чынам: «Якія перспектывы 
адкрываюцца для Беларусі на Афрыканскім кантыненце?», «Чаго вар-
та чакаць ад новага “гаспадара Белага дома”?», «Ці зробіцца Беларусь 
больш прывабнай для замежных турыстаў?».  

Адзначым, што за гадзіну абмеркавання закранаецца значна 
больш праблем (у прыведзеным выпадку – аспектаў знешняй і ўнут-
ранай палітыкі краіны). Стартавыя фармулёўкі з’яўляюцца толькі 
арыенцірам для гледача, каб можна было сарыентавацца, у якім кірунку 
будзе развівацца гутарка, гэта своеасаблівыя анонсы блокаў перадачы. 
У пачатку кожнага раздзела вядучы задае яшчэ некалькі пытанняў, 
а таксама 3–4 удакладняльныя ў ходзе размовы. Атрымліваецца вель-
мі інфармацыйна насычаная перадача. Да таго ж пры раскрыцці тэм 
і падтэм мадэратары і госці аперыруюць рознымі статыстычнымі да-
нымі, заканадаўчымі актамі, ужываюць прафесійную лексіку. Віда-
вочна, што праграма разлічана на адукаваную аўдыторыю, людзей 
з шырокім кругаглядам і актыўнай жыццёвай пазіцыяй. 

Асноўную частку праграмы глядач назірае за ўзаемадзеяннем ге-
рояў: вядучы часта просіць экспертаў пракаментаваць папярэднія 
выказванні. Гутарка падтрымліваецца і праз пытанні ад вядучага-ка-
ментатара (экспрэс-мадэратара), які ўключаецца ў абмеркаванне, 
прапануе для разгляду статыстычныя даныя, сацыялагічныя даследа-
ванні, канкрэтныя факты і альтэрнатыўныя аспекты праблемы.  

Для «Справы прынцыпу», як і для ўсіх ток-шоу, характэрна каму-
нікатыўная мадэль «суджэнне – контрсуджэнне» (падтып «сход»). Ды-
намічнасць размовы дапамагае забяспечыць полівядзенне. В. Гігін мадэ-
рыруе гутарку, сочыць за тым, каб госці выказваліся дакладна, лаканічна 
і па сутнасці, спыняе або распачынае спрэчкі, калі таго патрабуе сі-
туацыя. Калі той ці іншы герой адступае ад тэмы або гаворыць вельмі 
доўга, вядучы перабівае яго, яшчэ раз фармулюе пытанне, на гэты раз 
так, каб адказ на яго быў максімальна кароткім. Нярэдка з-за ўжы-
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вання гасцямі прафесіянальнай тэрміналогіі вядучаму прыходзіцца 
перафразіраваць і адказ, каб ён стаў зразумелы гледачам. Пакуль 
В. Гігін, як было пазначана, падтрымлівае асноўную плынь размовы, а 
эксперт-мадэратар (А. Занковіч, В. Бандарэнка, А. Лепешанкоў і інш.) 
дапамагае каардынаваць выбар падтэмы за кошт дадатковых пытан-
няў экспертам. Яго высновы і падсумаванні меркаванняў аўдыторыі 
ўплываюць на развіццё экраннай дзеі. 

Такім чынам, ролі асноўнага вядучага – мадэратар, медыятар, ін-
тэрв’юер, зрэдку – правакатар. Дадатковы вядучы – інтэрв’юер, рэфэ-
ры, назіральнік, каментатар. 

Перад пачаткам размовы В. Гігін прадстаўляе гасцей. Герояў праг-
рамы можна ўмоўна падзяліць на «каментатараў-экспертаў» і «перса-
нажаў з гісторыяй» (відавочцы, прадстаўнікі абмеркаванай групы). 

Тыповыя эксперты праграмы – спецыялісты з розных сфер. У тым 
ліку прадстаўнікі ўлады: дэпутаты, намеснікі міністраў і інш. Дзякую-
чы ўдзелу гасцей такога высокага ўзроўню ў гледача ёсць магчымасць 
атрымаць адказы на пытанні і інфармацыю з першакрыніц, даведац-
ца, чым матываваныя дзеянні ўлад, непасрэдна тых, у чыёй кампе-
тэнцыі знаходзіцца тое ці іншае пытанне. Такіх гасцей можна аднесці 
да катэгорыі спецыялістаў. Напрыклад, у выпуску пад загалоўкам 
«Вялікая размова з прэзідэнтам» прысутнічалі: А. Анісім (дэпутат Па-
латы прадстаўнікоў), І. Марзалюк (старшыня пастаяннай камісіі Пала-
ты прадстаўнікоў па адукацыі, культуры і навуцы), А. Шпакоўскі (ды-
рэктар інфармацыйна-асветніцкага цэнтра «Актуальная канцэпцыя»), 
К. Коктыш (палітолаг, дацэнт кафедры палітычнай тэорыі МДІМА), 
Г. Атаманаў (першы сакратар Мінскага гаркама КПБ), П. Пятроўскі 
(палітычны аналітык), М. Мартынаў (генеральны дырэктар кампаніі 
«Марко») і інш. 

Госці-відавочцы – тыя, каго напрамую тычыцца галоўная тэма 
выпуску. Звычайна гэта людзі «з народа». Яны распавядаюць, як вы-
рашылі (або не вырашылі) праблему або дамагаліся таго ці іншага 
статусу, чаго не хапіла, і задаюць пытанні спецыялістам, як пасту-
паць людзям у падобнай сітуацыі.  

Адзначым, што пры выбары персанажаў рэдактары праграмы ро-
бяць акцэнт на спецыялістаў, а не відавочцаў. Часам персанаж выкон-
вае абедзве ролі адначасова. Напрыклад, у выпуску, прысвечаным бе-
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ларускай навуцы, Р. Нагорны, прадстаўнік Савета маладых вучоных 
Інстытута мікрабіялогіі НАН Беларусі, выступаў і як спецыяліст у пы-
танні аб тым, як ідуць справы ў развіцці навуковай сферы, дзе ён за-
дзейнічаны, так і ў якасці «персанажа з гісторыяй», «відавочца» – калі 
гаворка ішла пра кар’еру маладога вучонага. 

Яшчэ адзін варыянт падключэння героя да размовы ў студыі – тэ-
лемост. З героямі з-за мяжы звязваюцца па відэасувязі: гэта дадае 
маштабнасці праграме, садзейнічае максімальнаму ахопу разнастай-
ных пазіцый. Так, у выпуску, прысвечаным беларускай навуцы, вірту-
альным госцем выступаў вядомы журналіст і публіцыст А. Васэрман, 
у перадачы аб патрыятызме – беларускі студэнт, які вучыцца ў Маск-
ве, А. Елавік. 

Нарэшце, як і ў многіх падобных ток-шоу, у выпускі «Справы 
прынцыпу» ўключаны фрагменты вулічных апытанняў. Відэаролікі 
пацвяржаюць або абвяргаюць выказванні гасцей, дадаюць новыя дэ-
талі да раскрыцця праблемы і даюць падставу для далейшай дыскусіі. 
Заўважым, што ў адным выпуску могуць быць выкарыстаны матэры-
ялы некалькіх апытанняў. 

Візуальны бок праграмы прадстаўлены маштабнымі дэкарацыямі 
пераважна ў спакойных танах (сіні – базавы колер), якія, на наш пог-
ляд, дазваляюць размясціць экранных персанажаў рэлевантна: гледа-
чы сядзяць насупраць гасцей і маюць магчымасць назіраць за рэак-
цыяй, мімікай і рухамі герояў падчас размовы і рабіць высновы аб іх 
шчырасці. Гэта важна, паколькі гледачы прымаюць рашэнне, каго 
падтрымаць на працягу размовы. Вынікі іх выбару можна пастаянна 
бачыць на экране, што дадае цікавасці і праграме як медыяпрадукту 
(гульнявы элемент – хто пераможа ў дыскусіі), і размове-аснове 
(удзельнікі ведаюць ступень пераканальнасці ўласных выказванняў, 
суадносна могуць змяняць стратэгію аргументацыі).  

У ток-шоу «Справа прынцыпу», як і ў любой праграме акрэсленага 
жанру, прысутнічаюць элементы інфатэйнменту, скіраваныя на ві-
довішчнае раскрыццё праблемы. Аўтары перадачы імкнуцца зрабіць 
абмеркаванне прыцягальным, уключыць элемент гульні, які забяс-
печваецца ў дадзеным выпадку тэхнічнымі рэсурсамі. 

Інфатэйнмент таксама прысутнічае ў завяршэнні праграмы: ані-
міраваны секундамер кантралюе даўжыню фінальных выказванняў 
экспертаў, што, з аднаго боку, падкрэслівае агульную арганізаванасць 
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размовы (ствараецца эфект дакладнасці і строгасці, які ў свядомасці 
гледача можа быць перанесены і на праграму ў цэлым), з іншага боку, 
забаўляе праз інтарэс самога працэсу: ці паспее аратар сфармуляваць 
свае думкі і змясціць іх у кароткі прамежак часу. 

Базай пераканання аўдыторыі ў ток-шоу «Справа прынцыпу» з’яўля-
ецца вербальны набор аргументаў. Дапамагае правесці думку паслядоўнае 
мадэрыраванне размовы, запрашэнне гасцей, якія прытрымліваюцца 
розных поглядаў, выказванне супрацьлеглых пазіцый (часта выносіцца 
ў вулічныя апытанні, каб меркаванне было адценена агульнай карцінай), 
наяўнасць вялікай колькасці аргументаў (працяглае ўздзеянне). Мяркуем, 
што праграму лягчэй глядзець зацікаўленай аўдыторыі, якая мае вопыт 
аргументацыі і гатова да абмеркавання грамадска важных праблем. 

Нягледзячы на тое што ў тэлеперадачы дастаткова прамых заклі-
каў (асабліва ў фінальных выказваннях герояў), якія адкідваюць гле-
дачоў з рэактыўным супраціўленнем, ускосныя прыёмы, здольныя 
вырашыць праблему, таксама прысутнічаюць. Гэта праца з графічны-
мі элементамі, салідарызацыя з тэлегледачом праз герояў з гісторыяй 
і ўдзельнікаў сацапытанняў, згладжванне рэзкіх выказванняў з дапа-
могай своечасовых каментарыяў, зварот да аўтарытэтаў і інш.  

Ідэалагічна-выхаваўчы аспект «Справы прынцыпу», на наш по-
гляд, прасочваецца ўжо ў загалоўках выпускаў, у праграме ў той ці іншай 
ступені закранаюцца ўсе прыярытэтныя напрамкі інфармацыйнай 
палітыкі. Асабліва часта з-за наяўнасці актуальных інфармацыйных 
нагод падымаюцца праблемы ўзаемадзеяння дзяржавы з грамадст-
вам і бізнесам, даступнасці адукацыйных і духоўных даброт, фармі-
равання іміджу краіны на міжнароднай арэне. 

Варта адзначыць, што, нягледзячы на агульную якасць праграмы, 
наша першапачатковая гіпотэза адпавядае рэальнасці: размоўная пе-
радача з прамымі аргументамі (гл. дадатак А) дэманструе меншую за-
патрабаванасць – у беларускай моладзі «Справа прынцыпу» менш па-
пулярная, чым, напрыклад, такія праграмы, як «Дыханне планеты», 
«Зваротны адлік» і інш.  

Такім чынам, актуальныя інфармацыйныя і аналітычныя тэлепе-
радачы характарызуюцца шматварыянтнасцю ўзаемадзеяння з тэле-
аўдыторыяй. Іх асноўная задача – фарміраваць бягучую карціну свету, 
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задаваць напрамак інтэрпрэтацыі падзей і праблем ва ўзаемасувязі 
з асноўнымі інфармацыйна-палітычнымі прыярытэтамі краіны. Як ужо 
было зазначана, беларускае тэлебачанне трансліруе ключавыя дзяр-
жаўныя ідэі ў вялікай разнастайнасці жанраў. Звернемся да аналізу 
праграм, у якіх інфатэйнмент, элементы якога былі выяўлены ў вы-
шэйпрааналізаваных праектах, з’яўляецца вядучым спосабам прэзен-
тацыі рэчаіснасці.  

 
 

4.2. ІНФАТЭЙНМЕНТ ЯК ПЕРСПЕКТЫЎНЫ СПОСАБ 
ПАДАЧЫ САЦЫЯЛЬНА ЗНАЧНЫХ ІДЭЙ 

 
Папулярнасць інфармацыйна-забаўляльнага кантэнту, пацвержа-

ная вынікамі анкетавання, актуалізуе неабходнасць яго даследавання 
і вымагае выяўлення спецыфікі спалучэння прыёмаў інфатэйнменту 
ў межах канкрэтных канцэпцый. Вялікую цікавасць, на наш погляд, 
у гэтым кантэксце прадстаўляюць мультыжанравыя праекты, такія як 
штодзённыя ранішнія перадачы. 

«Наша раніца»: інтэгратыўныя якасці і ўласцівасці. Ранішнія пе-
радачы, сярод якіх, згодна з апытаннем, найбольшы поспех мае «Наша 
раніца», спалучаюць у сабе інфармацыйныя і забаўляльныя жанры. Па-
колькі такія прадукты займаюць вялікі адрэзак эфіру (даследаваны 
праект: тры гадзіны па буднях, дзве – у суботу і нядзелю), іх нярэдка на-
зываюць ранішнімі каналамі. Праекту характэрна часопісная будова: 
мадэратары ў студыі вядуць размову з гледачом і гасцямі, прэзентуюць 
навіны і цікавыя факты ў розных жанрах, робяць падводкі да рубрык 
і асобных сюжэтаў. Парнае вядзенне не толькі спрыяе камфортнасці 
ўспрымання праз чаргаванне галасоў і планаў, але і дазваляе стварыць 
ілюзію ранішняй размовы за кубкам кавы ці гарбаты. Як візуалізацыя ідэі 
на стале стаіць кава. Падчас прэзентацыі спонсараў (кава «Якабс») посуд 
у традыцыйным колеры АНТ замяняецца на спонсарскі – цёмна-зялёны. 

У эфіры працуюць Л. Герашчанка (Л. Лушчык) і В. Кашчэеў, Н. Ра-
дзіна і Г. Цітоў, В. Багатырэвіч і Я. Булка, М. Грыцук і Д. Кур’ян. Ас-
ноўныя ролі вядучых – мадэратары, інфарматары, інтэрв’юеры. У ад-
розненне ад праграмы-канкурэнта – «Добрай раніцы, Беларусь!», якая 
ўключае рубрыкі-блогі, у «Нашай раніцы» падача менш персаніфіка-
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ваная. Праграма выходзіць у запісе (у адрозненне ад прадукту «Бела-
русь 1»), вядучыя працуюць па загадзя падрыхтаваным сцэнарыі, і іх 
вусна-размоўнае маўленне змяшчае менш унутраных дыялогаў, чым 
у перадачах-аналагах. Камунікацыйная мадэль, як і ў навінавых збор-
ніках, – «відовішча – рэакцыя» (падтып «дэманстрацыя»), паколькі 
асноўная мэта мадэратараў – прэзентаваць гледачу факты, падзеі, ін-
струкцыі, персанажаў: запрошаныя госці – інфарматары, каментата-
ры і «персанажы з гісторыяй». Аднак у мадэратараў ёсць магчымасць 
у той ці іншай ступені праявіць і сваю асобу, пажартаваць, паказаць 
эмоцыі – падчас інтэрв’ю. Напрыклад, мы бачым натуральную рэак-
цыю Л. Лушчык у размове з М. Найдзёнавым (эфір 21.02.2017), які ёй 
прысвячае песню акурат падчас студыйнай размовы, уласныя пажа-
данні Г. Цітова наконт перакладу на беларускую мову фільма «Транс-
формеры» падчас дыялогу са стваральнікамі сайта «Кінаконг», парады 
наконт асабістага жыцця ад Я. Булкі алімпійскаму чэмпіёну падчас 
сумеснага спрабавання шарлоткі (эфір 05.03.2017) і інш. 

Элементы астатніх мадэлей камунікацыі таксама прысутнічаюць, 
што абумоўлена шматжанравасцю прадукту: напрыклад, «пытанне –
адказ» і «суджэнне – контрсуджэнне» зафіксаваны падчас студый-
ных размоў з героямі і ўнутры асобных сюжэтаў, «дзеянне – контрдзе-
янне» – у конкурсах.  

Пры абмеркаванні важных тэм, як і ў навінавых і інфармацыйна-
аналітычных праграмах, у маўленне мадэратараў, карэспандэнтаў 
і герояў уваходзяць асобныя тэрміны, прафесіяналізмы, канцылярыз-
мы і інш. Задача вядучых і карэспандэнтаў – звесці іх колькасць да 
мінімуму, паколькі праграма павінна, па-першае, быць зразумелай 
і камфортнай для прагляду, па-другое, мець здольнасць фарміраваць 
маўленчыя густы аўдыторыі. 

Жанравая разнастайнасць «Нашай раніцы» ўключае інфармацый-
ныя выступленні ў кадры, інфармацыйныя інтэрв’ю, рэпартажы (часцей 
за ўсё тэматычныя) і відэаінфармацыі. З інфармацыйна-забаўляльных 
прадстаўлены партрэтныя інтэрв’ю, энцыклапедыя («Адказайка»), мас-
тацка-забаўляльных – скетч-шоу. Варта адзначыць, што хронаметраж 
«партрэтаў» кароткі, таму не заўсёды асоба госця праграмы раскры-
ваецца ў дастатковай ступені – пазначаюцца асобныя факты кар’еры, 
інтарэсы, планы. 
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Аналітычныя матэрыялы ў ранішніх перадачах амаль адсутніча-
юць, за выключэннем асобных сюжэтаў-каментарыяў, якія дапамага-
юць гледачам разабрацца з сутнасцю тых ці іншых з’яў. Напрыклад, 
у эфіры за 21.01.2017 прыводзіўся каментарый адносна таго, як гра-
мадзяне павінны плаціць пошліну за продаж аўтамабіляў. Таксама 
гледачам прапанаваны агляд прэсы, які часта падаецца ў разарваным 
выглядзе: першая частка з журналістам у кадры змяшчае прэзентацыю 
некалькіх артыкулаў, а другая (праз пэўны адрэзак эфірнага часу) – 
яшчэ шэраг выданняў, але ўжо ўведзеных з дапамогай графічных 
элементаў без «гаворачай галавы». Такая разбіўка спрашчае ўспры-
няцце, ператварае агляд у своеасаблівы анонс і гарманічна ўключае 
яго ў кліпавую плынь эфіру праграмы.  

У «Нашай раніцы» прысутнічаюць і рэкламныя жанры – рэклам-
ныя аб’явы, застаўкі і тэлевізійныя афішы. Прэзентуюцца спонсары 
праграмы (вытворца кавы «Якабс», юрыдычная кампанія «Юрспектр», 
«Tez-tour», «Савушкін прадукт» і інш.), апісваюцца найбольш цікавыя 
мерапрыемствы, якія можна наведаць у найбліжэйшы час. Фактычна, 
рэкламнымі з’яўляюцца матэрыялы з раздзелаў «Падарожнічаем 
з “Tez-tour”», «Малочны эксперт» («Савушкін прадукт»), «Выбіраем да-
паможніка» (з LG) і інш., якія ўяўляюць сабой тэматычныя рэпартажы, 
выступленні ў кадры або замалёўкі і прапануюць аўдыторыі цікавыя 
і/або карысныя звесткі, але маюць яскрава выражаную камерцый-
ную мэту. 

Да асноўных рубрык праграмы адносяцца: «Стары/Новы Мінск», 
«Хатні сад», «Афіша», «Культ», «Рассылка», «Народныя рэцэпты», «Ра-
бота.тут.бай», «Бьюці-блог», «Адказайка», «Прыгоды капітана Уранге-
ля», «Народная марка», «Падарожнічаем з “Tez-tour”», «Агляд прэсы», 
«Малочны эксперт», «Навіны ад МТС», «Гараскоп», «Ваенны агляд», 
«Хатняя аптэчка», «Кіналяп», «Млын.бай» і інш. 

Прадэманструем варыятыўнасць тэматычнай карціны раніцы на пры-
кладзе некалькіх рандомна абраных выпускаў. 

Так, ва ўжо пазначаным ранішнім эфіры ад 21.02.2017 (вядучыя – 
Л. Лушчык і Г. Цітоў) былі прадстаўлены наступныя матэрыялы: вы-
ступленне ў кадры аб новых шыльдах з гістарычнымі назвамі вуліц 
у цэнтры Гродна, агляд прэсы з А. Кавальчуком («Камсамольская праў-
да» (праблемы выпускнікоў), «Народная газета» (траўля дзяцей у шко-
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ле), інтэрв’ю з перакладчыкамі фільмаў А. Кім і Н. Кім (інфармацый-
нае, нагода – выхад перакладаў), каментарый аб тэхналогіі выплаты 
падатку на продаж другога аўтамабіля. Далей ішлі «Ваенны агляд» – 
рэпартаж тэлекампаніі «ВаенТВ» аб падрыхтоўцы дэсантнікаў, рэпар-
таж з форуму беларускіх рэстаратараў (у кантэксце абмеркавання 
перспектыў гастранамічнага турызму), інтэрв’ю з М. Найдзёнавым 
(партрэтнае), «Афіша» (анонс спектакля «Школа падаткаплацельшчы-
каў» тэатра імя Янкі Купалы і прадстаўленняў цырка Ю. Нікуліна), вы-
ступленне ў кадры аб зменах у знешнім выглядзе фасадаў Мінска, 
працяг агляду прэсы («Знамя юности» (навіны тэнісу, аб беларускай 
камандзе), «Рэспубліка» (шлюбная дамова)). Пасля была рубрыка «Ста-
ры/Новы Мінск» – рэпартаж аб гісторыі Трактарагарадка, інтэрв’ю 
з дацэнтам кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання Інстыту-
та журналістыкі БДУ П. Жаўняровічам (інфармацыйнае, выхад кнігі), 
гараскоп, рэпартаж з рэспубліканскага чэмпіянату сярод аматараў гор-
ных лыж і сноўборда ў Сілічах, выступленне ў кадры аб новых правілах 
для санаторыяў, медыцынская рубрыка «Хатняя аптэчка» – выступ-
ленне ў кадры аб вымярэнні галавы ў немаўлят. 

Праграма ад 04.03.2017 (вядучыя – В. Багатырэвіч і Я. Булка) змяш-
чала наступны кантэнт: «Афіша» (выстава імпрэсіяністаў у галерэі 
«Мінск», спектакль «Тракціршчыца» ў тэатры імя М. Горкага, канцэртная 
праграма А. Лейкінай і І. Задарожнага, прэм’ера фільмаў «Аднакласні-
цы: Новы паварот» і «Т2: Трэйнспотынг», канцэрт Р. Лепса, музычная 
праграма да 8 Сакавіка «Любімыя мелодыі мамы»). Потым давалася 
відэаінфармацыя аб зменах у працы кантралёраў грамадскага транс-
парту, відэаінфармацыя аб новым заводзе аўтамабіляў МАЗ у В’етна-
ме, прагноз надвор’я, выступленне ў кадры наконт тэатральнага пра-
екта ў Гродне, рубрыка «Кіналяп» – выступленне ў кадры (памылкі 
ў фільме «Тэхас», «Любой цаной»), выступленне ў кадры – урокі бяспекі 
ў Магілёве. Далей была рубрыка «Адказайка» – «міні-праграма» ў пра-
граме з маленькімі вядучымі, па сутнасці, дзіцячая энцыклапедыя 
(у бягучым выпуску – аб ганчарнай справе), выступленне ў кадры аб 
забароне лоўлі шчупака, «5 міфаў аб курыным мясе» – тэматычны рэ-
партаж (спонсарскі матэрыял ад кампаніі «Пятруха»), інтэрв’ю з рэ-
жысёрам А. Войт і аператарам Я. Сяргеевым-Някрасавым (пра выхад 
дакументальнага фільма «Цёплы снег»). Далей трансліраваліся праві-
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лы этыкету пры здачы жылля – выступленне ў кадры Т. Гладкай, рэ-
партаж аб зімовым дайвінгу, – рэпартаж, выступленне ў кадры. 
Потым былі 100 гадоў беларускай міліцыі, жаночы лёгкаатлетыч-
ны забег, анонс, спартыўны дайджэст, інтэрв’ю з інспектарам аддзе-
ла агітацыі і прапаганды УДАІ УУС Мінгарвыканкама І. Сапуновай 
(партрэт). 

Выпуск ад 05.03.2017 (вядучыя – В. Багатырэвіч і Я. Булка): выступ-
ленне ў кадры наконт з’яўлення вялікага блышынага рынку ў Гродне, 
тэматычны рэпартаж аб амерыканскім срэбры, відэакліп гурта «Без 
білета», прагноз надвор’я, выступленне ў кадры – конкурс для абіту-
рыентаў ад Інстытута журналістыкі. Потым рубрыка – «Кіналяп» 
(фільм «Любой цаной»), рэпартаж з цэнтра спецыяльнай падрыхтоўкі 
аб новым лятальным апараце (гіракоптары) і клубе практычнай стра-
льбы, акцыя «Трымай спіну» рубрыкі «Хатняя аптэчка» (аб алергіі). 
Пасля ішлі выступленні ў кадры – анонс тура Ф. Кіркорава «Я» ў Мінс-
ку, набор відэаінфармацый на музычную тэму: новая відэа спявачкі 
Жанэт, юбілей фольк-гурта «Палац», інфармацыя аб знаходцы згубле-
ных запісаў Б. Марлі, новы кліп гурта «Градусы», топ-5 самых дарагіх 
хітоў; відэакліп беларускай спявачкі Снег. Далей: выступленне ў кад-
ры – пазнавальная праграма ў Нясвіжскім замку, відэаінфармацыя 
«гарады, прывабныя вясной», рэпартаж з фотавыставы  «Агонь чала-
вечага сэрца», спартыўны дайджэст, выступленне ў кадры аб першай 
шматпавярхоўцы з убудаваным дзіцячым садком у Гомелі, «Гумарын-
ка» – праграма ў праграме (пазіцыянуе сябе як міні-серыял) – скетч-
шоу, за ёй – асобныя скетчы, відэакліп гурта «Наві», інтэрв’ю падчас 
гатоўкі (партрэт) з галоўным трэнерам нацыянальнай зборнай Бела-
русі па скачках на батуце В. Уласавай і алімпійскім чэмпіёнам па 
скачках на батуце У. Ганчаровым (яму прысвечана інтэрв’ю), рэкла-
ма-аб’ява ёгурта «Савушкін», рэцэпт шарлоткі з вішняй. Варта адзна-
чыць, што ў праграме «Наша раніца» ў выхадныя прадстаўлена знач-
на больш забаўляльнага кантэнту. 

Высновы. «Наша раніца» мае мэту забяспечыць гледача цікавымі 
навінамі, яскравымі фактамі адносна самых розных тэм, прарэклама-
ваць шэраг тавараў і паслуг, прапанаваць парады і ўсё гэта зрабіць 
у прывабнай і відовішчнай форме.  
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Пераканальны матыў у праграме счытваецца мінімальна. Тым не 
менш ускосна рэалізуюцца дзяржаўныя інфармацыйныя прыярытэты 
адносна забеспячэння даступнасці адукацыйных і культурных даб-
рот, папулярызацыі айчыннага культурнага прадукту (праз ананса-
ванне мерапрыемстваў, ацэнку новых твораў (рубрыкі «Афіша», 
«Культ»), інтэрв’ю са стваральнікамі творчых праектаў і інш.), заха-
ванне культурна-гістарычнай спадчыны («Стары/Новы Мінск», «Афі-
ша»), развіццё інфармацыйных адносін грамадства, бізнесу і дзяржа-
вы (праз прыгадванне асноўных падзей тыдня ў выступленнях 
у кадры, тэматычныя рэпартажы, уключэнне юрыдычных камента-
рыяў і інш.), стымуляванне працоўнай дзейнасці (абвяшчэнне вакан-
сій «Работа.тут.бай»), павелічэнне попыту на айчынныя тавары (праз 
рэкламу), спрыянне вядзенню здаровага ладу жыцця, асабліва праві-
льнага харчавання («Малочны эксперт» і інш.). Астатнія напрамкі ін-
фармацыйнай палітыкі таксама рэпрэзентуюцца, паколькі інфарма-
цыйна-забаўляльны эфір перарываецца кароткімі выпускамі навін 
(пяць хвілін). У адрозненне ад вячэрніх серый, падрабязнае даследа-
ванне якіх прадстаўлена вышэй, ранішнія навіны ўключаюць набор 
відэаінфармацый – пералік асноўных тэм і падзей, некаторыя з якіх 
могуць атрымаць развіццё на працягу эфірнага дня. Так, у праграме 
за 04.03.2017, напрыклад, было чатыры відэаінфармацыі: 100 гадоў 
беларускай міліцыі, датэрміновая выплата пенсій і дапамог да 8 Сака-
віка, вясновыя тэлефонныя лініі з чыноўнікамі, добрае надвор’е прый-
шло ў Беларусь. 

Прамое перакананне часткова прысутнічае ў рэпартажах-інструк-
цыях, тэматычных выступленнях у кадры і каментарыях, але не ў 
форме імператываў, а ў выглядзе набору абгрунтаваных аргументаў, 
як, напрыклад, у матэрыяле аб аплаце пошлін.  

Візуальны бок праграмы прадстаўлены лаканічнай студыяй у ас-
ноўным у спакойных танах (светла-блакітны, светла-фіялетавы) у ад-
розненне, напрыклад, ад чырвонага памяшкання канкурэнтаў з «Бе-
ларусь 1», з жоўта-гарчычнай канапай і паўкруглым сталом, трыма 
маніторамі за спінамі вядучых, на асноўны з якіх выводзіцца лагатып 
праграмы. Мантаж чаргуе выяву з камер, якія факусіруюць кожнага 
вядучага асобна, з сярэднеагульным планам студыі, што дазваляе ба-
чыць абодвух мадэратараў і гасцей – герояў эфіру. Відэашэраг дына-
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мічны як пры адлюстраванні студыйнай камунікацыі, так і ў сюжэтах. 
Як ужо зазначалася, складваецца ўражанне кліпавасці вяшчання: эфір 
складаецца з кароткіх лёгкіх паведамленняў, фрагментаў інфарма-
цыі, своеасаблівай нарэзкі фактаў, жартаў, заўваг.  

Забаўляльны характар праграмы выяўляецца хутчэй у змесце 
матэрыялаў, у падборы тэм і аспектаў іх абмеркавання, чым у пры-
ватных журналісцкіх прыёмах падачы інфармацыі (у адрозненне 
ад выпадкаў уключэння сродкаў інфатэйнменту – гульнявых стэндапаў, 
уставак з кінафільмаў, «змены прафесіі» і г. д. – у «Галоўным эфіры» 
і «Контурах»). Тым не менш гульнявую падачу бачым, напрыклад, 
у рубрыцы «Правілы этыкету», калі выступленне ў кадры для нагляд-
насці перанесена ў віртуальную прастору, суадносную з тэмай размо-
вы, – відавочна, што выкарыстана рыр-праекцыя. Забаўляльны ха-
рактар маюць і некаторыя інтэрв’ю – калі яны праводзяцца на фоне 
гатоўкі ў спецыяльна зладжанай кухні. 

Паказальна, што ў праграме «Наша раніца» нават сацыяльна знач-
ную праблему могуць падаць у якасці крыніцы для пазнавальнай раз-
мовы. Так, у эфіры за 21.02.2017 быў прапанаваны шырокі тэматычны 
рэпартаж, які распавядаў гісторыю ўзнікнення і сучасны стан пасёлка 
Трактарнага завода. Нагода згадвання сур’ёзная – дыскусія наконт 
зносу гістарычных будынкаў. Пры гэтым, у адрозненне ад спецыфікі 
раскрыцця тэмы ў выніковых навінавых зборніках і штотыднёвых ін-
фармацыйна-аналітычных праграмах, у «Нашай раніцы» сама праб-
лема закранаецца толькі эпізадычна (увядзенне сюжэта як папуляр-
най тэмы тыдня, кароткі каментарый эксперта наконт рацыянальнасці 
разбурэння пасёлка ўнутры рэпартажу). Журналісты мелі мэту не столь-
кі разабрацца ў матывах гарадскіх улад, колькі пазнаёміць аўдыторыю 
з цікавымі фактамі аб сталіцы. Такім чынам, стваральнікі «Нашай ра-
ніцы», як і любой ранішняй праграмы, ікнуцца трымаць аўдыторыю 
ў курсе найбольш важных падзей і праблем, але пры гэтым павінны 
захоўваць ненапружанасць эфіру і ствараць добры настрой гледачу 
на ўвесь дзень – перадача выконвае інфармацыйную і рэкрэацыйную 
функцыі. 

Інтэрактыўнасць «Нашай раніцы» забяспечваецца галоўным чы-
нам праз старонку на сайце тэлеканала: гледачы могуць пакідаць 
меркаванні і праходзіць апытанні. Так, у бягучы момант аўдыторыі 
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прапануецца адказаць на пытанне «З якой фразы пачынаецца ваша 
раніца?». Акрамя таго, у ранішнім эфіры праводзяцца фотаконкурсы, 
падводзяцца вынікі смс-галасавання іншых праграм (напрыклад, «Я спя-
ваю») і інш. Як і ў выпадку з любой перадачай тэлеканала АНТ, ёсць 
магчымасць абмеркаваць сюжэты ў сацыяльных сетках на спецыялі-
заваных старонках канала, а таксама пакінуць каментарый і ў відэаар-
хіве на Youtube. Там, як і на асноўным сайце, прапануецца прагля-
даць асобныя сюжэты, а не выпускі цалкам.  

Інфармацыйна-забаўляльныя перадачы як перспектыўны тэ-
левяшчальны сегмент. Ранішнія праекты, безумоўна, ахопліваюць 
максімальна вялікую аўдыторыю, але беларускія вытворцы прапану-
юць і іншыя інфармацыйна-забаўляльныя прадукты высокай якасці. 

«Зваротны адлік». Згодна з апытаннем (гл. табл. 6.2, дадатак А) 
папулярным у моладзі стаў праект «Зваротны адлік» тэлеканала АНТ. Ён 
з’яўляецца прыкладам дакудрамы – культурна-асветніцкага інфарма-
цыйна-забаўляльнага жанру, які спалучае ў сабе рысы дакументаль-
ных твораў з элементамі гульнявога кіно. Праграма выходзіла ў эфір 
з 2008 па канец 2016 г., а ў пачатку 2017 г. своеасаблівым яе працягам 
стаў праект «100 імён Беларусі». Асноўная мэта праграмы – знаёміць 
гледача з важнымі гістарычнымі персаналіямі, распавядаць малавядо-
мыя факты беларускай гісторыі, раскрываць ролю беларусаў у ключа-
вых сусветных падзеях.  

Сярод выпускаў, якія выйшлі ў эфір за асенні сезон 2016 года: 
«Крылы Саветаў», «Граф Чапскі. Драма рэфарматара», «Легенды і былі 
беларускага біятлона», «Бенедыкт Тышкевіч. Спыніць час», «Доктар 
Слон. Стаўка на Чырвонае», «Два жыцці Надзеі Грэкавай. Частка 1» 
і «Два жыцці Надзеі Грэкавай. Частка 2». Загалоўкі праграм акрэсліва-
юць змест серый і з’яўляюцца своеасаблівым анонсам, які дапамагае 
зацікавіць аўдыторыю. 

Жанравымі асаблівасцямі «Зваротнага адліку» з’яўляюцца рысы 
рэпартажу, нарыса і нават журналісцкага расследавання. Як гаворыць 
кіраўнік праекта У. Бокун у інтэрв’ю, змешчаным на сайце тэлеканала 
АНТ: «Былі выпадкі, калі нашы аўтары першымі адкрывалі тыя ці ін-
шыя дакументы. Так было, напрыклад, калі Таццяна Сухоцкая праца-
вала над сцэнарыем фільма аб Дняпроўска-Бугскім канале [135]. Пры 
гэтым падзеі падаюцца ў лёгка ўспрымальнай, візуальна прывабнай 
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форме, спалучэнне дакументальных і гульнявых пастановачных эле-
ментаў дазваляе ператварыць сухое апавяданне ў відовішчную дзею, 
якая актыўна ўцягвае гледача ў тэлепрагляд. Суадносіны факталагіч-
ных эпізодаў з прыёмамі інфатэйнменту залежаць ад канкрэтнай тэ-
мы. Так, у выпуску, прысвечаным савецкай ваеннай авіяцыі («Крылы 
Саветаў»), закадравы тэкст з большасці суправаджаўся архіўнымі кад-
рамі, каментарыямі экспертаў і відавочцаў, дапоўненымі яскравай гра-
фікай. Адрознівала праграму ад сучасных разгорнутых тэматычных рэ-
партажаў толькі кампазіцыя выпуску і атмасфера, створаная за кошт 
музычнага суправаджэння. У гэты ж час праграма аб Б. Тышкевічу, 
першым беларускім прафесійным фатографе, цалкам будавалася на рэ-
канструкцыі (з уключэннем архіўных кадраў і мінімумам камента-
рыяў) і вельмі нагадвала класічны мастацкі твор. У астатніх выпусках 
забаўляльныя і дакументальныя прыёмы прысутнічалі прыкладна ў роў-
ным аб’ёме. 

Не можам не пагадзіцца з беларускай даследчыцай дакудрамы 
Н. Р. Сцяжко, якая сцвярджае, што ва ўсіх выпусках прысутнічае канф-
лікт і дакладная кінематаграфічная будова. Лічым дарэчным звярнуцца 
да характарыстыкі структуры выпускаў, сфармуляванай Н. Р. Сцяжко 
ў артыкуле «Дакудрама на беларускім тэлеэкране» (2012), якая заста-
ецца пераважна нязменнай на працягу васьмі гадоў існавання праек-
та: «У “Зваротным адліку” спачатку заўжды заяўляецца падзея: гэта 
можа быць гістарычны факт, нататка ў старой газеце. Затым ідзе су-
пастаўленне афіцыйнага і неафіцыйнага пунктаў гледжання. Таксама 
заўсёды прысутнічае герой – сведка тых падзей, аб якіх ідзе гаворка, 
як правіла, гэта выхадзец з Беларусі. Гэта можа быць як рэальны ча-
лавек, так і герой у выкананні акцёра, калі гаворка ідзе аб падзеях 
далёкага часу. Таксама заўжды ў дакудраме прысутнічаюць кампе-
тэнтныя людзі, якія каментуюць падзею. Аўтары высноў не робяць, 
яны супрацьпастаўляюць факты» і даюць гледачу нагоду для развагі 
[180, с. 71].  

Праілюструем прыведзенае апісанне. Так, прыкладам тыповага 
фільма ў межах праекта з’яўляецца выпуск «Граф Чапскі. Драма рэ-
фарматара». Перадача прысвечана жыццю і дзейнасці былога гарад-
скога галавы Мінска Караля Гутэн-Чапскага, які ў канцы XIX стагоддзя 
вельмі шмат зрабіў для ператварэння сучаснай сталіцы ў перадавы 
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еўрапейскі горад: стварыў каналізацыю, пабудаваў мост праз Свіслач, 
арганізаваў вулічнае асвятленне, Гарадское таварыства аматараў спорту 
і інш. Канфлікт у серыі закручаны вакол супрацьстаяння графа з мяс-
цовымі чыноўнікамі, а потым –  яго уласнай барацьбы з хваробай 
(Чапскі памёр ад туберкулёзу). Для выпуску характэрна кальцавая 
кампазіцыя. Як у прыведзеным апісанні структуры, выпуск распачы-
нае гістарычны факт, які падаваўся вядучым (А. Суцкавер) у ролі мяс-
цовага жыхара (антураж стылізаваны пад эпоху): «Новый 1902 год 
Минск встречал без головы» (акцэнт на завяршэнні кар’еры героя). 
«Что же вынудило настолько успешного градоначальника покинуть 
высокий пост?» – пачынае размову вядучы. Пасля графічнай адбіўкі 
з загалоўкам праграмы журналісты пачынаюць асноўны аповед. Гіс-
торыя суправаджаецца інсцэніроўкай: у кадры акцёр (А. Кізіно), які 
іграе графа ў сітуацыях, апісаных дыктарам. Праз колькі кадраў уклю-
чаюцца каментарыі экспертаў (напрыклад, гісторыка А. Кіштымава, 
А. Валахановіча і інш.) і графічная ўстаўка, агучаная альтэрнатыўным 
дыктарскім голасам (біяграфія, чытае – Г. Кухальская), асноўныя фак-
ты якой прадстаўлены ў выглядзе дынамічных лічбаў на стылізаванай 
пад старажытнасць падложцы. Далей сюжэт раскручваецца па класіч-
най драматургічнай схеме завязка – развіццё дзеяння – кульмінацыя – 
развязка. Прысутнічае і любоўная лінія: граф Чапскі – яго жонка гра-
фіня Пуслоўская. Гледачу паведамляюцца факты адносна галоўных 
дасягненняў героя з дакументальнай фота- і відэахронікай. З цітраў 
выпуску відавочна, што аўтары звярталіся да матэрыялаў Нацыянальнай 
кінастудыі «Беларусьфільм», Дзяржаўнага архіва кінафотафонадаку-
ментаў (г. Дзяржынск), Расійскага дзяржаўнага архіва кінафотадаку-
ментаў (г. Краснагорск). 

Завяршаецца гісторыя фактам аб пісьме без адказу графіні Пус-
лоўскай з Італіі ў Мінск, якое ўключала прапанову перадаць уласны 
архіў Чапскага на радзіму. Такім чынам аўтары вяртаюць гледача да 
сучаснасці, пры гэтым пакідаючы антураж таемнасці створанага пер-
санажа. Застаецца ўражанне адкрытасці фіналу, хоць, па факце, гісто-
рыя завершана. 

У. Бокун каментуе асаблівую важнасць падобных графу Чапскаму 
яскравых персанажаў для поспеху выпускаў: «...голыя факты ніколі не 
захопяць гледача, калі не будзе чалавечай драмы, калі не знайсці ге-
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рояў і сведак падзей, аб якіх мы распавядаем. Гісторыя павінна быць 
эмацыянальнай. Эмацыянальнай яна можа быць толькі, калі ёсць ге-
рой, рэальны, з перажываннямі і сваёй драмай. Герой, з якім пачына-
еш перажываць падзеі, удзельнікам або сведкам якіх ён быў. Формула 
простая, але вытрымаць яе вельмі складана. Часам нам прыходзіцца 
адкладваць цікавы матэрыял, калі мы не знайшлі героя. Так было, 
напрыклад, з фільмам аб беларускіх сядзібах. Матэрыял ляжаў больш 
за год, пакуль аўтар сцэнарыя Таццяна Сухадольская не прапанавала 
зрабіць галоўным героем Напалеона Орду...» [135]. 

Такім чынам, персанаж у «Зваротным адліку» прысутнічае заўж-
ды, праўда, ступень яго важнасці для агульнага аповеду розная. Так, 
прыкладам максімальнай сканцэнтраванасці на персанажы, яго біяг-
рафіі і ролі ў гісторыі, якія з’яўляюцца асновай сюжэта, з’яўляецца 
вышэйпазначаны выпуск «Бенедыкт Тышкевіч. Спыніць час». У серыі 
амаль адсутнічаюць каментарыі экспертаў, затое рэканструявана 
шмат канкрэтных сцэн з жыцця персанажа  – у тым ліку прыватнага. 
Не бачым мы тут і вядучага, паколькі яго з’яўленне разбурыла б строй-
насць і драматызм сюжэта. Таксама значна паменшана колькасць 
ілюстрацый праз кінахроніку: толькі фотавыставы, прызёрамі якіх 
станавіўся Тышкевіч, яго фатаздымкі, трошкі кадраў з музеяў фата-
графіі і інш. Астатні відэашэраг – каларытны, яскравы персанаж (ак-
цёр – У. Кулажанка), які на вачах гледача фатаграфуе, падарожнічае, 
сустракае каханую, расчароўваецца ў жыцці, робіць спробу самагуб-
ства і інш. Часам дыктар нават каментуе не саму гісторыю, а менавіта 
эпізоды, якія разыграны ў кадры. Дапамагаюць узмацніць уздзеянне 
прыгожыя дэкарацыі, відэаэфекты і мантаж: асабліва відовішчнымі 
атрымаліся кадры Б. Тышкевіча разам з жонкай на караблі, сустрэча 
з «духам» памерлай каханай, пазіраванне сялян перад камерай, выява 
героя сам-насам з тэхнікай. Сюжэт дэманструе, як, нягледзячы на на-
дзвычай цяжкія выпрабаванні, Тышкевіч змог не згубіць сябе і пра-
цягнуць займацца справай, якая прынесла вядомасць яму і яго радзіме. 
Акцэнтуецца ўвага на тым, што менавіта тут, у мястэчку Вялае пад 
Валожынам, ён знайшоў сілы, неабходныя для выхаду з дэпрэсіі і но-
вага вельмі істотнага зруху ў творчасці. Падобныя выпускі за кошт 
механізма ідэнтыфікацыі могуць спрыяць не толькі павышэнню пры-
вабнасці нацыянальнай культуры для аўдыторыі, але і развіццю твор-



 238 

чых асоб, паколькі кагнітыўны пасыл сакцэнтаваны на пераадоленні 
цяжкасцяў і важнасці творчых ініцыятыў для грамадства. 

Зусім іншы прынцып працы з персанажамі бачым у серыі «Леген-
ды і былі беларускага біятлона». У ім фактычна няма ключавога ге-
роя: ёсць апісанне працэсу станаўлення віду спорту і пералік асоб, 
якія са сваімі гісторыямі ў выглядзе наратываў, фрагментаў інтэрв’ю 
і відэахронік, пераплеценымі ў адзін сюжэт, час ад часу з’яўляюцца 
ў кадры і ў сукупнасці прадстаўляюць біятлонныя поспехі беларусаў 
(І. Ракаў, В. Сямёнаў, Д. Домрачава і інш.). Нягледзячы на архіўную 
базу, якая запаўняе большую частку відэашэрагу, у гэтым выпуску 
таксама прысутнічаюць элементы рэканструкцыі: пастановачныя эпізо-
ды, як першыя лыжнікі рыхтуюцца да стартаў, гумарыстычная сцэна 
з вядучым, які ў выглядзе аналогіі з прыёмам гасцей ілюструе праб-
лему недахопу снегу падчас спаборніцтва, і інш. Драматычны канф-
лікт у выпуску выражаны ў тым, як прадстаўнікі краіны, нягледзячы 
на ўсе выпрабаванні і складанасці, дасягалі сваіх перамог, як краіна 
арганізоўвала падрыхтоўку спартсменаў і праводзіла сур’ёзныя стар-
ты (у тым ліку – пабудова спарткомплексу «Раўбічы», праблемы пра-
вядзення ў ім Чэмпіянату свету 1974 г.). Мяркуем, што серыя выклікае 
эмоцыі гледачоў і без маштабнай пастаноўкі: праграма за кошт пад-
бору фактаў і эмоцый людзей у кадры, інтэрв’ю са сведкамі падзей 
і спецыялістамі (трэнерамі, архітэктарамі) паказваюць, што біятлон – 
нацыянальны від спорту, які мае ў Беларусі доўгую гісторыю станаў-
лення і вялікую колькасць знакамітых прадстаўнікоў. Як бачым, да-
следаваная дакудрама ўдзельнічае не толькі ў асвятленні культурна-
гістарычнага працэсу, але і ахоплівае іншыя важныя сферы жыцця 
беларусаў. У прыведзеным прыкладзе – прапагандуе здаровы лад 
жыцця. 

Калі вяртацца да агульнай характарыстыкі праекта, варта звярнуць 
увагу і на камунікатыўную спецыфіку вяшчання: для «Зваротнага ад-
ліку» характэрна мадэль узаемадзеяння «відовішча – рэакцыя» (пад-
тып «дэманстрацыя»). Глядач займае пераважна пасіўную ролю «назі-
ральніка», інтэрактыўныя элементы ў саміх выпусках адсутнічаюць. 

Ролі вядучага (А. Суцкавера) у залежнасці ад маўленчых паводзі-
наў – «нябачны персанаж», «інфарматар», «каментатар», «настаўнік», 
«персанаж з гісторыяй»; герояў у кадры – «персанаж з гісторыяй» 



 239

(акцёры, якія ўдзельнічаюць у рэканструкцыі, сведкі падзей), «інфар-
матар», «каментатар-эксперт» (даследчыкі, якія дапамагаюць раскрыць 
змест падзей). Для праграмы характэрна монавядзенне (калі не лі-
чыць прыватным выпадкам вядзення гучанне голасу Г. Кухальскай, 
якую ў тытрах пазначаюць у якасці вядучай, за кадрам у асобных эпі-
зодах). Мадэратар з’яўляецца ў кадры толькі ў пэўных выпадках, каб 
увесці элементы інфатэйнменту, паколькі яго асоба не павінна ўплы-
ваць на змест апавядання. Фактычна ў дакудраме вядучы ў кадры 
адыгрывае другасную ролю – акцэнт цалкам змешчаны на галоўных 
герояў выпускаў і абставіны іх жыцця. 

Аўдыявізуальнае афармленне праграмы ў цэлым выканана на ве-
льмі высокім узроўні, што важна пры раскрыцці гістарычных тэм. 
Праграма дынамічная, тэмпарытм забяспечваецца фонавай музыкай, 
якая трымае напружанне ў кульмінацыйныя моманты, чаргаванне за-
кадравых галасоў двух дыктараў з галасамі даследчыкаў і сведкаў дапа-
магае факусіраваць увагу на аповедзе. Відэаэфекты і графіка дапаўня-
юць ігру акцёраў у рэканструкцыі, а таксама павышаюць камфортнасць 
прагляду і яе ўздзеянне на эмоцыі гледача. 

Для праграмы характэрны вусна-размоўны стыль маўлення з ук-
лючэннем кніжных элементаў (найперш тэрмінаў), зрэдку могуць 
з’явіцца прастамоўная, дыялектная лексіка (напрыклад, гл. выпуск 
«Доктар Слон. Стаўка на чырвонае», дзе вядучы парадзіруе яўрэйскіх 
шаўцоў). 

Вядучы тып пераканання ў «Зваротным адліку» – ускосны, ніякіх 
зваротаў да аўдыторыі, як гэта было, напрыклад, у дакументальным 
праекце «Дыханне планеты», не прысутнічае. Дадаткова выкарыста-
ны прыёмы стварэння настрою перад прэзентацыяй фактаў, падача 
важных гістарычных персон як звычайных людзей (элементы make 
over, салідарызацыя), стварэнне эфекту прысутнасці і інш. Праграма 
навучае і выхоўвае без ціску і прымусу. 

Сярод дзяржаўных інфармацыйных прыярытэтаў, якія знайшлі 
рэалізацыю ў выпусках перадачы, – стварэнне культурнага прадукту 
высокай якасці, умоў для духоўнага самаўдасканалення грамадства, 
забеспячэнне даступнасці адукацыйных даброт, захаванне гісторы-
ка-культурнай спадчыны, выхаванне грамадзян у духу патрыятыз-
му і інш. 
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Інтэрнэт-версія праекта прадстаўлена ўласным раздзелам на 
сайце канала, які змяшчае апісанне праграмы, асноўныя факты аб яе 
стваральніках, спіс узнагарод, атрыманых за найбольш паспяховыя 
фільмы, а таксама відэагалерэю, у якой можна азнаёміцца з выпуска-
мі за 2012–2016 гг. Пазастудыйны інтэрактыў заключаецца ў магчы-
масці пакінуць меркаванне на сайце (каментарый размяшчаецца пасля 
мадэрыравання) або пад відэазапісамі на Youtube, падзяліцца на ста-
ронцы карыстальніка ў сацсетках. 

«Легенды. Live». Яшчэ адзін паспяховы інфармацыйна-забаўляль-
ны праект тэлеканала АНТ – «Легенды. Live», праграма-энцыклапе-
дыя. Яна распавядае аб найбольш яскравых прадстаўніках сусветнай 
музыкі. Пазіцыянуе сябе як «музычна-адукацыйная перадача»: вяду-
чы Іван Падрэз у адмыслова арганізаванай студыі распавядае біягра-
фіі музыкаў ці гісторыю пэўных музычных з’яў. Праграма выходзіць 
на беларускай мове, што вельмі добра прымаецца маладымі гледача-
мі (гл. табл. 6.1, дадатак А). 

Жанравыя асаблівасці праграмы заключаюцца ў тым, што ў ад-
розненне ад тэматычных аглядаў, якія яна можа нагадаць з-за формы 
падачы (кшталту кінааглядаў), у праекце няма ніякіх элементаў ана-
лізу, пошуку прычын і ўзаемасувязей, мэты растлумачыць ці сабраць 
максімум звестак аб прадмеце размовы, ахапіць падзеі, аб’яднаныя 
пэўнай прыкметай. Выпускі ўяўляюць сабой набор фактаў, якія дазва-
ляюць апісаць творчы шлях і, па меркаванні аўтараў праекта, могуць 
найбольш зацікавіць гледача. Інфармацыя ілюструецца выступлення-
мі беларускіх гуртоў, што выконваюць ключавыя хіты, аб якіх ідзе га-
ворка ў выпуску. Гэта дапамагае разбавіць размову і стварыць пэўны 
настрой. У адрозненне ад вэраеці-шоу, дзе выступленні з’яўляюцца 
базай праграмы, у «Легенды. Live» яны выконваюць другасную ролю, 
разбаўляюць аўдыявізуальную плынь. Варта адзначыць, што песні 
і/або іх аранжыроўкі падбіраюцца пад агульны стыль праграмы. Напры-
клад, у перадачы, прысвечанай саундтрэкам з фільмаў кампаніі «Disney», 
не гучалі лірычныя кампазіцыі, паколькі тыповыя балады з мульты-
плікацыйных карцін выбіваліся з канцэпцыі, згодна з якой «Легенды. 
Live» захоўвае антураж лаўнжу, вячэрняй размовы сяброў на хатняй 
вечарыне або ў пабе/бары/рэстаране. Падобны эфект забяспечваецца 
дзякуючы афармленню студыі (простае памяшканне, лофт, яскравыя 
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лямпы з цёплым святлом), стылізаваным пад кадры дыяфільма фота-
здымкі гуртоў, адбіўкам перадачы з адценнем рэтра-кіно. Устаўленыя 
кампазіцыі, спецыяльна запісаныя для праекта ў адносна невялікай сту-
дыі, нагадваюць выступленні артыстаў у тыповых барах або пабах 
з жывой музыкай.  

У цэлым аўдыявізуальны бок «Легенды. Live» якасны і яскравы, 
хоць стыль здымкі і мантажу, пры якім планы змяняюцца хутка, з па-
варотамі і нечаканымі наездамі, можа падабацца далёка не ўсім гле-
дачам. Тым не менш менавіта такі варыянт падачы вядучага ў кадры, 
падтрыманы ненавязлівай музыкай, забяспечвае дынаміку размовы, 
якой складана было б дамагчыся пры статычнай прэзентацыі «гаво-
рачай галавы» з аднаго месца падзей. Без адпаведнага асяроддзя пра-
грама магла б выглядаць як простая прэзентацыя, хоць у сцэнарыі 
і прысутнічаюць элементы драматургіі, забяспечаныя спецыфікай 
жыцця цэнтральных персанажаў праграмы. Мяркуем, што ў маладой 
аўдыторыі такі прагляд не выклікае дыскамфорту. 

Кожны выпуск (хронаметраж 30–35 хвілін) прысвечаны асобнаму 
выканаўцу. У інтэрнэт-архіве праграмы змешчаны серыі, якія былі 
ў эфіры ў сезонах 2015–2016 гг.: выпускі аб Dire Straits, The Prodigy, 
Bon Jovi, Gorky Park, Whitney Houston і многіх іншых артыстах. Сярод 
герояў і беларускія «зоркі» – «Верасы», «Песняры» і інш.  

Структура выпуску дакладная: уводзіны ў тэму, каментарыі ар-
тыстаў і далей чаргаванне аповеду вядучага з музычнымі кампазі-
цыямі. Большасць выпускаў нібыта створана па адным шаблоне. З гэ-
тай прычыны не бачым неабходнасці прыводзіць падрабязны разбор 
канкрэтных серый. 

Для «Легенды. Live» характэрна монавядзенне: большую частку 
выпуску глядач чуе толькі вусна-размоўнае маўленне І. Падрэза. Ка-
мунікатыўная мадэль праграмы, як і ў многіх папярэдніх выпадках, – 
«відовішча – рэакцыя» (падтып «дэманстрацыя»), амплуа вядучага – 
дэманстратар, інфарматар, настаўнік. Прысутнічаюць і элементы 
мадэлі «суджэнне – контрсуджэнне»: артыстам, якія іграюць каве-
ры, даецца магчымасць выказаць меркаванне адносна творчасці ге-
роя перадачы.  
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У праграме рэалізуюцца прыярытэты дзяржаўнай інфармацыйнай 
палітыкі. Так, папулярызуецца беларуская мова як элемент нацыя-
нальнай культуры (праз уласны прыклад вядучага). Таксама аўтары 
перадачы робяць спробу палепшыць імідж беларускіх артыстаў, у тым 
ліку адбываецца прэзентацыя маладых талентаў (праз адбор удзель-
нікаў). Наратыўная падача персанажаў можа натхняць на ўласныя му-
зычныя праекты гледачоў з творчым патэнцыялам, паколькі аўдыто-
рыя бачыць добры прыклад. Узмацняе ўскоснае ўздзеянне атмасфера 
лёгкай сяброўскай размовы. 

Студыйнага інтэрактыву ў «Легенды. Live» не прапанавана, але гле-
дачы маглі абмеркаваць убачанае на старонцы праграмы ва «УКан-
такце» ці пад відэа на Youtube, пакінуць меркаванне на сайце праз 
спецыяльную форму. 

«Адзін супраць усіх». Як сведчаць вынікі анкетавання, беларускі 
глядач аддае перавагу разнастайным шоу – у дваццатку найбольш рэй-
тынгавых тэлепраграм уваходзяць адзінаццаць. Шоу з’яўляецца інфа-
тэйнментам само па сабе: мае на ўвазе прэзентацыю інфармацыі ў форме 
драматургічна пабудаванай раліраванай размовы, гульні, спектакля 
або конкурсу. 

Найбольш запатрабаванай праграмай у моладзі ў гэтым жанры 
(і сярод даследаваных праграм увогуле) стала тэлегульня-віктарына 
«Адзін супраць усіх». Папулярнасць віктарын не здзіўляе, паколькі 
яны прыцягваюць гледачоў праз відовішчнае ўзаемадзеянне вядучага 
з іграком або ігракамі, саперніцтва і рэакцыі экранных персанажаў на 
пэўныя абставіны.  

«Адзін супраць усіх» – інтэлектуальнае шоу, тэлевіктарына, у якой 
галоўны ігрок адказвае на пытанні з мэтай выйграць грошы і перамагчы 
ўсіх удзельнікаў на гульнявым полі. Арыгінал праекта («Адзін супраць 
ста») выпушчаны ў Нідэрландах у 2002 г. Фармат быў зменены тэлекана-
лам АНТ: у беларускай версіі не сто, а пяцьдзясят удзельнікаў.  

Мадэль узаемадзеяння «пытанне – адказ» (падтып «гульня-вікта-
рына»), якая працуе ў тэлешоу «Адзін супраць усіх», прадугледжвае 
чаргаванне маналогу вядучага (Г. Калдуна) з яго дыялогам з галоўным 
іграком. Часам да гутаркі падключаецца хто-небудзь трэці – з праціў-
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нікаў на гульнявым полі. У ранніх сезонах (2008–2010) звярталіся вы-
ключна да спецыяльна запрошаных гасцей (зоркі шоу-бізнесу, спарт-
смены і інш.), пасля вядучы мог задаць пытанне любому ўдзельніку. 
Такім чынам, у аснове шоу – відовішчная размова, мэта якой – вы-
светліць узровень ведаў іграка і знайсці адказы на канкрэтныя пытанні. 
Глядач назірае за ўдзельнікам і вядучым, разам з імі шукае адказы, пра-
вярае свае веды, можа супаставіць сваю логіку з логікай іграка. Азарту 
дадае перспектыва выйграць грошы – удзельніку, каб гуляць далей, 
тэлегледачу – каб запоўніць анкету ў інтэрнэце, паспрабаваць сябе і 
ў якасці новага іграка прыйсці ў студыю. 

Мадэль узаемадзеяння абумоўлівае структуру маўлення і асаблі-
васці паводзін вядучага. Маналагічныя падводкі амаль аднолькавыя 
па змесце, практычна не змяшчаюць ацэначнай лексікі – вядучы 
проста мадэрыруе шоу: «Добрый вечер, дорогие телезрители, сегодня 
суббота и в эфире интеллектуальное шоу “Один против всех”...». Вы-
ключэннем з’яўляюцца святочныя выпускі праграмы, калі запрашаюц-
ца да ўдзелу спецыяльныя госці і змест падводак пашыраецца: уклю-
чаюцца віншаванні, прадстаўленні запрошаных спецыяльных гасцей 
і інш. У звароце да тэлегледачоў у прывітальных падводках і ў прапа-
новах прыняць удзел у тэлепраграме, якія звычайна змяшчаюцца 
ў заключных фразах тэлевядучага, праяўляецца дыялагічная структу-
ра маналогу (ужываюцца звароткі, размоўны сінтаксіс). 

Дыялог вядучага з госцем характарызуецца спантаннасцю маў-
лення з наяўнасцю паўз хезітацыі і іншымі характэрнымі рысамі, 
у аснове – вусна-размоўная форма літаратурнай мовы. Пытанні, якія 
прапаноўвае камп’ютар, могуць змяшчаць у сабе кніжныя словы і лексіку 
абмежаванага ўжытку – тэрміны, прафесіяналізмы, архаізмы, гіста-
рызмы, неалагізмы і інш. Пры абмеркаванні яна трапляе ў маўленне 
ўдзельнікаў гутаркі: «Наверно, эти буквы были выбраны не случайно 
для обозначения определенных математических величин. Какой бук-
вой в математике обозначается площадь фигуры?»; «А в “Трех мушке-
терах” какой Людовик был? (По приказу какого короля был построен 
Версальский дворец?)»; «Какая формула двуокиси углерода – если не H2O2, 
то какая?»; «Как в Древней Руси называли выходцев из Скандинавии? 
Это варяги. А кто такие скифы и галлы?». 
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Менавіта вербальны кампанент інтэнсіфікаваны ў шоу «Адзін суп-
раць усіх», нягледзячы на маштабнасць дэкарацый і тэхнічнага абста-
лявання. Асабліва гэта тычыцца беларускай версіі праекта за кошт 
маўленчых паводзін Г. Калдуна. Так, у расійскай праграме амплуа вя-
дучага – «строгі інтэлектуал», яго маўленне досыць сухое, дыялог вы-
конвае сваю першапачатковую функцыю: дапамагчы знайсці адказ на 
пастаўленае камп’ютарам пытанне. У беларускім праекце вядучы 
шмат жартуе, выкарыстоўвае іронію, стварае асацыятыўныя вобразы, 
актыўна выкарыстоўвае інтэртэкстуальныя адзінкі: «Только утром 
при мерцающем свете лучины я вспомнил, что эти строки когда-то 
написал А. С. Пушкин. Какой удар от классика! Ильф и Петров. Конец 
цитаты»; «Но я не жалуюсь, медвежонок Пух, хватит того, что я такой 
несчастный в свой день рожденья. А если еще все другие будут не-
счастными!». Спантаннасць размовы часам прыводзіць да з’яўлення 
сінтаксічных, марфалагічных і арфаэпічных памылак, непатрэбных 
паўтораў і недакладнага словаўжывання: «Какой из этих звуков явля-
ется согласным? Буква “о”, буква “у”, буква “м”?»; «С учетом этого во-
проса, на каком вопросе планируете вылететь?»; «Из-за простоты ис-
полнения на фортепьяно и легкой запоминаемости – как это играется 
на клавишах – каждый действительно считает своим долгом посто-
янно эту мелодию наиграть». 

Такім чынам, атрымліваецца своеасаблівая шоу-размова, у якой 
гледачу цікавы не толькі вынік (адказ на канкрэтнае пытанне вікта-
рыны), але і сам ход дыялогу, пры якім можа рознабакова раскрывац-
ца асоба іграка. Мы бачым, наколькі ён актыўны, ці мае ён пачуццё 
гумару, у якіх тэмах разбіраецца, якія чытае кнігі і глядзіць фільмы, 
як рэагуе на ўдачу і няўдачу і г. д. Пастановачнасці тут практычна ня-
ма: натуральная рэакцыя на камунікатыўную сітуацыю, развагі па тэ-
ме, якую задае сфармуляванае камп’ютарам пытанне, асацыяцыі 
і жарты, звязаныя з кантэкстам.  

Складанасць працы вядучага «Адзін супраць усіх» заключаецца 
ў тым, што галоўнымі ігракамі выступаюць людзі рознага ўзросту, са-
цыяльнага статусу і тэмпераменту. У залежнасці ад гэтага дыялог бу-
дуецца па-рознаму. З людзьмі старэйшага ўзросту Г. Калдун дыпла-
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матычна стрыманы, у маўленні няма іроніі, менш жартаў, больш 
кніжнай лексікі. З маладзейшымі ігракамі – паводзіны больш свабод-
ныя. Асабліва важна зразумець псіхалогію іграка, каб з дыялогу атры-
малася шоу, якое было б цікавым для гледача. Напрыклад, калі герой 
маўклівы, трэба неяк самому выцягваць сітуацыю, і наадварот, «вы-
трымаць» занадта эмацыйнага персанажа, не даць яму справакаваць 
канфлікт – існуе адваротная сувязь. Бываюць выпадкі, калі ігракі па-
рушаюць нормы этыкету (і этыкі) і гэта ўплывае на камунікатыўную 
сітуацыю. 

Візуальны бок праграмы «Адзін супраць усіх» прадстаўлены яск-
равымі дэкарацыямі, пераважна выкананымі ў сініх танах (дарэчы, 
сіні колер студыі характэрны многім інтэлектуальным гульням, якія 
мог калі-небудзь бачыць глядач у эфіры беларускіх тэлеканалаў: «Ін-
туіцыя», «Хто хоча зрабіцца мільянерам», «Дзеці новага пакалення» 
і інш.). Выключэнне складаюць экраны, якія змяняюць колер у залеж-
насці ад таго, што адбываецца на здымачнай пляцоўцы: камп’ютар 
выбраў галоўнага іграка – экран зялёны, ігрок памыліўся – жоўты, 
выбыў з гульні – чырвоны і г. д. Значэнне, якое атрымлівае колер, 
пастаяннае, гэта скарачае колькасць вербальнай канстатацыі фактаў. 
Да таго ж дапамагае арыентавацца гледачу, які падключыўся да пра-
гляду шоу пазней і не бачыў пачатку дыялогу.  

Падчас здымачнага працэсу «Адзін супраць усіх» выкарыстоўва-
юцца і нерухомыя камеры, і траекторная здымка, і розныя віды трэ-
вэлінгу. Усяго праграму здымае пяць камер (не заўжды ўсе яны 
задзейнічаны, але менавіта столькі варыянтаў планаў і ракурсаў ад-
начасова можа перадавацца ў перасоўную тэлестанцыю): камера-
кран, якая рухаецца па рэйках, франтальная камера насупраць вяду-
чага, дзве камеры па баках здымачнай пляцоўкі і адна – за спінай вя-
дучага і іграка. Калі гаварыць пра мантаж, для «Адзін супраць усіх» 
характэрны канструктыўнае і паслядоўнае спалучэнне кадраў, а так-
сама скрыжаваны мантаж дыялогу вядучага і іграка. 

У шоу-гульні (і асабліва ў тэлевіктарыне) важную ролю выконва-
юць элементы графікі і дызайну. Напрыклад, глядач бачыць, што ва-
рыянт адказу вылучаны жоўтым колерам, і можа зразумець, што іг-
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рок выбраў менавіта гэты варыянт, і зараз прыйшоў час вызначыць 
правільнасць яго думкі. Менавіта ад таго, наколькі простай і зразуме-
лай будзе сістэма знакаў, залежыць папулярнасць віктарыны. Многія 
інтэлектуальныя шоу потым робяцца асновай для камп’ютарных гу-
льняў, у якіх няма вядучага, ігрок – карыстальнік гульні, а з першапа-
чатковага праекта застаецца асноўная ідэя, інтэлектуальнае напаў-
ненне, пытаннева-адказавая форма і графічныя элементы, якія дапа-
магаюць захаваць стыль, сувязь з тэлепраграмай. Так, фармат «Адзін 
супраць ста» таксама мае камп’ютарную версію, незалежную ад тэле-
шоу розных краін. Ёсць гульня і ўласна ў праекта АНТ (гл. сайт). 

Інтэрактыўнасць праграмы ўключае магчымасць прыняць удзел 
у студыйнай дзеі праз адбор на сайце, а таксама ўзаемадзеяння з гле-
дачом у суполцы праграмы ў сацыяльнай сетцы «УКантакце», якая 
працягвае жыццё праграмы, нават з улікам таго, што ў новых сезонах 
яе замяніла віктарына «100 мільёнаў». 

Ідэалагічная скіраванасць «Адзін супраць усіх» выяўляецца ў змесце 
пытанняў: фармат адаптаваны такім чынам, каб адпавядаць актуаль-
ным беларускім рэаліям. У віктарыну актыўна ўключаюцца пытанні, 
якія тычацца мовы, гісторыі, традыцый, вядомых дзеячаў краіны, што 
спрыяе папулярызацыі нацыянальных каштоўнасцей, асвеце праз гуль-
ню (рэалізуюцца пазіцыі «захавання культурна-гістарычнай спадчыны», 
«забеспячэння даступнасці адукацыі» і падобныя). Перакананне прагра-
мы цалкам ускоснае: глядач сам уключаецца ў гульню, спрабуе адказаць 
правільна, атрымлівае цікавыя звесткі – без прымусу. Такім чынам, ін-
фармаванне і навучанне ў «Адзін супраць усіх» адбываецца ў лёгкай 
форме, праграма ў большай ступені арыентавана на прэзентацыю эн-
цыклапедычных ведаў, чым актуальную плынь падзей. 

«Панаехалі». На наратывах без прамога пераканання будуюцца 
выпускі-справаздачы так званага «рэальнага тэлебачання», найбольш 
паспяховым прыкладам якога ў беларускім асяроддзі (і асабліва ў ма-
лодшай падгрупе, гл. табл. 6.2–6.4) стала праграма «Панаехалі» (2015), 
створаная студыяй «Greenmedia» і тэлеканалам «Беларусь 2». Прадукт 
адносіцца да падтыпу ўскосных «рэаліці-шоу на выжыванне» і пра-
дугледжвае спаборніцтва паміж 10 карэннымі гараджанамі ва ўмовах 



 247

адаптацыі да ладу жыцця беларускай вёскі. Хронаметраж шоу – 56 хві-
лін, вядучы – К. Каверын. Нягледзячы на відавочную арыентацыю на 
моладзь, па словах генеральнага прадзюсара Белтэлерадыёкампаніі 
К. Казакова, канцэпцыя праграмы мела на мэце ахапіць максімальна 
шырокую аўдыторыю, бо палова гледачоў «глядзела і пазнавала ў гэ-
тым сябе, паколькі яна так жыве (вясковы стыль жыцця. – А. К.), дру-
гая палова – пазнавала тых, хто патрапіў у гэтае асяроддзе» (гл. вы-
пуск 9). 

«Панаехалі» мае ўсе змястоўныя характарыстыкі тыповага гульня-
вога рэаліці-шоу: глядач можа сачыць за ўдзельнікамі, якія на ўвесь 
перыяд размешчаны ў адным доме, выконваюць тыя ці іншыя задан-
ні і ў канцы кожнага эпізоду выбіраюць персанажа, які пакідае пра-
ект, – працуюць прынцыпы празрыстасці, выбарнасці і канкурэнцыі, 
базавыя для паджанру.  

У аснове экраннага дзеяння «Панаехалі» – мадэль камунікацыі «дзе-
янне – контрдзеянне» (падтып «гульня-спаборніцтва»). Усе персанажы 
шоу выконваюць наступныя камунікатыўныя ролі: канкурэнт, сябра, 
партнёр, «персанаж з гісторыяй», каментатар, вучань, суддзя (пры вы-
бары намінантаў).  

Героі праграмы – пяць хлопцаў і пяць дзяўчат. Згодна з ўмовамі 
кастынгу, узрост удзельнікаў – ад 18 да 27 гадоў, усе яны павінны 
былі прадстаўляць вялікія гарады. За кошт такога падбору экранных 
персанажаў праект паспяхова абышоў магчымы эйджызм. Падобная 
стратэгія дапамае ўзмацніць эфект ідэнтыфікацыі гледача з героямі 
шоу. У інтэрв’ю газеце «СБ. Беларусь сегодня» прадзюсар «Панаехалі» 
Ю. Васіліца гаворыць: «Мы імкнуліся адбіраць розныя тыпажы, каб 
глядач мог назіраць за рознымі характарамі, дзесьці пазнаваць сябе» 
[22]. Такім чынам, мы можам бачыць прафесіянальны падыход пад-
час падрыхтоўчага этапу стварэння праграм. 

Усе героі вельмі розныя, але пры гэтым дастаткова характарныя, 
што дазваляе арганізаваць відовішчнае ўзаемадзеянне, за якім цікава 
назіраць гледачу. Кожны персанаж прадстаўляецца праз паўнавартас-
ную псіхалагічна завершаную гісторыю: мы бачым, якім герой быў да 
праекта, як ён жыў, якія каштоўнасці меў (заўважна, што падчас па-
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пярэдняга інтэрв’ю герояў прасілі абгрунтаваць, што яны ўкладаюць 
у паняцце «гарадскі жыхар»), затым – яго эвалюцыю, тое, чаму ён ву-
чыцца, сутыкнуўшыся з неардынарнай для яго сітуацыяй (жыццё 
ў вёсцы), і нарэшце закрывае наратыў водгук, у якім герой дэманст-
руе пазітыўныя вынікі, дасягнутыя праз атрыманы вопыт, робіць 
высновы наконт спецыфікі жыцця за межамі сваёй камфортнай зоны, 
ацэньвае прыватную карысць. Гэта яскравы прыклад сітуацыі, калі 
праз забаўляльную праграму паспяхова праводзяцца канкрэтныя 
дзяржаўныя ідэі: прывабнасць жыцця на сяле, захаванне прыроды 
роднай краіны, шанаванне старажытных традыцый і культуры і інш. 
Усе персанажы адзначылі, што, калі паспрабавалі жыццё ў такіх умо-
вах, змянілі свае погляды на сельскае асяроддзе і магчымасці там 
праводзіць час, пашырылі свой кругагляд наконт мясцовых звычаяў, 
сталі больш часу праводзіць на прыродзе і цаніць тое, што ёсць у Бе-
ларусі.  

Такім чынам, відавочна, што шоу імкнецца рэалізаваць зместавыя 
прыярытэты дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі, сярод якіх тэрыта-
рыяльная мабільнасць моладзі ўнутры краіны і патрыятызм. Уз-
мацняе ўздзеянне на аўдыторыю вялікая колькасць прыгожых выяў: 
і горад, і вёска выглядаюць у кадры прыгожа, мы маем вялікую коль-
касць разнастайных ракурсаў, дынамічную рытмічную здымку – кар-
цінка на высокім эстэтычным узроўні дадае камфортнасці прагляду 
і выклікае пазітыўныя эмоцыі. 

Стваральнікі шоу імкнуцца выхоўваць сваіх гледачоў у маральна-
этычным ключы – праз трансляцыю мадэляў паводзін і іх ацэнку лі-
дарамі праекта (вядучым, мясцовымі жыхарамі і найбольш прываб-
нымі персанажамі). Так, у завяршэнні кожнай серыі К. Каверын на га-
ласаванні крытыкуе або хваліць удзельнікаў. Імкнецца паказаць на 
прыкладзе таго, што адбываецца на здымках, якія ўзаемадзеянні па-
між людзьмі прыдатныя (павага, узаемадапамога і інш.), а якія не да-
памагаюць у жыцці (фанабэрства, скідванне сваёй працы на іншых, 
падман і інш.). Прывядзём прыклад такога каментарыя вядучага: 
«Уже по традиции я бы хотел поделиться своим мнением о каждом из 
вас. Ань, потихонечку деревня сбивает твою спесь, твой снобизм, но 
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все равно почему-то для тебя чужое мнение важнее своего собствен-
ного. <…> Ваня, за попыткой оградить себя юморком, не всегда, кста-
ти, удачным, ты прячешь такую надежность. Но почему-то ты про-
должаешь пребывать в тени людей, которые тебе кажутся сильнее». 

Мантаж праграмы падтрымлівае ідэі, выказаныя вядучым: з пака-
заных кадраў як падчас размоў, так і на працягу серый у цэлым глядач 
можа зрабіць высновы наконт правільнасці тых ці іншых паводзін.  

Асобна варта вылучыць прапанаваны аўтарамі праграмы вобраз 
беларуса, улюбёнага ў родную зямлю, – мясцовага жыхара Васіля, які 
ведае як нацыянальныя традыцыі і звычаі, так і сучасныя рэаліі. Гэты 
персанаж нібыта выступае ў якасці разумнага, мудрага бацькі для 
ўдзельнікаў, які можа падзяліцца вопытам, перадаць веды малодша-
му пакаленню, раскрыць нешта таямнічае, што жыхары горада маглі 
б не заўважыць і што магло б ім дапамагчы стаць лепшымі. На наш 
погляд, вобраз вельмі сімвалічны, нават архетыпічны (па Юнгу – ар-
хетып Дух). 

Такім чынам, мы лічым, унутраны ідэалагічна-выхаваўчы змест 
вельмі моцны, пры тым, што перакананне амаль цалкам ускоснае, 
што дазваляе ўздзейнічаць нават на аўдыторыю з найвышэйшай сту-
пенню выражанасці псіхалагічнага супраціўлення. 

Як мы адзначылі ў манаграфіі «Тэлешоу: ад творчай задумы да 
рэалізацыі», вядучы ў рэаліці-праграмах можа выконваць другасную 
ролю, толькі з’яўляцца ў кадры час ад часу і канстатаваць якія-не-
будзь факты (больш характэрна для прамых рэаліці) або ўключыцца 
ў шоу, стаць адной з цэнтральных фігур праекта і непасрэдна ўплываць 
на яго вынікі [101, с. 95]. У гэтым выпадку правільна падабраная кан-
дыдатура вядучага можа кардынальна ўплываць на поспех праекта. 
Звычайна рэаліці-шоу ўласціва монавядзенне. 

У рэаліці «Панаехалі» К. Каверын выконвае ролі мадэратара (пра-
пануе заданні, кіруе ходам абмеркавання на выніковым савеце і інш.); 
госця (прыходзіць да ўдзельнікаў пагаварыць, дапамагчы); камента-
тара-дарадчыка (дае ацэнку дзейнасці кожнага ўдзельніка); суддзі 
(прапаноўвае кандыдатуры для галасавання на савеце). 

Жанр рэаліці-шоу патрабуе натуральнасці камунікатыўных сітуа-
цый, таму рэжысёру варта максімальна карэктна спалучаць вербаль-
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ныя і невербальныя элементы праграмы. У даследаваным праекце 
амаль адсутнічае закадравы тэкст (за выключэннем, напрыклад, пачатку 
выпускаў, дзе паказваецца, што было ў мінулай серыі), на экране – 
дыялогі і палілогі ўдзельнікаў у жыццёвых сітуацыях, яны абмяркоў-
ваюць адзін аднаго, вядучага і гасцей праграмы (мясцовыя жыхары), 
наладжваюць узаемаадносіны. Маўленне – вусна-размоўнае з вялікай 
колькасцю прастамоўных элементаў, што, у прынцыпе, выглядае да-
статкова натуральна з улікам жанру і мэтавай аўдыторыі праграмы.  

Размовы персанажаў чаргуюцца з кароткімі маналогамі ўсіх удзе-
льнікаў шоу. Гэта дзённікавы элемент, маўленне ад першай асобы, 
у якім гаворачыя раскрываюць свае думкі незалежна ад астатніх удзе-
льнікаў сітуацыі, мяркуем, што запісваецца гэта частка пастфактум, 
каб не разбурыць натуральную камунікацыю, а потым уключаецца 
ў патрэбным месцы праграмы ў якасці каментарыя. У маналогу маў-
ленне эмацыянальнае, але больш стрыманае, яно кантралюецца, бо 
ўдзельнік гаворыць на камеру.  

Калі ў прамым рэаліці паказваецца амаль усё без выкарыстання 
сродкаў мантажу, то ў рэаліці ўскоснага віду (да якога адносіцца «Па-
наехалі») рэжысёр выбірае толькі самыя яскравыя моманты і склейвае 
іх так, каб атрымалася дынамічная справаздача. Здымачныя планы «Па-
наехалі» кароткія. Таму чаргаванне дыялогаў, маналогаў, палілогаў 
і асобных фраз у іх вельмі хуткае. Адзін голас рэдка гучыць больш 
за 20–30 секунд (выключэнне – маўленне вядучага і герояў на савеце), 
што разам са зменай музычнай тэмы стварае пэўны тэмпарытм пра-
грамы.  

Інтэрактыў у праграме выражаны ў тым, што тэлегледачы выбі-
раюць пераможцу праз галасаванне, вынікі якога падводзяцца падчас 
своеасаблівага забаўляльнага ток-шоу, на якім удзельнікі падсумоў-
ваюць свой вопыт на праекце. Акрамя таго, праграма прадстаўлена 
ў сацыяльных медыя: група ва «УКантакце», плэй-ліст на Youtube, 
магчымасць падзяліцца відэа ў іншых сетках непасрэдна з сайта «Бе-
ларусь 2» і інш.  

Варта адзначыць, што пры пэўных намаганнях стваральнікаў пра-
ект мог бы ператварыцца ў добрую міжнародную франшызу (у кож-
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най краіне праграма раскрывала б мясцовы каларыт). Нягледзячы на 
падобнасць конкурсу, які ляжыць у аснове шоу, на змест некаторых 
ужо існуючых ліцэнзій (напрыклад, шведскі праект «Ферма»), «Пана-
ехалі» больш арыентавана на дэманстрацыю прывабнасці краіны, 
мясцовых звычаяў і характараў, чым на ўласцівасці сельскай працы, 
як гэта часта бывае ў аналагічных канцэпцыях.  

«Я спяваю!». Сярод беларускіх вэраеці найбольшую папулярнасць 
набыло шоу «Я спяваю!», якое ўяўляе сабой дзіцячы музычны кон-
курс. Згодна з інфармацыяй, прыведзенай у інтэрнэце [217], канцэп-
цыя праграмы – арыгінальная распрацоўка тэлеканала АНТ. Тым не 
менш варта адзначыць, што аналагічныя тэлевізійныя спаборніцтвы 
ўзнікалі і раней на сусветнай прасторы. Прыкладам можна лічыць 
італьянскі фармат з адпаведнай назвай «Io canto» («Я спяваю!»), 
па змесце экраннага дзеяння вельмі падобны на беларускае шоу 
і распачаты з ім адначасова. Адрозная рыса беларускага вэраеці за-
ключаецца ў рэсурсах для рэалізацыі і ў моцным публіцыстычным 
падтэксце: у конкурсе ўдзельнічаюць толькі дзеці з дзіцячых дамоў, 
няпоўных або шматдзетных сем’яў. «Задача – пасродкам музыкі 
і яскравага шоу прыцягнуць увагу грамадскасці... [да праблемы пакі-
нутых дзяцей, складанасці шматдзетных сем’яў і інш. – А. К.] 
і дзесьці нават навучыць пераадольваць цяжкасці», – сцвярджаюць 
аўтары перадачы [218].  

На анлайн-прэс-канферэнцыі дырэктар дырэкцыі спецпраектаў 
тэлеканала АНТ А. Мікульская дала такое апісанне праграмы: «Мы 
зразумелі, што трэба шукаць форму падачы і саміх дзетак, і музыч-
ных твораў... У рэшце рэшт, была знойдзена такая форма – дзеці з 
зоркамі выконваюць папулярныя песні, вакол атмасфера: прэзідэнцкі 
аркестр, зоркі спяваюць, знакамітыя танцавальныя калектывы (са-
мыя прыгожыя і папулярныя), прафесійны бэк-вакал...» [218]. Выпускі 
ўяўляюць сабой доўгія канцэрты (больш за дзве гадзіны), якія склада-
юцца з выступленняў абраных дзяцей і каментарыяў суддзяў. Перад 
кожным нумарам мы бачым відэаўстаўкі: у праграме значную ролю 
іграюць наратывы, праз якія раскрываецца лёс галоўных герояў. Звыш-
ідэя кожнага з іх у тым, што, нягледзячы на праблемы і складанасці, 
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таленавіты і мэтанакіраваны чалавек можа дасягнуць любой мэты, 
спраўдзіць свае мары. Падача наратыву выглядае наступным чынам: 
у першым выпуску шоу глядач атрымлівае бэкграунд аб персанажы 
(сюжэты знаёмяць з героямі і іх жыццём па-за праектам, акрэсліва-
юцца іх мары і мэты), на працягу шоу – прыводзяцца дадатковыя 
факты, дэманструецца працэс навучання на праекце і першыя выні-
кі, робяцца сюрпрызы  для некаторых удзельнікаў (здзяйсненні мар), 
а ў фінале – гісторыя збіраецца цалкам, устаўлены сюжэт паўтарае 
апісанне лёсу героя да праекта, абагульняе паспяховасць выступлен-
няў на шоу і падводзіць да таго, чаго дасягнуў герой (заўжды добры вы-
нік). Праз такую падачу сцвярджаецца, што для ажыццяўлення мары 
важна шмат працаваць. 

Сярод гісторый персанажаў не толькі адзінота ці непаразуменне 
ў сям’і: напрыклад, у пятым сезоне шоу (2015) удзельнічалі А. Лама-
ка – дзяўчынка, якая не чула на адно вуха, але пры гэтым спявала не 
горш за іншых канкурсантаў, і Д. Шабека, якой аўтары праграмы да-
памагалі абысці недахоп упэўненасці ў сабе з-за неабходнасці насіць 
акуляры. Падбор адрозных герояў дазваляе аўтарам праграмы ўсебакова 
ўздзейнічаць на эмоцыі і пры гэтым узмацняць звышідэю барацьбы 
і пераадолення сябе. Усё гэта працуе на асноўную мадэль камунікацыі 
праграмы «Я спяваю» – «відовішча – рэакцыя», уласцівую ўсім вэрае-
ці, падтып «конкурс». Асобныя элементы «суджэння – контрсуджэн-
ня» (інтэрв’ю) і «пытання – адказу» (прэс-канферэнцыя, апытанне) 
выяўляюцца падчас узаемадзеяння мадэратара з удзельнікамі паліло-
гу на сцэне. 

Можна зрабіць выснову, што праграма «Я спяваю» найперш скі-
равана на ўзмацненне інстытута сям’і, выяўленне звязаных з гэтым 
праблем, а таксама на спрыянне самарэалізацыі дзяцей і моладзі. 
Праз вельмі моцнае ўздзеянне на эмоцыі праграма вучыць цаніць 
сваіх блізкіх, дапамагаць ім. Разам з тым ускосна прэзентаваны такі 
напрамак дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі, як стымуляванне 
нараджальнасці, а таксама аспекты, звязаныя з папулярызацыяй 
культурных каштоўнасцей (ставарэнне якаснага культурнага пра-
дукту праз стымуляванне да творчасці, захаванне гісторыка-культур-
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най спадчыны праз тэматычныя выпускі з выкарыстаннем твораў 
айчынных аўтараў (напрыклад, першы канцэрт у сезоне прысвеча-
ны «Песнярам»), папулярызацыя айчынных выканаўцаў праз дуэты 
з дзецьмі і інш.). Аб высокай якасці праграмы, яе значным дзяржаў-
ным унёску сведчыць тое, што каманда праекта «Я спяваю!» атры-
мала спецыяльную прэмію прэзідэнта Беларусі дзеячам культуры 
і мастацтва [189].  

Падтрымлівае ідэалагічны складнік даследаванай праграмы якасць 
асобных вербальных і невербальных элементаў экраннага вобраза. 
Для «Я спяваю!» характэрна монавядзенне – асноўную ролю («канфе-
рансье») выконвае Д. Астрахан, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, 
які прадстаўляецца гледачу пераважна як бацька шасцярых дзяцей. 
Такім чынам, аўдыторыя з самага пачатку праграмы бачыць у ім экс-
перта ў сямейных пытаннях, добрага і спагадлівага бацьку. Акрамя 
прадстаўлення нумароў, вядучы інтэрв’юіруе дзяцей, якія выходзяць 
на сцэну, каардынуе дыялог з суддзямі (І. Абалян, Ю. Вашчуком і інш.) 
і творчым кіраўніком праекта, галоўнай настаўніцай дзяцей С. Ста-
цэнка. Героі праграмы з’яўляюцца «персанажамі з гісторыяй», «кан-
курсантамі», «канкурэнтамі», «вучнямі». Пры гэтым у адносінах адзін 
да аднаго яны таксама выконваюць эмацыянальныя ролі «сяброў» 
і «партнёраў». 

Варта звярнуць увагу на стратэгію тэлевытворчасці: у праграме 
няма прынцыпу выбарнасці і жорсткай канкурэнцыі, якія традыцый-
ныя шоу-талентаў перанялі ў працэсе трансфармацыі вэраеці праз 
уключэнне ў яго асобных элементаў рэаліці-шоу (унутранае спабор-
ніцтва, дзённікі-справаздачы, характэрныя для шоу-профі, і інш.). 
Такі падыход дазваляе псіхалагічна не траўміраваць дзяцей: удзель-
нікі застаюцца ў праекце да самага канца і праходзяць увесь цыкл на-
вучання, суддзі нікога не прыніжаюць, не выказваюць рэзкіх суджэн-
няў, не прымушаюць канкурсантаў асэнсоўваць тое, на што яны не 
здольны з-за свайго ўзросту. Перамога ў конкурсе вызначаецца не па 
прынцыпе «хто апошні застаўся», а праз фінальную колькасць набраных 
«зорачак», якія можна было атрымаць ад гледачоў у зале, тэлегледа-
чоў, суддзяў, настаўнікаў, гасцей-селебрыці і інш. Акрамя агульнага 
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конкурсу, лепшы нумар выбіраецца і ў кожным асобным канцэрце – 
праз галасаванне гледачоў і тэлегледачоў.  

Прыведзеная стратэгія тэлевытворчасці, на наш погляд, свед-
чыць аб прафесіянальным падыходзе беларускіх вытворцаў, адказ-
насці за фінальны прадукт. Асабліва заўважна гэта ў бягучы момант, 
калі расійскі тэлеканал НТВ запусціў аналагічны праект «Ты супер!» 
(2017), які, па сутнасці, з’яўляецца гібрыдам «Я спяваю!» і шоу «Го-
лас»: дзеці са складаным лёсам змагаюцца за права праявіць сябе на 
вакальным спаборніцтве. Пры гэтым выпускі пабудаваны па стан-
дартнай схеме, калі дзеці выступаюць, журы вызначае іх права на 
працяг удзелу ў праекце праз візуальны сігнал, пасля чаго прапану-
ецца крытыка. Як бы ні імкнуліся суддзі змякчыць свае каментарыі, 
канкурсанты растройваюцца ўжо ў заканчэнні выступаў, таму да-
лейшая камунікацыя з вядучымі з’яўляецца складанай. Гледачу замест 
ідэі працяглай працы для дасягнення поспеху прапануецца пасыл, 
што важна камусьці спадабацца ці не спадабацца і быць эфектным. 
За кошт гэтага ідэйная частка праграмы невыразная, нягледзячы на 
моцную канцэпцыю прыцягнення ўвагі да праблем дзяцінства і юных 
талентаў. У любым выпадку сам факт таго, што расійскія тэлевы-
творцы паўтараюць ідэі беларускага тэлебачання (сацыяльна-му-
зычная праграма НТВ выйшла, калі ўжо некалькі гадоў існавала 
«Я спяваю!»), высокапрафесійна характарызуе нашых вяшчальнікаў, 
падкрэслівае іх крэатыўнасць, актуальнасць выбраных тэм і сродкаў 
рэалізацыі творчай задумы.  

Калі гаварыць аб вонкавым афармленні шоу «Я спяваю!», варта 
адзначыць, што яе візуальнае аздабленне выканана якасна і яскра-
ва. Вялікая зала Палаца Рэспублікі дазваляе размясціць выступоўцаў 
у момант выканання нумара, астатніх канкурсантаў і суддзяў на 
сцэне адначасова, што дазваляе кампаніі скараціць выдаткі за кошт 
адсутнасці дадатковых дэкарацый і пры гэтым перанесці ўсё дзеян-
не ў адно месца і прапанаваць шоу па-за тэлебачаннем – пазіцыяна-
вацца не толькі як тэлевізійны праект, але і як серыя дабрачынных 
канцэртаў. Такі варыянт успрымаецца складаней, чым традыцыйнае 
для многіх падобных шоу размеркаванне персанажаў па асобных ла-
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кацыях (асобна – журы, асобна – канкурсанты ў чаканні свайго ну-
мара і г. д.), і вымагае наяўнасці прафесійных чалавечых рэсурсаў. 
У цэлым аператары і відэаінжынеры спраўляюцца з пастаўленай за-
дачай: здымка вядзецца некалькімі камерамі, забяспечана разнас-
тайнасць ракурсаў. Аднак рэжысёрам, на наш погляд, варта лепш 
прадумваць саму падачу музычных нумароў, каб рытм выявы лепш 
гарманіраваў з дынамікай пастаноўкі і тэмпарытмам кожнай песні: 
бывае, падчас здымкі вельмі дынамічных трэкаў камера рухаецца 
занадта павольна, змена планаў не такая частая і цікавая, як магчы-
ма было б зрабіць. Так, у фінальным выпуску пятага сезона ў нума-
ры К. Борыса на песню «She’s got it» мы бачым на заднім плане та-
нец апранутых у ружовае дзяўчат на фоне зялёнай сценкі з раслін. 
Выява прадстаўляецца карцінай дзеяння з камеры-крана: траектор-
ная здымка дае агульны план, на якім відаць і канкурсанта, і балет, 
але эфектнасць і рытмічнасць можна палепшыць, калі б рэжысёры 
прапанавалі не адзін доўгі план, а мантаж-чаргаванне больш буй-
ных выяў танцораў з розных ракурсаў са здымкай артыста. Гэта маг-
ло б даць і гарманічны баланс колераў у кадры, паколькі празмерна 
яскравы фон адцягвае ўвагу ад самога выканаўцы.  

Візуальны шэраг праграмы ўключае таксама шмат выяў эмоцый 
гледачоў у зале – такая стратэгія спрыяе салідарызацыі гледачоў 
з цэнтральнымі гісторыямі праекта. Праз здымку залы мы таксама 
можам бачыць, як рэалізуецца студыйны інтэрактыў: гледачы націска-
юць на спецыяльныя пульты, каб выбраць лепшы нумар канцэрта. 
Знешні студыйны інтэрактыў прадстаўлены 24-гадзінным платным 
смс-галасаваннем тэлегледачоў, грошы ад якога накіроўваюцца на 
дабрачынныя мэты (напрыклад, у апошнім сезоне – на дапамогу ў Рэс-
публіканскі навукова-практычны цэнтр дзіцячай анкалогіі, гематало-
гіі і імуналогіі), вынікі абвяшчаюцца ў перадачы «Наша раніца» праз 
некалькі дзён. Праект мае ўласную старонку на сайце канала, дзе можна 
атрымаць дадатковую інфармацыю, паглядзець фотаздымкі і пакінуць 
меркаванне, і відэархіў на Youtube.  

Такім чынам, «Я спяваю!» з’яўляецца прыкладам якаснага інстру-
мента ўзаемадзеяння грамадства са СМІ праз забаўляльны кантэнт: 
вяшчальнік праз лёгка ўспрымальную форму і сродкі інтэрактыву ак-
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туалізуе важныя ідэі і пры гэтым дазваляе гледачам прыняць удзел 
у вырашэнні праблем. Менавіта стратэгія стварэння забаўляльнай пуб-
ліцыстыкі з выкарыстаннем вялікай колькасці прыёмаў інфатэйнменту, 
прыкладам якой з’яўляецца рэалізацыя шоу «Я спяваю!» і шэрагу іншых 
прааналізаваных праграм, на наш погляд, вырашае максімум праблем: 
ахоп аўдыторыі, трансляцыя ідэалагічнага складніка, пераадоленне 
супраціўлення, запуск механізмаў салідарызацыі і ўцягванне гледача 
ва ўзаемадзеянне праз СМІ. 

 
 

4.3. МАДЭРНІЗАЦЫЯ ТЭЛЕВЫТВОРЧАСЦІ 
ПАДЧАС ТРАНСЛЯЦЫІ ПРЫЯРЫТЭТАЎ 

ДЗЯРЖАЎНАЙ ІНФАРМАЦЫЙНАЙ ПАЛІТЫКІ 
 
Праведзены аналіз і вынікі двух анкетаванняў дазволілі абагульніць 

праблемы ўжывання тых ці іншых рэсурсаў тэлежурналістыкі і прапана-
ваць пэўныя рэкамендацыі для медыяпрафесіяналаў. 

Чалавечы капітал тэлебачання. Актуальны беларускі тэлеві-
зійны кантэнт характарызуецца нізкай ступенню персаніфікаванас-
ці. Чалавек індывідуальны ў межах катэгорыі аўтара ў большасці 
даследаваных праектаў праяўляецца слаба. Выключэнне складаюць 
«Дыханне планеты», «Справа прынцыпу» і «Адзін супраць усіх», 
уплыў якіх у многім абумоўлены асобай і паводзінамі экраннага ка-
мунікатара.  

Анкетаванне маладой аўдыторыі прадэманстравала нізкую пазна-
вальнасць беларускіх медыяперсон (у тым ліку вядучых, журналістаў 
і інш.), што гаворыць аб неабходнасці працы над іх іміджам, комплекс-
най стратэгіі піяру журналістаў і вядучых, а таксама пошуку яскравых 
новых экранных камунікатараў, якія здолелі б прыцягнуць гледача 
і пры гэтым удзельнічаць у рэалізацыі дзяржаўных інфармацыйных 
задач. Эфектыўнасці і дзейснасці нацыянальнай тэлевізійнай журна-
лістыкі, на наш погляд, садзейнічала б максімальнае пашырэнне працы 
ў кадры журналістаў-прафесіяналаў, паколькі гэта, па-першае, павы-
сіла б якасць падачы (журналісты лепш разумеюць спецыфіку тэлеві-
зійнай камунікацыі), па-другое, эксплікавала б персаніфікаванасць 
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перадач з-за адсутнасці апасродкаванасці перадачы сэнсаў, характэр-
най для трансляцыі ідэй праз дадатковых вядучых.  

Імкненне медыякампаній да скарачэння выдаткаў на тэлевытвор-
часць можа быць падтрымана праз усеагульнае засваенне журналіс-
тамі базавых навыкаў аператараў, відэаінжынераў і іншых членаў 
здымачнай групы. Універсалізм кампетэнцый журналістаў дазволіў 
бы больш дакладна рэалізаваць творчую задуму ў невялікіх праектах, 
калі аўтар можа самастойна зняць і зманціраваць перадачу, не губля-
ючы час на ўдакладненні працы з тэхнічным персаналам. У сувязі 
з гэтым павышэнне кваліфікацыі ці перападрыхтоўка каманды пра-
ектаў працавала б на павышэнне якасці і эфектыўнасці выніковага 
медыяпрадукту. 

Стварэнне любога журналісцкага твора павінна пачынацца з выз-
начэння канкрэтнага мэтавага адрасата і асэнсавання яго патрэб, та-
му важным напрамкам працы айчынных тэлевытворцаў, на наш по-
гляд, можа стаць маніторынг канкрэтных аўдыторных груп. Дзейсны 
варыянт – распрацоўка рэдакцыямі базы даных, якая будзе змяшчаць 
сацыяльную і псіхалагічную характарыстыку розных адрасатаў, і пры-
значэнне адказных супрацоўнікаў, якія будуць здзяйсняць маніто-
рынг, аналізаваць актуальныя дэмаграфічныя звесткі, абнаўляць ін-
фармацыю і аператыўна прадстаўляць кароткія агляды для вытворцаў 
новых праграм. Наяўнасць такой базы дапамагла б прагназаваць дзейс-
насць камунікацыі, рэакцыю мэтавай аўдыторыі, выбіраць прагматыч-
ныя рэсурсы ўздзеяння для ажыццяўлення дзяржаўных інфармацыйных 
прыярытэтаў з большай эфектыўнасцю, абыходзіць магчымыя варыян-
ты псіхалагічнага супраціўлення перакананню.  

Актуальнымі па-ранейшаму з’яўляюцца даследаванні рэйтынгаў 
ахопу і папулярнасці тэлеканалаў і асобных тэлепраграм, аператыў-
насць якіх абумоўлівае гнуткасць вытворчасці, магчымасць падладж-
вацца пад аўдыторыю, карэкціраваць выбар рэсурсаў праз ацэнку 
ахопу ўздзеяння і прыцягальнасці эфірнага прадукту. 

Актуальныя прагматычныя стратэгіі. Аналіз прагматычных рэ-
сурсаў, ужытых у выбраных праграмах, сведчыць аб разнастайнасці 
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сродкаў пераканання беларускіх праграм. Вытворцам новых праектаў 
пажадана, на наш погляд, максімальна імкнуцца спалучаць прамую 
і ўскосную стратэгіі пераканання, пры гэтым базавая павінна вызна-
чацца на аснове аналізу зацікаўленасці аўдыторыі і яе светапогляду. 
Паколькі ўскоснае перакананне больш універсальнае, асобныя яго 
элементы могуць быць ужыты ў праграмах розных жанраў (салідары-
зацыя з мадэратарамі і героямі, стварэнне настрою перад падачай 
важных фактаў і інш.) і павысіць глыбіню пераканання. 

З комплексных спосабаў пераканання перспектыўнай для бела-
рускага тэлебачання можа быць, напрыклад, пакуль не папулярная 
ў айчынным эфіры карнавальная стратэгія, якая прадугледжвае зме-
ну адносін да тых ці іншых сацыяльных груп праз стварэнне іміджаў 
і размеркаванне асноўных камунікатыўных роляў, або прэзентацыя 
сур’ёзных ідэй у выглядзе наратываў, асабліва з выкарыстаннем ін-
фатэйнменту, што абумоўлена спецыфікай успрыняцця сучаснага 
гледача.  

Калі журналісты ставяць на мэце трансляцыю канкрэтных дзяр-
жаўных ідэй, неабходным з’яўляецца вывучэнне стартавых погля-
даў глядацкай аўдыторыі адносна пазіцый, якія прэзентуюцца. 

Так, даследаванне моладзі як прыярытэтнай у сучасных грамадс-
ка-палітычных умовах фокус-групы прадэманстравала недахоп мэта-
накіраваных праграм пэўнай тэматыкі, зацікаўленасць у перадачах 
прафарыентацыйнага кшталту, недастаткова дакладнае ўяўленне аб фе-
номенах беларускай культуры і інш. Анкетаванні, праца з фокус-гру-
памі, тэлефонныя апытанні, інтэрнэт-інтэрактыў – сярод актуальных 
сродкаў, здольных выявіць светапоглядную базу, з якой журналісту 
неабходна працаваць, а таксама магчымыя праблемы, звязаныя з кан-
тэкстам уздзеяння. 

Асобнай прагматычнай стратэгіяй беларускага тэлебачання мож-
на лічыць дбайнае праграмаванне эфіру, паколькі ад якаснага раз-
мяшчэння праграмы ў сетцы вяшчання залежыць ахоп аўдыторыі 
і ступень эфектыўнасці. Журналісты здольныя пры фармулёўцы но-
вай канцэпцыі абгрунтаваць для кіраўніцтва неабходны час трансля-
цыі праз спецыфіку мэтавай аўдыторыі і кантэкст вяшчання. Пасля 
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выхаду прадукту ў эфір аптымальны варыянт – забяспечыць доступ 
да архіваў праз інтэрнэт-рэсурсы. 

Жанравы прыярытэт. Аналіз жанравых рэсурсаў вызначыў запат-
рабаванасць у беларускіх гледачоў інфармацыйных і інфармацыйна-
забаўляльных праграм. З гэтай прычыны асаблівая ўвага павінна на-
давацца якасці падобных прадуктаў і іх змястоўнаму напаўненню. 
Калі ў сацыяльнай скіраванасці інфармацыйных перадач сумнявацца 
не прыходзіцца, беларускі забаўляльны кантэнт усё яшчэ валодае не-
раскрытым патэнцыялам для адлюстравання ў ім важных дзяржаўных 
прыярытэтаў. Найважнейшай тэндэнцыяй, на наш погляд, павінна 
стаць вытворчасць інфармацыйна-забаўляльных праграм публіцыс-
тычнага характару, якія, як прааналізаваныя праекты «Я спяваю!», 
«Панаехалі», «Зваротны адлік» і інш., будуць з дапамогай ускоснага 
спосабу пераканання даносіць важнасць вечных каштоўнасцей, транс-
ліраваць асноўныя дзяржаўныя ідэалагічныя пазіцыі, выклікаць гонар 
за радзіму і яе грамадзян. 

Аналіз жанравых форм беларускага тэлебачання дазволіў вызна-
чыць прычыны глядацкай цікавасці да асобных аналітычных праграм 
(«Галоўны эфір», «Контуры»). Сярод іх – спецыфіка падачы інфарма-
цыі, спалучэнне агляду фактаў і лагічных аргументаў з прыёмамі ін-
фатэйнменту, адметныя сродкі ўздзеяння на эмоцыі (ускоснае пера-
кананне ў дадатак да прамой аргументацыі). Аналітычныя праграмы 
з перавагай класічнай прамой падачы інфармацыі («Клуб рэдактараў», 
«Актуальнае інтэрв’ю» і інш.) характарызуюцца горшымі рэйтынгамі 
(гл. дадатак А). Вялікую аўдыторыю ў межах працы з аналітыкай 
прыцягвае жанр ток-шоу («Форум», «Справа прынцыпу»), які, нягле-
дзячы на раскрыццё важных тэм, у аснове здольны трымаць увагу за 
кошт спецыфікі ролевай відовішчнай камунікацыі інфармацыйна-за-
баўляльных жанраў. Такім чынам, сёння тэлежурналістам неабходна 
пераасэнсаванне напаўнення аналітычных праектаў, асабліва арыен-
таваных на маладую аўдыторыю. 

Маўленчыя рэсурсы. Да найбольш запатрабаваных напрамкаў 
аптымізацыі працы з маўленчымі рэсурсамі тэлебачання можам ад-
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несці арганізацыю ролевай камунікацыі, падбор яскравых герояў, 
распрацоўку стратэгій інтэрактыву з аўдыторыяй. 

Добра прыдуманыя ролі ўдзельнікаў тэлевізійнага ўзаемадзеяння 
дазволяць павышаць якасць драматургіі праектаў, эфектыўнасць рас-
крыцця тэм, падтрымліваць прагматычныя прыёмы (ствараць іміджы, 
перасоўваць акцэнты на найбольш важныя ідэі, узмацняць нараты-
вы і інш.).  

Падбор герояў зроблены з улікам мэтавай аўдыторыі, праз свае 
маўленчыя паводзіны могуць дапамагчы абысці псіхалагічнае супра-
ціўленне перакананню (напрыклад, эйджызм), узмацніць сувязь гле-
дача з прэзентаванымі прыярытэтамі праз працэсы салідарызацыі 
і ідэнтыфікацыі. 

Дыялагізацыя камунікатыўнай прасторы пасродкам тэхнічных 
рэсурсаў інтэрактыўнасці, адэкватная яе каардынацыя з дапамогай 
маўленчых стратэгій прапануюць магчымасць арганізаваць узаема-
дзеянне СМІ і/або іншых дзяржаўных інстытутаў з грамадзянамі, апе-
ратыўна атрымаць рэакцыю і скарэкціраваць падачу фактаў, а таксама 
задзейнічаць новую аўдыторыю, уключыць яе ў працэс вытворчасці, 
знайсці новых цікавых герояў для будучых праектаў. Да таго ж інтэр-
актыўнасць можа забяспечыць дынаміку вяшчання і ўмоўна расцяг-
нуць эфірны час праекта. 

Тэхналагічны працэс. Да перспектыў выкарыстання тэхналагіч-
ных рэсурсаў беларускай тэлежурналістыкі падчас фарміравання по-
глядаў адносіцца павышэнне якасці аўдыявізуальнага рада, дынаміч-
насці мантажу праграм – асабліва пры арыентацыі на маладзёжную 
аўдыторыю, пошук новых рашэнняў арганізацыі студыйнай прасторы 
(напрыклад, вывад дадатковай інфармацыі на плазменныя экраны, 
ужыванне элементаў віртуальнай студыі інш.), пашырэнне платформ 
інтэрактыўнасці, у тым ліку стварэнне гульнявых пляцовак і выбар 
канвергентнай стратэгіі працы з кантэнтам. 

Адным з асноўных напрамкаў для развіцця тэхналагічнага аспекту 
працы беларускіх тэлежурналістаў сёння можа быць якасная аргані-
зацыя вэб-рэсурсу канала ці праграмы для забеспячэння камфортнас-
ці доступу і разнастайнасці інфармацыі, стварэнне дадатковых версій 



 

паведамленняў, прыдатных для новага асяроддзя канвергенцыі ме-
дыя. 

Падключэнне да камунікацыі інтэрактыўных сродкаў інтэрнэту, 
мадэрнізацыя сайтаў дазволяць тэлевізійным рэдакцыям ахапіць максі-
мум аўдыторыі і арганізаваць віруснае распаўсюджванне ідэй за кошт 
камунікацыі на альтэрнатыўных платформах (сайты, акаўнты ў сац-
сетках і інш.).  

Такім чынам, можна зрабіць выснову, што беларуская тэлевізійная 
журналістыка валодае значным чалавечым капіталам, прагматычным, 
жанравым, маўленчым і тэхналагічным рэсурсным патэнцыялам, 
раскрыццё якога абумоўлена ідэалагічнымі задачамі, рэдакцыйнай 
палітыкай каналаў, кантэкстам вяшчання і спецыфікай мэтавых ад-
расатаў праграм. Пры пэўнай аптымізацыі працы журналістаў ме-
дыякампаніі могуць узмацніць эфектыўнасць удзелу ў рэалізацыі 
асноўных дзяржаўных прыярытэтаў, а таксама павысіць якасць на-
цыянальнага вяшчання і яго прыцягальнасць для разнастайных груп 
аўдыторыі. 
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 
 
 
У Беларусі тэлевізійныя СМІ функцыянуюць па законах рынку 

ў кантэксце асноўных ідэалагічных стратэгій краіны і актыўна аказва-
юць падтрымку дзяржаве ў рэалізацыі ключавых напрамкаў інфарма-
цыйнай палітыкі, якая прадугледжвае здольнасць улады ўздзейнічаць 
на свядомасць людзей праз распаўсюджванне масавай інфармацыі ў 
адпаведнасці з ўласнымі і грамадскімі інтарэсамі. Вялікі патэнцыял тэ-
левізійнай вытворчасці ў рэалізацыі дзяржаўных інфармацыйных 
прыярытэтаў звязаны з вядучым становішчам тэлебачання ў інфарма-
цыйным полі Беларусі і папулярнасцю айчынных тэлеканалаў у насе-
льніцтва. Канвергенцыя медыя, дыгіталізацыя, глабалізацыя, функ-
цыянаванне тэлежурналістыкі ва ўмовах трансфармацыі грамадства 
карыстання ў «грамадства спектакля» і іншыя сучасныя тэндэнцыі 
абумоўліваюць перспектыўнасць тэлевізійных медыятэкстаў у фармі-
раванні грамадскай думкі праз аўдыявізуальную ўплывовую прыроду 
феномена, блізкасць узаемадзеяння з гледачом да культуры міжасо-
баснага кантакту, магчымасць аператыўна перадаваць паведамленні 
і адсочваць адваротную сувязь праз шматварыянтнае мультыэкран-
нае тэлеглядзенне.  

Дзяржаўныя інфармацыйныя прыярытэты як аснова дзяржаўнай 
інфармацыйнай палітыкі краіны адлюстраваны ў пастулатах яе закана-
даўчых актаў. Базавыя напрамкі дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі 
Рэспублікі Беларусь уключаюць забеспячэнне доступу да грамадска знач-
най інфармацыі, рэалізацыю канстытуцыйнага права грамадзяніна на 
свабоду слова, выхаванне і навучанне насельніцтва ў ключы патрыя-
тызму і грамадзянскай адказнасці, развіццё чалавечага патэнцыялу 
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і матывацыю людзей да эфектыўнай працы, стымуляванне прадпры-
мальніцтва, падтрымку ініцыятыўнасці людзей у розных сферах са-
цыяльнага жыцця, рэкламаванне брэнда краіны на міжнароднай арэне, 
развіццё беларускага ўнутранага турызму, захаванне гісторыка-куль-
турнай спадчыны, актуалізацыю нацыянальнай культуры, папуляры-
зацыю здаровага ладу жыцця і экалагічных каштоўнасцей і інш.  

Рэалізацыя інфармацыйных прыярытэтаў краіны цесна звязана з 
яе ідэалогіяй і фарміраваннем нацыянальнай ідэі, паколькі выяўляе 
асноўныя тэндэнцыі развіцця грамадства і фарміраванне яго каштоў-
насцей. Тэлебачанне прымае актыўны ўдзел у пазначаным працэсе 
і з’яўляецца вядучым суб’ектам дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі. 

Асаблівае значэнне ў прыведзеным кантэксце набывае фарміра-
ванне поглядаў моладзі. У адпаведнасці з палажэннямі асноўных 
дзяржаўных праграм яна з’яўляецца найважнейшым аб’ектам дзяр-
жаўнай інфармацыйнай палітыкі, яе выхаванне і адукацыя (у тым ліку 
з дапамогай рэсурсаў тэлебачання) гарантуюць паспяховае развіццё 
грамадства ў цэлым. Да таго ж маладыя грамадзяне характарызуюцца 
гнуткім светаўспрыманнем, што дазваляе найбольш эфектыўна зама-
цоўваць дзяржаўныя ідэі і матываваць беларусаў да ўдзелу ў дыску-
сіях па ключавых праблемах. 

Пад моладдзю ў дзяржаўных дакументах маюцца на ўвазе грама-
дзяне ва ўзросце ад 14 гадоў да 31 года.  

Кагнітыўныя здольнасці і камунікатыўны вопыт маладога адраса-
та абумоўлены прыналежнасцю да адной з трох узроставых падгруп: 
старэйшыя школьнікі (14–17 гадоў) – знаходзяцца ў працэсе стален-
ня, фарміравання ідэнтычнасці і навыкаў абстрактнага мыслення; 
студэнцкая моладзь (18–22 гады) – імкнецца ўладкавацца ў жыцці, 
знайсці сваё прызванне і інш.; працуючая моладзь/выпускнікі (23–
31 год) – знаходзіцца на фінальным этапе сталення, працягвае шу-
каць сябе і імкнецца захаваць набытае.  

З пункту гледжання культуры моладзь дэманструе значны зрух да 
індывідуалізму ўнутры беларускай калектывісцкай скіраванасці. З’я-
ва прадугледжвае сумеснае вырашэнне грамадска значных праблем, 
але арыентацыю на сябе і вынікі ўласнай працы ў прыватным жыцці. 
Беларуская моладзь уяўляе сабой пераважна сукупнасць прадстаўні-
коў гарадской культуры. Малодшая і часткова сярэдняя падгрупы 
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ўтвараюць уласны культурны феномен – маладзёжную культуру, якая 
мае яскрава выражаны геданістычны характар і пастаянную патрэбу 
ў прызнанні аднагодкамі. 

Беларускай моладзі характэрны прагматычнасць, скіраванасць на 
самарэалізацыю ў разумовай, інтэлектуальнай сферах, адносная амбі-
цыйнасць, моцная эмацыйная прывязанасць да сям’і, шанаванне ся-
мейных каштоўнасцей, вызначэнне бацькоў і сяброў у якасці адзіных 
аўтарытэтаў. Агульны эмацыйны стан мэтавай групы з большасці па-
зітыўны.  

Праведзены аналіз дазволіў зрабіць выснову, што большасць ас-
ноўных пазіцый інфармацыйнай палітыкі краіны адносна маладых 
беларусаў ажыццяўляецца паспяхова. Даследаваная аўдыторыя забяспе-
чана грамадска значнай інфармацыяй, мае права выказвацца і рэалізоў-
ваць творчы патэнцыял. Беларуская моладзь жадае творча развівацца, 
выдатна ставіцца да беларускай мовы і культурных каштоўнасцей 
краіны, хоча падарожнічаць і пашыраць свае веды аб ёй, праяўляе 
талерантнасць і адкрытасць да замежных гасцей, прапануе цікавыя 
ідэі адносна развіцця ўнутранага турызму. Акрамя таго, беларуская 
моладзь імкнецца весці здаровы лад жыцця, правільна харчавацца 
і займацца спортам, паважае дасягненні паспяховых беларускіх спарт-
сменаў і ўвогуле лічыць, што таленавітыя людзі – адзін з найважней-
шых скарбаў нашай краіны. 

Пры гэтым быў выяўлены шэраг перспектыўных напрамкаў раз-
віцця: адчуваецца недахоп медыятэкстаў і інфармацыйна-выхаваў-
чых мерапрыемстваў, прысвечаных асноўным законам і нормам, 
найбольш запатрабаваным прафесіям і матывацыі да эфектыўнай 
працы, перспектыўнасці вядзення бізнесу ў Беларусі. Таксама выяў-
лена вялікая патрэба ў арыентаваных канкрэтна на маладога спажыў-
ца матэрыялах аб беларускай ідэалогіі, культуры і геаграфіі, якія не 
толькі пашыраць яго кругагляд адносна актуальных рэалій, але і да-
дадуць гонару за мінулае, актывізуюць захапленне сучаснымі скарба-
мі беларускага народа. Тыражыраванне наратываў аб культурных 
дзеячах, ператварэнне пісьменнікаў і іншых творчых людзей у ме-
дыйных персон, на наш погляд, дазволяць вывесці на пярэдні план 
важных, але пакуль малавядомых аўдыторыі герояў, дэманстрацыя 
прадстаўнікоў таленавітай моладзі палепшыць стаўленне да той ці 
іншай сферы дзейнасці ўвогуле. 
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Спецыфіка тэлевізійнай камунікацыі маладых беларусаў уключае 
шэраг тэндэнцый, сярод якіх найважнейшымі лічым наступныя: 

1. Запатрабаванасць мульціэкраннага тэлепрагляду: першасная 
прылада – камп’ютар, другая – тэлевізар. Папулярнасць малых га-
джэтаў узрастае ў прадстаўнікоў малодшай падгрупы. 

2. Найбольшая папулярнасць тэлеканалаў з вялікай колькасцю за-
баўляльнага кантэнту. 

3. Да папулярных формаў і жанраў адносяцца інфармацыйныя вы-
пускі, ранішнія каналы, інфармацыйна-забаўляльныя тэлечасопісы, 
усе віды тэлешоу і інш. Інфармацыйна-аналітычныя перадачы з боль-
шасці дэманструюць нізкую эфектыўнасць. 

4. Поўная адсутнасць любімых медыйных персанажаў – у боль-
шасці выпадкаў моладзь нават не здольна ўзгадаць пэўныя імёны вя-
дучых, што гаворыць аб нізкай эфектыўнасці працы камунікатараў. 

На аснове аналізу акрэсленай спецыфікі тэлевізійнай камунікацыі 
і магчымых падыходаў да вывучэння тэлежурналістыкі як сферы 
дзейнасці і як корпуса медыятэкстаў намі было выяўлена, што выву-
чэнне аптымальных сродкаў для рэалізацыі прыярытэтаў дзяржаўнай 
інфармацыйнай палітыкі на тэлебачанні магчыма праз спалучэнне 
рэсурснага падыходу з дыскурсным аналізам. У гэтым выпадку тэле-
візійны твор разглядаецца не як статычны вынік тэкставай дзейнасці, 
а як прадукт, які функцыянуе ў пэўным кантэксце, валодае прагма-
тычнымі і камунікатыўнымі характарыстыкамі, пры гэтым эфектыў-
насць тэлебачання характарызуецца ў залежнасці ад дасягнення ка-
мунікатыўнай мэты праз выкарыстанне ці невыкарыстанне пэўных 
спецыфічных рэсурсаў.  

Пад тэлевізійнымі рэсурсамі разумеецца сістэма сродкаў, якая даз-
валяе ажыццявіць ператварэнне творчай задумы ў адэкватную задачам 
вяшчальнікаў эфірную форму тэлевізійнага прадукту. Праведзены ана-
ліз працэсу вытворчасці дазволіў змадэліраваць комплексную стратэгію 
стварэння тэлевізійных медыятэкстаў і размеркаваць рэсурсы па групах 
у межах канкрэтнай сістэмы. Так, рэсурсы тэлебачання ўключаюць 
сродкі тэхнічныя (абсталяванне і праграмнае забеспячэнне) і творчыя 
(рэсурсы працы). Апошняя група вызначае стратэгіі тэлевізійнай твор-
часці, што дыферэнцыруе рэсурсы на камунікатыўна-прагматычныя, 
жанравыя і тэхналагічныя, вылучэнне якіх абумоўлена спецыфікай па-
будовы аўдыявізуальнага медыятэксту. 
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Камунікатыўна-прагматычныя рэсурсы ўключаюць прагматычныя, 
чалавечыя і маўленчыя сродкі, якія рэгламентуюць ажыццяўленне праг-
матычнай мэты праз узаемадзеянне адрасанта з адрасатам.  

Прагматычныя рэсурсы дазваляюць распрацаваць лінію перака-
нання і спрагназаваць магчымыя праблемы дэкадзіравання сэнсаў. 
Вытворцы выбіраюць паміж прамой і ўскоснай стратэгіямі ў залеж-
насці ад матываванасці і кагнітыўных здольнасцей аўдыторыі. Прамое 
перакананне падыходзіць перш за ўсё для зацікаўленай аўдыторыі, 
здольнай да асэнсавання дэталей, і заснавана на пэўным парадку, 
колькасці і якасці рацыянальных аргументаў. Ускоснае перакананне 
ўздзейнічае на эмоцыі аўдыторыі праз аналогіі, пабудову парасацыя-
льных 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 уздзеян-
ня – пабудова наратываў, мэйк-оўвэр, культурная адаптацыя і інш.  

Чалавечыя рэсурсы актывізуюць прагматычныя прыёмы і стратэ-
гіі тэлебачання, да іх мы адносім аўтараў, вядучых/журналістаў у кад-
ры, гасцей праграмы, гледачоў у студыі і тэлеаўдыторыю. Катэгорыю 
аўтара прадстаўляюць спецыялісты, якія закладваюць у медыятэксты 
ідэі ДІП, кіруюць калектыўнай вытворчасцю, выяўляюць інтарэсы са-
цыяльных груп. У катэгорыю вядучага/журналіста ў кадры ўваходзяць 
экранныя камунікатары, што даносяць 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 драма-
тургія праграмы, каардынуецца студыйная дзея – іх запрашаюць з мэ-
тай больш глыбокага і ўсебаковага раскрыцця тэм і/або салідарызацыі 
з адрасатам. У катэгорыю гледачоў у студыі ўключаны дапаможныя 
камунікатары-назіральнікі, якія забяспечваюць эмацыянальную пад-
трымку дыялогу, выконваюць дадатковыя 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, кагнітыў-
ныя і іншыя характарыстыкі абумоўліваюць выбар сродкаў вытвор-
часці.  
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Маўленчыя тэлевізійныя рэсурсы вызначаюць спецыфіку маўлен-
чых паводзін удзельнікаў экраннага ўзаемадзеяння і асаблівасці рэ-
жысуры праграмы. У залежнасці ад мадэлі камунікацыі («відовішча – 
рэакцыя», «пытанне – адказ», «суджэнне – контрсуджэнне», «дзеянне – 
контрдзеянне») вядучыя, героі і гледачы выбіраюць амплуа, з дапа-
могай якіх найлепш выяўляецца іх індывідуальнасць, рэалізуецца 
ідэя праграмы. Выбар мадэлі вядзення (монавядзенне/полівядзенне) 
спрыяе структураванасці і інтэрактыўнасці праекта. Праз размерка-
ванне роляў і распрацоўку драматургіі праграмы аўтары і рэжысёры 
здольны стварыць дынамічны прадукт, эфектыўнасць якога адлюст-
равана 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 дыс-
курснага падыходу класіфікацыя жанраў упершыню ўлічвае комплекс 
крытэрыяў: адносіны прадстаўленай інфармацыі да рэальнасці, спо-
саб аповеду фактаў і асноўная мэта стваральнікаў твораў. Яна ўключае 
жанры журналісцкія (інфармацыйныя, аналітычныя, інфармацыйна-
забаўляльныя, мастацка-публіцыстычныя) і нежурналісцкія (мастац-
ка-забаўляльныя і рэкламныя). Інфармацыйна-забаўляльная група 
твораў вызначана як найбольш перспектыўная для рэалізацыі асноў-
ных напрамкаў ДІП па прычыне варыятыўнасці стратэгій пераканан-
ня і масавасці. 

Тэхналагічныя рэсурсы абумоўліваюць спецыфіку аўдыявізуаль-
нага афармлення тэлеперадачы і прадугледжваюць падбор дэкара-
цый, карэктную арганізацыю здымачнай прасторы, абгрунтаванае 
спалучэнне розных відаў здымкі, мантаж з улікам мэты і патрэбнага 
тэмпарытму праграмы, далучэнне эстэтычнай і функцыянальнай гра-
фікі, тэхнічную арганізацыю інтэрактыву з тэлегледачамі.  

Асэнсаванае спалучэнне розных відаў тэлевізійных рэсурсаў га-
рантуе якасць і ўплывовасць прадукту і, адпаведна, перспектыўнасць 
медыятэксту ў фарміраванні грамадскай думкі ў цэлым і ў замацаван-
ні ідэалаў дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі ў прыватнасці. 
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Ацаніць эфектыўнасць розных фармальна-змястоўных варыянтаў 
прэзентацыі ідэй на беларускім тэлебачанні стала магчымым праз су-
пастаўленне вынікаў маніторынгу рэалізаванасці вылучаных пазіцый 
дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі адносна канкрэтнай мэтавай 
групы з выкарыстанымі ў медыятэкстах тэлевізійнымі рэсурсамі. 
Аналіз папулярнага ў моладзі тэлекантэнту выявіў наступныя тэндэн-
цыі ў выкананні выхаваўчых, арганізацыйных і адукацыйных задач: 

1. Канцэптуальны змест дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі прад-
стаўлены ў інфармацыйных, аналітычных і інфармацыйна-забаўляль-
ных жанрах. Паколькі глядач аддае перавагу апошнім, актуалізуюцца 
павышэнне іх фармальна-змястоўнай якасці і ідэалагічнае напаўненне.  

2. Беларускія тэлеканалы актыўна выкарыстоўваюць прыёмы і пра-
мога, і ўскоснага пераканання падчас пабудовы аргументацыі пры па-
дачы ідэалагічных тэм, сярод папулярных стратэгій – пабудова нара-
тываў, спасылка на аўтарытэты, стварэнне настрою перад падачай 
значнай інфармацыі (праз інфатэйнмент, асацыятыўны мантаж і інш.), 
размеркаванне роляў і г. д.  

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

4. Тэхналагічны аспект айчынных тэлепраграм характарызуецца 
адпаведным жанру і канцэпцыі спалучэннем прыёмаў арганізацыі 
студыйнай прасторы, метадаў здымкі і мантажу. Найбольшая відо-
вішчнасць уласціва інфармацыйна-забаўляльным жанрам. Інфарма-
цыйным і аналітычным праграмам характэрна лаканічнасць і стро-
гасць візуальнага афармлення, хоць ёсць і элементы інфатэйнменту 
(відэаўстаўкі, пастановачныя сцэны і інш.). 

На аснове вынікаў даследавання распрацаваны прапановы для 
айчынных тэлеканалаў па мадэрнізацыі вытворчасці. Для паспяховага 
ажыццяўлення прыярытэтаў дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі 
(пры аптымізацыі камунікацыі як з маладымі беларусамі, так і ўвогу-
ле) 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 ідэя-
мі папулярных жанраў, выкарыстанне комплекснага пераканання; 
паляпшэнне драматургіі перадач праз раліраванне і адэкватны пад-
бор экранных камунікатараў, падключэнне адрасата да дыялогу праз 
актуальныя сродкі інтэрактыву. Акрамя таго, забяспечыць ідэалагіч-
ную эфектыўнасць кантэнту дазволіць прадуманае праграмаванне 
эфіру.  

Такім чынам, пералічаныя шляхі аптымізацыі будуць спрыяць па-
вышэнню якасці айчыннага тэлевізійнага кантэнту, што не толькі 
дазволіць больш эфектыўна рэалізоўваць асноўныя мэты вяшчання, 
але і палепшыць імідж беларускіх тэлеканалаў як у рэспубліканскім 
медыяасяроддзі, так і на міжнароднай арэне, прыцягне новых гледа-
чоў, прадставіць перспектывы для рэкламадаўцаў, інвестараў і спон-
сараў, адпаведна, для пошуку новых сродкаў фінансавання вытвор-
часці і рэалізацыі перспектыўных праектаў.   
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ДАДАТАК А 
 

АСАБЛІВАСЦІ ТЭЛЕПРАГЛЯДУ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОЛАДЗІ* 
 

1. Запатрабаванасць маладзёжных тэлепраграм 
 

Табліца 1.1 
Рэйтынг праграм, пазначаных як «маладзёжныя» (аўдыторыя 14–31 год) 

 

Колькасць гледачоў Спадабалася 

Назва праграмы 
Усяго 

% ад усіх 
рэспан-
дэнтаў 

Усяго  
% ад 
гледа-
чоў 

Н
е 
сп
а-

да
ба
ла
ся

 

Н
е 
гл
я-

дз
еў

 (л
а)

 

Рэ
й-

ты
нг

, %
 

«Панаехалі» 382 30,25 240 62,83 142 757 19,00
«Капейка 
ў капейку» 

480 38,00 302 62,91 178 675 23,91

«Раскадроўка» 133 10,53 19 14,29 114 986 1,50 
«Зорны рынг» 314 24,86 113 35,99 201 807 8,95 
«Я спяваю!» 582 46,08 415 71,31 167 582 32,86
«Пра гаджэты» 225 17,81 108 48,00 117 890 8,55 
«Нашы» 212 16,79 108 50,94 104 903 8,55 
«Кіпень» 340 29,92 135 39,71 205 791 10,69
«Ікра» 209 16,55 40 19,14 169 905 3,17 
«Пін_код» 408 32,30 169 41,42 239 733 13,38
«Спяваючыя 
гарады» 

447 35,39 214 47,87 233 688 16,94

«Разумней не 
прыдумаеш» 

211 16,71 84 39,81 127 902 6,65 

«Вышэй за дах» 182 14,41 51 28,02 131 935 4,04 
«Хачу 
ў тэлевізар» 

415 38,86 112 26,99 303 721 8,87 

Нацыянальная 
прэмія «Ліра» 

225 17,81 97 43,11 128 895 7,68 

«Мы беларусы – 
мірныя людзі» 

200 15,84 79 39,50 121 926 6,25 

«Я магу» 236 18,69 135 57,20 101 870 10,69
 
* У апытанні ўдзельнічалі 1263 чалавекі.  
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Табліца 1.2 

Рэйтынг праграм, пазначаных як «маладзёжныя» (аўдыторыя 14–17 гадоў) 

Колькасць гледачоў  Спадабалася 

Назва праграмы 
Усяго  

% ад усіх 
рэспан-
дэнтаў 

Усяго 
% ад 
гледа-
чоў 

Н
е 
сп

ад
аб
ал
ас
я 

Н
е 
гл
яд

зе
ў 

(л
а)

 

Рэ
йт

ы
нг

, %
 

«Панаехалі» 152 37,91 110 72,37 42 228 27,43 

«Капейка 
ў капейку» 

167 41,65 119 71,26 48 213 29,68 

«Раскадроўка» 34 8,48 2 5,88 32 336 0,50 

«Зорны рынг» 64 15,96 28 43,75 36 303 6,98 

«Я спяваю!» 204 50,87 159 77,94 45 182 39,65 

«Пра гаджэты» 74 18,45 40 54,05 34 295 9,98 

«Нашы» 61 15,21 23 37,70 38 307 5,74 

«Кіпень» 119 29,68 57 47,90 62 256 14,21 

«Ікра» 62 15,46 13 20,97 49 308 3,24 

«Пін_код» 127 31,67 50 39,37 77 250 12,47 

«Спяваючыя 
гарады» 

113 28,18 62 54,87 51 260 15,46 

«Разумней 
не прыдумаеш» 

65 16,21 27 41,54 38 300 6,73 

«Вышэй за дах» 60 14,96 23 38,33 37 310 5,74  

«Хачу 
ў тэлевізар» 

128 31,92 42 32,81 86 251 10,47 

Нацыянальная 
прэмія «Ліра» 

63 15,71 23 36,51 40 306 5,74 

«Мы беларусы – 
мірныя людзі» 

54 13,47 20 37,04 34 316 4,99 

«Я магу» 74 18,45 46 62,16 28 293 11,47 



 297

Табліца 1.3 

Рэйтынг праграм, пазначаных як «маладзёжныя» (аўдыторыя 18–22 гады) 

Колькасць 
гледачоў  

Спадабалася 

Назва праграмы 

Усяго  
% ад усіх 
рэспан-
дэнтаў 

Усяго  
% ад 
гледа-
чоў Н

е 
сп
ад
аб
ал
ас
я 

Н
е 
гл
яд

зе
ў 

(л
а)

 

Рэ
йт

ы
нг

, %
 

«Панаехалі» 129 28,86 77 59,69 52 263 17,23

«Капейка 
ў капейку» 

191 42,73 123 64,40 68 219 27,52

«Раскадроўка» 58 12,98 9 15,52 49 332 2,01 

«Зорны рынг» 135 30,20 41 30,37 94 256 9,17 

«Я спяваю!» 219 48,99 156 71,23 63 192 34,90

«Пра гаджэты» 84 18,79 35 41,67 49 303 7,83 

«Нашы» 85 19,02 48 56,47 37 302 10,74

«Кіпень» 123 27,52 47 38,21 76 270 10,51

«Ікра» 84 18,79 18 21,43 66 303 4,03 

«Пін_код» 165 36,91 71 43,03 94 234 15,88

«Спяваючыя 
гарады» 

192 42,95 100 52,08 92 207 22,37

«Разумней не 
прыдумаеш» 

75 16,79 32 42,67 43 316 7,16 

«Вышэй за дах» 71 15,88 18 25,35 53 319 4,03 

«Хачу 
ў тэлевізар» 

162 36,34 47 29,01 115 235 10,51

Нацыянальная 
прэмія «Ліра» 

93 20,81 44 47,31 49 298 9,84 

«Мы беларусы – 
мірныя людзі» 

83 18,59 36 43,37  47 310 8,05 

«Я магу» 99 22,15 63 63,64 36 289 14,09
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Табліца 1.4 

Рэйтынг праграм, пазначаных 
як «маладзёжныя» (аўдыторыя 23–31 год) 

Колькасць 
гледачоў 

Спадабалася 

Назва праграмы 

Усяго  
% ад усіх 
рэспан-
дэнтаў 

Усяго  
% ад 
гледа-
чоў 

Н
е 

сп
ад
аб
ал
ас
я 

Н
е 
гл
я-

дз
еў

 (л
а)

 

Рэ
йт

ы
нг

, %
 

«Панаехалі» 101 24,75 53 52,48 48 266 12,99 

«Капейка 
ў капейку» 

122 29,90 60 49,18 62 243 14,71 

«Раскадроўка» 41 10,05 8 19,51 33 318 1,96 

«Зорны рынг» 115 28,19 44 57,77 71 248 10,78 

«Я спяваю!» 159 38,97 100 62,89 59 208 24,51 

«Пра гаджэты» 67 16,42 33 49,25 34 292 8,08 

«Нашы» 66 16,18 37 56,06 29 294 9,07 

«Кіпень» 98 24,02 31 31,63 67 265 7,60 

«Ікра» 63 15,44 10 15,87 53 294 2,45 

«Пін_код» 116 28,43 49 42,24 67 249 12,01 

«Спяваючыя 
гарады» 

142 34,80 52 36,62 90 220 12,75 

«Разумней не 
прыдумаеш» 

71 17,40 25 35,21 46 286 6,13 

«Вышэй за дах» 51 12,50 10 19,61 41 306 2,45 

«Хачу 
ў тэлевізар» 

125 30,64 23 18,40 102 235 5,64 

Нацыянальная 
прэмія «Ліра» 

69 16,91 30 43,48 39 291 7,35 

«Мы беларусы – 
мірныя людзі» 

63 15,44 23 36,51 40 299 5,64 

«Я магу» 63 15,44 25 39,68 38 288 6,13 
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2. Запатрабаванасць актуальных тэлепраграм  тэлеканала «Беларусь 2» 
 

Табліца 2.1 
Рэйтынг праграм тэлеканала «Беларусь 2» (аўдыторыя 14–31 год) 

 

Колькасць гледачоў Спадабалася 

Назва праграмы 
Усяго  

% ад усіх 
рэспан-
дэнтаў 

Усяго 
% ад 
гледа-
чоў 

Н
е 
сп
а-

да
ба
ла
ся

 

Н
е 
гл
я-

дз
еў

 (л
а)

 

Р
эй
ты
нг

, %
 

«Два рублі» 183 14,49 94 51,37 89 910 7,44 
«Элементарыум» 89 7,04 23 25,84 66 986 1,82 
«Кулінарны 
эксперымент» 

170 13,46 101 59,41 69 918 8,00 

«Панаехалі» 382 30,25 240 62,83 142 757 19,00
«Універ-шэф» 156 12,35 84 53,85 72 931 6,65 
«Моду народу» 193 15,28 110 57,00 83 900 8,71 
«Капейка 
ў капейку» 

480 38,00 302 62,91 178 675 23,91

«Барышня-
сялянка» 

345 27,32 239 69,28 106 771 18,92

«Арол і рэшка» 866 68,57 793 91,57 73 320 62,79
«Пра гаджэты» 225 17,81 108 48,00 117 890 8,55 
«Кіпень» 340 29,92 135 39,71 205 791 10,69
«Ікра» 209 16,55 40 19,14 169 905 3,17 
«Вышэй за дах» 182 14,41 51 28,02 131 935 4,03 
«Хачу ў тэлевізар» 415 38,86 112 26,99 303 721 8,87 
«Пін_код» 408 32,30 169 41,42 239 733 13,38
«Занадта шмат 
хвастоў» 

98 7,76 26 26,53 72 972 2,06 

«Чалавек-неві-
дзімка» 

223 17,66 123 55,16 100 869 9,74 

«Спортлато» 608 48,14 157 25,82 451 517 12,43
«Зразумець і 
абясшкодзіць» 

116 9,18 39 33,62 77 961 3,09 

«Я хачу гэта 
ўбачыць» 

133 10,53 67 50,38 66 943 5,30 

«Тэлебарометр» 638 50,51 452 70,85 186 505 35,79
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Табліца 2.2 
Рэйтынг праграм тэлеканала «Беларусь 2» (аўдыторыя 14–17 гадоў) 

 

Колькасць 
гледачоў  

Спадабалася 

Назва праграмы 
Усяго 

% ад усіх 
рэспан-
дэнтаў 

Усяго 
% ад 
гледа-
чоў Н

е 
сп
ад
аб
ал
ас
я 

Н
е 
гл
яд

зе
ў 

(л
а)

 

Рэ
йт

ы
нг

, %
 

«Два рублі» 51 12,72 33 64,71 18 306 8,23 
«Элементарыум» 24 5,99 7 29,17 17 332 1,75 
«Кулінарны 
эксперымент» 

63 15,71 38 60,32 25 294 9,48 

«Панаехалі» 152 37,91 110 72,37 42 228 27,43 
«Універ-шэф» 46 11,47 24 52,17 22 313 5,99 
«Моду народу» 65 16,21 36 55,38 29 296 8,98 
«Капейка 
ў капейку» 

167 41,65 119 71,26 48 213 29,68 

«Барышня- 
сялянка» 

118 29,43 89 75,42 29 251 22,19 

«Арол і рэшка» 279 69,58 256 91,76 23 110 63,84 
«Пра гаджэты» 74 18,45 40 54,05 34 295 9,98 
«Кіпень» 119 29,68 57 47,90 62 256 14,21 
«Ікра» 62 15,46 13 20,97 49 308 3,24 
«Вышэй за дах» 60 14,96 23 38,33 37 310 5,74 
«Пін_код» 127 31,67 50 39,37 77 250 12,47 
«Хачу ў тэлевізар» 128 31,92 42 32,81 86 251 10,47 
«Занадта шмат 
хвастоў» 

30 7,48 9 30,00 21 326 2,24 

«Чалавек-неві-
дзімка» 

82 20,45 44 53,66 38 275 10,97 

«Спортлато» 171 42,64 55 32,16 116 199 13,72 
«Зразумець і 
абясшкодзіць» 

39 9,73 10 25,64 29 313 2,49 

«Я хачу гэта 
ўбачыць» 

48 11,97 23 47,92 25 307 5,74 

«Тэлебарометр» 147 36,66 95 64,63 52 225 23,69 
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Табліца 2.3 
Рэйтынг праграм тэлеканала «Беларусь 2» (аўдыторыя 18–22 гады) 

 

Колькасць гледачоў Спадабалася 

Назва праграмы 
Усяго  

% ад усіх 
рэспан-
дэнтаў 

Усяго  
% ад 
гледа-
чоў 

Н
е 
сп
а-

да
ба
ла
ся

 

Н
е 
гл
я-

дз
еў

 (л
а)

 

Рэ
йт

ы
нг

, %
 

«Два рублі» 76 17,00 44 57,89 32 307 9,84 

«Элементарыум» 36 8,05 8 22,22 28 332 1,79 

«Кулінарны 
эксперымент» 

60 13,42 38 63,33 22 315 8,50 

«Панаехалі» 129 28,86 77 59,69 52 263 17,23 

«Універ-шэф» 70 15,66 43 61,43 27 306 9,62 

«Моду народу» 73 16,33 45 61,64 28 305 10,07 

«Капейка 
ў капейку» 

191 42,73 123 64,40 68 219 27,52 

«Барышня- 
сялянка» 

139 31,10 98 70,50 41 252 21,92 

«Арол і рэшка» 336 75,17 309 91,96 27 86 69,13 

«Пра гаджэты» 84 18,79 35 41,67 49 303 7,83 

«Кіпень» 123 27,52 47 38,21 76 270 10,51 

«Ікра» 84 18,79 18 21,43 66 303 4,03 

«Пін_код» 165 36,91 71 43,03 94 234 15,88 

«Вышэй за дах» 71 15,88 18 25,35 53 319 4,03 

«Хачу ў тэлевізар» 162 36,34 47 29,01 115 235 10,51 

«Занадта шмат 
хвастоў» 

42 9,40 11 26,19 31 323 2,46 

«Чалавек-неві-
дзімка» 

79 17,67 49 62,03 30 299 10,96 

«Спортлато» 253 56,60 70 27,67 183 140 15,66 

«Зразумець і 
абясшкодзіць» 

46 10,29 17 36,96 29 330 3,80 

«Я хачу гэта 
ўбачыць» 

53 11,86 29 54,72 24 321 6,49 

«Тэлебарометр» 250 55,93 177 70,80 73 146 39,60 
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Табліца 2.4 
Рэйтынг праграм тэлеканала «Беларусь 2» (аўдыторыя 23–31 год) 

 

Колькасць гледачоў Спадабалася 

Назва праграмы 
Усяго  

% ад усіх 
рэспан-
дэнтаў 

Усяго 
% ад 
гледа-
чоў 

Н
е 

сп
ад
аб
ал
ас
я 

Н
е 
гл
я-

дз
еў

 (л
а)

 

Рэ
йт

ы
нг

, %
 

«Два рублі» 56 13,73 18 32,14 38 297 4,41 

«Элементарыум» 29 7,11 8 27,59 21 322 1,96 

«Кулінарны 
эксперымент» 

47 11,52 25 53,19 22 309 6,13 

«Панаехалі» 101 24,75 53 52,48 48 266 12,99 

«Універ-шэф» 40 9,80 17 42,50 23 312 4,17 

«Моду народу» 55 13,48 29 52,73 26 299 7,11 

«Капейка 
ў капейку» 

122 29,90 60 49,18 62 243 14,71 

«Барышня- 
сялянка» 

88 21,57 52 59,09 36 268 12,75 

«Арол і рэшка» 255 62,50 228 89,41 27 120 55,88 

«Пра гаджэты» 67 16,42 33 49,25 34 292 8,08 

«Кіпень» 98 24,02 31 31,63 67 265 7,60 

«Ікра» 63 15,44 10 15,87 53 294 2,45 

«Пін_код» 116 28,43 49 42,24 67 249 12,01 

«Вышэй за дах» 51 12,50 10 19,61 41 306 2,45 

«Хачу ў тэлевізар» 125 30,64 23 18,40 102 235 5,64 

«Занадта шмат 
хвастоў» 

26 6,67 6 23,08 20 323 1,47 

«Чалавек-неві-
дзімка» 

62 15,20 30 48,39 32 295 7,35 

«Спортлато» 185 45,34 33 17,84 152 178 8,09 

«Зразумець і 
абясшкодзіць» 

31 7,60 12 38,71 19 318 2,94 

«Я хачу гэта 
ўбачыць» 

32 8,84 15 46,88 17 315 3,68 

«Тэлебарометр» 241 59,07 180 74,69 61 133 44,12 
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3. Запатрабаванасць актуальных тэлепраграм тэлеканала АНТ 
 

Табліца 3.1 
Рэйтынг праграм. Тэлеканал АНТ (аўдыторыя 14–31 год) 

 

Колькасць 
гледачоў 

Спадабалася 

Назва праграмы 
Усяго 

% ад усіх 
рэспан-
дэнтаў 

Усяго  
% ад 
гледа-
чоў Н

е 
сп
ад
аб
ал
ас
я 

Н
е 
гл
я-

дз
еў

 (л
а)

 

Рэ
йт

ы
нг

, %
 

«Справа прынцыпу» 451 35,71 255 56,54 196 682 20,19
«Наша раніца» 916 72,53 704 76,86 212 289 55,74
«Ідэальнае 
спатканне» 

248 19,64 104 41,94 144 854 8,23 

«Адзін супраць усіх» 862 68,25 730 84,69 132 322 57,80
«100 мільёнаў» 266 21,06 169 63,53 97 842 13,38
«Мой бізнес» 322 25,49 196 60,87 126 799 15,52
«Зваротны адлік» 491 38,88 361 73,52 130 653 28,58
«Вячэрні Мінск» 389 30,80 247 63,50 142 730 19,56
«Я люблю Беларусь» 333 26,37 182 54,65 151 780 14,41
«Нашы навіны» 854 67,62 637 74,59 217 320 50,44
«Легенды. Live» 380 30,09 272 71,58 108 734 21,54
«Дыханне планеты» 584 46,24 436 74,66 148 564 34,52
«Ежа. Дарога. 
Рок-н-рол» 

199 15,76 104 52,26 95 896 8,23 

«Контуры» 824 65,24 496 60,19 328 350 39,27
«Акадэмія талентаў» 453 35,87 287 63,36 166 677 22,72
«Вайна машын» 149 11,80 32 21,48 117 943 2,53 
«Беларусь без 
межаў» 

256 20,27 173 67,58 83 848 13,70

«Усё зложыцца» 128 10,13 29 22,66 99 965 2,30 
«Аўтобус» 137 10,85 21 15,33 116 955 1,66 
«Я спяваю!» 582 46,08 415 71,31 167 582 32,86
Нацыянальная 
прэмія «Ліра» 

225 17,81 97 43,11 128 895 7,68 



 304 

Табліца 3.2 
Самыя папулярныя тэлепраграмы АНТ (аўдыторыя 14–31 год) 

 

Назва праграмы

Вы
ні
ко

вы
 

рэ
йт

ы
нг

, %
 

Назва праграмы 

«М
не

 п
ад

а-
ба
ец

ца
»,

 %
 

Назва праграмы 

А
хо

п,
 %

 

«Адзін супраць 
усіх»  

57,80 «Адзін супраць 
усіх» 

84,69 «Наша раніца» 72,53 

«Наша раніца»  55,74 «Наша раніца» 76,86 «Адзін супраць 
усіх» 

68,25 

«Нашы навіны» 50,44 «Дыханне пла-
неты» 

74,66 «Нашы навіны» 67,62 

«Контуры»  39,27 «Нашы навіны» 74,59 «Контуры» 65,24 

«Дыханне 
планеты»  

34,52 «Зваротны адлік» 73,52 «Дыханне пла-
неты» 

46,24 

«Я спяваю!»  32,86 «Легенды. Live» 71,58 «Зваротны адлік» 38,88 

«Зваротны адлік» 28,58 «Я спяваю!» 71,31 «Акадэмія та-
лентаў» 

35,87 

«Акадэмія 
талентаў»  

22,72 «Беларусь без 
межаў» 

67,58 «Справа прын-
цыпу» 

35,71 

«Легенды. Live» 21,54 «100 мільёнаў» 63,53 «Вячэрні Мінск» 30,80 

«Справа прын-
цыпу» 

20,19 «Акадэмія 
талентаў» 

63,36 «Легенды. Live» 30,09 

 
 

Табліца 3.3 
Рэйтынг праграм. Тэлеканал АНТ (аўдыторыя 14–17 гадоў) 

 

Колькасць 
гледачоў  

Спадабалася 

Назва праграмы 
Усяго  

% ад усіх 
рэспан-
дэнтаў 

Усяго  
% ад 
гледа-
чоў Н

е 
сп

ад
аб
ал
ас
я 

Н
е 
гл
яд

зе
ў 

(л
а)

 

Рэ
йт

ы
нг

, %
 

«Справа прынцыпу» 103 25,69 62 60,19 41 266 15,46 

«Наша раніца» 260 64,84 203 78,07 57 132 50,62 
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Заканчэнне табл. 3.3 
Колькасць 
гледачоў  

Спадабалася 

Назва праграмы 
Усяго  

% ад усіх 
рэспан-
дэнтаў 

Усяго  
% ад 
гледа-
чоў Н

е 
сп

ад
аб
ал
ас
я 

Н
е 
гл
яд

зе
ў 

(л
а)

 

Рэ
йт

ы
нг

, %
 

«Ідэальнае 
спатканне» 

69 17,21 29 42,03 40 296 7,23 

«Адзін супраць 
усіх» 

232 57,86 205 88,36 27 156 51,12

«100 мільёнаў» 71 17,71 45 63,38 26 293 11,22

«Мой бізнес» 69 17,21 31 44,93 38 296 7,73 

«Зваротны адлік» 121 30,17 87 71,90 34 254 21,70

«Вячэрні Мінск» 134 33,42 102 76,12 32 237 25,44

«Я люблю 
Беларусь» 

99 24,69 66 66,67 33 268 16,46

«Нашы навіны» 212 52,87 170 80,19 42 171 42,39

«Легенды. Live» 83 20,70 55 66,27 28 285 13,72

«Дыханне 
планеты» 

130 32,42 91 70,00 39 247 22,69

«Ежа. Дарога. 
Рок-н-рол» 

51 12,72 24 47,06 27 312 5,99 

«Контуры» 181 45,24 119 65,75 62 198 29,68

«Акадэмія 
талентаў» 

108 26,93 73 67,59 35 264 18,20

«Вайна машын» 43 10,72 11 25,58 32 320 2,74 

«Беларусь 
без межаў» 

70 17,46 49 70,00 21 297 12,22

«Усё зложыцца» 33 8,23 4 12,12 29 329 1,00 

«Аўтобус» 39 9,73 5 12,82 34 325 1,25 

«Я спяваю!» 204 50,87 159 77,94 45 182 39,65

Нацыянальная 
прэмія «Ліра» 

63 15,71 23 36,51 40 306 5,74 
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Табліца 3.4 

Рэйтынг праграм. Тэлеканал АНТ (аўдыторыя 18–22 гады) 
 

Колькасць 
гледачоў 

Спадабалася 

Назва праграмы 

Усяго 
% ад усіх 
рэспандэн

таў 
Усяго

% ад 
гледа-
чоў Н

е 
сп

ад
аб
ал
ас
я 

Н
е 
гл
яд

зе
ў 

(л
а)

 

Рэ
йт

ы
нг

, %
 

«Справа прынцыпу» 192 42,95 123 64,06 69 210 27,52 

«Наша раніца» 359 80,31 281 78,27 78 71 62,86 

«Ідэальнае 
спатканне» 

102 22,83 42 41,18 60 285 9,40 

«Адзін супраць усіх» 363 81,21 317 87,33 46 61 70,92 

«100 мільёнаў» 113 25,28 76 67,26 37 279 17,00 

«Мой бізнес» 120 26,85 68 56,67 52 275 15,21 

«Зваротны адлік» 224 50,11 166 74,11 58 181 37,14 

«Вячэрні Мінск» 160 35,79 95 59,38 65 235 21,25 

«Я люблю Беларусь» 131 29,31 71 54,20 60 260 15,88 

«Нашы навіны» 341 76,29 272 79,77 69 73 60,85 

«Легенды. Live» 145 32,44 100 68,97 45 244 22,37 

«Дыханне планеты» 246 55,03 195 79,27 51 161 43,62 

«Ежа. Дарога. 
Рок-н-рол» 

91 20,36 51 56,04 40 295 11,41 

«Контуры» 329 73,60 218 66,26 111 82 48,77 

«Акадэмія талентаў» 191 42,73 127 66,49 64 209 28,41 

«Вайна машын» 65 14,54 10 15,38 55 319 2,24 

«Беларусь без межаў» 104 23,27 70 67,31 34 281 15,66 

«Усё зложыцца» 50 11,19 9 18,00 41 332 2,01 

«Аўтобус» 56 12,53 12 21,43 44 326 2,68 

«Я спяваю!» 219 48,99 156 71,23 63 192 34,90 

Нацыянальная 
прэмія «Ліра» 

93 20,81 44 47,31 49 298 9,84 
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Табліца 3.5 
Рэйтынг праграм. Тэлеканал АНТ (аўдыторыя 23–31 год) 

 

Колькасць 
гледачоў  

Спадабалася 

Назва праграмы 
Усяго 

% ад усіх 
рэспан-
дэнтаў 

Усяго  
% ад 
гледа-
чоў Н

е 
сп
ад
аб
ал
ас
я 

Н
е 
гл
яд
зе
ў 

(л
а)

 

Рэ
йт

ы
нг

, %
 

«Справа прын-
цыпу» 

156 38,24 70 44,87 86 206 17,16 

«Наша раніца» 296 72,55 219 73,99 77 86 53,68 
«Ідэальнае спат-
канне» 

77 18,87 33 42,86 44 273 8,09 

«Адзін супраць 
усіх» 

267 65,44 208 77,90 59 105 50,98 

«100 мільёнаў» 82 20,10 48 58,54 34 270 11,76 
«Мой бізнес» 133 32,60 96 72,18 37 228 23,53 
«Зваротны адлік» 146 35,78 108 73,97 38 218 26,47 
«Вячэрні Мінск» 95 23,28 50 52,63 45 258 12,25 
«Я люблю 
Беларусь» 

103 25,25 46 44,66 57 252 11,27 

«Нашы навіны» 301 73,77 194 64,45 107 76 47,55 
«Легенды. Live» 152 37,25 117 76,97 35 203 28,68 
«Дыханне 
планеты» 

208 50,98 150 72,12 58 156 36,76 

«Ежа. Дарога. 
Рок-н-рол» 

57 13,97 29 50,88 28 289 7,11 

«Контуры» 314 76,96 158 50,31 156 70 38,73 
«Акадэмія 
талентаў» 

154 37,75 87 56,49 67 204 21,32 

«Вайна машын» 41 10,05 11 26,83 30 204 2,70 
«Беларусь 
без межаў» 

81 19,85 54 66,67 27 270 13,24 

«Усё зложыцца» 45 11,03 16 35,56 29 304 3,92 
«Аўтобус» 42 10,29 4 9,52 38 304 0,98 
«Я спяваю!» 159 38,97 100 62,89 59 208 24,51 
Нацыянальная 
прэмія «Ліра» 

69 16,91 30 43,48 39 291 7,35 
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4. Запатрабаванасць актуальных тэлепраграм 
тэлеканала «Беларусь 1» 

 
Табліца 4.1 

Рэйтынг праграм. Тэлеканал «Беларусь 1» 
(аўдыторыя 14–31 год) 

 

Колькасць 
гледачоў  

Спадабалася 

Назва праграмы 

Усяго  
% ад усіх 
рэспан-
дэнтаў 

Усяго 
% ад 
гледа-
чоў Н

е 
сп

ад
аб
ал
ас
я 

Н
е 
гл
яд

зе
ў 

(л
а)

 

Рэ
йт

ы
нг

, %
 

«Форум» 385 30,48 223 57,92 162 738 17,66 

«Панарама» 777 61,52 494 63,58 283 396 39,11 

«Галоўны эфір» 431 34,13 287 66,59 144 693 22,72 

«Добрай раніцы, 
Беларусь!» 

718 56,85 533 74,23 185 452 42,20 

«Дзень у вялікім 
горадзе» 

266 21,06 146 54,89 120 835 11,56 

«Актуальнае 
інтэрв’ю» 

236 18,69 140 59,32 96 869 11,08 

«Клуб рэдакта-
раў» 

292 23,12 106 36,30 186 813 8,39 

«Зона Х» 813 64,37 563 69,25 250 370 44,58 

«Трансфармацыя» 140 11,08 60 42,86 80 957 4,75 

«Нашы» 212 16,79 108 50,94 104 903 8,55 

«Раскадроўка» 133 10,53 19 14,29 114 986 1,50 

«Я магу» 236 18,69 135 57,20 101 870 10,68 

«Мы беларусы – 
мірныя людзі» 

200 15,84 79 39,50 121 926 6,25 
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Табліца 4.2 
Самыя папулярныя тэлепраграмы «Беларусь 1» (аўдыторыя 14–31 год) 

 

Назва 
праграмы 

Выніко-
вы рэй-
тынг, % 

Назва 
праграмы 

«Мне па-
дабаец-
ца», % 

Назва 
праграмы 

Ахоп, 
% 

«Зона Х» 44,58 «Добрай 
раніцы, 
Беларусь!» 

74,23 «Зона Х» 64,37

«Добрай раніцы, 
Беларусь!» 

42,20 «Зона Х» 69,25 «Панарама» 61,52

«Панарама» 39,11 «Галоўны эфір» 66,59 «Добрай рані-
цы, Беларусь!» 

56,85

«Галоўны эфір» 22,72 «Панарама» 63,58 «Галоўны эфір» 34,13
«Форум» 17,66 «Актуальнае 

інтэрв’ю» 
59,32 «Форум» 30,48

 
Табліца 4.3 

Рэйтынг праграм. Тэлеканал «Беларусь 1» (аўдыторыя 14–17 гадоў) 
 

Колькасць 
гледачоў  

Спадабалася 

Назва праграмы 

Усяго 
% ад усіх 
рэспан-
дэнтаў 

Усяго 
% ад 
гледа-
чоў Н

е 
сп

ад
аб
ал
ас
я 

Н
е 
гл
яд

зе
ў 

(л
а)

 

Рэ
йт

ы
нг

, %
 

«Форум» 101 25,19 67 66,34 34 273 16,71
«Панарама» 198 49,38 137 69,19 61 183 34,16
«Галоўны эфір» 137 34,16 93 67,88 44 237 23,19
«Добрай раніцы, Беларусь!» 201 50,12 154 76,62 47 183 38,40
«Дзень у вялікім горадзе» 77 19,20 40 51,95 37 284 9,98 
«Актуальнае інтэрв’ю» 49 12,22 31 63,27 18 314 7,73 
«Клуб рэдактараў» 52 12,97 26 50,00 26 310 6,48 
«Зона Х» 212 52,87 168 79,25 44 174 41,90
«Трансфармацыя» 38 9,48 19 50,00 19 323 4,74 
«Раскадроўка» 34 8,48 2 5,88 32 336 0,50 
«Нашы» 61 15,21 23 37,70 38 307 5,74 
«Я магу» 74 18,45 46 62,16 28 293 11,47
«Мы беларусы – мірныя 
людзі» 

54 13,47 20 37,04 34 316 4,99 
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Табліца 4.4 
Рэйтынг праграм. Тэлеканал «Беларусь 1» (аўдыторыя 18–22 гады) 

 

Колькасць 
гледачоў 

Спадабалася 

Назва праграмы 

Усяго 
% ад усіх 
рэспан-
дэнтаў 

Усяго 
% ад 
гледа-
чоў Н

е 
сп

ад
аб
ал
ас
я 

Н
е 
гл
яд

зе
ў 

(л
а)

 

Рэ
йт

ы
нг

, %
 

«Форум» 154 34,45 94 61,04 60 241 21,03 
«Панарама» 295 66,00 209 70,85 86 115 46,76 
«Галоўны эфір» 154 34,45 105 68,18 49 237 23,49 
«Добрай раніцы, 
Беларусь!» 

275 61,52 211 76,73 64 136 47,20 

«Дзень у вялікім 
горадзе» 

107 23,94 63 58,88 44 281 14,09 

«Актуальнае 
інтэрв’ю» 

97 21,70 56 57,73 41 286 12,53 

«Клуб рэдактараў» 114 25,50 51 44,74 63 274 11,41 
«Зона Х» 302 67,56 210 69,54 92 111 46,98 
«Трансфармацыя» 59 13,20 25 42,37 34 327 5,59 
«Раскадроўка» 58 12,98 9 15,52 49 332 2,01 
«Нашы» 66 16,18 37 56,06 29 294 9,07 
«Я магу» 99 22,15 63 63,64 36 289 14,09 
«Мы беларусы – 
мірныя людзі» 

83 18,59 36 43,37 47 310 8,05 

 
Табліца 4.5 

Рэйтынг праграм. Тэлеканал «Беларусь 1» (аўдыторыя 23–31 год) 
 

Колькасць 
гледачоў 

Спадабалася 

Назва праграмы 

Усяго 
% ад усіх 
рэспан-
дэнтаў 

Усяго 
% ад 
гледа-
чоў Н

е 
сп

ад
аб
ал
ас
я 

Н
е 
гл
яд

зе
ў 

(л
а)

 

Рэ
йт

ы
нг

, %
 

«Форум» 130 31,86 62 47,69 68 224 15,20 
«Панарама» 284 69,61 148 52,11 136 98 56,27 
«Галоўны эфір» 140 34,31 89 63,57 51 219 21,81 
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Заканчэнне табл. 4.5 
 

Колькасць 
гледачоў 

Спадабалася 

Назва праграмы 

Усяго 
% ад усіх 
рэспан-
дэнтаў 

Усяго  
% ад 
гледа-
чоў Н

е 
сп

ад
аб
ал
ас
я 

Н
е 
гл
яд

зе
ў 

(л
а)

 

Рэ
йт

ы
нг

, %
 

«Добрай раніцы, 
Беларусь!» 

242 59,31 168 69,42 74 133 41,18

«Дзень у вялікім 
горадзе» 

82 20,10 43 52,44 39 273 10,54

«Актуальнае 
інтэрв’ю» 

90 22,06 53 58,89 37 266 12,99

«Клуб рэдактараў» 131 32,11 34 25,95 97 229 8,33 
«Зона Х» 299 73,28 184 61,54 115 85 45,10
«Трансфармацыя» 43 10,54 16 37,21 27 307 3,92 
«Раскадроўка» 41 10,05 8 19,51 33 318 1,96 
«Нашы» 66 16,18 37 56,06 29 294 9,07 
«Я магу» 63 15,44 25 39,68 38 288 6,13 
«Мы беларусы – 
мірныя людзі» 

63 15,44 23 36,51 40 299 5,64 

 
 

5. Запатрабаванасць актуальных тэлепраграм тэлеканала СТБ 
 

Табліца 5.1 
Рэйтынг праграм. Тэлеканал СТБ (аўдыторыя 14–31 год) 

 

Колькасць 
гледачоў  

Спадабалася 

Назва праграмы 
Усяго 

% ад усіх 
рэспан-
дэнтаў 

Усяго  
% ад 
гледа-
чоў Н

е 
сп

ад
аб
ал
ас
я 

Н
е 
гл
яд

зе
ў 

(л
а)

 

Рэ
йт

ы
нг

, %
 

«Раніца. Студыя 
добрага настрою» 

474 37,53 352 74,26 122 656 27,87

«Такі лёс» 131 10,37 49 37,40 82 947 3,88 
«Мінск і мінчане» 314 24,86 208 66,24 106 785 16,47
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Заканчэнне табл. 5.1 
 

Колькасць 
гледачоў  

Спадабалася 

Назва праграмы 
Усяго 

% ад усіх 
рэспан-
дэнтаў 

Усяго 
% ад 
гледа-
чоў Н

е 
сп

ад
аб
ал
ас
я 

Н
е 
гл
яд

зе
ў 

(л
а)

 

Рэ
йт

ы
нг

, %
 

«Культурная сталі-
ца» 

196 15,52 126 64,29 70 894 9,98 

«Аўтапанарама» 319 25,26 206 64,58 113 785 16,31 

«Вялікі сняданак» 315 24,94 179 56,83 136 791 14,17 

«Дзве зоркі» 236 18,69 120 50,85 116 853 9,50 

«Простыя пытанні» 117 9,26 37 31,62 80 960 2,93 

«КВЗ на СТБ» 449 35,55 298 66,37 151 663 23,59 

«Спяваючыя 
гарады» 

447 35,39 214 47,87 233 688 16,94 

«Зорны рынг» 314 24,86 113 35,99 201 807 8,95 

«Разумней не пры-
думаеш» 

211 16,71 84 39,81 127 902 6,65 

 
Табліца 5.2 

Самыя папулярныя тэлепраграмы СТБ (аўдыторыя 14–31 год) 
 

Назва праграмы 

Вы
ні
ко

вы
 

рэ
йт

ы
нг

, %
 

Назва праграмы 

«М
не

 п
ад

а-
ба
ец

ца
»,

 %
 

Назва праграмы 
А
хо

п,
 %

 

«Раніца. Студыя 
добрага настрою» 

27,87 «Раніца. Студыя 
добрага настрою» 

74,26 «Раніца. Студыя 
добрага настрою»

37,53 

«КВЗ на СТБ» 23,59 «КВЗ на СТБ» 66,37 «КВЗ на СТБ» 35,55 

«Спяваючыя 
гарады» 

16,94 «Мінск і мінчане» 66,24 «Спяваючыя 
гарады» 

35,39 

«Мінск і мінчане» 16,47 «Аўтапанарама» 64,58 «Аўтапанарама» 25,26 

«Аўтапанарама» 16,31 «Культурная 
сталіца» 

64,29 «Вялікі сняданак» 24,94 
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Табліца 5.3 
Рэйтынг праграм. Тэлеканал СТБ (аўдыторыя 14–17 гадоў) 

 

Колькасць 
гледачоў 

Спадабалася 

Назва праграмы 

Усяго 
% ад усіх 
рэспан-
дэнтаў 

Усяго  
% ад 
гледа-
чоў Н

е 
сп

ад
аб
ал
ас
я 

Н
е 
гл
яд

зе
ў 

(л
а)

 

Рэ
йт

ы
нг

, %
 

«Раніца. Студыя 
добрага настрою» 

129 32,17 100 77,52 29 244 24,94

«Такі лёс» 29 7,23 8 27,59 21 325 2,00 
«Мінск і мінчане» 53 13,22 33 62,26 20 305 8,23 
«Культурная 
сталіца» 

47 11,72 26 55,32 21 310 6,48 

«Аўтапанарама» 61 15,21 36 59,02 25 300 8,98 
«Вялікі сняданак» 82 20,45 51 62,20 31 283 12,72
«Дзве зоркі» 64 15,96 35 54,69 29 291 8,73 
«Простыя пытанні» 35 8,72 9 25,71 26 320 2,24 
«КВЗ на СТБ» 135 33,67 102 75,56 33 228 25,44
«Зорны рынг» 64 15,96 28 43,75 36 303 6,98 
«Спяваючыя гарады» 113 28,18 62 54,87 51 260 15,46
«Разумней 
не прыдумаеш» 

65 16,21 27 41,54 38 300 6,73 

 
 

Табліца 5.4 
Рэйтынг праграм. Тэлеканал СТБ (аўдыторыя 18–22 гады) 

 

Колькасць 
гледачоў  

Спадабалася 

Назва праграмы 

Усяго 
% ад усіх 
рэспан-
дэнтаў 

Усяго  
% ад 
гледа-
чоў Н

е 
сп

ад
аб
ал
ас
я 

Н
е 
гл
яд

зе
ў 

(л
а)

 

Рэ
йт

ы
нг

 

«Раніца. Студыя 
добрага настрою» 

190 42,51 148 77,89 42 205 33,11

«Такі лёс» 54 12,08 23 42,59 31 318 5,15 
«Мінск і мінчане» 115 25,73 70 60,87 45 266 15,66
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Заканчэнне табл. 5.4 

Колькасць 
гледачоў 

Спадабалася 

Назва праграмы 

Усяго 
% ад усіх 
рэспан-
дэнтаў 

Усяго 
% ад 
гледа-
чоў Н

е 
сп

ад
аб
ал
ас
я 

Н
е 
гл
яд

зе
ў 

(л
а)

 

Рэ
йт

ы
нг

, %
 

«Культурная сталіца» 78 17,45 52 66,67 26 299 11,63 
«Аўтапанарама» 116 25,95 70 60,64 46 261 15,66 
«Вялікі сняданак» 125 27,96 71 56,80 54 257 15,88 
«Дзве зоркі» 108 24,16 60 55,56 48 274 13,42 
«Простыя пытанні» 50 11,19 19 38,00 31 323 4,25 
«КВЗ на СТБ» 176 39,37 114 64,77 62 212 25,50 
«Зорны рынг» 135 30,20 41 30,37 94 256 9,17 
«Спяваючыя 
гарады» 

192 42,95 100 52,08 92 207 22,37 

«Разумней 
не прыдумаеш» 

75 16,79 32 42,67 43 316 7,16 

 
 

Табліца 5.5 
Рэйтынг праграм. Тэлеканал СТБ (аўдыторыя 23–31 год) 

 

Колькасць 
гледачоў  

Спадабалася 

Назва праграмы 

Усяго 
% ад усіх 
рэспан-
дэнтаў 

Усяго 
% ад 
гледа-
чоў Н

е 
сп
ад
аб
ал
ас
я 

Н
е 
гл
яд

зе
ў 

(л
а)

 

Рэ
йт

ы
нг

, %
 

«Раніца. Студыя 
добрага настрою» 

155 37,99 104 67,10 51 207 25,49 

«Такі лёс» 48 11,76 18 37,50 30 304 4,41 
«Мінск і мінчане» 146 35,78 105 71,92 41 215 25,74 
«Культурная сталіца» 71 17,40 48 67,71 23 285 11,76 
«Аўтапанарама» 142 34,80 100 70,42 42 224 24,51 
«Вялікі сняданак» 108 26,47 57 52,78 51 251 13,97 
«Дзве зоркі» 64 15,69 25 39,06 39 288 6,13 
«Простыя пытанні» 32 7,84 9 28,12 23 317 2,21 
«КВЗ на СТБ» 138 33,82 82 61,59 56 223 20,10 
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Заканчэнне табл. 5.5 
 

Колькасць 
гледачоў  

Спадабалася 

Назва праграмы 

Усяго 
% ад усіх 
рэспан-
дэнтаў 

Усяго  
% ад 
гледа-
чоў Н

е 
сп
ад
аб
ал
ас
я 

Н
е 
гл
яд

зе
ў 

(л
а)

 

Рэ
йт

ы
нг

, %
 

«Зорны рынг» 115 28,19 44 57,77 71 248 10,78
«Спяваючыя гарады» 142 34,80 52 36,62 90 220 12,75
«Разумней 
не прыдумаеш» 

71 17,40 25 35,21 46 286 6,13 

 
 

6. Агульны рэйтынг папулярнасці кантэнту ў беларускай моладзі  
 

Табліца 6.1 
Самыя папулярныя праграмы (аўдыторыя 14–31 год) 

 

Назва праграмы Рэйтынг, % 
«Адзін супраць усіх»  57,80 
«Наша раніца»  55,74 
«Нашы навіны»  50,44 
«Зона Х»  44,58 
«Добрай раніцы, Беларусь!» 42,20 
«Контуры»  39,27 
«Панарама»  39,11 
«Тэлебарометр»  35,79 
«Дыханне планеты» 34,52 
«Я спяваю!»  32,86 
«Зваротны адлік»  28,58 
«Раніца. Студыя добрага настрою»  27,87 
«Капейка ў капейку»  23,91 
«КВЗ на СТБ»  23,59 
«Акадэмія талентаў», «Галоўны эфір»  22,72 
«Размаўляем па-беларуску» 21,62 
«Легенды. Live» 21,54 
«Справа прынцыпу» 20,19 
«Вячэрні Мінск»  19,56 
«Панаехалі»  19,00 
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Табліца 6.2 
Самыя папулярныя праграмы (аўдыторыя 14–17 гадоў) 

 

Назва праграмы Рэйтынг, % 
«Адзін супраць усіх» 51,12 
«Наша раніца» 50,62 
«Нашы навіны» 42,39 
«Зона Х» 41,90 
«Я спяваю!» 39,65 
«Добрай раніцы, Беларусь!» 38,40 
«Панарама» 34,16 
«Капейка ў капейку», «Контуры» 29,68 
«Панаехалі» 27,43 
«Вячэрні Мінск», «КВЗ на СТБ» 25,44 
«Раніца. Студыя добрага настрою» 24,94 
«Тэлебарометр» 23,69 
«Галоўны эфір» 23,19 
«Дыханне планеты» 22,69 
«Зваротны адлік» 21,70 
«Акадэмія талентаў» 18,20 
«Форум», «Размаўляем па-беларуску» 16,71 
«Я люблю Беларусь» 16,46 
«Справа прынцыпу», «Спяваючыя гарады» 15,46 
«Кіпень» 14,21 

Сярэдні рэйтынг топ-20 28,90 
 

Табліца 6.3 
Самыя папулярныя праграмы (аўдыторыя 18–22 гады) 

 

Назва праграмы Рэйтынг, % 
«Адзін супраць усіх» 70,92 
«Наша раніца» 62,86 
«Нашы навіны» 60,85 
«Контуры» 48,77 
«Добрай раніцы, Беларусь!» 47,20 
«Зона Х» 46,98 
«Панарама» 46,76 
«Дыханне планеты» 43,62 
«Тэлебарометр» 39,60 
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Заканчэнне табл. 6.3 
 

Назва праграмы Рэйтынг, % 
«Зваротны адлік» 37,25 
«Я спяваю!» 34,90 
«Раніца. Студыя добрага настрою» 33,11 
«Акадэмія талентаў» 28,41 
«Капейка ў капейку», «Справа прынцыпу» 27,52 
«КВЗ на СТБ» 25,50 
«Галоўны эфір» 23,49 
«Легенды. Live», «Спяваючыя гарады» 22,37 
«Размаўляем па-беларуску» 22,15 
«Вячэрні Мінск» 21,24 
«Форум» 21,03 

Сярэдні рэйтынг топ-20 38,23 
 

Табліца 6.4 
Самыя папулярныя праграмы (аўдыторыя 23–31 год) 

 

Назва праграмы Рэйтынг, % 
«Панарама» 56,27 
«Адзін супраць усіх» 50,98 
«Наша раніца» 53,68 
«Нашы навіны» 47,55 
«Зона Х» 45,10 
«Тэлебарометр» 44,12 
«Добрай раніцы, Беларусь!» 41,18 
«Контуры» 38,73 
«Дыханне планеты» 36,76 
«Легенды. Live» 28,68 
«Зваротны адлік» 26,47 
 «Размаўляем па-беларуску» 26,23 
«Раніца. Студыя добрага настрою» 25,49 
«Мінск і мінчане» 25,74 
«Аўтапанарама», «Я спяваю!» 24,51 
«Мой бізнес» 23,53 
«Галоўны эфір» 21,81 
«Акадэмія талентаў» 21,32 
«КВЗ на СТБ» 20,01 
«Справа прынцыпу» 17,16 

Сярэдні рэйтынг топ-20 33,77 
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7. Папулярныя замежныя тэлепраграмы 
 

Табліца 7 
 

Узрост аўдыторыі, 
гадоў Праграма Арыгінальная назва 

Усяго 
адказаў

14–17 18–22 23–31 
«Голас» «The Voice» 71 18 27 26 
«Арол і рэшка» «Орел и решка» 56 17 22 17 
«Разбуральнікі легенд» «MythBusters» 43 16 16 11 
«Топ гір» «Top Gear» 43 8 10 25 
«Вячэрні Ургант» «Вечерний Ургант» 33 6 17 10 
«Танцы на ТНТ» «Танцы на ТНТ» 32 10 14 8 
«Х-фактар» «X-фактор» 27 10 10 7 
«Топ-мадэль па-аме-
рыканску» 

«America’s Next Top 
Model» 

27 11 10 6 

Канал «Discovery» 
(любыя праграмы) 

Discovery Channel 24 5 10 9 

«Стэндап» «Stand Up» 22 7 8 7 
Навіны на «Еўраньюс» «Euronews» 19 3 6 10 
«Вячэрняе шоу 
Джымі Фэлана»  

«The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon»

17 2 8 7 

«Бітва экстрасэнсаў»  «Битва экстрасенсов» 16 3 9 4 
«Як гэта працуе» «How It’s Made» 16 5 5 6 
Канал National geogra-
phic (любыя праграмы) 

National geographic 
Channel 

15 3 2 10 

«Майстар-шэф» «MasterChef» 15 4 3 8 
«Ад пацанкі да па-
ненкі» 

«Від пацанки до па-
нянки» 

14 7 5 2 

«Дарагая, мы забі-
ваем дзяцей» 

«Кохана, ми вбиваємо 
дітей» 

14 10 5 3 

«Камедзі клаб» «Comedy Club» 13 8 3 2 
«Выжыць любой 
цаной» 

«Ultimate Survival», 
«Man vs. Wild», «Born 
Survivor» 

13 5 6 2 

«Пякельная кухня» «Hells Kitchen» 11 2 4 5 
КВЗ КВН 10 1 2 7 
«Рэвізора» «Ревизорро» 10 4 3 3 
«Камедзі вуман» «Comedy Woman» 9 7 1 1 
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Заканчэнне табл. 7 
Узрост аўдыторыі, 

гадоў Праграма Арыгінальная назва 
Усяго 
адказаў

14–17 18–22 23–31 
«Кароль кандытараў» «Cake Boss» 9 5 3 1 
«Голас. Дзеці» «The Voice Kids» 8 6 2 0 
«Імправізацыя» «Импровизация» 8 2 3 3 
«Расследаванне авія-
катастроф» 

«Air Crash Investiga-
tion» 

8 0 5 3 

«Шоу Элен», «Шоу 
Элен Дэджэнерас» 

«The Ellen Degeneres 
show» 

8 4 4 0 

«QI» «Quite interesting» 7 2 2 3 
«Познер» «Познер» 7 0 4 3 
«Шоу Джэймі Оліве-
ра» 

«Last Week Tonight 
with John Oliver» 

6 0 1 5 

«Сам-насам з усімі» «Наедине со всеми» 6 0 4 2 
Канал Animal planet 
(любыя праграмы) 

Animal planet 6 1 4 1 

«Танцуюць усе» «Танцуюць всі» 6 3 1 2 
 
 

8. Любімыя праграмы беларускай моладзі 
 

Табліца 8 
 

Узрост аўдыторыі, 
гадоў Праграма Арыгінальная назва 

Усяго 
адказаў

14–17 18–22 23–31 
Навіны (канкрэтныя 
або без удакладнення 
назвы/вяшчальніка) 

– 88 22 28 38 

«Арол і рэшка» «Орел и решка» 62 26 23 13 
«Танцы на ТНТ» «Танцы на ТНТ» 44 24 14 6 
«Вячэрні Ургант» «Вечерний Ургант» 36 10 16 10 
«Голас» «The Voice» 36 10 9 17 
«Бітва экстрасэнсаў» Битва экстрасенсов 33 6 16 11 
КВЗ КВН 33 2 7 24 
«Што? Дзе? Калі?» «Что? Где? Когда?» 32 3 13 16 
«Стэндап» «Stand Up» 28 5 17 6 
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Заканчэнне табл. 8 

Узрост аўдыторыі, 
гадоў Праграма Арыгінальная назва 

Усяго 
адказаў

14–17 18–22 23–31 
Спартыўныя транс-
ляцыі, матчы 

– 24 5 6 13 

Ранішнія шоу (у цэлым) – 21 6 13 2 
«Імправізацыя» «Импровизация» 20 12 6 2 
«Хай гавораць» «Пусть говорят» 18 6 5 7 
«Камедзі клаб» «Comedy Club» 17 9 4 4 
«Разбуральнікі легенд» «MythBusters» 15 3 4 8 
«Топ гір» «Top Gear» 12 2 4 6 
«Сам-насам з усімі» «Наедине со всеми» 11 1 5 5 
«Познер» «Познер» 10 0 7 3 
«Рэвізора» «Ревизорро» 10 5 5 0 
«Дом 2» «Дом 2» 9 1 2 6 
«Наша раніца» «Наше утро» 9 3 6 0 
«Добрай раніцы, 
Беларусь!» 

«Добрай раніцы, 
Беларусь!» 

8 3 5 0 

«Давай пажэнімся» «Давай поженимся» 8 3 3 2 
«Панаехалі» «Понаехали» 8 2 4 2 
«Пін_код» «Пин_код» 8 3 2 3 
«Камедзі вуман» «Comedy Woman» 7 0 4 3 
«Камедзі батл» «Comedy Баттл» 7 1 3 3 
«Мой бізнес» «Мой бизнес» 7 1 1 5 
«X-фактар» «X-фактор» 6 2 2 2 
«Дарагая, мы забі-
ваем дзяцей» 

«Кохана, ми вбиває-
мо дітей» 

6 3 1 2 

 
 

9. Любімыя тэлесерыялы 
 

Табліца 9 
 

Узрост аўдыторыі, 
гадоў Серыял Арыгінальная назва 

Усяго 
адка-
заў 14–17 18–22 23–31 

«Гульня прастолаў» «Game of Thrones» 150 34 54 62 
«Шэрлак» «Sherlock» 98 31 40 27 
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Працяг табл. 9 
Узрост аўдыторыі, 

гадоў Серыял Арыгінальная назва 
Усяго 
адка-
заў 14–17 18–22 23–31 

«Тэорыя вялікага 
выбуху» 

«The Big Bang Theory» 93 16 35 42 

«Універ» «Универ» 68 33 25 10 
«Доктар Хаўс» «House M.D.» 60 9 25 26 
«Кухня» «Кухня» 58 21 22 15 
«Інтэрны» «Интерны» 54 18 15 21 
«Звышнатуральнае» «Supernatural» 51 19 24 8 
«Як я сустрэў вашу 
маму» 

«How I Met Your 
Mother» 

50 6 18 26 

«Амерыканская гіс-
торыя жахаў» 

«American Horror 
Story» 

44 25 15 4 

«Сябры» «Friends» 41 10 18 13 
«Касл» «Castle» 37 6 19 12 
«Бессаромныя» «Shameless» 33 21 7 5 
«Косці» «Bones» 31 10 14 7 
«Ва ўсе цяжкія» «Breaking Bad» 31 10 12 9 
«Менталіст» «The Mentalist» 28 4 13 11 
«Падмані мяне» «Lie to Me» 28 5 12 11 
«Клініка» «Scrubs» 27 6 14 7 
«Флэш» «The Flash» 27 13 12 2 
«Сапраўдны дэтэктыў» «True Detective» 24 3 9 12 
«Маладзёжка» «Молодежка» 24 15 7 2 
«Хадзячыя мерцвякі» «The Walking Dead» 23 9 10 4 
«Ваўчанё» «Teen Wolf» 23 20 2 1 
«Містар Робат» «Mr. Robot» 23 12 6 5 
«Аднойчы ў казцы» «Once Upon a Time» 21 6 8 7 
«Пляткарка» «Gossip Girl» 20 7 10 3 
«Дзённікі вампіра» «The Vampire Diaries» 20 7 12 1 
«Анатомія страсці» «Grey’s Anatomy» 19 5 4 10 
«Форс-мажоры» «Suits» 19 1 7 11 
«Каралевы крыку» «Scream Queens» 18 13 4 1 
«Доктар Хто» «Doctor Who» 18 6 9 3 
«Вікінгі» «Vikings» 17 2 8 7 
«Сваты» «Сваты» 17 10 6 1 
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Працяг табл. 9 
Узрост аўдыторыі, 

гадоў Серыял Арыгінальная назва 
Усяго 
адка-
заў 14–17 18–22 23–31 

«Чарнобыль. Зона 
адчужэння» 

«Чернобыль. Зона 
отчуждения» 

16 10 5 1 

«Мамачкі» «Мамочки» 16 4 4 8 
«Сотня» «The 100» 16 6 9 1 
«Картачны домік» «House of Cards» 16 0 7 9 
«Фізрук» «Физрук» 14 6 5 3 
«Чорнае люстра» «Black Mirror» 14 0 8 6 
«Твін Пікс» «Twin Peaks» 14 3 5 6 
«Секс у вялікім 
горадзе» 

«Sex and the City» 14 0 9 5 

«Мілыя 
падманшчыцы» 

«Pretty Little Liars» 14 8 6 0 

«Адкіды» «Misfits» 13 7 5 1 
«Пабег» «Prison Brake» 13 3 4 6 
«Элементарна» «Elementary» 13 2 2 9 
«Вольга» «Ольга» 12 5 3 4 
«Страла» «Arrow» 12 5 6 1 
«Застацца ў жывых» «Lost» 12 2 6 4 
«Люцыфер» «Lucifer» 11 4 6 1 
«Скліфасоўскі» «Склифосовский» 11 2 3 6 
«Адчайныя хатнія 
гаспадыні» 

«Desperate House-
wifes» 

11 1 7 3 

«Сіліконавая даліна» «Silicon Valley» 11 0 5 6 
«Метад» «Метод» 10 1 3 6 
«Здрады» «Измены» 10 1 7 2 
«Паўднёвы парк» «South Park» 10 1 4 5 
«Як пазбегнуць пака-
рання за забойства» 

«How to Get Away 
with Murder» 

9 1 5 3 

«Вельмі дзіўныя 
справы» 

«Stranger Things» 9 1 5 3 

«Ганібал» «Hannibal» 9 3 2 4 
«Цудоўнае стагоддзе» «Muhteşem Yüzyil» 8 2 3 3 
«Мажор» «Мажор» 8 4 1 3 
«Белы каўнерык» «White Collar» 8 1 4 3 



 

Заканчэнне табл. 9 
Узрост аўдыторыі, 

гадоў Серыял Арыгінальная назва 
Усяго 
адка-
заў 14–17 18–22 23–31 

«Вострыя казыркі» «Peaky Blinders» 8 0 6 2 
«Закрытая школа» «Закрытая школа» 8 3 4 1 
«Готэм» «Gotham» 8 5 3 0 
«Фарго» «Fargo» 8 0 2 6 
«Новенькая» «New Girl» 7 1 4 2 
«Ангел ці дэман» «Ангел или демон» 7 2 2 3 
«Чорныя ветразі» «Black Sails» 7 1 4 2 
«Сакрэтныя матэ-
рыялы» 

«X-files» 7 0 3 4 

«Грым» «Grimm» 7 2 3 2 
«Святляк» «Firefly» 7 0 2 5 
«Час прыгод» «Adventure Time» 7 2 2 3 
«Пад купалам» «Under the Dome» 6 2 2 2 
«Бруклін 9-9» «Brooklyn Nine-Nine» 6 3 0 3 
«Царства» «Reign» 6 0 5 1 
«Зорная брама» «Stargate SG-1» 6 0 5 1 
«Мерлін» «Merlin» 6 0 5 1 
«Дзяўчынкі» «Деффчонки» 6 3 2 1 
«Аранжавы – хіт 
сезона» 

«Orange Is the New 
Black» 

6 0 3 3 

«Лепш тэлефануйце 
Солу» 

«Better Call Saul» 6 0 1 5 

«Распусная Каліфор-
нія»  

«Californication» 6 0 2 4 
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ГЛАСАРЫЙ 
 
Відэаэфекты (спецэфекты) – сукупнасць тэхналогій кінематог-

рафа і тэлебачання для стварэння праўдападобнай выявы, якая не іс-
нуе ў рэальнасці. Выкарыстоўваюцца для паляпшэння або мадыфікацыі 
раней падрыхтаванага відэаматэрыялу. Да візуальных відэаэфектаў 
адносяцца аптычныя эфекты і камп’ютарная графіка, да механіч-
ных – апрацоўка матэрыялаў перад здымкамі (мадэляванне, піратэх-
ніка, грым). 

Вэраеці – тэлешоу, якое складаецца з шэрагу дзей: камічных сцэ-
нак, песень, танцаў і г. д. (тэрмін зафіксаваны ў працах Б. Роўза, эн-
цыклапедыі «Брытаніка», шматлікіх англамоўных слоўніках і інш.). 
Найчасцей мае форму канцэрта, у якім выступоўцы прадстаўляюць 
добравядомыя стэрэатыпы і/або праяўляюць выключныя таленты. 
Пачыналася з пераносу вадэвіляў, выступленняў комікаў, фокуснікаў 
і г. д. спачатку ў радыёэфір, а потым на тэлеэкран. Разнавіднасці: му-
зычныя шоу (серыйныя праграмы і адзінкавыя канцэрты), уласна гу-
марыстычныя шоу, стэндап камедзі, конкурсы прыгажосці, шоу ілю-
зіяністаў і інш. 

Глабалізацыя (медыяглабалізацыя) – сукупнасць інтэгратыў-
ных працэсаў у масмедыя, скіраваных на пашырэнне камунікатыўнай 
прасторы ва ўсім свеце, на дасягненне эфектаў татальнасці і ўніфіка-
цыі інфармацыйнага сэрвісу ў міжнародным маштабе. 

Дакудрама – тэлевізійны твор, у аснове якога ляжыць рэальная 
гістарычная падзея або гісторыя героя, прадстаўленая праз спалучэн-
не дакументальных здымак з гульнявымі эпізодамі (рэканструкцыя), 
можа ўключаць выступленні вядучага і экспертаў. Будуецца на даку-
ментальнай аснове па законах мастацкага кіно: наяўнасць персанажа, 
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падзеі, канфлікту, жорсткага каркаса і кампазіцыі, выкарыстанне ві-
дэаэфектаў і інш. Дакудраму можна адносіць да інфармацыйна-за-
баўляльнага тэлевізійнага жанру, паколькі прадугледжвае данясенне 
фактаў рознай ступені значнасці ў спрошчанай для засваення гульня-
вой форме. 

Драматычны канфлікт – першаступенны элемент драматургіі, 
адлюстраванне ў творы супярэчнасцей рэчаіснасці, якія з’яўляюцца 
асновай канкрэтнага сутыкнення характараў, якое рэалізуецца ў па-
дзеі (серыі падзей) і арганізуе ўсе кампаненты сцэнарыя, з’яўляецца 
крыніцай дзеі. Разгорнуты ў дзеянні канфлікт – сюжэт, вырашэнне 
канфлікту – ідэя, асаблівасці сутыкнення характараў вызначае жанр. 
Актуальны для тэлепраграм, паколькі яго наяўнасць/адсутнасць і спе-
цыфіка абумоўліваюць дынаміку і прыцягальнасць выпускаў. 

Зборнік юзер-відэа – праграма, прадметам якой з’яўляюцца 
факты рэальнага жыцця і якая ўяўляе сабой набор глядацкага кантэн-
ту, мэта – інфармаваць, забаўляць, забяспечваць камунікатыўную 
функцыю. 

Здымачны план – маштаб выявы, заключанай у кадры. 
Здымачны ракурс – вугал, утвораны ўяўнай воссю, якая злучае 

цэнтр аб’ектыва камеры і плоскасць адлюстраванага на экране прад-
мета, становішча камеры адносна аб’екта здымкі. 

Інтэрактыўнасць – двухбаковае ўзаемадзеянне са спажыўцом ін-
фармацыі. Прадугледжвае магчымасць кантролю за зместам, запыт 
канкрэтнай інфармацыі і яе ацэнку, пастаноўку праблем для абмер-
кавання, абмен поглядамі, ініцыятыву ў дыскусіі, вытворчасць новых 
даных і інш.  

Інфатэйнмент (ад спалучэння тэрмінаў «інфармацыя (informa-
tion)» і «забаўлянне (entertainment)») – спосаб падачы тэлевізійнага 
матэрыялу, які адначасова прапануе спажыўцу інфармацыю і забаў-
ляе яго. 

Канвергенцыя (медыяканвергенцыя) – узаемадзеянне  і аб’яд-
нанне розных каналаў і сродкаў сувязі ва ўмовах развіцця мультыме-
дыйных працэсаў, якія адбываюцца за кошт пашырэння новых тэхна-
логій. Канвергентная стратэгія СМІ – размеркаванне інфармацыйных 
і творчых рэсурсаў для распаўсюджвання інфармацыі праз розныя 
медыяплатформы (друкаваныя, аўдыявізуальныя і інтэрнэт-выдан-
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ні), функцыянаванне СМІ рознай тэхналагічнай спецыфікі ва ўзае-
мадзеянні, нярэдка пад адным брэндам. 

Карнавалізацыя эфіру – комплексная стратэгія медыяўплыву, 
якая дазваляе перастаўляць акцэнты з прызнаных аўдыторыяй перса-
нажаў на герояў не вельмі прывабных, але важных у кантэксце рэдак-
цыйнай палітыкі, павышаць папулярнасць значных персон і сацыяльных 
груп, якія па нейкай прычыне не маюць прызнання ў мас. Наяўнасць 
такога патэнцыялу ў тэлебачання звязана з карнавальнай прыродай 
экраннага дзеяння шэрагу праграм (перш за ўсё забаўляльных). Сярод 
асноўных прыёмаў у межах стратэгіі – актуалізацыя, пры якой па-
трэбныя героі атрымліваюць важнейшыя камунікацыйныя ролі (ма-
дэратара, настаўніка, суддзі і інш.), праца над іміджам цэнтральных 
персанажаў, прагматычна абумоўленая рэжысура дыскусіі і інш. 

Кліпавае мысленне – мысленне новага тыпу, пры якім чалавек 
успрымае інфармацыю як набор вобразаў, так званых «кліпаў», якія 
пастаянна змяняюць адзін аднаго, у працэсе чаго страчваюцца лагіч-
ныя сувязі паміж з’явамі і фактамі рэчаіснасці, губляецца цэласнасць 
успрымання. 

Культурная адаптацыя праграм – змена пэўных параметраў 
канцэпцыі і/або тэлевізійнага фармату праграмы для пераадолення 
праблемы культурнага дысконту (зніжэння папулярнасці пры пера-
ходзе ў новае культурнае асяроддзе). Можа разглядацца як комплексная 
стратэгія фарміравання поглядаў, паколькі дазваляе праз падладж-
ванне пад канкрэтную аўдыторыю якасных і эфектных тэлевізійных 
ліцэнзій, «гульню» з мясцовымі архетыпамі і стэрэатыпамі право-
дзіць пэўныя ідэі ў грамадства. 

Мізансцэна – размяшчэнне дэкарацый, прадметаў і дзеючых 
асоб у кадры або на сцэне ў канкрэтны момант экраннай або сцэніч-
най дзеі. 

Мультыжанравасць – спалучэнне ў межах аднаго медыйнага 
прадукту твораў розных жанравых разнавіднасцей або іх элементаў 
і/або прадстаўленне аднаго і таго ж прадмета адлюстравання ў роз-
ных жанрах. Дазваляе максімальна поўна раскрыць тэму, выкарыс-
таць патэнцыял тэлевытворчасці. 

Мэйк-оўвер стратэгіі (make over) – комплексныя стратэгіі тэле-
візійнага ўплыву, заснаваныя на пераўтварэнні, трансфармацыі пер-
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санажа. Найбольш папулярны варыянт – пераўвасабленне «звычайна-
га чалавека» ў «селебрыці» або раскрыццё «селебрыці» як «звычайнага 
чалавека». Уздзейнічае на свядомасць праз салідарызацыю, ідэнты-
фікацыю, пабудову парасацыяльных адносін (як і наратыў). Прыёмы: 
адбор герояў для салідарызацыі, драматургія на аснове шчырых 
споведзей, нечаканых перамог, незвычайных талентаў, вялікі акцэнт 
на інтэрактыўных магчымасцях праграмы і інш. 

Наратыў – гісторыя з распазнавальным пачаткам, сярэдзінай 
і канцом, якая прапануе інфармацыю аб пэўнай сцэне, персанажах 
і канфлікце, падымае пытанне, якое патрабуе адказу, або акцэнтуе 
ўвагу на нявырашанай праблеме і прапануе пэўнае выйсце. Наратыўная 
стратэгія пераканання працуе, калі індывідуум пагружаецца ў гісторыю і 
перажывае падзеі, якія разгортваюцца ўнутры наратыву, асацыіруе 
сябе з пэўным персанажам – запускаюцца механізмы ўсталявання 
эмацыянальнай сувязі (ідэнтыфікацыя, усвядомленае падабенства і інш.). 

Постпрадакшн – этап працы над відэаматэрыялам пасля зды-
мак, яго апрацоўка і мантаж, уключэнне ў відэашэраг спецэфектаў, 
графічных сродкаў інтэрпрэтацыі інфармацыі, агучванне і рэдагаван-
не гуку і інш. 

Праграмаванне эфіру – планаванне і размяшчэнне розных праг-
рам у эфірнай сетцы; стварэнне графіка трансляцыі кантэнту (дзён-
нага, тыднёвага і інш.) у электронных медыя. Першасная задача пра-
грамавання – эфектыўна выкарыстоўваць эфірны час, забяспечваць 
кантэнту магчымасць максімальна прыцягнуць аўдыторыю і ўтры-
маць яе. 

Праграма-энцыклапедыя, тэлеэнцыклапедыя – вылучаны на 
аснове дыскурснай метадалогіі жанр, інфармацыйна-забаўляльная 
праграма, якая ўяўляе сабой набор фактаў па выбранай тэме, прад-
стаўлены ў лёгкай, ненапружанай форме з мэтай навучаць і забаўляць 
гледача. Часцей за ўсё ўяўляе сабой мадыфікаванае інфармацыйнае 
выступленне ў кадры, дапоўненае элементамі пастаноўкі, эксперы-
менту і/або відэаўстаўкамі – тэматычнымі кліпамі, фрагментамі хро-
нікі, рэпартажаў і інш. 

Прадакшн – этап працы над аўдыявізуальным творам, які змяш-
чае арганізацыйна-здымачны працэс яго падрыхтоўкі. 

Раліраванне – размеркаванне роляў паміж удзельнікамі камуні-
кацыі (напрыклад, у межах рэжысуры праграмы). 
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Рэаліці-шоу (Reality show) – від тэлешоу, для якога характэрны 
паказ  жыцця ўдзельнікаў праграмы ў рэальным часе і ў адпаведнасці з 
умовамі прапанаванай гульні. Асноўныя прыкметы: адсутнасць жорст-
кага сцэнарыя (гісторыя самаарганізуецца, часам падганяецца па распі-
санай структуры), прынцып выбарнасці (адсейванне персанажаў праз 
галасаванне); поўная празрыстасць і канкурэнцыя. 

Рыр-праекцыя – выкарыстанне пры здымках аднатоннага фону 
з наступным яго выдаленнем падчас постпрадакшну.  

Салідарызацыя – выяўленне адзінадушша, салідарнасці, згоды з 
кім-небудзь або чым-небудзь. 

Сацыялізацыя – працэс і вынік засваення і актыўнага ўзнаўлен-
ня індывідам сацыяльнага вопыту, пэўнай сістэмы ведаў і каштоўнас-
цей падчас зносін і дзейнасці. 

Скетч-шоу – праграма, якая ўяўляе сабой набор сыграных акцёрамі 
камедыйных сцэнак (па хронаметражы звычайна 2–5 хвілін кожная). 
Можа разглядацца як разнавіднасць вэраеці-шоу або як самастойны 
жанр, блізкі па шэрагу ўласцівасцей да сіткома. Большасці сюжэтаў скет-
чаў характэрна нечаканая развязка.  

Спавядальная маналагізацыя – стратэгія тэлевізійнага ўплыву, 
якая будуецца на актыўным уключэнні ў эфірную плынь маналогаў-
споведзей, звернутых на гледача ў студыі ці ля экрана. Пры гэтым ро-
біцца стаўка на сцвярджэнне крайняй інтымнасці і аўтэнтычнасці – 
аўдыторыя і толькі аўдыторыя даведаецца аб сапраўдных пачуццях 
гаворачага. Нярэдка маналогі запісваюцца асобна ад асноўнай сту-
дыйнай дзеі і ўключаюцца ў відэашэраг цалкам або фрагментамі пад-
час мантажу ў парадку, які працуе на раскрыццё задумы аўтара пера-
дачы. 

Спіраль маўчання – эфект масавай камунікацыі, пры якім інды-
від разумее, што яго пункт гледжання непапулярны (адрозніваецца 
ад меркавання акружэння, «афіцыйнай версіі» СМІ і інш.), і не выра-
жае яго адкрыта, асабліва калі супрацьлеглае меркаванне выказваюць 
уплывовыя групы. У выніку можа ўзнікнуць ілюзія, што ў грамадстве 
адносна таго ці іншага пытання пануе толькі адна пазіцыя. 

Стэрэатып – шаблон дзеянняў, паводзінаў, думак і г. д., устойлі-
выя адносіны да падзей, учынкаў, асоб і інш., якія склаліся пад уплы-
вам сацыяльных умоў і папярэдняга вопыту. 
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Ток-шоу – шоу-размова на тую ці іншую тэму, якая ўяўляе сабой 
дыскусію з удзелам запрошаных у студыю гледачоў. Разнавіднасць 
тэлешоу, у якой вербальны элемент больш істотны за візуальны. 

Тэлевізійны рэйтынг – працэнт аўдыторыі, ахоплены кампаніяй 
або  кантэнтам у пэўны момант часу; ступень папулярнасці кагосьці 
або чагосьці, якая выяўляецца шляхам сацыялагічных даследаванняў, 
галасаванняў і інш. і вызначае месца асобы ці аб’екта паміж шэрагу 
падобных. 

Тэлевізійны эксперымент – вылучаны з дапамогай дыскурснай 
метадалогіі жанр, інфармацыйна-забаўляльная тэлепраграма ў вы-
глядзе дакументальных здымак, у аснове экраннай дзеі якой ляжыць 
працэс выпрабавання, даследавання, спробы, навучання, даецца ад-
каз на пытанне «А што будзе, калі зрабіць такім чынам?». У праграмах 
падобнага тыпу можа ажыццяўляцца тэхнічны эксперымент (напры-
клад, пастаяннае назіранне за адным героем), сацыяльны эксперы-
мент, правакацыя, тэсціраванне прадукцыі ці паслугі, змена вобраза 
і інш. Вылучэнне тэлеэксперымента як асобнага жанравага тыпу да-
зваляе адмежаваць вялікую колькасць падобных негульнявых праг-
рам ад групы рэаліці, якія характарызуюцца канкурэнцыяй, будуюцца 
як спаборніцтва. 

Тэлевіктарына (quiz show) – разнавіднасць шоу-гульні, якая 
прадугледжвае праверку ведаў удзельнікаў, інтэлектуальная тэлегульня. 
Часцей за ўсё ўяўляе сабой чаргаванне пытанняў з адказамі на іх.  

Тэлеперадача – сінонім паняцця «тэлепраграма» ў значэнні 
«адзінкавы прадукт тэлевытворчасці»; перадача пэўных выяў пры да-
памозе тэлевяшчання, тое, што перадаецца па тэлебачанні. 

Тэлепраграма – адзінкавы прадукт тэлевытворчасці, цэласная 
эфірная адзінка, тэлеперадача; сукупнасць (расклад) тэлеперадач, 
якія прапануюцца гледачам на працягу пэўнага перыяду часу (дня, 
тыдня). 

Тэлепрадукт – эфірная адзінка як матэрыяльны вынік тэлевізій-
най вытворчасці, тэлепраграма. 

Тэлепраект – комплекс узаемазвязаных мерапрыемстваў, скіра-
ваных на стварэнне канкрэтнага аўдыявізуальнага твора на працягу 
зададзенага адрэзка часу і пры ўсталяваным бюджэце; тэлевізійны 
прадукт, да стварэння якога прад’яўлены такія патрабаванні, як атры-
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манне прыбытку, маркетынгавая пастаноўка мэт, выяўленасць сэнсавых 
канцэптаў, абмежаванне па бюджэце, часе падрыхтоўкі, вытворчасці 
і эфірнага паказу; камплект дакументацыі, патрэбны для стварэння 
тэлевізійнай прадукцыі; у асобных выпадках – сінонім «тэлепра-
грама». 

Тэлешоу, шоу – вылучаны на аснове дыскурснай метадалогіі 
жанр, праграмы, прадметам адлюстравання якіх з’яўляецца гульня-
вая шматролевая камунікацыя, скіраваная на забаўленне і/або інфар-
маванне і адукацыю гледача праз забаўляльныя сродкі тэлевытвор-
часці. У іншых інфармацыйна-забаўляльных праграмах гульня і яе 
элементы з’яўляюцца сродкам уздзеяння, у тэлешоу – яшчэ і асноў-
най базай, за якой прапануецца назіраць гледачу: у ток-шоу – за гуль-
нявой размовай, у вэраеці – наборам гульнявых творчых нумароў, 
у гульні – узаемадзеяннем-спаборніцтвам, у рэаліці – гульнявым вы-
кананнем заданняў разам з гульнёй у пабудову адносінаў. У кожным 
выпадку ўдзельнікі могуць атрымліваць рэальны або віртуальны 
прыз (у ток-шоу – перамога ў спрэчцы, у вэраеці – спаборніцтва леп-
шых нумароў (ушанаванне найлепшага таленту), у гульні – грошы або 
эквівалент, у рэаліці – прыз і/або адносіны). У многіх выпадках дадат-
ковым віртуальным прызам з’яўляецца ацэнка гледача. Гульня можа 
як разгортвацца вакол сур’ёзных тэм (грамадска-палітычныя ток-
шоу, канцэрты-акцыі і інш.), знаёміць гледачоў з важнымі фактамі 
і пашыраць кругагляд (гульні), так і задавальняць геданістычныя па-
трэбы (усе разнавіднасці), вырашаць псіхалагічныя праблемы (рэалі-
ці) і інш. Характэрныя рысы жанру тэлешоу – відовішчнасць, вялікая 
колькасць камунікатыўных роляў экранных персанажаў, пастановач-
насць, лакалізаванасць дзеяння (поўная ці частковая) вакол пастаян-
най здымачнай пляцоўкі/выязных месцаў здымкі, гульня. 

Фармат – спосаб прэзентацыі прадукту журналісцкай дзейнасці 
ў асаблівасцях і характарыстыках, арыентаваных на камерцыйны по-
спех. Звязаны з індустрыяльнымі характарыстыкамі вяшчання – 
«упакоўкай» зместу, уніфікацыяй, адаптацыяй, спосабам распаўсю-
джвання і інш. Фармат адзінкі эфірнага кантэнту тэлебачання (пра-
грамы, рэкламнага роліка і інш.) – сукупны набор арганізацыйных 
прыёмаў і структурных элементаў тэлевізійнага прадукту, якія вызна-
чаюць яго творчую канцэпцыю і змястоўныя элементы яе практыч-



 

 

най рэалізацыі: драматургія канкрэтных эпізодаў, характэрны склад 
вядучых і запрошаных удзельнікаў, сістэма адносін паміж імі, пра-
цягласць дадзенай эфірнай адзінкі, ступень і якасць удзелу гледачоў.  

Чарт – вылучаны на аснове дыскурснай метадалогіі жанр, праграма, 
якая ўяўляе сабой пералік-прэзентацыю пэўных з’яў ці асоб, узноўле-
ных у пэўнай абгрунтаванай заканамернасці: ступені іх папулярнасці 
або непапулярнасці, чаканасці/нечаканасці і інш. Часта парадак ка-
ментуецца вядучым, які прэзентуе дадатковыя факты або спрабуе 
ўсталяваць пэўныя ўзаемасувязі. 

Шоу-гульня, тэлегульня – гэта праграма,  у якой удзельнікі ад-
казваюць на пытанні (quiz show) або сапернічаюць у сваіх здольнас-
цях ці ўдачы (game show), гуляюць па пэўных правілах з мэтай атры-
маць грошы або прызы.  

Экранны персанаж – удзельнік экраннай камунікацыі, дзеючая 
асоба тэлепраграмы або кінафільма, якая выконвае пэўныя ролі ў кадры. 
У тэлеперадачах экраннымі персанажамі з’яўляюцца вядучыя і героі/ 
госці/эксперты/суддзі, у некаторых выпадках – гледачы ў студыі (калі 
дзейнічаюць як індывіды, а не як група). 

IPTV (Internet Protocol Television) – тэхналогія (стандарт) лічба-
вага тэлебачання ў сетках перадачы даных паводле пратакола IP, якая 
ўжываецца аператарамі лічбавага кабельнага тэлебачання. 

OTT (Over the Top) – метад прадастаўлення відэапаслуг праз ін-
тэрнэт, частка тэхналогіі IPTV; дастаўка відэасігналу ад правайдара 
кантэнту на прыладу карыстальніка (прыстаўку, камп’ютар, мабільны 
тэлефон) па сетках перадачы даных, нярэдка без прамога кантакту 
з аператарам сувязі ў адрозненне ад традыцыйных паслуг IPTV.  
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