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ЗАГАЛОВАК МУЛЬТЫМЕДЫЙНАГА ВЫДАННЯ:  
ФОРМУЛА ПОСПЕХУ 

(на матэрыяле партала TUT.BY)
У навуковай літаратуры даўно засведчаны факт, што мова адлюстроўвае 

рэчаіснасць, акумулюе веды рэальных супольнасцей, апасродкавана пе-
радае глыбінныя структуры іх сацыяльнага быцця. Навакольны свет 
знаходзіць вербальнае выражэнне ў віртуальнай прасторы, сканструяванай 
па характэрнай стылістычнай мадэлі [1, с. 12–13]. Кожны элемент гэтай 
мадэлі на канкрэтнай медыяплатформе выконвае сваю архітэктанічную 
функцыю і спраектаваны па прынятым узоры.

Так, адзін з найбольш значных элементаў – загаловак. Загаловак у лю-
бым СМІ – з’ява ўнікальная і цікавая для даследавання. Унікальнасць гэ-
тай маўленчай адзінкі не толькі ў тым, што ён займае моцную пазіцыю ў 
медыйнай прасторы. Вучоныя адзначаюць, што сукупнасць загалоўкаў 
прадстаўляецца самастойным маўленчым творам, аналагічным (але не 
ідэнтычным) разгорнутаму тэксту [2, с. 179], які высвечвае канцэптуальна-
змястоўнае напаўненне пэўнага СМІ. Менавіта загаловак з’яўляецца пер-
шасным фактарам, які вызначае зварот чытача да поўнага тэксту матэрыяла.

Для аналізу мы ўзялі 100 загалоўкаў беларускага партала tut.by (Дата 
доступу: 30.11.2017 г.) з мэтай вызначыць структурныя і стылістычныя 
адметнасці загалоўкаў мультымедыйнай журналістыкі.

Даследаванне загалоўкаў дае падставы сцвярджаць, што мадальная 
семантыка пераважна рэалізоўваецца з дапамогай цытацыі:  «Это все мои 
волшебные  варежки!» Надежда Скардино  рассказала  о  победе  на  этапе 
Кубка мира.  

Адсутнасць загаловачных комплексаў абстрактнай семантыкі тлу ма-
чыцца змястоўнымі і функцыянальнымі асаблівасцямі тэкстаў, дамінантна 
інфармацыйным напрамкам медыядзейнасці партала. 

Інфармацыйная каштоўнасць большасці загалоўкаў максімальная: 
«Динамо»  подписало  контракт  с  обладателем  Кубка  Гагарина-2016, 
увеличив число легионеров до шести; Задержанному в Украине за шпионаж 
белорусу продлили срок содержания под стражей до конца января.

Маўленчая спецыфіка загалоўкаў электронных СМІ прадугледжвае 
дастаткова вялікую, у параўнанні з газетнымі загалоўкамі [Гл.: 3], колькасць 
слоў. Так, загаловачны комплекс партала мае ў сярэднім 12 (+/– 2) слоў: 
«Вахтер в женском общежитии – самый властный человек». Как следят за 
нечестными сотрудниками; В Минске 22-летний хакер из России осужден 
на 4 года за разработку вредоносных программ; В Минске договорились об 
обмене пленными на Донбассе до новогодних праздников. 
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У загалоўках найбольш пашырана аднасказавая структура – 59 %: 
В  Украине  запретили  сериал  «Сваты»;  В Шкловском  районе  42-летнего 
уклониста оштрафовали на 920 рублей.  40 % – загаловачныя комплексы, 
якія складаюцца з двух сказаў: Маргарита в 4 года весит 10 килограммов. 
Как гродненская семья борется за жизнь дочери;  Мальчикам трудно в шко-
ле. Рассказываем о причинах и способах сделать учебу радостнее.  Аднак, 
як сведчыць аналіз, у 73 % такіх канструкцый уваходзіць цытата: «Это 
все мои волшебные варежки!» Надежда Скардино рассказала о победе на 
этапе Кубка мира; «Я осуществила свою мечту». Дочь бывшего премьера 
Беларуси Оксана Сидорская открыла студию для детей; «Все происходя-
щее – театр абсурда». Уже 2 года Илона Геращенко видит дочку только 
на переменках в школе. Фактычна выключэннем з’яўляюцца загаловачныя 
комплексы (1 %) з трох сказаў: Пьяный мужчина с оружием напугал пасса-
жиров минского автобуса. Но все обсуждают его одежду. Почему? 

Аднасказавыя загалоўкі прадстаўлены прыблізна аднолькавай колькас-
цю простых (53 %) і складаных (47 %) сказаў. 

Простыя сказы, як правіла, апавядальныя двухсастаўныя  развітыя: 
Задержанному в Украине за шпионаж белорусу продлили срок содержания 
под  стражей  до  конца  января;  Звезда  сериала  «Она  написала  убийство» 
призвала жертв домогательств винить себя. Пераважна з дэтэрмінаванай 
акалічнасцю – сітуантам  , пад якім разумеюцца аўтаномныя кампаненты 
адвербіяльнага значэння, якія адносяць увесь змест загалоўка да пэўнага 
месца і часу, уключаюць яго ў прычынна-выніковыя адносіны: В  США 
призвали страны мира разорвать все связи с КНДР; В Украине запретили 
сериал «Сваты».   Нягледзячы на тое, што простыя сказы маюць развітую 
структуру, мала выкарыстоўваюцца дзеепрыметныя і дзеепрыслоўныя 
звароты (7 %):  Хорватский  генерал  умер,  приняв  яд  во  время  приговора 
Гаагского трибунала. 

Часткі складанага сказа звязаны (73 %) бяззлучнікавай сувяззю (пера-
важна з даданай тлумачальнай часткай): Пинчанин,  который  выиграл  суд 
против милиции, компенсацию пока не получил: прокуратура против.

 Паколькі загаловачны тэкст – адзін з найбольш чытаемых відаў тэксту 
[2, с. 195], важнай характарыстыкай загаловачнага тэксту любога медыя 
з’яўляецца арыентаванасць на чытача: Как подготовить машину к зиме и 
сколько это стоит: советы автомобилистам. 

Сама прырода журналісцкай творчасці дыялагічна. Прынцып дыял а-
гічнасці прадугледжвае выкарыстанне адпаведных канструкцый: К гриппу 
(не) готовы: как помочь иммунитету с помощью йоги; Как будем отдыхать 
и работать в 2018 году: Совмин утвердил график переноса рабочих дней. 

Мала частотны клічныя (4 %) і пытальныя канструкцыі (4 %): Что не 
так  с  собакой? Интернет  пытается  разгадать фотозагадку,  но  ответ 
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очень  простой;  Сегодня  опять  не  выспались?  Покажите  эту  статью 
начальству! 

Такім чынам, аналіз асаблівасцей загалоўкаў партала выявіў спецыфіку 
загалоўкаў як самога партала, так і мультымедыйнай журналістыкі ў цэлым. 
Універсальная формула tut.by: адзін апавядальны развіты (без зваротаў) сказ 
(просты ці складаны) з 12 (+/–2) слоў (70 знакаў без прабелаў, 80 з імі). Пры 
цытацыі – два сказы (адзін – цытата, другі – просты развіты). Наколькі гэта 
формула паспяховая – вызначыць аўдыторыя.
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ПУБЛИЦИСТИКА В ЭПОХУ КОНВЕРГЕНТНЫХ СМИ
Технологические процессы последних десятилетий, оказав влияние как 

на профессиональную журналистику, так и на массовую коммуникацию в 
целом, привели к кардинальным изменениям в процессе производства кон-
тента традиционных СМИ и в итоге к появлению нового типа – конвергент-
ных медиа.  В то же время именно этот исторический период характери-
зуется глобальными социально-политическими событиями советского и 
постсоветского общества, что в свою очередь спровоцировало адаптацию 
журналистики в качестве социального института к новым реалиям действи-
тельности, а также трансформацию понимания роли и ответственности жур-
налиста-профессионала и СМИ перед современной аудиторией. Следстви-
ем этих перемен стало также изменение жанровой системы отечественной 
журналистики, развитие блогосферы, или народной/любительской журна-
листики, в качестве альтернативы традиционным СМИ, в Беларуси сохра-
няющим преимущественно качественный формат. Тем не менее несмотря 
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