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Последнее десятилетие отмечено в радиовещании заметными эволюцион-
ными процессами. Во-первых, происходит трансформация жанров и форм
вещания – процесс как закономерный, так и объективный: наблюдается
их развитие и адаптация в новых социально-политических условиях. Тео-
рия жанров радиожурналистики – не что иное как формализованная сис-
тема – вынуждена более гибко подходить к пересмотру некоторых отжи-
вающих убеждений. Например, существовавшее многие годы утвержде-
ние, что форма радиопередач более подвижна, а жанр консервативен и
постоянен, сегодня, на наш взгляд, несостоятельно или, по крайней мере,
не логично. Практика показывает, что в самой системе жанров наблюда-
ются (в историческом контексте) подвижки и перемены. Практически ухо-
дят из эфира жанры художественной публицистики (радиофильм, радио-
очерк, радиокомпозиция) и на передний план выдвинулись разговорные
жанры (беседа, интервью, дискуссия, опросы, реплика). Жанры показали
возможность влиять один на другой, способность видоизменяться, оста-
ваясь в тоже время в классическом виде только в теории как эталон, как
образец жанрового произведения.

Совсем не случайно новый вид FM-журналистики сделал ставку на
разговорные жанры. С приходом FM-вещания на информационное поле у
слушателей расширились возможности в выборе каналов. Появление но-
вых программ повлияло на весь «дизайн» радиоэфира, обогатило его но-
вой  информацией, новыми жанровыми  образованиями. Журналисты от-
казались от программ, подготовленных по заранее написанному тексту,
возросла диалогизация эфира. Естественно, в этом можно найти и негатив,
но радио стало ближе к слушателю, в FM-вещании выстроился свой «ин-
термедийный» стиль вещания, что соответствует и взятому на вооружение
жанру интермедии. Кстати сказать, интермедия как развлекательный жанр
далеко не нова на радио. Вспомним хотя бы известную в советское время
воскресную музыкально-развлекательную передачу на первой программе
Всесоюзного радио «С добрым утром», с яркими интермедиями Леонида
Утесова «Белый пароход», рассказами о джазе, сатирическими интермедия-
ми дуэта Тарапуньки и Штепселя, Аркадия Райкина.

В FM-вещании жанру интермедии приданы репортажные черты, что
позволяет создавать так свойственный репортажу «эффект присутствия».

«Интермедийная» журналистика, используя формы традиционного
радиовещания, четче и конкретнее очертила жанрам их функции, воору-
жила ведущих репортерским методом общения у микрофона, нацелен-
ностью на конкретного слушателя, а не на безликую аудиторию. Таким
образом, подтверждается гипотеза, что жанр, обладая основным, адек-
ватным ему методом освоения и организации журналистского материа-
ла (метод интервью, репортажный метод, метод интермедии), способен
влиять на построение передачи в целом, например, репортажное построе-
ние, интермедийное. Некоторые FM-программы строятся по законам
жанра документально-художественной радиокомпозиции. Благодаря со-
четанию рационального текста и эмоционального воплощения метод ра-
диокомпозиции придает радиопроизведению большую публицистичность.
В свою очередь метод репортажа создает динамику развития эфирного
события, его непредсказуемость и эмоциональный накал, способный (как
и в репортаже) держать в напряжении внимание аудитории (так построе-
ны отдельные передачи «Радиофакта», «Минской волны»), слушатель ста-
новится непосредственным соучастником эфирного действа.

Вместе с тем, современное радио все заметнее пренебрегает класси-
ческими формами опосредованного влияния на слушателя средствами
литературно-художественной публицистики и выразительными возможнос-
тями радиодраматургии. А это, к сожалению, обедняет эфир, снижает его
привлекательность, а также художественные и эстетические достоинства.

Олена Щербакова
Інститут журналістики Київського національного університета
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воно уникло б половини проблем»
Рене Декарт

У науково-методичній літературі з проблем дослідження аудіовізуальної
сфери журналістикознавчого простору відчутним постає брак як багать-
ох термінологічних визначень власне «аудіовізуальних» понять гуманітар-
ного циклу, так і їхнього системного аналізу. Вони ще не є достатньо ста-
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лими у журналістикознавчому обігові й не мають окремого рядка у пере-
важній більшості найновіших вітчизняних і закордонних видань енцикло-
педичного чи словниково-довідкового характеру. Взнаки дається харак-
терна для перехідного періоду становлення медіалогії невизначеність і
багатозначність, свого роду концептуальна варіативність використання
різних термінів і понять.

На особливу увагу – у контексті запропонованої для обговорення
теми – заслуговує виокремлення декількох принципово нових фахових
словниково-довідкових видань, у яких найповніше представлена катего-
ріальна база «напрацьованих» константних термінологічних характеристик
та їхніх систем для методологічної вмотивованості і термінологічної об-
ґрунтованості тих чи інших виразів у подальших аудіовізуальних медіа дос-
лідженнях. Серед них назвемо такі, як: «Словник телевізійних термінів і
понять» Зенона Дмитровського (Львів, 2001 і 2002), його ж «Термінологія
зображальних засобів масової комунікації» (Львів, 2004), англо-російський
тлумачний словник концепцій і термінів Лідії Землянової «Комунікативі-
стика й засоби інформації» (М., 2004), словник термінів і понять Ігоря
Романовського «Мас медіа» (М., 2004), словник-довідник «Сучасний ме-
діатекст» Марії Яцимірської (Львів, 2005), «Довідник журналіста» Сергія
Дубовика (Мн., 2006), доповнене і виправлене перевидання словника-до-
відника Миколи Бусленка «Правові засади журналістики» (Ростов н/Д.,
2006) та «Термінологічний словник основних понять і виразів: телебачен-
ня, радіомовлення, кіно, відео, аудіо» Івана Мащенка (Запоріжжя, 2006).

Поява усіх вище згадуваних видань доводить важливу ознаку пробу-
дження наукового інтересу до журналістикознавчого термінологічного
словникарства-довідникарства за останні три-чотири роки. Проте виділи-
мо з них останнє – найповніше україномовне видання – з огляду на термі-
нологічну проблематику аудіовізуальної сфери мас-медійної галузі знань.
Цей словник, що містить понад п’яти тисяч позицій суміжних сфер діяль-
ності людини, є складовою частиною тільки-но виданого двотомника зна-
ного і шанованого літописця-дослідника Івана Гавриловича Мащенка «Ен-
циклопедія електронних мас-медіа» (Запоріжжя, 2006), яка стала помітним
явищем в історії вітчизняного журналістикознавства.

Проблеми термінологічної ентропії у науці про мас-медіа спонука-
ють багатьох сучасних науковців до вирішення цієї нагальної проблеми,
зокрема через укладання словників і довідників, написання навчально-
методичних посібників, здійснення інших проектів. Розробка тематики
дисертаційного дослідження та написання монографії «Аудіовізуальна

сфера журналістикознавчого та масово-комунікаційного простору (тео-
ретико-методологічні засади)» спонукала й авторку до цьогорічного по-
дання проекту укладання міждисциплінарного словника-довідника
«аудіовізуальних» журналістикознавчих термінів і понять як потенційно
можливого словниково-довідкового видання за робочою назвою «Аудіові-
зуальна – аудіовізуальне – аудіовізуальний – аудіовізуальні – audiovisual».
Цей проект є результатом осмислення професійної і творчої діяльності
представників різних терміносистемних шкіл і традицій, ґрунтується на
аналізові результатів праці словникарів-попередників. Також він відобра-
жає прагнення створити проект професійно зорієнтованого видання –
базисного словника-довідника, що міститиме набір і тлумачення найчас-
тотніших і необхідніших у професійному спілкуванні «аудіовізуальних»
понять і виразів. На підставі попереднього дослідження джерельної бази
понад ста «аудіовізуальних словосполучень» до обігу залучені такі домі-
нуючі з них, як журналістика, засоби навчання, засоби масової інфор-
мацій і комунікації (ЗМІ / ЗМК), інформація, комунікація, культура, осві-
та, творчість та ін. На разі аналогові йому не виявлено за чималий досвід
вивчення міжгалузевої проблематики журналістикознавчих досліджень,
проте нагальна необхідність якого у цій галузі знань визріла й яке може
бути цікавим широкому загалові медіа-дослідників, медіа-практиків та сту-
дентам-журналістам.
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Актуальнасць стварэння. У сувязі з узмацненнем і рэканструкцыяй
вучэбнай базы факультэта жунрналістыкі варта паразважаць пра магчы-
масць арганізацыі сучаснага масавага электроннага інфармацыйна-каму-
нікатыўнага форуму для моладзі і пра моладзь. Можна канстатаваць, што
сёння мы маем толькі пэўны цень таго прадстаўніцтва маладзёжнага жыц-
ця ў эфіры радыё і на экранах тэлебачання, якое было да сярэдзіны 90-х
мінулага стагоддзя. Пералічым толькі асноўныя тагачасныя эфірныя блокі,
праграмы і перадачы рэспубліканскага эфіру: на радыё – адмысловыя
рэдакцыі дзіцячага і маладзёжнага вяшчання. У структуры дзіцячай рэ-


