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туры. Однако журналистике, призванной оперативно исследовать и 
отображать жизненные явления, наиболее отвечают динамичные фото-
графии, созданные репортажным методом. Кроме того, с точки зрения 
визуального восприятия движение является наиболее мощным визуаль-
ным стимулом: оно показывает, что окружающая среда изменяется, и, 
возможно, это изменение означает приближение опасности или желае-
мую цель, и поэтому требует ответной реакции [1, c. 306–307].

Рассмотренные показательные примеры фотографий региональных 
изданий позволяют сделать вывод, что визуальными факторами, увели-
чивающими статику кадра, являются размещение объекта съемки в цен-
тре кадра; взгляд, направленный в объектив; отсутствие действия или 
его имитация; использование в качестве типичного фона стены, стенда – 
плоскости, параллельной светочувствительной матрице фотоаппарата. 
Визуальными факторами, привносящими в снимок динамику, помимо 
собственно фотосъемки действия, являются использование нецентраль-
ных композиционных решений; совмещение в одном кадре микрособы-
тий первого, второго и третьего планов; использование динамичного 
фона вместо фона-плоскости. 
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Журналісцкі жанр справаздачы ўяўляе сабой рэпрэзентаваны 
ў матэрыяле вынік сацыяльнай дзейнасці групы людзей у пэўных 
тэрытарыяльных і часавых межах. Гэта значыць, што аб’ектам 
справаздачы журналіста становяцца сходы, пасяджэнні, канферэнцыі 
і да т. п. І хаця сёння ў сувязі з барацьбой за ўвагу чытача на 
медыярынку назіраецца тэндэнцыя да адыходу ад гэтага жанру ў бок 
больш папулярнага рэпартажу (з-за эмацыянальнага складніка), многія 
друкаваныя выданні працягваюць актыўна выкарыстоўваць справаздачы. 
Так, разнастайнасцю і распаўсюджанасцю гэтага журналісцкага жанру 
вылучаецца стаўбцоўская раённая газета «Прамень», у якой назіраюцца 
даволі адметныя лінгвастылістычныя прыметы справаздачы.

Даследчыкі вылучаюць розныя віды справаздач, аднак большасць 
прытрымліваецца ўніверсальнага падзелу матэрыялаў гэтага жанру на 
інфармацыйныя і аналітычныя [1, с. 34, 49]. Гэтыя два віды справаздач 
у перыёдыцы маюць функцыянальнае адрозненне. У інфармацыйнай 
справаздачы адбываецца знаёмства чытача з пытаннямі і праблемамі, 
узнятымі падчас мерапрыемства, а таксама з атрыманымі ў яго ходзе 
вынікамі. Задача журналіста пры напісанні такога тэксту зводзіцца 
не да простага пераказу медыяпадзеі, а да вылучэння ў ёй асноўных 
момантаў, цікавых або карысных для мэтавай аўдыторыі выдання. У 
аналітычнай справаздачы расповед пра мерапрыемства суправаджаецца 
журналісцкімі каментарыямі. Таму падчас працы з гэтым відам 
справаздачы важна мець аналітычныя навыкі: паказваць узаемасувязь 
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асноўных палажэнняў, якія абмяркоўваюцца на сустрэчы, з рэальнымі 
праблемамі, выяўляць значнасць падзеі для мэтавай аўдыторыі; 
даваць ацэнку мерапрыемству з прагматычнага гледжання. На аснове 
праведзенага аналізу нумароў газеты «Прамень» за люты 2019 – 
люты 2020 года выявілі, што ў выданні назіраецца перавага менавіта 
інфармацыйных справаздач, у якіх аўтарская пазіцыя не актуалізавана.

Сярод стылістычных асаблівасцей жанру інфармацыйнай справа-
здачы вылучаюць статычную падрабязную апісальнасць, імпліцытную 
прысутнасць аўтара, абмежаванасць прасторава-часавымі рамкамі, 
паўнату падзейнай інфармацыі і строгую паслядоўнасць фактаў [2, 
с. 48]. Гэтыя характарыстыкі прадугледжваюць наяўнасць дакладнай 
структуры тэкстаў паданалізнага жанру. Інфармацыйныя справаздачы ў 
медыя складаюцца з паведамлення пра мерапрыемства, што наведваў 
журналіст; меркаванняў удзельнікаў сустрэчы, якія перадаюцца праз 
цытаты; канкрэтных высноў, да якіх прыйшлі актары. 

Журналісты выдання «Прамень» адказна падыходзяць да 
факталагічнага матэрыялу: дакладна перадаюцца назва (калі ёсць), 
мэта мерапрыемства. Цытаванне ў інфармацыйных справаздачах 
супрацоўнікамі раённай газеты выкарыстоўваюць рэдка, часцей у 
тэкстах гэтага жанру сустракаецца справавая форма ўскоснай мовы, 
якая «перадае толькі агульны змест чужога выказвання, пакідаючы без 
увагі яе лексічныя, марфалагічныя і сінтаксічныя асаблівасці» [3, с. 135]: 
Прэамбулай размовы паслужылі словы кіраўніка раёна да прысутных, 
што сустрэча будзе праходзіць не ў афіцыйным фармаце, а як дыялог, 
і старшыня райвыканкама з увагай выслухае, чым жыве калектыў, 
якія пытанні хвалююць людзей не толькі ў вытворчай сферы, але і ў 
грамадскай і бытавой, бо задача мясцовай улады – ведаць усе праблемы, 
настрой людзей і садзейнічаць вырашэнню пытанняў, што ўзнікаюць 
(Прамень, 20.03.2019). Вынікі сустрэчы падаюцца ў газеце «Прамень» 
у выглядзе канкрэтных палажэнняў: Па выніках прыёму спецыялістам 
службаў Стаўбцоўскага раёна дадзены розныя даручэнні, у тым ліку 
дапамагчы з капітальным рамонтам жылля, навядзеннем парадку 
на зямлі і добраўпарадкаваннем тэрыторыі (Прамень, 29.05.2019). 
Аднак час ад часу ў выданні з’яўляюцца справаздачы з неканкрэтнымі, 
расплывістымі высновамі: Некаторыя праблемы ўзяты на кантроль 
(Прамень, 27.07.2019); Дасягнуты пэўныя вынікі (Прамень, 05.09.2019). 
Такія фармулёўкі перашкаджаюць устанаўленню эфектыўнага дыялогу 
паміж медыя і чытачом і, адпаведна, становяцца камунікатыўнай 
рызыкай у кантэнце газеты.
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Лінгвістычныя характарыстыкі інфармацыйных справаздач раённай 
газеты «Прамень» падзяляем на лексічныя і сінтаксічныя. Лексіка 
матэрыялаў адзначанага жанру вылучаецца адсутнасцю экспрэсіўных 
элементаў (размоўнай лексікі, жарганізмаў, фразеалагізмаў і інш.), 
што тлумачыцца імкненнем журналіста захаваць нейтральнасць і 
аб’ектыўнасць перадачы інфармацыі. У справаздачах на старонках 
газеты часта сустракаюцца моўныя штампы (клішэ, канцылярызмы): 
прыняць меры, звярнуцца з пытаннем, узяць на кантроль, ход 
рэалізацыі, першачарговая задача і да т. п. Шырока выкарыстоўваюцца 
ў такіх тэкстах імёны ўласныя, назвы пасад, устаноў, статыстычныя 
і колькасныя дадзеныя: З інфармацыяй выступіла галоўны ўрач УАЗ 
«Стаўбцоўская цэнтральная раённая бальніца» Святлана Глебка 
(Прамень, 05.09.2019); Нізкія тэмпы вывазкі арганічных угнаенняў 
адзначаны ў ААТ «Каганец» (4 %), «Вішнявецкі-агра» (10 %), 
«Рубяжэвічы» (9 %), СГФ «Аталезь-Агра» ААТ «Стаўбцоўскі 
райаграсэрвіс» (12,2 %) (Прамень, 26.10.2019).

У сінтаксісе справаздач журналістаў выдання «Прамень» назіраецца 
дамінаванне стандартызаваных фармулёвак: адзначыў, што…, выказаўся 
аб…; нагадаў аб тым, што…, акцэнтаваў ўвагу на тым, што… 
і да т. п. У матэрыялах прасочваецца тэндэнцыя да перавагі пасіўных 
канструкцый над актыўнымі: Вопыт стаўбцоўскай раённай бальніцы 
як першапраходца ў новых кірунках работы высока ацэнены (Прамень, 
29.05.2019). У рамках рэалізацыі падпраграмы пастаўлена задача 
па ўдасканальванні сістэмы аховы здароўя маці і дзіцяці (Прамень, 
05.09.2019). Стылістычнай прыметай інфармацыйных справаздач у газеце 
з’яўляецца і распаўсюджанасць сказаў з некалькімі радамі аднародных 
членаў: З мэтай павышэння нараджальнасці, зніжэння дзіцячай 
смяротнасці, паляпшэння якасці аказання меддапамогі дзіцячаму 
і жаночаму насельніцтву ва УАЗ «Стаўбцоўская ЦРБ» арганізаваны: 
работа па планаванні сям’і і перадабортным кансультаванні; работа 
па выяўленні і лячэнні мужчынскага бясплоддзя; функцыянаванне 
кабінета ранняга ўмяшальніцтва... (Прамень, 05.09.2019). Пералічаныя 
лінгвастылістычныя асаблівасці жанру сведчаць пра адыход у такіх 
журналісцкіх тэкстах ад публіцыстычнага стылю і выкарыстанне 
замест яго афіцыйна-справавога. У сувязі з гэтым перад рэдакцыяй 
паўстае пытанне дэталёвага вывучэння мэтавай аўдыторыі газеты, 
бо тэксты афіцыйна-справавога стылю разлічаны на падрыхтаванага 
і матываванага чытача. 
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Справаздача ў раённым друку – журналісцкі жанр, што інфармуе 
рэцыпіента пра значнае для раёна мерапрыемства, якое вызначае 
кірункі яго развіцця ў пэўнай галіне. Як мяркуе прафесар В. І. Іўчанкаў,  
«маўленчая дзейнасць журналіста ў цесным звязку з актуалізаванымі 
сацыяльнымі дзеяннямі грамад ства вызначае асноўныя прыярытэты 
развіцця і адлюстроўвае механізм уладкавання маўленчых зносін 
суб’ектаў камунікацыі – СМІ і чалавека» [4, с. 243]. Важна не да-
пускаць парушэння гэтага механізму камунікатыўнага працэсу паміж 
медыя і аўдыторыяй. Размяшчэнне на старонках раённай газеты 
«Прамень» справаздач у афіцыйна-справавым стылі спараджае з’яўлен-
не камунікатыўнага бар’еру, замінаючы разуменню і, адпаведна, пера-
дачы інфармацыі. Для таго каб пазбегнуць негатыўных наступстваў, 
журналістам выдання, якія працуюць з гэтым жанрам, варта пры 
напісанні справаздач выкарыстоўваць сродкі публіцыстычнага стылю: 
ужываць экспрэсіўна-ацэначную лексіку, ствараць эфект прысутнасці, 
падбіраць загалоўкі, што прыцягваюць увагу, і да т. п. Для пераадолення 
перашкод у наладжванні дыялогу паміж камунікатарам і рэцыпіентам 
таксама рэкамендуецца звярнуцца да аналітычнага віду справаздач 
з выяўленай аўтарскай пазіцыяй: дадаць ў матэрыялы разважанні, 
каментарыі ці аналіз падзеі журналістам і такім чынам зацікавіць 
чытачоў.

Даследаванне выканана пры фінансавай падтрымцы БРФФД у рамках на-
вуковага праекта «Медыялінгвістыка ў Беларусі: умовы фарміравання, асаблівасці 
развіцця і сучасны стан» (дамова з БРФФД № Г18-062 ад 30.05.2018 г.).
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