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У статті проаналізовано журналістські матеріали на молодіжну тематику, висвітлено провідні аспекти створення 
публікацій для молоді. також досліджено специфіку ілюстрування матеріалів на молодіжну тематику. виявлено 
особливості регіональної преси.
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Постановка проблеми. Молодіжні та, зокре-
ма, студентські видання формують свою ау-

диторію й іноді істотно впливають на її світогляд, 
смаки, інтереси.

Під молодіжною журналістикою розуміється по-
няття в журналістиці, розділ журналістської науки, 
що досліджує, аналізує молодіжну пресу та пре-
су для молоді. оскільки на формування молодого 
покоління значною мірою впливає комунікація як 
усередині молодіжного середовища, так і між мо-
лодими людьми та соціумом, а одним із інструмен-
тів забезпечення цієї комунікації є зМІ, то виникає 
потреба вивчення молодіжної журналістики задля 
кращого розуміння тенденцій розвитку молодіжно-
го середовища.

Під час дослідження проведено аналіз остан-
ніх публікацій, присвячених розгляду молодіжної 
журналістики та молодіжних видань таких вітчиз-
няних і зарубіжних вчених-журналістикознавців: 
в. Іванов, в. Маргалик, о. Піскун, в. Шевченко,  
ю. ярмиш та інші.

виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми обумовлене стрімкими соціальними 
перетвореннями у суспільстві, що створюють деда-
лі більшу відокремленість села і міста, що практич-
но унеможливлює самореалізацію молодих людей у 
невеликих населених пунктах.

Молодіжна регіональна журналістика – явище 
в Україні не розповсюджене й мало-досліджене. 
Молодіжна сторінка друкованих видань найчастіше 
висвітлює такі теми: психологічні (нещасливе ко-
хання, конфлікти з батьками та вчителями тощо), 
молодіжні течії (часто у формі інтерв'ю з представ-
ником певної течії, але знову-таки на регіонально-
му рівні), музичні напрями (зазвичай передрук із 
інтернету чи інших видань), мода і секс. Інша те-
матика на сторінці з'являється вкрай рідко, а, на-
приклад, огляд нових книг, музики, фільмів, якісь 
пізнавальні матеріали відсутні зовсім [2].

Доволі обмежена тематика визначає і жанрову 
структуру молодіжної сторінки. Найпопулярніший 
жанр – інтерв'ю, якому зазвичай відводиться цен-
тральне місце. Привертає увагу різноманіття підвидів 
цього жанру: портретне, проблемне, інформаційне, 
бліц-інтерв'ю. На другому місці за популярністю – 
есеї як проба публіцистичного пера молодих журна-
лістів. жанром є нариси – здебільшого портретні, і 
лише іноді подорожні. Інші жанри майже не пред-
ставлено на сторінках регіональних газет [9].

Молодіжна журналістика – це особлива галузь 
журналістики, і продукт її діяльності теж специ-
фічний та не всім до смаку, проте пропонує якісні 
форми подачі інформації для молодіжної аудиторії. 
також молодіжна журналістика розглядається як 
вид суспільної діяльності молоді, яка заявляє через 
спеціальні зМІ про свою точку зору, переживання, 
ідеї, надбання, досягнення тощо [8].

Молодіжні видання перебувають у постійній ди-
наміці та розвитку, постійно змінюються на потребу 
сучасної молодіжної аудиторії, їхнім інтересам та 
вподобанням [3].

 серед ряду інших важливих функцій (інформа-
ційної, соціалізації, культурної, розважальної, ре-
кламно-довідкової) мають одну пріоритетну – вихо-
вання молодого покоління. виконання цих функцій 
молодіжною пресою, дотримання певного балансу 
між ними – крок до успішної соціалізації молодого 
читача, його продуктивного діалогу зі зМІ протягом 
усього його життя [10].

Молодіжна тематика – це одна з найрозповсю-
дженіших тем у засобах масової інформації, яка 
вважається такою через свою привабливість для 
молоді, а значить – для широкої, активної аудито-
рії, через її просвітительську, виховальну функцію, 
а також через її актуальність для будь-якого по-
коління [1].

Молодіжна аудиторія – це потенційна реальна 
аудиторія, яка може «рости» із засобом масової ін-
формації, тим самим гарантуючи попит на роботу 
редакційного колективу [7].

головною метою статті є аналіз матеріалів мо-
лодіжної тематики в регіональному виданні «суббо-
та плюс», їх жанрова специфіка та структура, осо-
бливості ілюстрування.

Для реалізації мети потрібно розв'язати такі за-
вдання:

1) Дослідити особливості написання статей для 
молоді;

2) охарактеризувати тематику використання 
ілюстрацій на сторінках сучасної молодіжної преси;

3) Провести аналіз ілюстрування деяких матері-
алів у молодіжному виданні.

регіональні зМІ, як і всеукраїнські, активно ви-
світлюють молодіжну тематику. Щоб підтвердити 
практично цю думку, проаналізувано регіональне 
видання «суббота плюс», взявши до уваги 13 но-
мерів видання за січень-березень 2014 року, на 
предмет наявності матеріалів молодіжної тематики. 
таким чином, плануємо в результаті побачити: чи 
дійсно молодіжна тематика висвітлюється активно 
у регіональних виданнях, або це стереотипне уяв-
лення та припущення науковців.

так, пропонуємо вам переглянути статистичні 
дані про кількість матеріалів, які висвітлюють мо-
лодіжну тематику в газеті «суббота плюс» (січень-
березень 2014 року).

Для наглядності, пропонуємо результати нашого 
дослідження викласти в графічне зображення за-
для більш точного аналізу

виходячи із статистичних даних, отриманих в 
ході дослідження, треба зазначити, що у виданні 
«суббота плюс» є матеріали присвячені саме мо-
лодіжній тематиці, хоча також варто враховувати, 
що вона більш за все представлена в інформацій-
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них жанрах і зовсім не представлена в художньо-
публіцистичних. 

таблиця 1

Номер ви-
дання, № 

Кількість матеріалів 
на молодіжну тематику

1 (724) 10 матеріалів: інформаційних – 6; аналі-
тичних – 4

2 (725) 16 матеріалів: інформаційних – 9; аналі-
тичних – 5

3 (726) 13 матеріалів: інформаційних – 7; аналі-
тичних – 6

4 (727) 13 матеріалів: інформаційних – 6; аналі-
тичних – 7

5 (728) 12 матеріалів: інформаційних – 5;аналі-
тичних – 7

6 (729) 16 матеріалів: інформаційних – 8; аналі-
тичних – 8

7 (730) 15 матеріалів: інформаційних – 7; аналі-
тичних – 8

8 (731) 17 матеріалів: інформаційних – 9; аналі-
тичних – 8

9 (732) 13 матеріалів: інформаційних – 8; аналі-
тичних – 5

10 (733) 19 матеріалів: інформаційних – 11; ана-
літичних – 8

11 (734) 16 матеріалів: інформаційних – 9; аналі-
тичних – 7

12 (735) 9 матеріалів: інформаційних – 4; аналі-
тичних – 5

13 (736) 12 матеріалів: інформаційних – 6; аналі-
тичних – 6
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схема 1 

особливу увагу треба приділити «газеті в газе-
ті», яка розташована посередині газети – це вось-
ми сторінковий додаток «Гвозди», матеріали якого 
спрямовані саме на молодь. це, переважно, огляди 
заходів, які відбудуться в місті, огляд кіноновінок, 
останніх нових шоу-бізнесу, а також інтерв'ю або 
розширені замітки з міських молодіжних заходів, 
стаття розважального характеру на скандальну 
тему (нетрадиційна орієнтація, стосунки чоловіка 
та жінки, небезпечні місця та заняття тощо), гумо-
ристичний плакат-шарж чи плакат-колаж, а також 
на останній сторінці – еротичний додаток із фото 
історією або однією фотографією. 

Крім того, у виданні є окрема сторінка з постій-
ною рубрикою «Большая перемена», яка спрямова-
на на комунікацію молодого, навіть, більш юного по-
коління, з редакцією. На цій шпальті розміщуються 
листи з питаннями від молодої аудиторії, слова ві-
домих пісень, актуальні події та зізнання у кохані 
або вітання до друзів.

також у газеті є постійна рубрика «Где потра-
тить деньги», яка розповідає про розважальні за-
клади харчування в місті. 

окремо варто зазначити, що видання «суббота 
плюс», а саме номери газети, які аналізуємо, ма-
ють яскраву особистість – ілюстративне наповне-
ння, яке привертає увагу молоді. це якісні знімки 
з місцевих культурних подій, акцій, це фотографії 
еротичного спрямування, а також графічний ма-
теріал (інформаційна графіка, жартівні плакати 
тощо). Крім того, «газета в газеті» має кольорове 
оформлення, що пояснюється тим, що цей додаток 
цікавить саме молодь, яка надає перевагу яскравим 
кольорам, а не чорно-білим.

Ми обрали декілька прикладів журналістських 
текстів у виданні «суббота плюс» за січень-бере-
зень 2014 року, які висвітлюють молодіжну тема-
тику та проаналізуємо їх.

головний матеріал № 7 (730) – аналітична стат-
тя «странная форма запорожской реформы» за-
чіпає не лише молодіжну тему, але окремі частини 
присвячені молодіжній проблематиці. так, в статті 
говорить про шкільну реформу, реформу в галузі 
освіти. ця тема цікава як молодому поколінню шко-
лярів, студентів, так і їх батьків, адже направлена 
саме на виокремлення проблем, які можуть статися 
в найближчий час із молоддю міста запоріжжя.

Матеріал «страшные легенды запорожских 
кладбищ», розміщений в додатку «гвозди» (газета 
«суббота плюс», № 8) піднімається тема, яка за-
цікавить, в першу чергу, молодь. це легенди, міфи 
та чутки, які стосуються кладовищ запоріжжя та 
області. так, журналісти розповідають історії, які 
демонструють незвичайність того чи іншого захо-
ронення. Більш того, автори зазначають, що всі ці 
історії переказують саме молоді люди, які «дослі-
джують» кладовища, особливо у нічний час. Для 
них – це пригода. На мою думку, матеріал може 
дійсно зацікавити молоде покоління, але він не ви-
ховує виховну функцію, а лише розважальну. 

в цьому ж номері розміщені два яскравих ін-
формаційних матеріали, спрямованих саме на моло-
ду аудиторію. це розширені замітки з елементами 
інформаційного інтерв'ю – «в запорожье конкури-
руют антикафе» та «запорожские студенты «по-
любили» украину ради зачета». 

Перший матеріал про розважальний заклад зо-
рієнтований на молоді, тому що аудиторія закла-
ду – саме молоді люди, але ті, що не бажають бути 
стандартними та хочуть вийти за рамки звичайних 
закладів харчування. Автор дає поради молодим 
людям, яке кафе обрати та чому, проводить аналіз 
цін на послуг, а також пропонує думки відвідувачів. 
На нашу думку, такий матеріал інформую молодь, 
більш того, аудиторіє не може отримати таку ін-
формацію самостійно, якщо не відвідає обидва кафе. 

Другий матеріал – інформаційний, хоча й з еле-
ментами аналітики. так, автор розповідає про акцію, 
проведену до дня всіх закоханих, яка була спрямо-
вана показати, що кохання – це не лише «секс за 
валентинку», що це щось більше, а саме – кохання 
до Батьківщини. Акцію організував викладач КПУ. 
здавалось би, цікавий інформаційний звичайний 
матеріал, однак автор зазначає, що студенти без 
бажання брали участь, не пояснювали зацікавле-
ним мету акції, крім того, більшість зазначила, що 
вийшла на акцію, щоб пропустити пару чи отрима-
ти залік. таким чином, матеріал не лише проінфор-
мував про цікаву подію, але й спробував висвітлити 
проблему незацікавленості питанням моралі серед 
молодого покоління.

«запорожцы ищут приключения под землей» – 
це матеріал, розміщений у № 10 видання, який за 
ідейною характеристикою схожий на попередньо 
проаналізований про кладовища. в статті розпові-
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дається про молодих хлопців, хобі яких – шука-
ти таємні підземні ходи. Але в матеріалі не лише 
розповідається про їх захоплення, але й подаються 
місця, де вони це роблять, детальний опис їх при-
год, а саме – як вони готуються, що із собою беруть, 
що можна робити, а чого не можна. таким чином, 
автор дає нібито інструкцію молодому поколінню, 
де шукати екстрім в нашому місці. Але в матеріа-
лі важко простежити думку, що це – небезпечно, 
а тому треба бути обережним. роблячи висновок з 
цього матеріалу, варто зазначити, що він виконує 
антивиховну функцію, адже «вчить» молоде поко-
ління, як шукати небезпечні пригоди, не думаючи 
про своє життя.

цікавими матеріалами в виданні є інтерв'ю з ві-
домими особистостями, які завітали до запоріжжя. 
журналіст редакції у № 10 поспілкувалась із відо-
мими ілюзіоністами, братами сафроновими. Їх іс-
торія може бути цікавою широкому загалу, але мо-
лодь – це найбільший фан-клуб братів. Але в цьому 
матеріалі «Братья сафроновы разбили символ за-
порожья» є ще одна особливість – зірки розповіда-
ють про своє становлення, як професіоналів, про те, 
що їм доводилось навчатись, багато працювати, не 
спати, а думати про кар'єру. таким чином, на нашу 
думку, у молодого покоління виховується на авто-
ритетному прикладі розуміння складнощів життя 
та можливості їх подолання.

великий аналітичний матеріал «городская 
власть «добивает» запорожский бизнес» в № 11 га-
зети стане в нагоді молоді, яка планує відкрити свій 
бізнес або вже має його та стикається із пробле-
мами. так, журналіст розповідає про нововведення, 
які пропонує влада задля «покращення» роботи ма-
лого бізнесу, в той час як ці правила лише шкодять 
та не дають змогу нормально працювати. Авжеж, 
цей матеріал не лише виконує виховну та просві-
тительську функцію, але й, в деякій мірі, є заляку-
вальним, адже молоде покоління після прочитання 
такого матеріалу може відмовитись від планування 
свого бізнесу та зайнятись чимось іншим. отже, чи-
тач розуміє, що він нічого не може зробити, ні на 
що не впливає, а отже – треба підкоритись та лише 
дивуватись вчинкам владних структур.

Підводячи підсумки, варто зазначити, що про-
аналізовано 13 номерів регіонального друкованого 
видання «суббота плюс» за січень-березень 2014 
року на предмет виявлення матеріалів, які присвя-
чені молодіжній тематиці, викривають молодіжні 
проблеми або спрямовані саме на молоде покоління. 
Крім того, окремий додаток, «газета в газеті», яка 
розташована по середині газети та має кольоровий 
вигляд друкується, переважно, для молоді. Адже в 
ній висвітлюються питання розважального харак-
теру, які можуть зацікавити молоде покоління. На-
приклад, стосунки, мода, екстремальний відпочи-
нок, кіно новинки та багато іншого, що зорієнтовано 
та скеровано саме на запорізьку молодь.

На нашу думку, видання «суббота плюс» cмiливо 
можна вiдносити до таких, як «видання для моло-
ді», але їх інформаційне наповнення є таким, що 
вони не є суто молодіжним виданням, адже багато 
матеріалів, які взагалі не будуть цікаві молодій ау-
диторії, оскільки зацікавлять більш доросле насе-
лення запоріжжя та області. зокрема, це політика, 
кримінал, сільське господарство тощо.

висновки. розглянувши специфічні риси мо-
лодіжної преси як нового виду видань незалежної 
України, дійшли висновку, що молодіжні видання 
перебувають у постійній динаміці та розвитку, змі-
нюються за запитами сучасної молодіжної аудито-
рії, їхнім інтересам та вподобанням.

Конкуренція у сфері молодіжних видань в Укра-
їні не велика. У руках молоді та на вітринах кіосків 
натрапимо у кращому разі на 5–8 назв. 

отже, молодіжна сторінка друкованих видань 
найчастіше висвітлює такі теми: психологічні (не-
щасливе кохання, конфлікти з батьками та вчите-
лями тощо), молодіжні течії (часто у формі інтерв'ю 
з представником певної течії, але знову-таки на ре-
гіональному рівні), музичні напрями (зазвичай пе-
редрук із інтернету чи інших видань), мода і секс. 
Інша тематика на сторінці з'являється вкрай рідко, 
а, наприклад, огляд нових книг, музики, фільмів, 
якісь пізнавальні матеріали відсутні зовсім.

тож видання «суббота плюс», яке аналiзували, 
має всі підстави для того, щоб називатись «видан-
ням для молодi».
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аннотация
в статье проанализировано журналистские материалы на молодёжную тематику. освещены основные аспекты 
создания публикаций для молодёжи, исследовано специфику иллюстрирования материалов на молодёжную тема-
тику. выделены особенности региональной прессы.
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Summary
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в статті синтезовано наукові розробки щодо специфіки жанрів на телебаченні. Проаналізовано культурно-мистецьке 
життя на запорізькому телебаченні, означене провідне тематичне тло журналістських публікацій на культурну тема-
тику. визначено особливості підготовки матеріалів на культурно-мистецьку тематику.
ключові слова: жанр, культура, мистецтво, тематика матеріалів. 
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Постановка проблеми. телебачення, пройшов-
ши довгий період становлення та розвитку, 

синтезувало найкращі риси преси, радіо та кінема-
тографу. телебачення стало особливим, своєрідним 
видом комунікації, який має змогу активно впливати 
на суспільну свідомість і формувати певні запити, 
смаки, потреби, уявлення не лише в соціально-еко-
номічній, але й в духовно-мистецькій сфері. Адже 
телебачення володіє максимально дієвими засобами 
і методами інформаційного, публіцистичного та ху-
дожнього впливу на телеглядачів і стало найбільш 
популярним серед усіх видів мас-медіа.

Негативний імідж слабких провінційних кана-
лів перетворився на стереотип. Проте, дослідники 
відзначають, що соціальна активність населення в 
областях сьогодні дуже висока. Мешканці регіонів 
воліють жити не тільки столичним життям, їх ці-
кавлять події у власному регіоні, які стають інфор-
маційним продуктом саме місцевого телебачення.

Незважаючи на те, що центральні канали за-
вжди матимуть краще фінансування, а отже, і біль-
ше можливостей, однак інтерес до місцевих новин 
задовольнити зможуть лише місцеві зМІ. А тому 
регіональне телебачення приречене розвиватися і 
завойовувати свого глядача.

аналіз останніх досліджень. в останні роки 
з'явилася значна кількість наукових робіт, при-

свячених тележурналістиці, серед них дослідження  
р. Борецького, т. трачук, г. Кузнецова, в. лизан-
чука, І. Мащенка, в. Миронченка які дослідили те-
оретичні та практичні аспекти тележурналістики.

специфіку телевізійної творчості в інформа-
ційних програмах досліджували о. юровський та  
в. гоян, функціональні можливості телебачення – 
Є. Багіров.

виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми обумовлене зростаючим впливом ре-
гіонального телебачення на формування духовної 
свідомості аудиторії, завдяки трансляції телемате-
ріалів на культурно-мистецьку тематику. Подібні 
телесюжети можуть бути присвячені історичним 
пам'яткам, національній культури, традиціям, ре-
лігії, моралі.

метою роботи є визначення особливостей ви-
світлення телематеріалів культурно-мистецької 
тематики на регіональних телеканалах, визначити 
особливості підготовки телематеріалів культурно-
мистецької тематики на регіональному телеканалі 
«МтМ» та студентському телеканалі «юніверс».

Із вторгненням телебачення в наш побут у лю-
дини з'явилося два життя, дві реальності. Перша 
реальність, яка дана у відчуттях: сім'я, дім, діти, 
робота, товариші по службі – словом, весь той емпі-
ричний світ, в якому вона живе. Друге життя – те-


