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висловлювання «від першоЇ особи»  
як різновид звукового маніпулювання

фомиця о.л.
Сумський державний університет

метою статті є аналіз висловлювання «від першої особи» ведучих інформаційно-аналітичних передач із 
точки зору психоакустичного впливу на телеглядача. об’єктом дослідження обрано інформаційно-ана-
літичні телепрограми україни та російської Федерації «Факти тижня» з оксаною Соколовою на каналі 
iCtV та «вести недели» з дмитром кисельовим на телеканалі «росія 1» як одні зі знакових в інформа-
ційному просторі держав. основу емпіричної бази дослідження склали 448 програм загальною тривалістю 
понад 650 годин. для визначення прийомів психоакустичного впливу застосований метод моніторингу в 
поєднанні з контент-аналізом та спостереженням. розглянуто мовний потік, основний темп висловлюван-
ня, особливості голосового інтонування, а також невербальне (жестове) поводження ведучого. детальний 
аналіз авторських програм «Факти тижня» та «вести недели» дав підстави твердити, що телеведучі 
оксана Соколова (україна) та дмитро кисельов (рФ) намагаються впливати на телеглядачів за допомо-
гою практично однакових методів та риторичних засобів: колоквіальність/просторозмовність; голосовий 
контакт; зоровий контакт.
ключові слова: звук, монолог, висловлювання, маніпулювання, психоакустичний вплив, телепередача.

Постановка проблеми. Сучасна людина 
проводить кілька годин на день біля теле-

візора або в інтернеті, що говорить про її явну 
інформаційну залежність. а враховуючи те, що 
рішення, прийняті в різних життєвих ситуаціях, 
дуже часто опираються на інформацію, отрима-
ну з телеекрану, фактично ми вже маємо справу 
з новим інструментом інформаційного впливу на 
поведінку індивідуума. Саме з цієї причини теле-
бачення стало одним із головних засобів впливу 
на масову свідомість під час організації та прове-
дення інформаційних кампаній у конфлікті між 
російською Федерацією (рФ) та україною, що 
стартувала в 2014 р. 

у цих процесах задіяно відразу кілька видів 
телепередач – від новин до політичних ток-шоу. 
вагома роль належить інформаційно-аналітич-
ним передачам, що регулярно виходять на цен-
тральних телеканалах, де аналітичний харак-
тер подачі інформації перетворює їх у гарний 
інструмент формування громадської думки про 
країну в цілому та її владу.

головна роль в інформаційно-аналітичних 
програмах належить ведучому. як коментатор-
оглядач інформаційно-аналітичної програми, 
професіонал у галузі журналістики, він допома-
гає сформувати точку зору на ту чи іншу подію, 
тим самим випрацьовує у телеглядача звичку 
й потребу систематичного спілкування. дослі-
джуючи це явище а.к. михальська зауважує: 
«комунікативність мови ведучого проявляється 
в тому, що у телеглядача виникає відчуття жи-
вого спілкування з мовцем: ще при першому ви-
ході ведучого і на початку його виступу слухач 
відчуває, що зараз будуть говорити саме з ним, 
і що ведучий радий поділитися своїми думками 
та знаннями з ним» [1].

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питання психоакустики та впливу на людину 
за допомогою звуків давно й плідно вивчається 
в науковій сфері. так і.р. алдошина пише, що 
«основне завдання психоакустики – зрозуміти, 
як слухова система розшифровує звуковий образ, 
установити основні відповідності між фізичними 

стимулами та слуховими відчуттями, і виявити, 
які саме параметри звукового сигналу є найбільш 
важливими для передачі семантичної (смислової) 
і естетичної (емоційної) інформації» [4]. 

у свою чергу а.Б. ананьєв стверджує – 
«є умовні межі часу, які характеризують про-
цес слухового сприйняття людини. для звукового 
сигналу, що триває приблизно 3 секунди, можна 
вже говорить про обробку інформації. вміст та-
кого сигналу має осмислюватися свідомістю, тоб-
то можуть формуватися первинні смислові асо-
ціації, виникати аналогії і протиставлення» [6]. 

Сукупність наукових публікацій в.н. носулен-
ка свідчить про відсутність у більшості проведе-
них раніше досліджень слуху аналізу психоло-
гічних проблем сприйняття процесів формування 
слухового образу з притаманними йому власти-
востями цілісності та предметності» [9]. важ-
ливим напрямком дослідження в.н. носулен-
ка також став аналіз особливостей слухового 
сприйняття звуків, що продукуються технічни-
ми засобами звукозапису та звукопередачі. такі 
звуки, твердить автор, «складають істотну час-
тину акустичного середовища, що визначає ха-
рактеристики слухових еталонів у людини» [9]. 

говорячи про вивчення монологу як різнові-
ду усного мовлення о.а. Сербенська та м.й. во-
лощак відзначають, що «у наше життя ввійшла 
особлива форма усного мовлення – радіомовлен-
ня та телемовлення. з уваги на кількість співроз-
мовників, їх участь в акті мовлення, з уваги на 
характер самого мовлення виділяють такий його 
різновід, як монолог – розмова з самим собою, 
роздуми в голос, характерна відзнака – нема 
спізрозмовника, не передбачено безпосередньо-
го відгуку слухачів» [12, с. 33–34]. на питання, 
наскільки змінює наш голос мікрофон, о.а. Сер-
бенська та м.й. волощак відповідають, що «вза-
галі аппаратура посилює голос», і вміло «її ви-
користовуючи, людина може домогтися повноти 
звучання. важливим чинником, який впливає на 
наше усне мовлення, є психічний і фізичний стан 
людини. млявість, байдужість, втома, вагання, 
сумнів, відчай, схвильованість, зацікавленість, 
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бадьорість, зичливість – усе це уважний слу-
хач легко вловлює в нашому голосі, який йде до 
нього через мікрофон» [12, с. 54–55]. у той же 
час Ю.П. Єлісовенко переконує: «пересічні те-
леглядачі сприймають мовлення журналіста як 
єдиний неподільний органічний процес, у якому 
техніка мовлення тісно переплетена з культурою 
мовлення та вмінням працювати перед телеві-
зійною камерою» [13, с. 15]. м.Ю. андрющенко 
у свою чергу зауважує: «щоб створювати науко-
во прогнозований імідж телеведучого, треба вра-
ховувати філологічні проблеми створення іміджу 
(йдеться про мовне питання як чинник позитив-
ного чи негативного іміджу телеведучого)» [14].

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. аналіз досліджень у цій ца-
рині показав, що головним недоліком сучасної 
психоакустики є відсутність вивчення саме пси-
хологічної складової. Більшість робіт стосуються 
вивчення сприйняття музичних звуків, без спро-
би поширення отриманих результатів на аналіз 
взаємодії з людиною. враховуючи це, є актуаль-
ним подальше вивчення висловлювання «від пер-
шої особи» як явища психоакустичного впливу 
на масову свідомість. наукова новизна полягає 
в тому, що вперше аналізується монолог ведучо-
го інформаційно-аналітичної телепередачі щодо 
визначення психоакустичного впливу голосового 
інтонування, а також його жестової поведінки 
з метою максимального емоційного впливу на те-
леглядача. хронологічний період дослідження – 
із січня 2014 р. до березеня 2018 р. 

мета і завдання статті. мовна поведінка 
ведучого інформаційно-аналітичної передачі 
справляє певний психоемоційний ефект на теле-
глядача і може бути проаналізована з точки зору 
сучасної психоакустики. відповідно мета стат
ті полягає в аналізі висловлювання «від першої 
особи» ведучих інформаційно-аналітичних пере-
дач із точки зору психоакустичного впливу на 
телеглядача. реалізація мети вимагає вирішення 
таких завдань:

– аналіз стану дослідженості означеної про-
блеми в сучасній науковій літературі, визначен-
ня об’єктивності й повноти її науково-теоретич-
ного осмислення;

– розгляд інформаційно-аналітичних передач 
україни та рФ;

– вивчення психоакустичних особливостей го-
лосового інтонування, а також жестово-мімічного 
поводження ведучих.

Об’єкт дослідження – інформаційно-аналі-
тичні телепрограми україни та російської Фе-
дерації «Факти тижня» з оксаною Соколовою на 
каналі iCtV та «вести недели» з дмитром кисе-
льовим на телеканалі «росія 1» як одні зі знако-
вих в інформаційному просторі держав.

Предметом наукового аналізу стали монологи 
ведучих.

виклад основного матеріалу. Провівши моні-
торинг телевізійних каналів україни та рФ, а та-
кож дослідивши частоту переглядів інформацій-
но-аналітичних передач, ми вирішили зупинитися 
на двох із них: «Факти тижня» з оксаною Соко-
ловою (канал iCtV, україна) та «вести недели» 
з дмитром кисельовим (телеканал «росія 1», рФ). 

«Факти тижня» – це підсумковий інформацій-
ний проект, покликаний зробити інформаційне 

та публіцистичне мовлення каналу iCtV логічно 
завершеним, це завжди свіжий і гострий погляд 
на життя в країні та світі. Програма, що завою-
вала довіру глядачів та визнання телеекспертів, 
здобула вже 4 статуетки «телетріумф» у номі-
нації «найкраща підсумкова (аналітична) пере-
дача». оксана Соколова отримала найпрестиж-
нішу телевізійну премію і визнана «найкращою 
ведучою інформаційно-аналітичної програми» 
(https://teletriumf.ua/history/2011/#). хрономе-
траж програми 100 хвилин. за вказаний хроно-
логічний період вийшло в ефір 224 програми, що 
й слугували для нас джерелом аналізу.

«вести недели» – найбільш офіційна підсум-
кова програма в рФ. Щонеділі ведучий і корес-
понденти подають глядачам головні політичні 
та політико-економічними новинами минулого 
тижня. хронометраж програми 80 хвилин. клю-
чова ідея – аналіз подій та інформування теле-
глядачів про події в країні та світі. згідно з опи-
туванням незалежної соціологічної служби Фонд 
«громадська думка», про події в країні і за кор-
доном росіяни найчастіше дізнаються з пере-
дач Першого каналу (53%) або каналу «росія 1» 
(50%). найбільш упізнаваною і найкращою аналі-
тичною програмою вони назвали «вести недели» 
(https://ria.ru/analytics/20171003/1506104259.
html). Проаналізовано 224 випуски.

основу емпіричної бази дослідження склали 
448 програм загальною тривалістю понад 650 годин.

аналіз проводився виходячи з принципів ри-
торики та мовного спілкування (комунікації).

Під риторикою зокрема х. леммерман пропо-
нує розуміти «техніку мови, виявлену в різних 
формах мовцем» [3]. а.к. михальська, розділяю-
чи погляди Ю.в. різдвяного, дає таке визначення: 
«риторика – це теорія і майстерність ефективної 
(доцільною, що впливає і гармонізує) мови» [1].

Що ж до мови, то, на думку г. в. анісімової, 
вона «повинна бути зшита за міркою слухача, 
як плаття за міркою замовника. це означає, що 
мовець повинен враховувати фактор адресата – 
атрибути особистості, психології та сприйняття 
слухача» [2]. говорячи ж про доцільність мови, 
переконує а.к. михальська, означає «знайти її 
відповідність меті мовця, або, висловлюючись 
мовою сучасної науки, мовному наміру. впливати 
на аудиторію означає спонукати людей на актив-
ні дії, а іноді, може бути, змусити змінити спосіб 
життя і світосприйняття» [1].

Саме «голосова подія», згідно з висновком 
г.в. анісімової, є основною одиницею мовного 
спілкування (комунікації), і вона «визначається 
як закінчене ціле зі своєю формою, структурою, 
межами» [2]. акцентуючи на цьому увагу на-
уковець показує, що мовна подія складається 
з двох компонентів. Перший – те, про що йдеть-
ся, повідомляється (словесна мова), і те, чим 
вона супроводжується (міміка, жести та ін.) – 
потік мовної поведінки. другий – умови та си-
туація, у яких відбувається мовне спілкування 
між його учасниками [2]. Потік же мовної по-
ведінки складається з: власне слів – вербальна 
поведінка; звучання мови – акустична поведін-
ка; рухів обличчя і тіла – жестово-мімічна по-
ведінка; і з того, як ведучий, розмовляючи з те-
леглядачем, використовує простір, – просторова 
поведінка [2].
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голос ведучого надсилається разом із його 
поглядом, тож успішний зоровий контакт супро-
воджує контакт голосовий. ведучий говорить не 
надто тихо, а саме так, як це потрібно для спри-
ятливої перцепції. Промова звучить помірно, 
виразно, без емоційних викидів; манера подачі 
звукового матеріалу офіційна, й у той же час до-
сить вільна, без напруги. наприклад, спектрогра-
ма промови ведучого дмитра кисельова (рис. 1), 
на відміну від «емоційних вигуків учасників ток-
шоу, де більша частина звукової енергії при-
падає на область середніх частот» [15], показує 
спад в області середніх частот і основні форманти 
голосу ведучого в області 400–800 гц., що харак-
теризує манеру мовлення як рівномірну, доволі 
тиху, без яскравого емоційного забарвлення (ви-
мірювання проводилися в програмі samplitude X 
pro на власній студії звукозапису автора статті).

аналогічна картина спостерігається й у спек-
трограмі ведучої оксани Соколової (рис. 2).

основний темп мовлення вибирається залеж-
но від змісту та сенсу фраз, у важливих момен-
тах знижується, підкреслюючи важливість дум-
ки для слухача: «Є варіант рятуватися від спеки 
морозивом. у моді фруктовий лід, тобто заморо-
жений сік, от тільки... є там той сік... насправ-
ді?...» («Факти тижня», випуск від 09.07.2017 р., 
00:58:25–00:58:35).

Показовим є і те, що підвищення акустичної 
гучності голосу досягається не напругою голо-
сових зв’язок, а чіткістю артикуляції: «адже 

за визнанням самої терези мей, ці туфлі в по-
літиці працюють як криголам. Проте, є понят-
тя – до-реч-ність» («вести недели», випуск від 
11.09.2016 р., 01:10:27–01:10:36).

у монолозі також беруть участь очі. як пра-
вило, ведучий спрямовує погляд безпосередньо 
в очі телеглядачеві, додатково впливаючи на 
нього під час монологу.

не менш важливий засіб психоемоційного 
впливу використання телеведучими риторич-
них засобів виразності – спеціальних художньо- 
риторичних прийомів, лексичних та граматичних 
засобів мови, що привертають увагу до вислов-
лювання. вони використовуються для надання 
мові експресії, емоційності, наочності, роблять її 
більш цікавою і переконливою. засобами вираз-
ності виступають також стежки та фігури.

у лінгвістиці стежки – це мовні звороти, за-
сновані на вживанні слова або виразу в пере-
носному значенні (епітет, порівняння, метафора 
і т.д.). за допомогою цих виразних засобів дина-
мічним і життєвим постає найсухіший та най-
нудніший матеріал: 

«…бо у наших законах диявол криється 
в дрібницях і, як правило, ховає купу несподі-
ваних сюрпризів» («Факти тижня», випуск від 
8.10.2017 р., 00:21:18–00:21:23);

«власті києва приймають одне самогубне для 
економіки країни рішення за другим. заборонив-
ши авіаційний транзит на своїй території, вони 
позбавили себе й оплати за нього. за цією логікою, 

сказавши а, потрібно говорити і Б – 
забороняти газовий транзит із росії 
до Європи» («вести недели», випуск 
від 27.09.2015 р., 01:01:29–01:01:43).

Фігури мови, або риторичні фігу-
ри, – це особливі форми синтаксич-
них конструкцій, за допомогою яких 
посилюється виразність мови, сту-
пінь її впливу на адресата. у про-
аналізованих нами телепрограмах 
використовуються переважно повто-
ри, антитези, риторичні питання, по-
дробиці, гіперболи та ін.

отже, повтор, це слово або кон-
струкція слів, що зустрічаються раз 
і більше в межах одного чи двох ре-
чень, що йдуть послідовно. красно-
моними прикладами можуть слугу-
вати: 

«олімпійський прапор – п’ять кі-
лець на білому тлі – лише під таким 
нейтральним стягом зможе висту-
пити на олімпіаді в кореї збірна ро-
сійської Федерації. Спортсмени – це 
інша справа. хто не заплямував себе 
в допінгових скандалах, той зможе 
виступити – під нейтральним пра
пором» («Факти тижня», випуск від 
10.12.2017 р., 00:01:20);

«лінія мажино – це ще й до-
свід самообману, самообману, який 
привів Францію до військового кра-
ху» («вести недели», випуск від 
04.03.2018 р., 00:29:56–00:30:03).

на різному протиставленні слів, 
образів, думок будується така сти-
лістична фігура, як антитеза: 

рис. 1. спектрограма промови ведучого дмитра кисельова  
(«вести недели», випуск від 26.11.2017 р., 00:11:43)

рис. 2. спектрограма промови ведучої оксани соколової  
(«факти тижня», випуск від 24.12.2017 р., 00:01:37)
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«Персональна підготовка українських бійців – 

хто її пройшов, той тепер точно знає, що таке 
стандарти нато: від бою – до сухпайків» («Фак-
ти тижня», випуск від 03.09.2017 р., 00:01:42– 
00:01:48);

«немає відтепер ні у кого американського 
«даху». Був «дах» – став друшляк!» («вести не-
дели», випуск від 04.03.2018 р., 00:32:50–00:32:55).

Риторичне питання – полягає у викорис-
танні запитання, що містить у собі ствердження. 
Ставиться воно для отримання відповіді, а з ме-
тою афористичного узагальнення загальновідо-
мої або очевидної думки: 

«де відпочити затишно, комфортно і недоро-
го? у середині літа це певно одне з найактуаль-
ніших запитань?» («Факти тижня», випуск від 
16.07.2017 р., 01:01:03–01:01:10);

«якщо по-простому, то – бути росії чи 
ні?» («вести недели», випуск від 04.03.2018 р., 
00:02:52–00:02:54).

Подробиця. у нашому випадку розуміється як 
підкріплення достовірності інформації конкрет-
ним прикладом:

«народ тупішає під впливом пропаганди. 
а запустили це ще більшовики, які були вели-
кими майстрами популістських агіток, листівок 
та яскравих промовистих плакатів. ну чого варті 
лише ось такі гасла сексуальної революції, за-
пущеної більшовиками: «геть сором», «Жінка 
є набутком усього трудового народу, а значить 
кожна комсомолка зобов’язана йти йому назу-
стріч, інакше вона – міщанка!» («Факти тижня», 
випуск від 19.11.2017 р., 00:53:47–00:54:13).

«Путін слухав, багато записував, щось із про-
позицій називав важливим і корисним, але з чи-
мось відверто не погоджувався, наприклад, коли 
радіостанцію «Эхо москвы» намагалися пред-
ставити як жертву держави й нібито держава 
нагнітає атмосферу ненависті» («вести недели», 
випуск від 05.11.2017 р., 00:34:47–00:35:04).

Гіпербола – стилістична фігура явного й на-
вмисного перебільшення з метою посилення ви-
разності та підкреслення сказаного:

«лінія фронту вже давно проходить не на 
донбасі, вона впритул наблизилася до кожного 
з нас...» («Факти тижня», 02.07.2017 р., 00:02:05–
00:02:11);

«росія – єдина країна в світі, яка реально 
здатна перетворити СШа в радіоактивний попіл» 
(«вести недели», 17.03.2014 р., 00:00:43–00:00:48).

для посилення звукового ефекту часто вико-
ристовуються прийоми, покликані впливати на 
візуальні канали сприйняття. одними з найпо-
ширеніших є жести. ними ведучі послуговують-
ся досить жваво

у цьому існує дуже багато нюансів, що визна-
чають характер емоцій.

зокрема, рухом, що «злітає», супроводжують 
підйом почуттів (рис. 3, 4).

одночасне падіння обох рук означає пробле-
му, складне питання, глухий кут (рис. 5, 6).

за допомогою ж пальців рук ведучий намага-
ється пояснити нюанси (рис. 7, 8).

висновки і пропозиції. Проведений детальний 
аналіз висловлювань «від першої особи» інфор-
маційно-аналітичних програм «Факти тижня» 
з оксаною Соколовою на каналі iCtV (україна) 
та «вести недели» з дмитром кисельовим на 

 

рис. 3. «уся ситуація з кримом вже стала  
для нас як ... нашатир до носа – ми підбадьорилися, 

стрепенулись і віднайшли здатність подивитися  
на світ і на себе новим поглядом!» («вести недели», 

23.03.2014 р., 00:33:44–00:33:54)

 
рис. 4. «невже це війна на політичному олімпі?» 

(«факти тижня», випуск від 05.11.2017 р., 00:00:26–00:00:28)

 

рис. 5. «навіть якщо хтось упевнений, що така війна 
зараз неможлива, то це зовсім не означає, що так 
і буде…» («вести недели», випуск від 13.07.2014 р., 

00:19:05–00:19:11)

 
рис. 6. «це ключові теми, що обговорювалися цього 

тижня, навіть на міжнародному форумі, де  
взагалі-то мало йтися про клімат...» («факти 

тижня», випуск від 06.12.2015 р., 00:00:45–00:00:52)



«Молодий вчений» • № 3 (55) • березень, 2018 р. 442

С
О

Ц
ІА

Л
ЬН

І 
К

О
М

У
Н

ІК
А

Ц
ІЇ

телеканалі «росія 1» (російська Федерація) дає 
підстави констатувати:

а) у наукових працях, присвячених питанням 
психоакустики, головним недоліком є відсутність 
саме психологічної спрямованості. Більшість ро-
біт стосуються сприйняття музичних звуків, без 
спроби поширення отриманих результатів на ана-
ліз взаємодії людини й акустичного середовища;

б) для аналізу психоакустичних особливостей мо-
нологу ведучих обрано інформаційно-аналітичні пе-
редачі «Факти тижня» та «вести недели» за січень 
2014 р. – березень 2018 р. як найбільш рейтингові. 
Проаналізовано особливості голосового інтонування 
та оксани Соколової і дмитра кисельова у 448 про-
грамах загальною тривалістю понад 650 годин;

 в) основний темп мовлення ведучими виби-
рається залежно від змісту й сенсу фраз, у важ-
ливих моментах знижується, підкреслюючи зна-

чимість думки для слухача. манера мовлення 
рівномірна, доволі тиха, без яскравого емоційного 
забарвлення. Підвищення акустичної гучності го-
лосу досягається не напругою голосових зв’язок, 
а за рахунок чіткості артикуляції мови. в арсе-
налі ведучих також риторичні засоби виразності 
та синтаксичні конструкції. для посилення зву-
кового впливу на візуальні канали активно ви-
користовуються жести. 

детальний аналіз інформаційно-аналітичних 
передач «Факти тижня» та «вести недели» дають 
підстави твердити, що телеведучі оксана Соко-
лова та дмитро кисельов намагаються впливати 
на телеглядачів за допомогою практично одна-
кових методів та риторичних засобів:

1) колоквіальність/просторозмовність;
2) голосовий контакт;
3) зоровий контакт.

рис. 7. «у плані – сім пунктів,  
і вони зводяться до того, щоб: припинити вогонь 
з усіх видів зброї, включаючи авіацію, відвести 
артилерію від міст, обміняти всіх полонених і 

почати відновлення зруйнованого» («вести недели», 
випуск від 07.09.2014 р., 00:02:16–00:02:27)

  
рис. 8. «маккейн не несе відповідальності  

за свої слова з двох причин. перша причина – 
секретність. друга – маккейн не приймає рішень 

і ні за що не відповідає»  
(«вести недели», випуск від 20.04.2014 р.,  

01:16:25–01:16:45)
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Сумской государственный университет

монолог «от первого лица»  
как разновидность звукового манипулирования

аннотация
целью статьи является анализ монолога «от первого лица» ведущих информационно-аналитических 
передач с точки зрения психоакустического воздействия на телезрителя. объектом исследования вы-
браны информационно-аналитические телепрограммы украины и российской Федерации «Факты не-
дели» с оксаной Соколовой на канале iCtV и «вести недели» с дмитрием киселевым на телеканале 
«россия 1» как одни из знаковых в информационном пространстве. основу эмпирической базы иссле-
дования составили 448 программ общей продолжительностью более 650 часов. для определения при-
емов психоакустического влияния применен метод мониторинга в сочетании с наблюдением и контент-
анализом. Проанализированы речевой поток, основной темп высказывания, особенности голосового 
интонирования, а также невербальное (жестовое) поведение ведущего. детальный анализ авторских 
программ «Факты недели» и «вести недели» дает основания утверждать, что телеведущие оксана 
Соколова (украина) и дмитрий киселев (рФ) влияют на телезрителей с помощью практически одина-
ковых методов и риторических средств: колоквиальнисть/просторечие; голосовой контакт, зрительный 
контакт.
ключевые слова: звук, монолог, высказывание, манипулирование, психоакустическое воздействие, 
телепередача.

fomytsia O.l. 
sumy state university

STaTemenT «frOm The firST perSOn»  
aS a Kind Of SOund manipulaTiOn

Summary
the purpose of the given article is to analyze the the statement «from the first person» of the leading 
information-analytical programs from the point of view of psycho-acoustic influence on the viewer. the 
subject of the research is the information-analytical television programs of ukraine and the russian fed-
eration «facts of the week» («facty tyzhnia») with oksana sokolova on the iCtV channel and «news of 
the week» («Vesti nedeli») with dmitrii Kiseliov on the russia 1 channel as one of the most iconic ones in 
the information space of the countries. the empirical study database focused on 448 programs with a total 
duration of over 650 hours. in order to determine the psychoacoustic effects there was used a monitoring 
method alongside with observation and content analysis. there were analyzed such factors as linguistic 
flow, basic pace of expression, peculiarities of vocal intonation, as well as nonverbal (gesture) behavior 
of the presenter. a detailed analysis of the author's programs «facts of the week» («facty tyzhnia») 
and «news of the week» («Vesti nedeli») gave a basis to suggested that tV presenters oksana sokolova 
(ukraine) and dmitrii Kiseliov (rf) try to influence viewers using practically the same methods and rhe-
torical means: colloquialism / simple conversation, voice contact and visual contact.
Keywords: sound, monologue, quotations, manipulation, psychoacoustic influence, tV program.


