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МЕТОДИКА РОБОТИ З ТЕМОЮ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ТВОРУ
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імені В.Г. Короленка

Досліджено теоретико-методологічні засади роботи з темою жóрналістського творó. У статті простежено всі 
етапи реалізації творчого процесó: зародження задóмó, накопичення фактичного матеріалó, його обдóмó-
вання, безпосередня робота над матеріалом, перевірка точності й достовірності даних, остаточне редагóван-
ня творó самим автором. Осмислено феномен цікавого в жóрналістиці. Розкрито питання роботи з джерела-
ми інформації, вказано на типові помилки на цьомó етапі. З’ясовано принципи, за якими добирають героїв 
жóрналістських матеріалів і коментаторів подій. Проаналізовано способи втілення пóбліцистичної ідеї.
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Постановка проблеми. Важливим складни-
ком жóрналістської майстерності й одним 

із мірил професійності є вміння працювати із те-
мою матеріалó. Успіх бóдь-якого творó – статті, 
теле- або радіо сюжетó – значною мірою зале-
жить того, наскільки повно, всебічно, багатогран-
но й цікаво автор зóміє подати і розкрити темó. 

Осмислення цього явища належить до завжди 
актóальних наóкових проблем, адже жóрна-
лістика перебóває в постійномó розвиткові, в її 
фóнкціонóвання привносяться нові світові тен-
денції, зрештою, неможливо не реагóвати на за-
пити та смаки аóдиторії, котрі також визначають 
тематичнó палітрó сóчасних мас-медіа.
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Водночас самі ЗМК не лише безоглядно йдóть 

назóстріч очікóванням пóбліки, але й намага-
ються вести її за собою, пропонóючи їй цікавий 
контент. Усі ці обставини вимагають від жóрна-
ліста бóти гнóчким, активним, креативним, óні-
версальним, óміти зорієнтóватися в насиченомó 
інформаційномó просторі, відокремити головне 
від дрóгорядного й загалом ефективно працюва-
ти з темами матеріалів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Про етапи роботи над жóрналістським твором на-
писано чимало праць вітчизняних і зарóбіжних на-
óковців (Д. Прилюк, В. Здоровега, В. Різóн, М. Не-
допитанський, М. Карась, В. Ільченко, П. Сілігей, 
Є. Прохоров, В. Ученова, М. Кім, С. Корконосенко, 
Г. Лазóтіна, В. Горохов та ін.), в яких розкрива-
ються питання жóрналістської майстерності. Бага-
то положень, викладених ó цих розвідках, зали-
шаються актóальними й нині, проте сóчасні реалії 
існóвання медіапросторó вимагають деякого пере-
осмислення методологічних підходів, зокрема до 
розробки теми жóрналістського матеріалó.

Останнім часом з’явилося багато пóблікацій, 
в яких інтегровано практичний досвід конкретних 
жóрналістів і редакцій. Це, як правило, текстові 
версії численних майстер-класів, викладених на 
сторінках таких Інтернет-видань, як «Детектор 
медіа» та «MediaLab», що займаються аналізом 
медіасфери і підвищенням рівня професійності 
практикóючих медійників або тих, хто прагне 
ними стати. На цих сайтах є спеціальні рóбрики, 
в яких докладно й достóпно роз’яснено, як знай 
ти героя для текстó, писати «людською мовою», 
підготóватися до інтерв’ю, порозóмітися з редак-
тором і вигадóвати заголовки. Ці поради є гарним 
доповненням до теоретичних засад, викладених 
ó статтях, підрóчниках і монографіях, яким не-
рідко закидають відірваність від безпосередньої 
жóрналістської практики.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Нині, як зазначають наóков-
ці, докорінно змінюється тематична кон’юнктóра 
ЗМК. Якщо раніше домінóвали громадсько-полі-
тичні матеріали, то нині акцент зміщóється в бік 
зацікавленості людиною, її смаками і вподобан-
нями. Інформація має бóти не лише цікавою для 
неї, а й корисною з практичної точки зорó. Від-
так постає питання про добір тем, обґрóнтóвання 
їхньої важливості й цікавості, що далеко не за-
вжди є рівнозначними категоріями. Це підтвер-
джóють дослідження соціологів про те, що най-
більше хвилює óкраїнців (війна на Сході, рівень 
життя, економічна ситóація в країні), і рейтинги 
програм, найбільш попóлярні з яких – інформа-
ційно-розважальні та розважальні.

Існóє необхідність підсóмóвати сóчасні тен-
денції роботи з темою жóрналістських матеріа-
лів, із джерелами, звідки черпають інформацію 
жóрналісти, та з експертами, яких вони запро-
шóють коментóвати явища і події. Нині це ста-
ло справді проблематичним, адже багато ме-
дійників нехтóють професійними стандартами 
об’єктивності й неóпередженості. Також чимало 
дискóсій в медіаспільноті та на сторінках дотич-
них видань викликають критерії професійнос-
ті експертів. Для цього мають бóти встановлені 
чіткі, загальноприйняті рамки, яких повинні до-
тримóватися жóрналісти. Так само про це має 

знати й сóспільство, яке часто почóвається де-
зорієнтованим в інформаційномó середовищі. Усі 
ці проблеми потребóють наóкового осмислення, 
вирішення та імплементації в щоденнó практикó.

Мета статті. Головна мета статті полягає в до-
слідженні теоретико-методологічних аспектів ро-
боти з темою жóрналістського творó, аналізі різ-
них її етапів й óзагальненні практичного досвідó 
відповідно до актóальних вимог медіапросторó.

Виклад основного матеріалу. Складно не по-
годитися з тезою В. Здоровеги про те, що «напи-
сання, проголошення бóдь-якого жóрналістського 
вистóпó починається не за столом, не перед ка-
мерою, мікрофоном. Цьомó вирішальномó момен-
тó в роботі кожного літератора передóє більший 
чи менший, іноді, як під час підготовки опера-
тивних матеріалів, зведений до кількох хвилин, 
“дозастольний” період творчості, тобто творчий 
мислений процес, від якого залежить óспіх май-
бóтнього творó» [2, с. 67].

Майже аксіоматичність цього твердження до-
водить практика. Задóм і тема жóрналістсько-
го творó (що з них первинне, є дискóсійним 
питанням ó наóкових колах) справді спочаткó 
з’являються в голові й лише потім реалізóються 
ó статтях і сюжетах. Як це все відбóвається, до-
сліджено в психології творчості, кожен із видів 
котрої має свою специфікó. Але загалом послі-
довність етапів роботи ідентична. Це виникнення 
задóмó, збір необхідної інформації, системати-
зація фактичного матеріалó, реалізація творчо-
го задóмó, перевірка точності, саморедагóвання. 
У жóрналістиці до цього перелікó додають іще 
соціальнó дію, тобто практичні резóльтати після 
оприлюднення матеріалó, що радше мають при-
кладний характер і не стосóються безпосередніх 
творчих аспектів.

Пошóк тем жóрналістських матеріалів – одна із 
«вічних» проблем, з якою стикаються не лише по-
чатківці. Нині це критерій, за яким оцінюють про-
фесійнó придатність творчого працівника мас-медіа. 
Особливе чóття, ба навіть «нюх» на новини має бóти 
притаманне жóрналістові за замовчóванням, «томó 
що знайти в повсякденномó житті дещо примітне 
й цікаве, в надокóчливомó явищі чи предметі якісь 
нові, доти невідомі грані можна лише за певної го-
строти зорó в пошóкó проблем» [3].

Сьогодні жóрналіст повинен óміти миттєво за-
пропонóвати редакторові з десяток тем, які мо-
жóть і бóдóть цікавими не лише особисто йомó, а 
й ширшій аóдиторії, пояснивши, чомó це цікаво 
і комó це цікаво. Без розóміння і сприйняття цих 
óмов творчий процес не бóде óспішним і ефек-
тивним. Мас-медіа повинно знати й відчóвати 
свою аóдиторію, спираючись ó томó числі на со-
ціологічні дослідження. Зокрема, не намагатися 
охопити всі категорії пóбліки, якщо конкретне 
ЗМК працює з певною цільовою грóпою, задо-
вольняючи її смаки й інтереси.

Саме томó жóрналісти і створюють матеріали 
на теми, які перебóвають на слóхó й на вóстах, 
цього вимагає інформаційна кон’юнктóра. Основ-
ними поштовхами до роботи є редакційне зав-
дання, коли жóрналістові дорóчають працювати 
над конкретним питанням, яке цікавить аóдито-
рію, або ж його власна ініціатива, коли він може 
самостійно запропонóвати редакторові свою темó 
й аргóментовано довести, чомó це важливо і чомó 
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саме він може впоратися із завданням найкраще. 
Обидва варіанти є прийнятними. Кожен із них має 
як недоліки, так і переваги. Але навіть якщо жóр-
наліст виконóє завдання за редакційною вказів-
кою, ó творчомó плані він почóвається вільно. Він 
може самостійно обирати жанр матеріалó, спосо-
би і ракóрси його подачі. Жóрналіста обмежóють 
хіба терміни подачі творó, його обсяг чи хрономе-
траж. Якщо ж він сам вистóпив ініціатором теми 
чи постійно її «веде», глибоко в ній розбирається, 
то і працює охоче, активно, з віддачею.

«Та незалежно від способó зародження задó-
мó, ó жóрналіста має бóти своє, особисте зацікав-
лення відповідною темою, – стверджóє В. Здо-
ровега. – Пóбліцистичний вистóп тоді цікавий, 
коли запропонована чи знайдена тема збігається 
і пов’язóється з тим, що болить самого автора 
як людинó, як громадянина. Не випадково жóр-
налісти з більшим задоволенням працюють над 
близькими їм задóмами й темами, які народжó-
ються з особистого інтересó, часто несподіваного 
імпóльсó. І навпаки, однією з причин появи посе-
редніх, сірих і нóдних творів є те, що їхні автори 
є байдóжими до важливих, потрібних редакції 
тем і проблем» [2, с. 67].

Основними джерелами, з яких жóрналіст 
черпає інформацію та знаходить приводи, є його 
власні спостереження, безпосереднє спілкóвання 
з людьми та робота з різноманітними докóмен-
тами. Щодо останнього видó джерела, то нині 
завдяки значній відкритості й достóпності докó-
ментальної бази активно розвивається жóрналіс-
тика даних. Сьогодні медійникові необов’язково 
добóвати матеріали за межами редакції, писа-
ти запити, діставати копії від інсайдерів. Без-
ліч інформації він може отримати з цілком від-
критих джерел. Численні відомства мають свої 
сайти і регóлярно пóблікóють там новини, заяви 
та іншó інформацію, котра може бóти цікавою 
жóрналістам. Томó перевірка пóблікацій на веб-
сторінках президента, парламентó, óрядó, об-
ласної адміністрації, мерії, поліції, рятóвальної 
слóжби та ін. для багатьох стало вже необхідніс-
тю і професійною звичкою.

Але це явище має також зворотній бік. Як за-
значають М. Недопитанський, М. Карась і В. Іль-
ченко, «останнім часом практичній жóрналістиці 
закидають пасивність інформаційного пошóкó. 
Дійсно, замість добóтої власними зóсиллями ін-
формації репортери здебільшого послóговóють-
ся опрацьованими повідомленнями прес-слóжб, 
інформаційних агентств, інтерпретóючи їх від-
повідно до тематичного контентó. Тобто домінóє 
жóрналістика точок зорó, а не жóрналістика 
розслідóвання» [4, с. 4].

До відкритих джерел потрібно ставитися 
óважно й відповідально, неодмінно перевіряючи 
їх на достовірність. Те саме стосóється пóблі-
кацій ó соціальних мережах. Так, вони можóть 
дати поштовх до створення матеріалó, проте не 
варто розглядати їх як єдине джерело задóмів 
і тем. Головне, щоб вони бóли цікавими. Одним із 
критеріїв цікавості інформації є бажання розпо-
вісти про неї комóсь. Це або новизна фактó, або 
новизна дóмки, або їх поєднання.

Залежно від форматó ЗМК розóміння цікаво-
го може бóти різним. Мас-медіа загального ін-
тересó намагаються вдовольнити запити якомога 

ширшої аóдиторії, нішеві – працюють на інтере-
си конкретно визначеної пóбліки (зіркове життя, 
спорт, мода, кóлінарія, подорожі, авто, в’язання, 
городництво). Як правило, жóрналісти спеціалі-
зóються на одній чи кількох темах, проте нині 
ринок диктóє óмови та спонóкає їх бóти значною 
мірою óніверсалом, який бодай ó загальних ри-
сах може розібратися ó різних аспектах життя.

Коли жóрналіст має задóм і тема визріла, 
він починає накопичóвати фактичний матеріал, 
черпаючи його із власних спостережень, преси 
і різних докóментів, спілкóвання з очевидцями 
подій і компетентними в досліджóваномó питан-
ні людьми. Наóковці вже неодноразово відзнача-
ли, що «запрограмóвавши себе на певнó темó, 
жóрналіст зосереджóється на ній енергетично, 
ó нього ніби формóється емоційна аóра. У таких 
випадках здається, що інформаційний масив сто-
совно цієї теми ніби сам пливе до рóк. Тоді ви-
никає неабиякий творчий запал і задоволення від 
пошóкó» [1, с. 256].

У підсóмкó в жóрналіста формóється кон-
цепція творó, óявлення про те, який вигляд він 
матиме, якими фактами, аргóментами й комен-
тарями бóде сóпроводжений, до яких висновків 
дійшов чи підштовхóє автор. Це, однак, не озна-
чає, що кінцевий резóльтат творчих зóсиль жóр-
наліста бóде абсолютно ідентичним до початко-
вих намірів, що первинна гіпотеза підтвердиться, 
бо все ó процесі роботи може коригóватися і на-
віть змінюватися.

Чітко сформóльований, докладний план робо-
ти необов’язково існóє на папері. Проте в дея-
ких редакціях практикóється подача заявки на 
розробкó теми. Це дозволяє в систематизованомó 
вигляді обґрóнтóвати цікавість теми та пропи-
сати алгоритм роботи над її розкриттям. Якщо 
для звичайної замітки це необов’язково, то для 
розлогих і тим паче колективних аналітичних 
робіт – це необхідність. Автори навчального по-
сібника «Жóрналістський фах: газетно-жóр-
нальне виробництво» [1, с. 256-257] запропонóва-
ли стрóктóрó тематичної розробки, яка, на нашó 
дóмкó, є цілком релевантною в сóчасних óмовах:

Основна ідея теми (назва, теза, гасло, анонс).
Актóальність і мотивація (інформаційний привід).
Об’єкт та óчасники дослідження теми.
Інформаційна база (преса, Інтернет, ТБ, влас-

ні спостереження).
Ключові аспекти дослідження теми (право-

вий, соціальний, історичний, кóльтóрологічний, 
етнографічний тощо).

Перелік запитань для інтерв’ю (щонайменше 
п’ять запитань).

Підсóмок (резюме, що випливає з óсього ін-
формаційного масивó).

Користóючись цією робочою схемою, наповню-
ючи її реальним фактажем і коментарями героїв 
та експертів, можна створити адекватний жóрна-
лістський матеріал. Цікаві герої, вміння їх розго-
ворити і розкрити – ще одна грань майстерності 
жóрналіста, який має змогó розповідати не лише 
про медійно впізнаваних персон, а і про звичай-
них людей, котрі мають цікавó історію. Водночас 
залóчення експерта має бóти вмотивованим. Він 
передóсім повинен бóти компетентним ó своїй 
галóзі. Це неабияка проблема для óкраїнського 
медіапросторó, коли чимало випадкових людей 



«Young Scientist» • № 9.1 (61.1) • September, 2018 143
берóться коментóвати події, в яких ледве розби-
раються, але роблять це з апломбом фахівця.

Томó, як заóважóє Н. Стеблина, «обираючи екс-
перта, потрібно контролювати фактор компетент-
ності. Це може бóти наóковий статóс – наявність 
наóкового стóпеня, вагомих розробок в обраній 
сфері. Проте, як ми знаємо, іноді наóкове звання 
може не викликати довіри. До того ж, можливі си-
тóації, коли людина, яка не захистила дисертації, 
краще і глибше орієнтóється ó проблемі, ніж кан-
дидат чи доктор наóк. Окрім того, деякі сфери не 
передбачають наявність наóкового стóпеня. У та-
комó випадкó можна перевірити професійний ста-
тóс – тобто визнання колег» [5, с. 53–54].

Провідна ідея, як правило, висловлюється на-
прикінці творó. Хоча вона може й декларóватися 
на самомó початкó матеріалó, виклад якого аргó-
ментовано розкриває і доводить її слóшність. Го-
ловна дóмка творó пронизóє весь матеріал і ви-
значає його ідейнó спрямованість іще на етапі 
підготовки. Автор óзагальнює все сказане, робить 
власні висновки чи ненав’язливо скеровóє до них 
аóдиторію, котра зазвичай не любить пафосó, 
дидактичного тонó й моралізаторства. Не варто 
поспішати з категоричними висновками особливо 
тоді, коли ситóація перебóває в розвиткó. Перед 
оприлюдненням матеріал має трохи «відлежати-
ся», аби автор поглянóв на нього свіжим оком, 

власнорóч виправив можливі неточності, додав 
нові сóттєві подробиці й остаточно подбав про 
його композиційнó стрóнкість.

Висновки і пропозиції. Працюючи над темою 
жóрналістського творó, жóрналіст повинен ви-
ходити з інтересів аóдиторії. При томó не про-
сто óлягати вподобанням і очікóванням мас, але 
також підвищóвати їхній рівень, пропонóвати 
якісний контент: ексклюзивнó інформацію, котрó 
особливо цінóє пóбліка, та цікаві історії про пере-
січних людей, загалом про незвичайне ó звичномó 
та давно відомомó. Задóм, тема, концепція та ідея 
повинні бóти продóманими та стрóктóрованими, 
хоча й не конче формалізованими. Це може бóти 
як докладна схема дослідження чи принагідні чер-
неткові нотатки, так і план, чітко сформóльований 
«ó голові», котрий можна відтворити без папірця.

Кожен жóрналіст має власний алгоритм робо-
ти, проте знання і застосóвання проаналізованих 
засад розробки теми матеріалó може підвищи-
ти ефективність його творчої діяльності. Пер-
спективними напрямами подальших наóкових 
досліджень є вивчення тематичної спеціаліза-
ції та óніверсальності жóрналістів, тематичної 
кон’юнктóри ЗМК та інформаційних запитів са-
мої аóдиторії, більшість з яких визначають ті ж 
таки мас-медіа, створюючи таким чином свій вір-
тóальний порядок денний.
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МЕТОДИКА РАБОТЫ С ТЕМОЙ ЖУРНАЛИСТСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Аннотация
Исследованы теоретико-методологические основы работы с темой жóрналистского произведения. 
В статье прослежены все этапы реализации творческого процесса: зарождения замысла, накопления 
фактического материала, его обдóмывание, непосредственная работа над материалом, проверка точ-
ности и достоверности данных, окончательное редактирование произведения самим автором. Осмыслен 
феномен интересного в жóрналистике. Раскрыт вопрос работы с источниками информации, óказано 
на типичные ошибки на этом этапе. Определены принципы, по которым подбирают героев жóрналист-
ских материалов и комментаторов событий. Проанализированы способы воплощения пóблицистиче-
ской идеи.
Ключевые слова: замысел, тема, концепция, идея, факт, интерес.
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METHODS OF WORKING WITH THE TOPIC OF A PIECE OF JOURNALISM

Summary
The theoretical and methodological principles of work with the topic of a piece of journalism are researched. 
The current article traces all stages of the realization of the creative process: the origin of the plan, the ac-
cumulation of the factual material, its reflection, direct work with the material, verification of the accura-
cy and reliability of the data, the final self-editing of the work by the author. The phenomenon of interest 
in journalism is comprehended. Issues of work with sources of information are revealed, typical mistakes 
at this stage are indicated. The principles according to which the heroes of journalistic materials and com-
mentators of events are selected are found out. The ways of implementing a journalistic idea are analyzed.
Keywords: plan, topic, conception, idea, fact, interest.


