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МОДЕЛЮВАННЯ ОБРАЗУ ЧОЛОВІКА НА СТОРІНКАХ 
ЧОЛОВІЧИХ ГЛЯНЦЕВИХ ВИДАНЬ 

 
У статті розглянуто особливості чоловічих глянцевих журналів («MAXIM», «Men’s Health») та основні прийоми  

моделювання образу чоловіка на їхніх сторінках. Виявлено, що видання уявляють свого читача самостійним, активним, 
спортивним, енергійним, успішним, здоровим і стильним. 

Ключові слова: глянцевий журнал, гендерно орієнтоване видання, чоловічий журнал. 
 
В статье рассмотрены особенности мужских глянцевых журналов («MAXIM», «Men’s Health») и основные приёмы 

моделирования образа мужчины на их страницах. Определено, что издания представляют своего читателя 
самостоятельным, активным, здоровым, спортивным, энергичным, успешным и стильным. 

Ключевые слова: глянцевый журнал, гендерно ориентированное издание, мужской журнал. 
 
The peculiarities of men’s glossy magazine («MAXIM», «Men’s Health») and the main methods of the modeling of the man’s 

image on their pages are examined in the article. The editions present their reader as an independent, active, healthy, sport, energetic, 
successful and stylish person. 

Keywords: glossy magazine, gender-marked publication, men’s magazine. 
 

Актуальність дослідження. Еволюція жіночих та чоловічих видань швидко розширює кола своєї аудиторії. 
Маючи таку кількість прихильників, пропаговані погляди та думки потрапляють із журнальних сторінок одразу в 
масовий вжиток. Можливість формувати у свідомості аудиторії певні образи, нав’язувати стиль поведінки, правила 
життя робить глянцеві ЗМІ потужною зброєю, а їх читачів доступними для маніпуляції. Незначна кількість 
наукових досліджень видань для жінок і майже відсутність ґрунтовного вивчення глянцевих часописів для 
чоловіків потребують активізації розвитку науково-дослідної діяльності в цьому напрямку. 

У сучасному журналістикознавстві активно розробляється тематика гендерно маркованих глянцевих видань. 
Українські науковці звертали увагу на становлення та розвиток жіночої та чоловічої преси в Україні, особливості її 
тематики та оформлення. Науковими здобутками є праці вчених, які досліджували зародження, розвиток та перехід 
західного зразка глянцевих видань у вітчизняний медійний простір. До цієї теми зверталися Н. Клименко, 
В. Шкляр, Г. Дзюбенко, Н. Олійник, В. Демченко, О. Сушкова, К. Ліпатнікова, М. Сухомлин, В. Здоровега, 
І. Дяченко та ін.  

Мета статті полягає у вивченні особливостей оформлення та критеріїв у створенні образу потенційного 
читача глянцевих видань для чоловіків. 

Об’єктом дослідження є сучасні глянцеві періодичні видання для чоловіків: «MAXIM», «Men’s Health» 
(2010-2012 рр.). Предметом дослідження є тематика, специфіка оформлення, основні прийоми  моделювання 
образу чоловіка на сторінках чоловічих глянцевих видань. 

Хід дослідження. 
Одним із досягнень у дослідженні гендерної проблематики є посібники М. Сухомлина «Гендерний погляд» і 

«Гендерний погляд – 2», у яких «на конкретних прикладах розглянуто весь спектр типових журналістських 
помилок, пов’язаних із гендерними аспектами й вельми поширених у практиці вітчизняних мас-медіа» [8]. 
Вивчаючи розвиток типологічної парадигми гендерно маркованих журналів в Україні О. Пода характеризує місце і 
роль статі й гендеру як типоутворювальних ознак у межах типологічних парадигм друкованих ЗМІ (на основі 
аналізу наукових праць); описує основні вияви впливу гендерного фактору на формування типологічної парадигми 
гендерно-маркованої преси в Україні (на прикладі журналів для жінок і для чоловіків) [7]. 

Активний розвиток українського глянцю неодноразово привертав увагу дослідників. На думку 
М. Недопитанського, привабливість такої преси «для аудиторії мотивована насамперед ознакою ілюзії. 
Розважальність, окрім позитивного емоційного заряду, створює ефект «світла в кінці тунелю», тобто серед 
аудиторії виникають певні ілюзорні відчуття, що підвищують необхідний для індивіда життєвий тонус. Іноді читач 
свідомо прагне ілюзії» [6].   
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До вивчення чоловічого сегменту періодичних видань звертається К. Ліпатнікова у своїй праці «Два вороги 

чоловічих журналів: мораль та Інтернет» і зазначає, що тема чоловічих журналів є маловивченою як в Україні, так 
і за її межами [5]. Дослідниця пояснює таку ситуацію тим, що, по-перше, періодика в такому напрямі почала 
розвиватися зовсім недавно і, по-друге, їх поява є результатом дуже специфічного історичного явища, а саме 
«сексуальної революції», яка стала не тільки причиною чоловічих журналів як таких, а й оселила на його сторінках 
секс як одну з головних тем, що й досі вважається непристойним. Цими твердженнями автор пояснює те, що 
чоловічі видання й досі залишаються за межами наукових досліджень. 

І. Дяченко у статті «Журнал «MAXIM» як презентант українського чоловічого часопису в національному 
медіа-просторі» визначає типологічні особливості, тематичні параметри, оформлення, рубрикацію, а також 
презентацію образу чоловіка в українському глянцевому виданні «MAXIM» як представникові гендерно 
маркованої преси [3]. 

Ринок журналів для чоловіків не настільки великий, порівняно з часописами для жінок, однак і він 
динамічно розвивається. Це відбувається переважно за рахунок впливу західного видавця, який, вбачаючи 
відсутність вітчизняних чоловічих часописів, вводить своїх представників видань. Саме так на вітчизняному терені 
з’явився журнал «MAXIM», який на сьогодні має найвищий споживчий рівень як в Росії, так і в Україні [3]. 

За визначенням редакції, журнал пропагує такий стиль думки – специфічний інтелігентно-філософськи-
бешкетний погляд на навколишній світ. Одним із пріоритетних напрямів є виняткова якість знімків, текстів та 
ілюстрацій. Оскільки основна мета журналу – розважально-пізнавальна, то й новини в журнал підбираються таким 
чином, щоб довший час залишатися актуальними. Стандартним для чоловічих видань є коло інтересів журналу: 
жінки, кар’єра, машини, спорт, секс, туризм, техніка тощо. Всі ці тематичні напрями розкриваються як у 
постійних, так і в періодичних рубриках, основні з них: «Письма читателей», «Кто эта девушка?», «Maxiмир», 
«Легко!», «К ответу!», «Стиль», «Турбо», «В курсе!» [10]. 

Журнал «MAXIM» – це журнал-приятель, який ненав’язливо щось радить і водночас сміється разом з 
читачем над усім, чим можна, а також пропонує найрізноманітніші види розваг. Стиль і мова журналу 
відзначаються гумором, іронічністю та, іноді, сарказмом.  

Український читач відкрив для себе глянцевий журнал «Men’s Health» вже у 2005 році. Видання одразу 
завоювало увагу чоловічої аудиторії і тримається в числі найпопулярніших і досі (наклад 70 000 примірників). 

Поділ інформаційного наповнення видання дозволяє варіювати теми для нового номера: кожна з рубрик, 
теми яких дещо загальні, вміщує певну кількість варійованих підрубрик. Сталим набором частин вирізняється 
рубрика «Men’s Health в каждом номере», яка складається з таких підрозділів: «Письмо редактора», «Обратная 
связь» – тут публікуються найцікавіші листи від читачів, «Мужские ответы», «Бюллетень» – короткі цікаві 
відомості на задану тематику (наприклад, Бюллетень. Досуг; Бюллетень. Нервы), «Мужской разговор», «Промо» – 
реклама, «Где купить?» – список адрес фірмових магазинів та салонів краси, «Х. З. (Хочу знать)» – цікава і корисна 
на думку редакції інформація, наприклад: «Ясен пень. Так выглядят листья самых распространенных у нас 
деревьев. Теперь, если девушка спросит тебя, что это там черненькое зеленеет, ты не будешь краснеть и мямлить, а 
ответишь со знанием дела: «Тополь дрожащий, дорогая» (Men’s Health. – 2012. – травень. – С. 146). Крім 
постійних, журнал містить варійовану кількість публікацій без рубрик на довільні теми. 

Глянцевий часопис «Men’s Health», відповідно до назви, публікує багато пізнавальних матеріалів про 
здоров’я, продукти та спорт. Видання вирізняється цікавою тематикою, великою кількістю фотознімків та 
читабельною версткою, хоча більшість реклами розміщується на правому боці розвороту. У кожному номері 
журналу є кілька рецептів приготування корисних страв, а також цікава інформація про окремі продукти: 
«Недавние исследования, проведенные учеными Гарвардского университета, доказали, что у мужчин, пьющих 
кофе, увеличивается подвижность сперматозоидов, что положительно влияет на репродуктивную функцию, на 
60% снижает опасность простаты, поджелудочной железы и даже диабета 2-го типа» (Men’s Health. – 2011. – 
грудень. – С. 121). Журнал орієнтується на прихильників здорового способу життя, активних, спортивних та 
цікавих осіб. 

Засновники будь-якого видання перед тим, як створити журнал, обирають свого читача, визначають цільову 
аудиторію, на кого, власне, майбутній журнал буде орієнтуватися. Завоювавши увагу читачів, отримавши їхнє 
визнання, журнал формує на своїх сторінках образ сучасного, на думку редакції, чоловіка. Таким чином має місце 
двосторонній зв’язок: аудиторія моделює видання, яке у свою чергу впливає на аудиторію. 

Президент видавничого будинку Hachette Filipacchi Shkulev В. Шкулєв визначає аудиторію журналу 
«MAXIM» так: «енергійний чоловік віком від 20 до 35 років з середнім та вищим за середній прибуток, який 
стежить за собою і цікавиться оточуючими» [9]. 

Автомобільна реклама в глянці, а також постійна рубрика «Турбо» з підрубрикою «Авто» вказують на те, що 
читач «MAXIM», найімовірніше, має автомобіль, нехай і не найкращий. Публікуючи фото лише дорогих 
автомобілів, журнал створює ілюзію гарного життя. Цікаво те, що більшість читачів не зможуть собі дозволити 
купити таке авто, хоча вже знають про нього більше, ніж про власну автівку середнього класу. Відчуття легкого та 
безтурботного життя створюється також за допомогою рекламних слоганів типу: «Словарь Даля осторожно 
относится к слову «олдскул», так что даем свою трактовку: – это то, что носили в детстве заграничные сверстники, 
пока у тебя не было денег. Сейчас, когда регулярно приходят SMS о начислении зарплаты, ты уже можешь 
покупать легендарные вещи, которые вновь входят в моду» (MAXIM. – 2012. – травень. – С. 127). 

Читач глянцевого видання «MAXIM» стильний, сучасний і стежить за своїм гардеробом. Про це свідчить 
рубрика «Стиль» та численні фотосесії чоловічого одягу, а також огляд косметичних новинок для чоловіків, та 
поради щодо догляду за волоссям та шкірою: «Когда-то мужчины защищали лицо забралом, но после того, как 
выяснять отношения с помощью холодного оружия запретил Уголовный кодекс, на смену доспехам пришли 
защитные кремы» (MAXIM. – 2012. – березень. – С. 125). 
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Журнал позиціонує свого читача як людину, фінансовий достаток якої вище за середній. У кожному номері 

часопису є репортажний матеріал з певного екзотичного місця світу. Розповідь доповнюють яскраві фотографії й 
захоплюючі коментарі: «Рай ценен своей недосягаемостью. Поэтому максимально к нему приближенное место в 
земных пределах не может быть легкодоступным. Ведь если туда можно на выходные электричкой, то разве это 
рай? Нет, земной рай должен лежать далеко от привычных маршрутов соотечественников, должен быть сказочно 
красив и диковинен» – пише Олексій Дмитрієв про одну з провінцій Французької Полінезії (MAXIM. – 2010. – 
жовтень. – С. 98). Такий матеріал є в кожному номері видання, хоча дозволити собі відпустку на Маркізах чи в 
рекламованому журналом Папете може далеко не кожен читач. 

Образ мачо, секс-символу в журналі формує реклама. (Наприклад, реклама одягу, де на зображенні стильно 
одягнений чоловік в оточенні гарних жінок). Публікації глянцю «MAXIM» акцентують на бізнесі, успіхові, 
інтелекті, здоров’ ї, тут публікують матеріали, з порадами як кинути палити, як приймати пологи, як торгуватися на 
ринку, куди краще подорожувати та інші, проте немає порад типу як звабити дівчину, у що краще одягтися, щоб 
привернути більше уваги, і навпаки є публікації з порадами як обрати одяг, щоб зекономити гроші, одягнутися 
максимально зручно та функціонально. Реклама ж пропонує чоловікам дорогі годинники, автомобілі, парфуми, 
алкоголь та техніку. 

Глянцевий часопис «Men’s Health» позиціонує свого читача як здорового, сильного, активного, успішного 
чоловіка, із середнім і вищим за середній рівнем IQ, який може не тільки ґудзика пришити, а й вечерю 
приготувати. Це підтверджують численні статті про здоров’я, тренерські поради, щодо спорту, кулінарні рецепти 
та ін.: «Однажды жарким зимним вечером. Все мы помним, что пьяному в бане смерть. А что еще не нужно 
забывать, отправляясь зимой в парилку?» (Men’s Health. – 2011. – грудень. – С. 44.) 

Справжній чоловік за версією журналу «Men’s Health» – це перш за все здоровий чоловік: «… Ты 
просыпаешься помятый и невыспавшийся, еле продрав глаза, вяло идешь к холодильнику в поисках безвкусного 
пастеризованного молока, с мыслями о трудном и скучном, а может, и просто скучном очередном трудодне? 
Хватит! Лучше так: ты просыпаешься с первыми лучами солнца, свежий и выспавшийся, бодренько выходишь на 
улицу, вдыхаешь полные легкие деревенского воздуха и сразу наполняешься энергией (без никаких новомодных 
энергетиков). Начинаешь утреннюю пробежку, предварительно неспешно и хорошо размявшись (прошу заметить, 
все на свежем и чистом воздухе). Бежишь по дорожкам с разным покрытием: от асфальта до грязи и песка. 
Пробегаешь через кусты крапивы – и резко переходишь на спринт, заодно пройдя сеанс лечебно-оздоровительного 
массажа. Потом либо турничок, либо «дровосек» (а в селе «дровосек» – это не тяга блока, это колка дров)…» 
(Men’s Health. – 2012. – травень. – С. 22). Часопис багато уваги приділяє фізичному розвитку і здоров’ю чоловіка, 
на другий план відходять кар’єра, жінки та культура. Такий акцент на фізичному розвитку пояснюється 
специфікою видання – «Men’s Health», тобто Чоловіче Здоров’я. 

Постійна рубрика «Экстра» має свій девіз «Правила жизни здорового мужчины». Тут чоловіки читають про 
правильне харчування, вітаміни, хвороби та їх лікування, спорт, часто публікують матеріали про «екзотичні» види 
спорту з коментарями тренерів чи спортсменів-професіоналів у цій сфері.  

Зупинившись на здоров’ ї, глянець не зображає чоловіка як батька та сім’янина. Навпаки, часопис «вчить» 
свого читача обходитися без жіночої допомоги в побуті – куховарити, прати, прасувати, шити, прибирати, 
складати речі. Наприклад: «Просто сложено. Сделай так, чтобы приехавшая с тобой в командировку свежая 
рубашка не была мятой, как знаменитая пионервожатая» (Men’s Health. – 2012. – травень. – С. 46); «Готовим 
отличные ужины формата «все в одном», используя простую чугунную кастрюлю» (Men’s Health. – 2010. – 
серпень. – С. 92). 

Образ «спортсмена» (або «підпільного Кличка»)  чітко простежується у виданні «Men’s Health», де на опис і 
демонстрацію фізичних вправ виділено кілька сторінок, а також більше однієї публікації в одному номері видання 
про спорт, здорове харчування та відомих спортсменів: «…ты по прежнему будешь тренироваться. Да еще как! В 
твоем арсенале сохранятся почти все сложные упражнения со штангой (они не дадут уйти силе), а количество 
кардио-тренировок мы тебе и вовсе увеличим – надо проявить те мышцы, что у тебя уже есть. Все-таки лето на 
носу» (Men’s Health. – 2011. – травень. – С. 111). 

Як набрати вагу чи позбутися зайвої, як правильно харчуватися під час тренувань, які силові вправи 
формують м’язи, відповіді спеціаліста на запитання читачів зі сфери спорту, графічне зображення описаних вправ 
– про це чоловіки читають в рубриці «Персональный тренер». 

«Меценат» – успішний бізнесмен, який майже не буває вдома. Дружина його завжди самотня. Зате оточена 
розкішшю грошей та подарунків, якими він відкуповується. Статей, у яких акцентується на кар’єрі, бізнесі та 
збільшенні власних статків небагато. Навпаки, автори публікацій говорять про свого уявного читача як про вже 
сформованого успішного бізнесмена, в якого достатньо грошей для подорожей, інтелектуального розвитку та 
вистачає часу для кулінарних експериментів. Цей образ легко виокремити у виданні «МАХІМ»: «Высокая 
американская кухня… Ты думаешь, это очередная неудачная шутка от редакции МАХІМ? А это объективная 
реальность, которую на наших глазах и по нашей просьбе создают лучшие шефы США (справедливости ради 
скажем – создают с использованием чужого опыта, ну так и саму Америку создали эмигранты). И как знать, к чему 
это приведет. Лет 20 назад так же глупо звучала фраза «высокая британская кухня», а сейчас Джейми Оливер – 
чуть ли не главный повар планеты. Но довольно философии – марш на кухню, готовить!» (МАХІМ. – липень. – 
2010. – С.78). 

«Superman» («Бетмен») – мужній красень, готовий прийти на допомогу милій. Любить перемагати та бути в 
центрі уваги. Має вольовий характер, отримує задоволення, коли його вихваляють та цінують нарівні із золотом. 
Таким бачать чоловіка глянцеві видання MAXIM та Men’s Health. Публікаціями типу «45 твоих тайных талантов» 
(MAXIM. – 2012. – листопад. – С. 48), «12 твоих хороших качеств, которые бесят женщин» (Men’s Health. – 2012. – 
травень. – С. 56) звеличують своїх читачів гламурні часописи.  
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Наповнення рубрики «Guide to Style» («Гид по стилю») у журналі Men’s Health варіюється кожного номеру. 

Тут є фотосесії чоловічого одягу, поради перукаря, стиліста, косметолога, жіночий коментар щодо чоловіків, їх 
поведінки та зовнішнього вигляду, як правильно обрати костюм, годинник чи косметику, які аксесуари доречні, а 
від яких краще відмовитися, як формувати гардероб, якщо фінансування обмежене та про інше мають можливість 
читати чоловіки в рубриці. 

Висновки. Тематичне наповнення українських глянцевих видань для чоловіків різноманітне. У результаті 
дослідження чоловічих глянців було виявлено, що видання уявляють свого читача активним, спортивним, 
молодим, мобільним, енергійним і таким, що прагне розвиватися та цікавиться новою інформацією. Глянцевий 
часопис «MAXIM» публікує матеріали на найрізноманітніші теми. У журналі «Men’s Health» більше уваги 
звертається на здоров’я, зокрема фізичний розвиток, тренування та фізкультуру, а також здорове харчування, 
екзотичні види спорту. У результаті проведеного дослідження можна стверджувати, що видання пропагують 
здоровий спосіб життя, не акцентують на сімейних цінностях, а отже бачать свого читача самостійним, успішним, 
ерудованим, здоровим і стильним. 

Перспективами подальших розвідок у цьому напрямку будуть дослідження питань, пов’язаних із 
глянцевими гендерно орієнтованими виданнями та їхнім впливом на читацьку аудиторію, а також прогнозування і 
порівняння розвитку жіночих та чоловічих образів на сторінках видань.  
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КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ МОДЕЛЮВАННЯ КАРТИНИ СВІТУ В ТЕКСТАХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ НОВИН 
 

У статті аналізується значення когнітивних конструкцій у матеріалах засобів масової інформації. Досліджуються 
мовні особливості ЗМІ, а також репрезентація реальності за допомогою журналістики. 

Ключові слова: когнітивний дискурс, концепт, когніції, фрейм, рефреймінг, модель світу.  
 
В статье анализируется значение когнитивных конструкций в материалах СМИ. Исследуются языковые особенности 

СМИ, а также репрезентация реальности посредством журналистики. 
Ключевые слова: когнитивный дискурс, концепт, когниции, фрейм, рефрейминг, модель мира. 
 
This article еxamines the importance of cognitive structures in the mass media. There is a study of linguistic features of the 

media, representation of reality in journalism. 
Keywords: cognitive discourse, a concept, cognition, frame, reframing, a model of the world. 

 
Здебільшого, аудиторія ЗМІ формує уявлення про світ, ґрунтуючись на своєму досвіді «спілкування» з 

журналістськими матеріалами. Це ми називаємо когнітивним підходом до ЗМІ. Дане сформоване уявлення про світ 
має колосальний вплив на наше життя, адже засоби масової інформації, здебільшого телебачення та Інтернет, 
перетворюються з інформаторів про події на другу реальність, що стає для багатьох людей реальнішою за саме 
життя. Проблема, якій присвячено дослідження, полягає саме особливості мови ЗМІ, яка не тільки доносить до 
аудиторії інформацію, вона здійснює на неї емоційний вплив, «допомагаючи» зробити потрібні висновки, в 
матеріалі відчувається ставлення до об’єкта та прогнозується ставлення до нього аудиторії. До формування 
когнітивного контексту події долучаються фрейми (рамки), що спрямовують нашу увагу.  
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