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ДОКУМЕНТАЦІЯ ЖАНРІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО РАДІОМОВЛЕННЯ  
 

В оглядовій статті проведено структурний аналіз документообігу повідомлень в інформаційному радіомовленні, 
визначено структурно-композиційні характеристики та систематизовано сучасні підходи до класифікації повідомлень, 
репортажів, формалізація інформаційно-аналітичних випусків, типологічні ознаки виробництва медіа продукту 
інформаційного жанру підвищеної складності. 

Ключові слова: структурно-композиційні характеристики, повідомлення, види новин і репортажів, інформаційний 
випуск. 

 

В обзорной статье проведен структурный анализ документооборота сообщений в информационном радиовещании, 
определены структурно-композиционные характеристики и систематизированы современные подходы к классификации 
сообщений, репортажей, формализация информационно-аналитических выпусков, типологические признаки производства 
медиа продукта информационного жанра повышенной сложности. 

Ключевые слова: структурно-композиционные характеристики, сообщения, виды новостей и репортажей, 
информационный выпуск. 

 

Іn a review article conducted a structural analysis of workflow documents, messages in information broadcasting, defined 
structural and compositional characteristics and systematized modern approaches to classifying messages, reports, formalizing 
information-analytical bulletins, the typological characteristics of the complex information media product genre. 

Keywords: structural and compositional characteristics, messages, types of newsreports, information release. 
 

Постановка проблеми. В основних документах радіомовлення (прес-релізах, новинах, новинному та 
презентаційному листах, годинниковому кермі програми та ін.) найбільш повно відображається структура 
сучасних інформаційних випусків, що транслюються різними радіокомпаніями України. Їх аналіз дозволяє 
виділити два цілком різних підходи до застосування елементів інформаційного продукту і послуг, що надається 
українськимрадіомовленням: комплексний і системний. При застосуванні комплексного підходу у виробництві 
інформаційної програми як спрощеної та підвищеної складності всі її елементи структури, що входять до її складу, 
включаються до переліку основних документів обов’язкових до трансляції без права на заміну або виключення. 
Системний підхід до інформаційного радіомовлення дозволяє відобразити той жеконтент програмибез втрати суті 
повідомлення, застосовуючи меншу кількість елементів в документованій структурі її виробництва, або 
замінюючи одні її елементи іншимита зв’язки між ними.Комплексний і системний підходи найбільш широко 
застосовується в радіомовленні при застосуванні блочного методу структуризації інформаційних повідомлень за 
відповідними принципами: міжнародні, регіональні, місцеві; надзвичайні, рейтингові, розважальні, оголошення; 
політика, спорт, фінанси, погода; актуальні, важливі, принагідні до будь-якої дати; реальні, опосередковані, 
оркестровані, або псевдо новини і т.д. Кожна радіокомпанія відповідно до існуючих стандартів і потреб аудиторії 
обирає власний підхід до формування випуску новин, який затверджується редакційними інструкціями і є 
обов’язковим до виконання всіма працівниками станції: дикторами, редакторами, продюсерами, ньюсрайтерами, 
операторами,стрингерами, кореспондентами, фрілендсами, контрибюторами та ін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інформаційні повідомлення за своєю структурою поділяються на 
лідові, повні та підвищеної складності (комплексні), кожен з якихз одного боку, стає поширеним засобом 
отримання членами суспільства соціально значущої інформації, а з іншого – об’єктом пильної уваги дослідників у 
сфері радіожурналістики та суміжних з нею галузей науки. Інтерес до інформаційних повідомлень пояснюється 
тим, що їхня спрямованість на масову аудиторію повно відображає соціальний комунікативний потенціал 
інформації та прагматику мовлення [1; 2; 3].  

Випуск лідових новин-це сукупність коротких, оперативних повідомлень, в яких міститься суспільно 
важлива та актуальна інформація, що поступає в редакцію на протязі доби і відображає подію, яка стосується 
певної сфери життя громадянського суспільства і окремих індивідів та визначається за формулою: ВИПУСК 
НОВИН = Σ ЛІД(t,n), де: t- час надходження ліду; n – рейтинг лідової новини. Лідова новина представляє собою 
окремий інформаційний жанр, який переважно використовується комерційними радіостанціями для стислого 
викладу ключової інформації мовою фактів, відповідаючи на п’ять W питань: що, хто, де, коли, чому. За звичай, 
весь випуск лідових новин оприлюднюється диктором у двох формах: по-перше у формі бюлетеню, підготованого 
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із стрічкових повідомлень, акумульованих на одному листі паперу; по-друге у формі – публікації кожного ліду на 
окремому бланку паперу А4. Переважно, у випуск новин, ліди послідовно включаються у файл не за рейтингом, а 
за часом їх надходження (або публікації), і роздруковуються загальним списком. 

Повне повідомлення за формою його підготовки до публікації наближується до структури медіа-релізу. На 
його оприлюднення витрачається порівнянобільша тривалістьефірного часу. Це обумовлено тим, що в тривалість 
на оприлюднення повного повідомлення включається не лише час на виголошення ліду,а і таких його структурних 
елементів як сублід, цитата (аудіо уривок), а при необхідності дотримання балансу – опозиційний коментар, 
історичне тло і бекграунд події, статистична база даних і фактори впливу, даються відповіді на додаткові 
питання:як, з яких причин і мотивів, кому це вигідно, які наслідки і результати таінші. Алгоритм випуску повних 
новин переважно застосовується державними радіокомпаніями та інформаційними каналами і моделюється за 
формулою: ВИПУСК НОВИН=ΣПОВНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ(n), де: n – рейтинг повної новини.  

Кожне повне повідомлення оформляється на окремому листі А4 з шапкою вихідних даних, відповідно до 
вимог програмного забезпечення системи «Basics», або її оновленого варіанту «INews». Підготовка кожного 
повного повідомлення окремим файлом системи і роздрукування його на окремому листі А4 спрощує процедуру 
переміщення новини в її рейтингу. Комп’ютеризація вихідних даних повного повідомлення сприяє швидкому 
пошуку інформації за реквізитами, якими передбачається фіксація джерел інформації, авторства, дати 
використання (оприлюднення), прізвище користувача, хедлайн, слаґ, дедлайн (строк, до якого необхідно 
підготувати повідомлення), статус джерела (джерел), абревіатура радіокомпанії, де підготоване повідомлення, 
прізвище автора, дата і час, коли було написане повідомлення, надійність, кваліфікація, код аудіо уривку, дата і час 
внесення редакційних змін (оновлення інформації). 

Інформаційний випуск новин, що базується на комплексних повідомленнях підвищеної складності включає в 
свою структуру такі елементи мовлення як репортажі, інтерв’ю, документарі, прямі включення з відповідними до 
них підводками (або діалогами) ведучих, музичним супроводом або містком (джингл), заставками, звуковими 
ефектами, інтершумом та атмосферою. При виборі редакцією репортажного стилю подачі новин формула 
інформаційного випуску комплексних повідомлень може бути змодельована таким чином: 

ВИПУСК НОВИН= Х+Σ П(n)Р(i,n), + Д(n+1)Р(i,n+1)…, 
де: n – рейтинг лідової новини; Х- хедлайнси; П – підводка до репортажу і-го виду; Р – репортаж і-го виду; Д- 
діалог до репортажу і-го виду. 

Формалізація структури інформаційному випуску, що базується на будь-яких жанрових комбінаціях 
повідомлень з пересіченням великої кількості різнорідних інформацій, оголошень, репортажів за відповідною 
редакційною схемою,відображається в переліку новин (листі новин), що є обов’язковим для заповнення 
журналістом при кожному виході в ефір. Якщо Статутом радіокомпанії забороняється попередній запис новин, а 
передбачається їх подача виключно в прямому ефірі, то ньюслист стає частиною презентаційного листа програми і 
відображається у годинниковому кермі.Під час підготовки переліку новин у випуску інформаційної програми, 
повідомлення слід розташовувати вкрай ретельно за рейтингом.  

Методика відбору фактів для формування інформаційного повідомлення у вітчизняній та зарубіжній 
літературі із журналістики дістала назву «перевернутої піраміди». Основа піраміди – це найголовніше в новині, 
далі піраміда звужується - це називання джерела та посилання на нього, ще більше звуження піраміди - виклад 
необхідних подробиць, що пояснюють узагальнення.   

Аналіз структури інформаційного повідомлення проводиться за аналогічним структурно-композиційними 
характеристиками прес-релізу: заголовок/ хедлайнс; правильність побудови ліду; наявність/відсутність субліду; 
наявність/відсутність цитати; деталізація в тілі повідомлення (причини, фактори, умови);наявність/відсутність 
бекграунду (історичне тло, біографічні довідки). Типологічні ознаки структури новини можна представити у 
вигляді декількох параграфів на аркуші паперу формату А4. 

Перший параграф (лід) відображає актуальність і важливість події. В ньому закладається контент новини. 
Серед основних типологічних ознак ліду новини, вирізняємо наступні. 

• Лідом у тексті повідомлення називається одне або два речення, що розпочинають новину і дає відповідь на 
п’ять “W” запитань: Хто? Що? Де? Коли? Чому? (при можливості – Як?). Відповідаючи на питання хто, автор 
повідомлення ідентифікує особу – учасника події через надання їй ім’я, прізвища, віку, адреси проживання, 
посади, родинних зв’язків. В ліді не повинні подаватися загальновідомі відомості, тривіальні положення, 
узагальненні точки зору.  

• Лід повинен відразу задовольняти слухацький інтерес. Перше речення новини несе найвагоміше і 
найцікавіше смислове навантаження з коротким і компактним змістом.  

• Лід повідомлення має бути точним і базуватись на сприйнятті журналістом реальності події всіма 
органами відчуттів: слуху, бачення, нюху, смаку і дотику, але при цьому, в описі фактів уникати особового 
займенника «я». 

• Лід має бути емоційно збалансованим. Таким він вважається у тому разі, якщо журналіст висвітлює подію 
з врахуванням усіх фактів, що є дотичними до неї.  

• Мова та стиль ліду повинні бути простими та легкодоступним для сприймання пересічними громадянами. 
Слід уникати складних синтаксичних конструкцій, непростих для вимови слів, не зловживати словами 
іншомовного походження, абревіатурами, розлогими власними назвами, дієприслівниковими зворотами, 
віддієслівними іменниками, переобтяження надмірною кількістю абсолютних і відносних цифр тощо. 

Другий параграф - посилання на джерело інформації під час висвітлення новин (особливо гострих та 
злободенних) є надзвичайно важливим. Це надає тексту більшої авторитетності. Коли автор хоче показати, що його 
слова - це не просто домисли радіожурналіста, а слова офіційної особи або установи, слід дати посилання на цю 
особу (установу).У журналістській практиці нерідкі випадки, коли особа повідомляє ексклюзивну інформацію 
радіостанції та бажає залишатись невідомою з тим, щоб убезпечувати себе. Часто можна зустріти наступну форму 
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посилання: «як стало відомо з достовірних джерел в Адміністрації президента України», «про це повідомило 
джерело, яке не захотіло бути названим, але заслуговує на довіру». Останнім часом практика подібних посилань є 
доволі поширеною - окремі високопосадовці або особи, що причетні до певної події, володіють певною інформацією 
та прагнуть передати її журналістам. Подібними методами можна користуватись, але ними не можна зловживати. 

Третій параграф - цитата. Під час наведення цитат особливо важливим моментом є форму їх подання. Цитату 
дозволяється редагувати за правилами підготовки аудіоуривку, але не можна перекручувати, прикрашати, довільно 
змінювати. В прямо ефірному мовленні краще використовувати записаний уривок, але можливе і пряме цитування. У 
підводці до цитати, яку журналіст вирішив передавати не прямою мовою вживаються звернення «заявив, що…», 
«наголосив на тому…», «зазначив що», «підкреслив про» та ін. У випадку застосування у підводці цитування 
таланту,застосовуючи аудіо уривку, у своїй підводці ведучий вживає вирази - «заявив:», «наголосив:», «зазначив:», 
«підкреслив:» та ін. До вимог окремих радіостанцій відноситься вимога надання повторного кредиту до і після 
публікації цитати чи трансляції аудіоуривку. Аудіоуривок - це відбіркова частина звукового запису тривалістю до 
0’30” секунд, в якій відображається суть повідомлення. Аудіоуривок відбирається автором повідомлення із 
інформаційного контенту його прямого спілкування із свідками чи учасниками події. Він може формуватися шляхом 
редагування висловів і їх монтажу за умови збереження суті та ставлення таланту до окремих фактів, про 
якіповідомляється в новині. Тривалість уривку може змінюватись в невеликих межах однієї хвилини в залежності від 
контенту повідомлення, взятого в якості фрагменту аудіозапису таланту чи інформативного джерела з місця події. 
При дотриманні вимог збалансованості повідомлення у новині слід представити аудіоуривок - відгук опозиційної 
сторони під самостійним кодом. Код аудіоуривку формується автором повідомлення за методикою включення в 
нього відповідних ознак: дата підготовки повідомлення, абревіатура інформаційного центру і порядковий номер 
новини дня. Код аудіоуривку і його звуковий запис фіксується в комп’ютерній базі ньюсруму ( а в окремих випадках 
в архіві ресурсного центру), зберігається в системі МР3 і дозволяє здійснювати оперативний пошук. Уривки можуть 
бути неякісними через умови запису і наявності сторонніх шумів (присутність натовпу, великої кількості людей на 
події), а також через велику дистанцію між журналістом і записуючим пристроєм (диктофоном). Тому, як правило, 
під уривками низької якості не має необхідності подавати додаткові інтершуми чи музичний супровід. При наявності 
великої кількості бажаючих прилучитися до репортажу з місця застосовується бліц-опитуання - назва цього елементу 
сходить до латинської фрази voxpopuli - "голос народу". У репортажі з місця події учасникам бліц опитування бажано 
представитись у підходящій для них формі ідентифікації. 

В наступних параграфах ( за необхідністю) подається розкриття необхідних подробиць (інколи вони є 
значущішими та важливішими, аніж головне в новині), бекграунд, передісторія, статистика, біографічні довідки 
(ця частина новини є обов’язковою в тому випадку, коли автором була обрана для написання структура повного 
повідомлення). 

Формулювання цілей статті. Необхідністю дослідження та аналізу структурно-композиційних характеристик 
сучасного репортажу, як одного із інформаційних жанрів повідомлень підвищеної складності передбачає 
оприлюднення історії про подію, ситуацію, явище пов’язане із фактом, що викликає суспільний інтерес. Ця розповідь 
очевидця або учасника події супроводжується суб’єктивними враженнями спостерігача та його спостереженнями і 
характеризується середнім рівнем суб’єктивного моделювання реальності інформації про подію. Залежно від 
предметно-тематичного змісту та функціонального призначення розрізняють наступні види репортажів: 
інтегральний, інституційний, органічний та риторика [3, с. 92-97]. Докладніше зупинимося на кожному типі 
репортажу та його структурній організації. Основними організуючими принципами структури інтегрального 
репортажу є: 1) цілісність; 2) зв’язність 3) розчленованість. Цілісність інтегрального репортажу визначається 
підрядністю його елементів структури Архімеда: зав’язки, конфлікту, кульмінації, розв’язки авторському задумові, 
який відображається у вступі, підводках та висновку. Цілісність інтегрального репортажу пов’язана з його 
“вертикальним” членуванням, що полягає в структурованості змісту, в ієрархічності його елементів 
(аргументованість позиції учасників дискусії при переході від однієї послідовної сходинки смислової композиції до 
іншої, «глибшої», кожен раз зберігає для реципієнта смислову тотожність). Розчленованість інтегрального репортажу 
забезпечується тим, що відпрацьовані певні норми самоідентифікації кожного його учасника в дискусії у формі 
круглого столу від початку до кінцівки програми. Думки учасників дискусії можуть бути записаними в різному часі і 
в різному місці. Зв’язність зумовлена членуванням інформації і втіленням її в інтегральному репортажі у формі 
взаємозв’язаних семантико-синтаксичних єдностей різного об’єму й рангу [6, с. 16]. 

Найбільшого поширення в Україні набули композиції інституційних репортажів, щоскладаються за 
традиційною сталою схемою інформаційного повідомлення. Композиція інституційного репортажу має на меті 
визначити певний порядок розміщення власних відчуттів і спостережень автора, знайти і дослідити внутрішні 
зв’язки між окремими явищами, процесами, предметами, встановити ступінь значимості кожного з намічених ним 
елементів та учасників програми для повної ідентифікації в ефірі. Інформаційний стиль розкриття теми репортажу 
має бути логічно підпорядкованим висвітленню окремих деталейта спостережень журналіста, застосовуючи мову 
фактів і уникаючи при цьому особового займенника «я» та власних коментарів. Схематично інституційний 
репортаж представляється за наступною моделлю: заголовок, початок репортажу (зачин) – репортер вводить 
слухача у курс події, що слугує приверненню уваги аудиторії до матеріалу; опис– присутні різні підводки, діалоги 
з свідками, авторські заяви, кінцівка репортажу – підсумок. Окремі дослідники структурних аспектів репортажу 
пропонують вводити в його композицію елементи власних вражень журналіста, що практично призводить до 
змішування інформаційного і авторського стилів радіомовлення [5, с. 142]. В.Л.Наер, прагнучи досягнути так 
званий «ефект присутності», обрікає журналістів на дифузію жанрів, змішування яких, в кінцевому рахунку, 
призводить до появи оціночних суджень, узагальнень авторських вражень, оцінок та думок, що ставить автора під 
загрозу правової відповідальності за дифамацію особи і наклеп. Окрім того, штучну еклектику жанрів 
інформаційного мовлення не можна прирівнювати до програм підвищеної складності, оскільки у зв’язках між її 
елементами відсутня природність їх інтеграції в репортажі будь якого виду. При підготовці випуску новин 
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необхідно усвідомлювати відмінність інформаційної програми від авторської. Ключовою тут виступає роль 
ведучого. У першому випадку – вона пасивна.  

В основі органічного репортажу лежить маркетингова подія, замовлення, явна або прихована реклама. 
Автору важливо ознайомити слухачів ізсуттюреклами, використовуючи різні ретроспекції, які відтворюють події. 
Органічний репортаж – орієнтований на детальний коментар подій та фактів пов’язаних із висвітленням матеріалу 
на замовлення. У ньому використовуються такі види коментарю: розширений – просторове роз’яснення факту; 
синхронний коментар – роз’яснення фактів до найдрібніших деталей; коментар фахівця – факт коментується 
професіоналом; полярний коментар – роз’яснення факту різними фахівцями, компетентними в цій області [7, 
с. 201-202]. У всіх цих випадках коментар в органічному репортажі повинен обов’язково співвідноситись із 
описуваними рекламованими по діями. Слухач повинен усвідомлювати те, який тип репортажу він прослухав, а 
тому він має право знати на чиє замовлення матеріал був підготований до ефіру (подається в кінці репортажу 
разом з авторським підписом). 

Риторика інформаційного (втому числі і прямоефірного) мовлення представляє собою ораторські здібності 
таланту при просуванні його до мети висвітлення теми, сформульованої в хедлайнсі за загальною структурою 
монологу і тактикою обміну інформацією в інтерв’ю, що включає поділ великої вузлової проблеми на пункти, 
підпункти, питання і т.п. Інформаційна композиція монологу чи заяви включає: лідируюче звернення до слухача, 
загальна думка повідомлення, середина – деталізація фактів, кінець - висновок.Типи вступу: природний, штучний, 
раптовий підхід до висування тези. Вимоги до інформаційної риторики: легкодоступність, стислість, правдивість.  

В інформаційно-аналітичні випуски можуть включатися різні види репортажів і інших медіа продуктів 
підвищеної складності. Вони представляють собою зведений радіо формат підсумкової роботи редакції по 
обговоренню найбільш важливих подій і актуальних питань суспільного значення. Переважна більшість таких 
радіопрограм регулярно готується, проводиться і організовується спільними діями редакцій інформаційного 
мовлення і презентується однією людиною – ведучим (в окремих випадках - двома ведучими з різно-гендерними 
голосами). Ведучі програмиготують сценарій і структуру випуску, комплектують презентаційний лист, заносять 
записані сегменти і репортажі у ліві та праві стакани пам’яті цифрової системи, редагують підготовані 
репортерами підводки і діалоги прямого ефіру, підбирають музичні вставки, відпрацьовують закінчення програми і 
прощання із слухачами, перевіряють роботу обладнання студії і проводять наладку і встановлення всіх необхідних 
джерел до оперативного використання. Основою ділового спілкування між ведучими з одного боку і операторами, 
продюсерами та іншими учасниками програми – з другого, стають презентаційні листи («presentation shееt»). В них 
ставиться за мету презентувати (буквально -проявити у найвигіднішому світлі) саме ту медіа продукцію, яку 
виробила редакція чи радіокомпанія вцілому. Презентаційний лист програми носить службовий характер 
внутрішнього користування і є фінансовим підґрунтям для оплати праці всім тим, хто працював над її випуском, 
служить звітом для моніторингу, аудиту та контролю за використанням бюджетних коштів редакції.В загальному, 
презентаційний лист формується у відповідності із сценарієм програми з розбивкою використання ефірного часу та 
ресурсів (джерел) в прямому мовленні та записаних сегментів, відокремлених один від одного музичною паузою. 
Службовий характер документу внутрішнього користування дозволяє вживати в ньому цілий ряд загально 
прийнятної абрівіатури (напрклад: MIC -мікрофон, LP - платівка, CD -компактний диск, T - тейп, C - катрідж, V/O - 
голос поза, FW - перше слово, LW - останнє слово, L- лівий та R –правий стакан NETIA системи і т.д) 

Важливим додатком до презентаційного листа програми є його радіо-годинник, який іноді називають 
«годинниковим кермом» інформаційного випуску. Годинникове кермо радіопрограми представляється у формі 
годинника, циферблат якого розділений на сегменти, кожен із яких триває відповідний відрізок часу годинної 
програми і позначається специфічною позначкою застосування окремого технічного ресурсу для відтворення в ефірі.  

Вжиток в програмах музичного супроводу чи окремих музичних творів передбачаєстрогу звітність 
радіокомпаній Українській лізі авторських і суміжних прав (УЛМП), яказбирає і виплачує гонорари (роялті) з 
ринку України. УЛМП працює на основі договорів збирання і розподілу роялті від імені уповноважених на це 
організацій: "Українського агентства авторських і суміжних прав" та Держслужби з інтелектуальної власності. 
Звіти про трансляцію музичних творів є обов’язковою звітністю радіокомпаній, а виявлення приховувань чи 
помилок підлягає адміністративному стягненню з виплатою штрафу та неустойки.  

Висновки 
Таким чином, розглянувши різні види репортажів інформаційного стилю, можна відзначити, що в ділових 

паперах інформаційних редакцій вони класифікуються за предметом висвітлення і функціональним призначенням 
(інтегральний, інституційний, органічний, риторичний), зберігають інформаційну природу навіть тоді, коли у них 
наявні елементи аналізу в переліку новин, презентаційних листах радіопрограми та інших звітах. 
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