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ІМІДЖЕВИЙ ПОРТФЕЛЬ КУЛІНАРНИХ ШОУ 
 

У статті розкривається поняття іміджевого портфелю кулінарних шоу на українському телебаченні, підіймаються 
питання вдало підібраного образу ведучих та визначаються визначені прикметні іміджеві риси програм телевізійного 
франчайзингу. 
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В статье раскрывается понятие имиджевого портфеля кулинарных шоу на украинском телевидении, поднимаются 

вопросы успешно подобранного имиджа ведущих и представляются сформулированные определенные имиджевые качества 
программ телевизионного франчайзинга. 
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Disclosed concept of a fashion portfolio of cooking shows on Ukrainian television, raises questions on successfully matched 

image of anchormen formulated and presented some image-quality of television programs franchise in the article.  
Key words: an anchormen, a fashion portfolio, cooking shows. 

 
Кулінарні шоу на вітчизняному телебачення відносяться до розважально-інформаційного типу мовлення, 

оскільки окрім корисної інформації в їх режисерській, авторській основі покладено феномен розваг як 
визначальний чинник іміджевої стратегії усього телевізійного продукту. Вона ґрунтується на верстці програми, 
графічних блоках (заставка, титри), темпоритмові, в оформленні студії, ролі ведучого, учасників та гостей. Якщо 
розглядати розвагу з філософської точки зору, то дефініція, що розглядається, відсутня, – відбувається 
ототожнення з «грою», що є показово саме для телевізійної комунікації. Цікавим є визначення М. Жбанкова: «Гра 
також є сферою емоційно-насиченої комунікації, що поєднує людей з різним соціальним статусом та професійним 
досвідом» [4].  

Телевізійну програму з боку її жанрового та іміджевого різноманіття розглядали у сентенціях російські 
дослідники В. Вільчек, М. Бережна, І. Кантеміров, І. Камо. Важливі внески у дослідження вітчизняної недійної 
сфери знаходимо у наукових працях В. Гоян, З. Дмитровського, А. Яковця та у критичних зауваженнях 
Т. Веремчук та Ю. Фінклера (для «Телекритики») . 

Програмну сітку українських каналів все частіше представлено у вигляді «візуального бенкету» (за 
О. Івановим), який рясніє яскравими форматами, графікою та образами ведучих, що часом нелогічно адаптується в 
загальний формат ток-шоу, або занурюючись, отримує навіть жартівливий відтінок. Тому нагайні завдання 
представленого дослідження полягають в трьох напрямах: проаналізувати формування та використання іміджевої 
стратегії в процесі виготовлення ток-шоу від попереднього до фінального продакшину програми, а також в аналізі 
телевізійного продукту на предмет використання іміджевих «зачіпок» для привернення уваги глядача через образ 
ведучого; прослідкувати вплив нетипового іміджу кулінарного шоу на пост-радянському, зокрема українському 
телевізійному ринку. На сьогодні наукові дослідження функціонування кулінарних шоу, як на вітчизняному 
телевізійному просторі, так і на закордонному, широко не представлені. При цьому за останні 5 років тільки на 
ресурсі «Телекритика» (див. http://www.telekritika.ua/tag/264/?articles_p=40) представлено 56 матеріалів з тегом 
«кулінарні програми», з яких майже 80% у новинному блоці, а інші – в «Телевізійному виробництві». Окрім того 
нещодавно з’явились ряд публікацій, зокрема на ресурсі newsme.com. з посиланням на інформацію The Daily Mail, 
що перегляд подібних програм провокує ожиріння [8], що було доведено емпіричним та порівняльним шляхами.  

Кулінарне шоу будується за певним темпоритмом, що підкріплюється часом виходу в ефір, загальним 
хронометражем, відповідним відеорядом та динамічністю роботи ведучого. Наприклад, продюсерський цех каналу 
«СТБ» зазначає, що основною рисою для ведучого кулінарного шоу «Майстер-Шеф» було саме образне та гарне 
мовлення; для проекту «Смачна ліга» (ведуча А. Заворотнюк) – передача теплої, домашньої атмосфери (за 
аналогією до відомого сит-кому «Моя прекрасна няня»). Ток-шоу «Життя на смак», ведучою якого стала О. 
Герасим’юк у 2011 році (канал «Україна»), було сформовано за досить вдалою режисерською концепцією, яка в 
українському динамічному телевізійному ефірі майже не реалізувалась: дружня розмова, бек-граунд кулінарних 
історій запрошеного гостя, кулінарні «вітання» від друзів, але програма не стала досить популярною. Це 
пояснюється, насамперед, невиразним іміджевим портфелем: ведуча стала популярною завдяки програмі «Без табу 
з Ольгою Герасим’юк», яка зарекомендувала себе як психолог, вислуховуючи сумні історії учасників. Коли в 
новому амплуа ведуча з’явилась у ранковому суботньому ефірі, її не сприймали і ставки продюсерів не виправдали 
сподівання, адже «вдалий телевізійний імідж спирається на методику гармонійного поєднання вихідних даних 
персонажа й очікуваних екранних рис: фактично йдеться про специфічне редагування і довершення образу, а 
значить мінімальне втручання у сферу особистісного» [3, с. 262].  

Для дослідження були обрані випуски другого сезону кулінарних шоу на українському телебаченні, зокрема 
«Майстер-Шеф» («СТБ») та «Пекельна кухня» («1+1»). Об’єктом дослідження є комплексні іміджеві 
характеристики програм, що притаманні саме для розважально-інформаційного типу мовлення в контексті ток-шоу 
з елементами реаліті та талант-версій. Такі програми зорієнтовані на сімейний перегляд, хоча абсолютно 
монотематичними їх назвати не можна, оскільки окрім головного моменту – приготування їжі – привертається 
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увага і стосункам між учасниками, їх емоційним переживанням, особистісним почуттям. За останні два телевізійні 
сезони майже кожен канал «вніс» у свою сітку мовлення принаймні один кулінарний проект. Продюсер 
«Пекельної кухні» Дмитро Харитонов говорить про те, що це є «другою хвилею талант-реаліті-шоу», щоб частково 
відійти від танцювальних та співочих проектів [2]. 

Кулінарне шоу окрім розважальної, рекреативної функції має будуватися за канонами просвітницької 
програми. Так, на думку С. Урозової, «екран… ототожнюється з деяким джерелом пізнання, який, з одного боку, 
символізує радикальні зміни в соціально-економічному середовищі, а з іншої – формує систему цінностей 
суспільства, його самосвідомість, його культурну ідентичність» [10]. Для цього використовуються іміджеві 
елементи вербальної та невербальної природи, а також робиться акцент на контент і на персоналій. Ю. Бідзіля 
зазначає, що «ток-шоу має імпровізаційний характер, проте вибудовується за ретельно підготовленим 
сценарієм…» [9, с. 85]. Ці фактори є одними з найвизначальніших у процесі створення іміджевого концепту 
кулінарних програм. Ю. Фінклер частково розширює цю думку: «В основу шоу покладено кухню не рецептів, а 
психологічних взаємин тих, хто щось там готує. Драйв по людських почуттях та емоціях, які часто опиняються на 
узбіччі гуманних взаємин, – принципово непогана ідея для телевізійних акцій із власною сталою аудиторією…» 
[11]. 

Як «Майстер-Шеф», так і «Пекельна кухня» для українського глядача прийшли з Британії та Америки. Якщо 
у першому випадку («MasterChef») – це змагання кулінарів-аматорів, то на «Пекельній кухні» («Hell's Kitchen») 
змагаються професіонали, при цьому грошовий еквівалент призу залишається однаковим – по півмільйона гривень. 
Для переможця «Майстер-Шефу» випадає унікальна можливість продовжити навчання у світовій кулінарній школі 
у Парижі [2]. 

 Ще однією рисою іміджевого портфелю кулінарної програми можна вважати «ефект вболівання», битви, 
внутрішнього конфлікту, що є визначальним для поєднання таких екранних жанрів, як ток-шоу, талант-шоу, 
реаліті-шоу. Г. Пілюкова, керівник департаменту власного виробництва «СТБ», зазначає, що «У кожного формату 
свій глядач. Для тих, кому потрібні просто рецепти, більш прийнятним є традиційний варіант, коли ведучий або 
зірка розповідає, показує якісь рецепти. А талант-шоу можуть дивитися люди, які не збираються використовувати 
рецепти для приготування, вони можуть за когось конкретно вболівати» [2]. У пошуках відповіді на питання про 
складність іміджевого портфелю кулінарної програми, було апробовано метод інтерв’ю. Так, П. Сипатін, учасник 
першого сезону «Майстер-Шеф» (канал «СТБ»), говорить про те, що конфліктні ситуації автори проекту не 
змушували грати, але під час кастингів зверталась увага, як на типажність самого героя, його телегенійність, 
вміння готувати, так і «клоунські здібності» (цит. За П. Сипатін). Підтримує цю думку і І. Мироненко, яка говорить 
про те, що всі психологічні переживання на екрані, які побачив глядач у другому сезоні проекту, це абсолютна 
правда. Телевізійні кухарі-аматори розказали, що зйомка відбувалась за допомогою більше ніж 30 камер, які були 
встановлені не лише на спеціальній рамці, але і на робочій поверхні учасників: між посудом для спецій, кухонним 
інвентарем, плюс рухливі камери з операторами. Така кількість операторів прямолінійно впливає на якість, 
оригінальність відеоряду, який в більшій мірі розкриває імідж кожного учасника та суддів. 

Завдяки іміджевим характеристикам та загальній стратегії програми формується медіареальність, яка вдало 
підкреслюється часом виходу програми: або вранці вихідного дня, або в ввечерній час будня. Сьогодні особливу 
увагу в програмній сітці телевізійних каналів України продюсери приділяють кулінарним шоу, це частково формує 
та впроваджує новий стереотип. На підтвердження, варто процитувати Ю. Бідзілю: «Імідж має характер 
цілеспрямовано створеного стереотипу…, що створюється за допомогою комунікації» [9, с. 42], серед яких автор 
виділяє не лише ЗМІ, але і рекламні технології, інші способи спілкування [Там само], що особливо помітні в 
постановочних ток-шоу з елементами реаліті та талант-програм.  

За інформацією «Телекритики» вже у 2013 році на каналі з’явиться два нових кулінарних шоу. Вони 
створені за форматами СТС «Свидание со вкусом» та РЕН-ТВ «Давай попробуем?». Особливістю таких програм 
стане не лише приготування їжі, але і підкріплення сімейних цінностей [7]. 

Сьогодні продюсери та редактори кулінарних програм орієнтуються на досягнення високих рейтингів через 
поєднання (часом нерівномірне) власне інформації та розваг, що дуже часто помітне саме в кулінарних шоу. 
«Журналісти і ведучі основну увагу приділяють змістові питань, що обговорюються у студії, проте проблема 
сприйняття відеоряду і звукового ряду залишаються не в полі їх спеціальної уваги» [5], – зазуважувала І. Кано. 
Подібна тенденція особливо помітно простежується в програмах «Майстер-Шеф», де майже третину загального 
хронометражу програми приділяється постінтерв’ю, які оператором знімаються «одним кадром», без застосування 
звичних «перебивок», «розкадровок». У практиці цього телевізійного шоу, так само як і в «Пекельній кухні», 
помітна ще одна тенденція – використання ненормативної лексики, як під час зйомок власне процесу 
приготування, конкурсів, так і фрагментів пост-розмови з учасниками. Часом це може відіграти негативну 
прикметну роль, адже «у гонитві за рейтингами телевізійники втрачають відчуття міри – в ефірі популярних 
телешоу домінує розмовна стихія: суржик, просторіччя, сленг, жаргонізми, вульгаризми, трапляється навіть 
ненормативна лексика» [3, с. 239]. 

Іміджеві характеристики кулінарних шоу безпосередньо зорієнтовані на homo informaticus, яким за 
В. Колмаковим, є людина, що здатна до певного рівня організації та яка керується пізнавальною функцією [6, 
с. 132]. У випусках «Пекельної кухні» кожному завданню, як індивідуальному, так і командному, передує частина 
навчання, або вона представляється графічно на екрані у вигляді оформленого рецепту страви із зазначеними 
техніками, часом приготування, або частково дублюється закадровим текстом диктора. Подібне наповнення 
програми прослідковуються і в інших кулінарних проектах, як: «Смачна країна» («1+1» 2008-2009 рр.), «Шеф-
кухар країни» («Перший національний», виходить з 2011 р.), «Смачна ліга» («Інтер», 2011 р.), в російській 
практиці в програмі «Смак» («Первый канал», графічний дубляж рецептів почав використовуватися з 1995 р.), 
«Едим дома с Юлией Высоцкой» (НТВ, графічний дубляж з 2009 р.). Рідше така інформація подається в 
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закадровому тексті процесу приготування, якщо режисером передбачено наявність такого елементу програми.  

Іміджева концепція аналізованих розважально-інформаційних кулінарних програм досить різна, скажімо з 
«Майстер-Шефом» вона містить доброзичливий характер, а в «Пекельній кухні» ведучий, який є і суддею, досить 
агресивний, що на екранні підсилює ефект суперечки, конфлікту, протистояння. У програмі каналу «СТБ» 
протистояння також помітне, власне через пост-коментарі самих учасників. Тому ще однією іміджевим 
складником програм кулінарного спрямування є екранний внутрішній конфлікт. Його різновидом може бути і бек-
граунд, або особлива увага почуттям учасників один до одного. У цьому проявляється психологічна функція 
іміджу – зацікавлювати, не залишати байдужим. Окрім цього загальний іміджевий пакет програми формується, на 
думку, І. Кано, завдяки кольору, поведінці, дизайну студії, міміці, вигляду глядацької зали [5, с. 18].  

Окрім того, важливим чинником іміджевого просування програми є образ ведучого. «Чим більше програма 
спрямована на розважання, тим теплішим і більш розслабленим буде її стиль..» [1, с. 185]. З цим важко не 
погодитися, оскільки розглянуті кулінарні шоу в своїй основі мають саме розважальний, а вже потім 
інформаційний, часом повчальний характер. Аналізуючи «Пекельну кухню», де головним суддею разом з 
Ю. Висоцькою та С. Гусовським, ведучий А. Мнацаканов виглядає брутально, зухвало, агресивно. Яскравою 
реакцією на використання подібних іміджевих тенденцій у підборі ведучих можна вважати слова Ю. Фінклера: 
«…перегодована примітивізмом новинної журналістики та вбогістю «художнього» мовлення, … матірна 
українська телевізійна аудиторія вкрай потребує екранних ілюстрацій того, що можна і не крити нецензурщиною» 
[11]. Незважаючи на такий агресивний, на межі невихованості образ, у іміджі А. Мнацаканова продовжується 
залишатися образ наставника, гуру кулінарії, що повсякчас підкріплюється ще одним стратегічним іміджевим 
ходом – учасники на кожне завдання чи репліку пана Мнацаканова відповідають: «Так, шеф!». Авторитетність 
створюється і штучним шляхом а правило «ВВС» – «…образ наставника в мантії трансформується в улюбленого 
дядечка чи мудрого друга» [1, с. 185] цілковито не реалізовується. Цього не можна сказати про суддів-ведучих 
«Майстер-Шеф». 

Авторитетність М. Тищенка та Е.- Х. Браво не викликає сумнів, на відміну від жіночих представників. Так, у 
першому сезоні А. Чехова виступала як рольовий айстопер для чоловічої аудиторії. Ж. Бадоєва у другому сезоні – 
як представник селебреті – виступала «рухомою силою» просунення загального іміджу програми, «засобом» 
високих абсолютних та часткових рейтингів. При цьому ні в першому, ні в другому сезоні жінки не змогли 
сформувати «бездоганну ефірну репутацію» (за В. Гоян), а часом навпаки формували в глядача не досить 
позитивне враження. (Скажімо, у другому сезоні проекту учасники мали приготувати страву із зоофобусів 
(черв’яків, які при правильній обробці вважаються делікатесами) Ж. Бадоєва так само, як і одна з учасниць, 
І. Мироненко, дуже розхвилювалася). 

Як показало дослідженню, іміджеві характеристики кулінарних програм мають такі особливості: 
– надмірна увага до персоналій, як до ведучих, так і до гостей напротивагу уваги власне до їжі; 
–  використання унікального студійного оформлення, що передбачено режисерським ходом. Окрім того, цей 

елемент формує солідний рейтинговий відсоток; 
–  наявність особливої графічної заставки з ритмічною музикою та додатковими зображальні засоби, як то 

вогонь («Майстер-Шеф», «Пекельна кухня»), кольорові штрихи у вигляді плям – «Едим дома с Юлией Высоцкой».  
–  залучення до ведення програми відомих людей не лише в кулінарній сфері; 
–  яскраво виражена модеративна функція ведучого, який не лише надає слово учасникам, але і повністю 

керує ходом телепрограми; 
–  іміджева стратегія спрямована на подолання «побутовізму»  (за Я. Засурським), що є характерною 

ознакою ток-шоу з часткою реаліті. Цього вдається досягти через залучення професійних ведучих, шоуменів чи 
професіоналів, що сприяє автоматичному збільшенню аудиторії в чисельному та віковому цензі; 

–  імідж телевізійного персонажу представлений у дуалістичній природі: інтелектуальний співрозмовник та 
безпосередній учасник подій зі своїми власними правилами та особливостями характеру екранної ролі; 

–  імідж ведучого неідентичний до аудиторії та гостей, він виразний, часом занадто яскравий, що провокує 
строкатість образу, як самого ведучого, так програми в цілому.  

Наголошуючи на телевізійних та іміджевих концептах, що описані вище, необхідно розтлумачити 
«іміджевий портфель» як динамічне психо-комунікаційне явище, що формується завдяки комплексному 
поєднанню образних категорій ведучого, кольоровій палітрі телевізійної програми, оригінального студійного 
оформлення, музично-словесного аудіоряду та графічних елементів, що проявляються у вигляді заставок, 
перебивок, титрів, тексту. Перспективи подальших розвідок полягатимуть у визначенні ступенів впливу кожного з 
елементів на психічний процес сприйняття глядачем та на загальне формування рейтингу програм протягом 
кожного з трьох визначених нами періодів. Іміджевий портфель остаточно виробляється протягом трьох періодів: 
перший (попередній), в якому продюсер, режисер та редактор формують сценарну заявку та синопсис майбутньої 
програми; другий (виробничий), коли портфель видозмінюється завдяки нововведенням від ключових 
особистостей проекту, зокрема ведучих; третій (період реалізації) наступає після ефірного показу пілотного 
випуску та може тривати до запуску чергового сезону інформаційно-розважальної програми. Окрім цього, 
іміджевий портфель кулінарного шоу має на меті сформувати симпатії/антипатії до учасників, викликати стійку 
емоційну реакцію завдяки використанню «образу особливої обізнаності про…» процес, технологію, речі, події та 
емоції. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОНВЕРГЕНТНОГО НЬЮЗРУМУ  
В РЕГІОНАЛЬНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ УКРАЇНИ 

(на прикладі інформаційної групи ООО «Про-100» м. Бердянськ) 
 

У статті розглядаються аспекти створення і функціонування нової моделі організації роботи ЗМІ – конвергентної 
редакції. Дається характеристика явища конвергенції та визначаються особливості роботи нової моделі редакції у 
регіональному медіапросторі.  

Ключові слова: інтерактивність,  конвергенція, контент, мультимедійнсть.  
 
В статье рассматриваются аспекты создания и функционирования новой модели организации работы СМИ – 

конвергентной редакции. Дается характеристика такого явления, как конвергенция и определяются особенности работы 
новой модели редакции в региональном медиапространстве.  

Ключевые слова: интерактивность, конвергенция, контент, мультимедийность. 
 
This paper discusses aspects of the creation and operation of a new model of the organization of the mass media - converged 

edition. The author made characteristics of the phenomenon of convergence and the features of the new version of the model in the 
regional media scene. 

Keywords: interactivity, convergence, content, multimedia. 
 

Постановка проблеми. Специфіка функціонування засобів масової інформації в сучасних реаліях сприяють 
виникненню та розвитку якісно нової журналістики − мультимедійної.  Бурхливий розвиток новітніх технологій 
призводить до процесу трансформації традиційних ЗМІ та до виникнення нових медіа – що поєднують у собі 
властивості різних медіа, котрі тісно взаємодіють один із одним, взаємодіють і взаємодоповнюють один одного 
(текст, аудіо, відео, анімація) залежно від вибору користувача.  

Зміна новин, способу їх отримання та сприйняття, реорганізація редакцій, в першу чергу, відображається на 
вимогах до кореспондента, його навичках та вміннях. Сучасний журналіст повинен бути універсалом – не лише у 
написанні матеріалів на різні теми, а, передусім, у створенні матеріалу для різних типів ЗМІ. Для цього працівник 
мас-медіа повинен передусім оволодіти не лише усіма стилями письма, а і технічною базою – вміти знімати відео 
та фото, обробляти його, самостійно викладати на сайт. А самі журналістські редакції перетворюються на 
конвергентні ньюзруми − редакції, що виробляють новини одночасно для всіх видів ЗМІ, які входять до складу 
великого медіа холдингу: Інтернет, радіо, телебачення, преса. Світові, а разом з ними і українські ЗМІ, вже активно 
входять в процес формування нових медіа і перетворюють свої редакції на конвергентні. Разом з тим, теоретична 
база та практичні  особливості процесу конвергенції у ЗМІ, особливо в регіональному медіапросторі нашої країни, 
лише формуються, що визначає актуальність нашого дослідження.  

Аналіз досліджень і публікацій. Питанню дослідження особливостей розвитку нових медіа  приділялась увага 
українських дослідників - Б. Потятиника, Л. Федорчук, російських - О.Вартанової, А. Качкаєвої, М. Лукіної, 
англійських - Д. Брюера, Т. Барра, Т. Флоя. Вони докладно аналізують процес конвергенції медіа, але не 
характеризують тенденції формування та особливості організації конвергентного ньюзруму в регіонах Україні.  
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