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СТРУКТУРА ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТУ НЕЗАЛЕЖНОГО СТУДЕНТСЬКГО 
ПОРТАЛУ ЗАПОРІЖЖЯ «ПОРОГИ» 

 
У статті виокремлено базові характеристики інтернет-текстів, проаналізовано їх застосування на порталі «Пороги», 

встановлено відповідність публікацій дослідженого веб-ресурсу загальним вимогам. 
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В статье выделены основные характеристики интернет-текстов, проанализировано их применения на портале 

«Пороги», установлено соответствие публикаций исследованного веб-ресурса общим требованиям. 
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In the given paper the author has systematized the basic characteristics of online texts, analyzed their use on the portal 

«Porogy», established compliance of the publications on the studied web-resource to the general requirements. 
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Вступ. У сучасному світі електронні технології набувають все більшого значення й розвиваються стрімкими 

темпами, що сприяє процесам глобалізації та інформатизації світового співтовариства. Основою інтернету, де 
функціонують ЗМІ та ЗМК, однак, залишається саме текст, який ми в будь-якому разі не можемо ототожнювати з 
текстами традиційних видань.  

Як реалія інформаційного суспільства, мережеві ЗМІ поступово зміцнюють свій вплив в інформаційному 
середовищі та перетворюються на чинник, що обумовлює подальший розвиток сучасного суспільства. Особливо це 
стосується молодіжних інтернет-порталів, які, з одного боку, несуть у собі актуальні для молоді теми, а з іншого – 
створюються журналістами-початківцями. 

Постановка проблеми. Метою статті є дослідження й аналіз особливостей оформлення текстового контенту 
незалежного студентського порталу Запоріжжя «Пороги». 

Наявність низки специфічних ознак, властивих лише інтернет-ЗМІ, дає змогу говорити не стільки про появу 
ще одного типу засобів масової комунікації, скільки про становлення журналістики, що синтезує можливості 
традиційних і новітніх мас-медіа. Як зазначає І. Артамонова: «інтернет перетворив засоби масової інформації 
фактом свого народження в засоби масової комунікації» [1, с. 6].  

Методологічну й теоретичну основу дослідження складають праці, присвячені теорії та методиці 
журналістської творчості, таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: І. Артамонова, В. Буряк, О. Васіна, В. Кіхтан, 
О. Коцарев, Р. Крейг, М. Чабаненко, С. Хортон та ін. 

Результати дослідження. Існування мультимедіа, посилання на сайти, наявність фото, відео- й 
аудіопідкастів створюють можливість подати більше інформації. В. Буряк зазначав: «Сучасний електронний текст 
поєднаний численними зв’язками (nodes, links) з іншими e-texts, являючи собою безкінечну текстову тканину, яка 
збільшується кожної хвилини і сприяє поширенню комунікативного процесу з іншими комунікантами. Аспект 
тотального зростання тексту в гіперпросторі відображає поняття «гіпертекст» [3, с. 21]. 

Інтернет дозволяє журналістові розширювати можливості роботи. По-перше, тепер він може подавати 
розгорнутий текст із глибоким аналізом подій, не обмежуючи обсяг повідомлення. По-друге, є змога поєднувати 
текст із фото-, відео-, аудіо матеріалами; «робити посилання на інші тексти в Мережі, які розширюють зміст 
повідомлення; стежити за реакцією аудиторії та безпосередньо контактувати з нею; постійно оновлювати 
публікації; вести доступний для користувачів архів новинних повідомлень тощо» [13, с. 22]. 

Наявність гіперпосилань дозволяє здійснити перехід від лінійної побудови тексту до контекстуальної, у 
читача з’являється можливість переходити від однієї електронної сторінки до іншої за принципом тематичної 
спорідненості, а не механічної послідовності. Реципієнт може миттєво знайти в інтернеті всю інформацію, що 
стосується певної події. Гіпертекстуальність пов’язана також  із іншою особливістю мережі – великим обсягом 
пам’яті й архівацією матеріалів.  

В. Кіхтан звертає увагу на ще одну перевагу такої структуризації матеріалів: «Гіпертекст не тільки реалізує 
нелінійний зв’язок у межах одного типу інформаційного носія (текстових документів), а й в нелінійному 
мережевому поєднанні різних типів інформаційних носіїв (наприклад, тексту й аудіозапису)» [6, с. 32]. 

Інтернет-текст – це не лише психолінгвістична одиниця, це ще й одиниця соціальних комунікацій, яка за 
своєю суттю відрізняється від усіх різновидів текстів. Відповідним комунікаційним каналом такого тексту є сама 
Мережа, й  такий текст є продуктом колективної комунікаційної діяльності її користувачів.  

Гіперпосилання на інші джерела підвищують якість інформації та сприяють індивідуалізації споживання 
медіа-продукту.  

У публікаціях на незалежному студентському порталі Запоріжжя «Пороги» також наявні гіперпосилання. 
Журналісти-початківці вчаться самостійно визначати необхідність лінку в тому чи іншому місті й можуть 
розташовувати їх у своїх матеріалах або ж у власному блого-записі. Для прикладу розглянемо огляд «Мадонна, 
Лина Костенко и мертвецы: самые культурные события Украины-2012» від 4 січня 2013 р., рубрика 
«Статті/Суспільство». В тексті автори використовують два внутрішніх гіперпосилання, зокрема, посилання на 
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публікації «На дитячому «Євробаченні 2012» перемогу отримала українка Настя Петрик» від 2 грудня 2012 р., 
рубрика «Новини/Україна» (http://www.porogy.zp.ua/?page=view&article=4580) та «Український фільм про 
радянського льотчика заробив мільйон» від 23 лютого 2012 р., рубрика «Статті/Культура/Кіно» 
(http://www.porogy.zp.ua/?page=view&article=3750). Вони розширюють зміст публікації, підвищують якість 
інформації, а також сприяють індивідуалізації споживання медіа-продукту, з іншого ж боку – поглиблюють сітку 
перехресних гіперпосилань на сайті. 

Хоча на досліджуваному ресурсі є й такі матеріали, в яких автор не знайшов за потрібне надавати читачам 
можливість дізнатися більше, уникнувши використання лінків. Таку ситуація можемо спостерігати, наприклад, у 
публікації «Залишимося голодними, або Як нас обдурюють у студентських їдальнях» від 10 січня 2013 р., рубрика 
«Статті/Суспільство». 

Більшість матеріалів, у яких автори не використовують лінки, однак, містять у своїй структурі елементи 
новітніх медіа – гіпер-карти, інтерактивні діаграми, Google-документи, схеми, таблиці, аудіо-підкасти, відео, 
інтегровані з YouTube, тайм-лайни, завдяки яким матеріал не втрачає своєї глибини у зв’язку з відсутність 
гіперпосилань. 

Вивчаючи явище трансформації інтертекстуальності в інтернет-новинах, дослідниця О. Васіна пише: 
«Новина в Інтернет не є відокремленою від інших текстів мережі, до неї додаються коментарі, гіперпосилання, 
вона може бути включена до певної теми та пов’язана з текстами, що відображають розвиток події» [4, с. 15]. 

Текстові посилання мають знаходитися всередині великого масиву інформації, тому робити сферу 
реагування, яка буде накладена не тільки на посилання, – поганий тон. Тоді користувачеві важко зрозуміти, що 
саме працює. Якщо посилання підкреслене (а воно має бути підкреслене, якщо перебуває в тексті), то варто 
змінювати сам колір посилання, не прибираючи підкреслення. Однак підкреслення при наведенні курсора 
залежить від дизайну. 

Лінки в матеріалах на сайті «Пороги» виділені та підкреслені синім кольором. При натисканні відбувається 
перехід на іншу сторінку в цій же вкладці. Використані лінки змінюють колір і стають сірими, що спрощує 
орієнтування користувача в масиві прочитаного/проглянутого тексту. 

Передача матеріалу – складний комунікативний процес, що в будь-якому випадку несе семантичне 
навантаження. Але безпосередньо сам текст та ситуація в ньому не є одним і тим самим. Інтернет-тексти 
розглядаються нами, перш за все, з інформаційної точки зору. Аналізуючи семантичне навантаження публікацій, 
ми не можемо не звернути увагу на структуру запису. Тому важливим є розмежування між інтернет-текстом та 
його інформативністю. Ю. Сорокін зазначає, що інформаційне поле тексту та текст як лінгвістичне явище не 
тотожні. Якщо текст як сукупність знаків є явищем лінгвістичним, то інформаційне поле є явищем 
психолінгвістичним [11, с. 11].  

Гіпертекст у нашому випадку – це розмічений зовнішніми посиланнями на додаткові інформаційні ресурси 
текст віртуального простору, який не містить просторових чи часових обмежень у користуванні та доступі.  

Не варто забувати також, що читання з екрану приблизно на 25% повільніше, ніж читання тексту з паперу. 
Тому немає нічого дивного в тому, що люди намагаються звести до мінімуму обсяг інформації, яку вони читають. 

Вирівнювання тексту за лівим краєм збільшує швидкість читання, тобто рівний лівий край допомагає знайти 
початок нового рядка. «Не слід використовувати «text-align: justify». Текст може гарно виглядати, але насправді 
важко сприйматися через різні відстані між словами» [8, с. 110]. 

Основний текст на сторінках зазвичай має невеликий розмір. Такий текст сприймається значно краще, якщо 
використовуються рубані шрифти, наприклад, Arial, Verdana, а не шрифти із зарубками (наприклад, Times New 
Roman). Це відбувається через те, що сучасні монітори мають порівняно низьку роздільну здатність. Однак, 
«відносно до маленьких розмірів і невеликого вирішення екрану, рубані шрифти зручніші для читання» [5]. 

Тексти на досліджуваному сайті, проте, вирівняні за стилем «text-align: justify», що, на думку дослідників, 
сповільнює сканування тексту. Шрифт має розмір 12 пунктів, кегль Arial. Ми вважаємо, що така подача створює 
додатковий психологічний ефект – відчуття більшої довіри й важливості інформації – текст настільки значний, що 
немає потреби робити його прочитання максимально комфортним.  

«Багато розробників вважають, що весь простір сторінки має бути заповнений текстом великого розміру. 
Хоча сильніше впливати на читача можна якраз за наявності значного незаповненого простору навколо тексту» 
[12, с. 193]. Аналізуючи виконання цієї вимоги на порталі «Пороги», маємо зауважити, що навколо текстового 
масиву з усіх боків розташовуються світло-сірі поля, котрі дають можливість очам користувача відпочивати та, з 
іншого боку, не відволікають від читання. 

Курсив «виглядає погано при маленькому розмірі шрифту через складність його візуалізації за допомогою 
квадратної піксельної сітки. Якщо курсив необхідний, не варто оформляти ним великі обсяги тексту» [2]. На 
досліджуваному інтернет-ресурсі курсивом виділені примітки автора, типу «посміхається» (інтерв’ю 
«Радиоведущая Маша Чайкина: «Будьте сами собой и не носите «корон» від 14 січня 2013 р.), «У знать больше о 
молодой исполнительнице вы можете в ее группе в социальной сети» та «Фото из личного архива певицы» 
(інтерв’ю «Молодая певица Таня Степанова: «Можно быть успешным, не неся чернуху, китч, безвкусицу и 
жлобство» від 15 січня 2013 р.), «прим. авт. – ім’я змінене» («Безкоштовна медицина: що цінніше – гроші чи 
клятва Гіппократа» від 12 січня 2013 р.) тощо. Великий масив тексту ні в якому разі не виділяється курсивом.  

Як пише І. Артамонова, «погляд інтернетчика ніби ковзає веб-сторінкою у пошуках будь-якої зачіпки. Саме 
таким «гачком» може стати: заголовок, підзаголовок, пункт у списку, будь-який текст, виділений курсивом або 
напівжирним шрифтом» [1, с. 7]. Тому вважаємо за доцільне напівжирне маркування ключових фраз, імен та 
прізвищ, основних дат, а також виділення запитань журналіста в інтерв’ю на досліджуваному інформаційному 
порталі.  

Оскільки заголовні літери практично ідентичні за розміром і формою і їх складніше читати, ніж малі, не 
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варто писати основний текст великими літерами. У відповідності з правилами верстки заголовків, заголовною в 
текстах на порталі «Пороги» є лише перша літера, не враховуючи правил правопису. Головна літера привертає 
увагу відвідувача при швидкому перегляді тексту. 

У заголовному комплексі публікації небажано використовувати знаки оклику чи запитальні конструкції. Усі 
заголовки публікації на перших сторінках мережевих видань становлять гіперлінки, які ведуть до повного тексту. 
О. Коцарев доводить, що роль заголовків майже абсолютизована, оскільки перейти до розгорнутого матеріалу, 
оминувши назву, складно (для цього користувач має натиснути на кнопку «Читати далі», якщо така є, а ні – то 
потрапити на відповідну веб-сторінку сайту можна з пошукової системи або з іншого інтернет-видання, що містить 
посилання на цю статтю) [7]. На «Порогах» ця вимога виконана. Усі заголовки є гіперлінками, які при наведенні на 
них курсору автоматично змінюють колір з чорного на синій. Також перехід до тексту публікації можливий при 
натисненні на «Детальніше» чи ілюстрацію до матеріалу. 

На думку О. Коцарева, альтернативи заголовковим гіперпосиланням як інструменту відкриття окремих 
матеріалів в інтернет-виданні не існує. Лише від заголовка залежить, чи захоче користувач читати текст. Посилює 
значення заголовка й той факт, що велика кількість відвідувачів сайтів інтернет-видань взагалі не відкриває 
сторінок окремих матеріалів, а задовольняється переглядом заголовків і лідів [7]. 

«Ґрунтуючись на припущенні, що людське око в певний момент часу може сфокусуватися приблизно на 7,5 
см рядка тексту, вважається, що довжина в 9 або 10 слів збільшує швидкість читання та сприйняття матеріалу» [9, 
с. 207]. 

Однак, згідно з думкою В. Свізєвої, користувачі читають довгі рядки швидше, хоча і вважають за краще 
рядки невеликої довжини. При верстці тексту спочатку потрібно визначитися, що важливіше – швидкість чи 
зручність читання [10]. 

На нашу думку, якщо важлива швидкість виконання завдань користувачем, довгі рядки підвищать темп 
читання тексту. Однак якщо важливіше зручність роботи, слід використовувати невелику довжину рядка. 
Відповідно до верстки текстів порталу «Пороги», довжина рядків становить близько 14-16 слів, що є середнім 
показником і не має значного впливу на швидкість читання. Усі тексти розбиті на абзаци, що свідчить про 
дотримання закономірностей побудови медійного тексту. 

Таким чином, текстовий контент досліджуваного інтернет-видання володіє низкою важливих особливостей: 
• гіпертекстуальність – у тексті є гіперпосилання на інші матеріали, та розділи, що дає змогу розширювати 

знання, порівнювати позиції різних медіа щодо певних подій, осіб тощо;  
• поєднання тексту з іншими формами інформації: текст+відео; текст+звук; текст+анімація; текст+фото; 

текст+графік; текст+карта, що формує в читача комплексний образ подій; 
• інтерактивність, численні форми зворотного зв’язку, можливість виміряти популярність певної публікації; 
• орієнтація на читання-перегляд. 
Отже, на основі проведених досліджень, ми прийшли до висновку, що веб-публікації на зазначеному 

електронному ресурсі відповідають основним вимогам оформлення та навігації інтернет-текстів. Зокрема, 
більшість із них містять гіперпосилання, які покращують якість інформації. Ті ж матеріали, в яких автор не 
використав лінки, мають у своїй структурі мультимедійні елементи. Посилання в масиві тексту виділені 
кольоровим маркуванням (використані – сірі, невикористані – сині) та підкресленням. І хоч тексти на «Порогах» 
вирівняні за стилем «text-align: justify», ми вважаємо, що це суттєво не вливає на швидкість читання. Крім того, 
текстовий масив з усіх боків окреслений світло-сірими поля, які дозволять очам користувача відпочивати. Великі 
обсяги тексту ні в якому разі не виділяються курсивом, а напівжирний шрифт використовується винятково для 
ключових фраз, дат, запитань журналісти в інтерв’ю. Усі заголовки публікацій на головній сторінці порталу є 
гіперлінками, які ведуть до повного тексту. Також перехід можливий при натисненні на кнопку «Детальніше» або 
ілюстрацію до матеріалу. Ретельне вивчення особливостей та структури текстового контенту незалежного 
студентського порталу Запоріжжя «Пороги» допоможе журналісткам-початківцям якісніше виконувати свої 
професійні обов’язки та забезпечувати краще сприйняття матеріалів. 
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ВИБОРИ ОБАМИ ЯК НОВИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Стаття присвячена аналізу виборів президента США. Виборча кампанія кандидата в президенти Б. Обами 
розглядаються як новий етап розвитку виборчих технологій. 

Ключові слова: виборчі технології, мікротаргетинг, нішеві та індивідуальні комунікації. 
 
Статья посвящена анализу выборов президента США. Избирательная кампания кандидата в президенты Б. Обамы 

рассматриваются как новый этап развития избирательных технологий. 
Ключевые слова: избирательные технологии, микротаргетинг, нишевые и индивидуальные коммуникации. 
 
The article is sanctified to the analysis of elections of president of the USA. Electoral campaign of candidate in the presidents of 

B. Obama examined as the new stage of development of electoral technologies. 
Keywords: electoral technologies, mikrotargeting, niche and individual communications. 

 
 

Останні вибори президента Обами несли в собі нові підходи, або суттєве переосмислення старих. До 
останніх слід віднести новий варіант розміщення реклами. що був застосований під час цієї кампанії [1]. Вони 
створили систему, яку назвали оптимізатором, що не враховувала, які саме програми передаються, а тільки в який 
час люди сидять у телевізора. Тому вони захопили більше денних програм чи дуже пізніх, чого не було у М. Ромні. 
В результаті реклама Обами опинилася на 60 каналах, в той час як Ромні тільки на 18. 

Інформацію по каналах, навіть посекундну, надала компанія Rentrak (її сайт - www.rentrak.com). І вони 
об'єднали її з даними іншої кампанії, де була інформації про виборців. Rentrak отримав за свою інформацію 
щонайменше $359,000. В результаті кампанія Обами змогла віднайти власну нішеву аудиторію. Rentrak вимірює 
все: від президентських дебатів [2] до десяти найуспішніших фільмів тижня [3].  

І це виявилося принциповою орієнтацією не на найвідоміші передачі, а на ті, що дивляться потрібні виборці. 
Наприклад, Обама відповідав на питання на сайті Reddit (www.reddit.com), про існування якого навіть не знали 
його головні радники [4–5]. Але це був сайт, який читають потенціальні і потрібні виборці. Взагалі аналітичний 
центр кампанії 2012 став в 5 разів більшим, ніж в кампанії 2008. про що і розповів журнал Time. 

З іншого джерела можна побачити, що ця цифра людей, що займалися аналітикою не є такою великою. Це 
54 людини і мільйон доларів, про яких розповідає Los Angeles Times [6]. Дж. Мессіна, що був головним 
менеджером кампанії (див. його біо [7] і візуалізацію його зв'язків [8]), каже: “Нашою загальною ціллю було 
максимальне використання нашого часу і часу наших волонтерів. А це означає використання аналітики по всіх 
аспектах кампанії. Ми заклали безпрецедентні ресурси в це, тому що нашею ідєю було зробити мікротаргетинг, 
тобто наблизитися до землі - якомога більшим”.  

Журнал Time підкреслює, що робота цих аналітиків була суперсекретною [4]. Вони робили свої брифінги 
виключно для президента і його найголовніших радників. Речник кампанії сказав, що вони наші ядерні коди. Їх 
програми мали загадкові назви ¨C Нарваль і Ловець мрій. Вони навіть працювали окремо от всіх, щоб уберегти 
інформацію від випадкових контактів. Адже тут була найголовніша перевага Обами над Ромні ¨C зібрана 
інформація. Саме вона, а найголовніше алгоритми по її обробці, допомогли Обамі зібрати один мільярд за 
допомогою фандрейзінгу, застосувати новий метод націлення телереклами, створити детальні моделі виборців, в 
штатах, які могли проголосувати за Обаму. 

В кампанії 2008 р. у всіх були різні списки виборців. Волонтери дзвонили за одними списками, в штабі були 
інші. Тепер був створений єдиний мегафайл. До речі, виявилися і конкретні моделі впливу. Наприклад, один з 
п'яти людей, до кого звертався його френд з фейсбуку, діяв у відповідності до цього прохання. Це було пов'язано з 
тим, що до них зверталася знайома людина. 

Головним науковцем виборчої кампанії Обами став Р. Гані. На його сайті так і написано, що в лабораторії 
він вже не працює, а перейшов працювати в кампанію Обами (адреса сайту ¨C www.rayidghani.com). Він 
спеціалізувався в сфері прогнозування поведінки покупців [9]. А також, що цікавіше, в розробці меседжів, які 
могли мотивувати покупців на купівлю того чи іншого товару. І його наукові роботи як раз і цілені на 
перосоналізацію підходів до покупця (див., наприклад, [10]). Інші подробиці роботи аналітиків див. в [11 ¨C 12]). 
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