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Тренд як феномен суспільного та соціокультурного процесів у історичному вимірі  

Рис. 1. Фрагмент першої шпальти «Дейлі юніверсал реджистер» (з 1788 р. «Таймс»)  
від 1.01.1785 р. Перший випуск газети.  
Джерело: https://www.cosmobooks.co.uk/pages/books/239934/the-daily-universal-register-saturday-january-1st-
1785-number-1-later-known-as-the-times-a  

https://www.cosmobooks.co.uk/pages/books/239934/the-daily-universal-register-saturday-january-1st-1785-number-1-later-known-as-the-times-a
https://www.cosmobooks.co.uk/pages/books/239934/the-daily-universal-register-saturday-january-1st-1785-number-1-later-known-as-the-times-a
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Тренд як феномен суспільного та соціокультурного процесів у історичному вимірі  

Рис. 2. Зліва направо: портрет Г. Р. Люса на обкладинці журналу «Тайм»  
від  10.05.1967 р.; обкладинка першого випуску журналу «Форчун» від лютого 1930 р.; 
обкладинка першого випуску журналу «Спортс ілюстрейтед» від 16.08.1954 р. 
Джерела: https://time.com/4684751/1967-henry-luce/; https://fortune.com/2016/02/14/fortune-magazine-covers-
1930/; https://www.wsj.com/articles/when-sports-illustrated-was-great-11570575832  



Тренд як феномен суспільного та соціокультурного процесів у історичному вимірі  



Тренд як феномен суспільного та соціокультурного процесів у історичному вимірі  

Рис. 3. На фото зліва: У. Кронкайт у студії «Сі-Бі-Ес івнінг ньюз»;  
на фото справа: Кронкайт під час запису стендапу для «Репортажу з В'єтнаму:  
хто, що, коли, де, чому?»  
Джерела: https://www.biography.com/media-figure/walter-cronkite; https://www.washingtonpost.com/national/
did-the-news-media-led-by-walter-cronkite-lose-the-war-in-vietnam/2018/05/25/a5b3e098-495e-11e8-827e-
190efaf1f1ee_story.html  
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Тренд як феномен суспільного та соціокультурного процесів у історичному вимірі  

Література 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ЕТренд
https://www.washingtonpost.com/national/did-the-news-media-led-by-walter-cronkite-lose-the-war-in-vietnam/2018/05/25/a5b3e098-495e-11e8-827e-190efaf1f1ee_story.html
https://www.washingtonpost.com/national/did-the-news-media-led-by-walter-cronkite-lose-the-war-in-vietnam/2018/05/25/a5b3e098-495e-11e8-827e-190efaf1f1ee_story.html
https://www.washingtonpost.com/national/did-the-news-media-led-by-walter-cronkite-lose-the-war-in-vietnam/2018/05/25/a5b3e098-495e-11e8-827e-190efaf1f1ee_story.html
https://doi.org/10.1080/1461670X.2011.642250
https://www.learntechlib.org/primary/p/171817/
https://www.learntechlib.org/primary/p/171817/
http://www.webster-dictionary.org/definition/trend


ГЛАВА ІІ 

МЕДІАФЕЙКИ: ЗАМАХ НА ДІЙСНІСТЬ  

В ЕПОХУ ПОСТПРАВДИ 

mailto:kyrylova_o@fszmk.dnulive.dp.ua


Медіафейки: замах на дійсність в епоху постправди 
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Медіафейки: замах на дійсність в епоху постправди 

Рис. 1. Нацистський пропагандистський плакат 1930-х рр.  
Джерело: https://encyclopedia.ushmm.org/content/ru/gallery/nazi-propaganda-photographs  



Медіафейки: замах на дійсність в епоху постправди 

«За такого розкладу, де більше немає правдивих поширювачів фактичних істин і людям 
пропонується обирати ту чи іншу картину світу, виникають провалля, які не можна 
подолати за допомогою комунікації. Разом з тим, постфактична множинність світів 
упирається в герметично закриту дружньо-ворожу взаємодію, де спільна політична дія 
не є можливою. Наразі залишається відкритим питання, як ми можемо відновити 
авторитет трансляторів істини і перетворити її з політичного питання на 
аполітичне підґрунтя для політичної дійсності» (Terwiel, 2018). 

«Шокує не стільки успіх неправди, скільки безсилля істини, яка не може переконати у 
своїй правоті і виставити неправдоподібними тих, хто на неї зазіхає» (Terwiel, 2018).  
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Медіафейки: замах на дійсність в епоху постправди 

Рис. 2 Фейковий візуальний супровід повідомлення про промову Трампа  
Джерело: https://strana.ua/news/228499-v-seti-razoblachili-ocherednoj-fejk-pro-donalda-trampa-i-
perevodchitsu.html 



Медіафейки: замах на дійсність в епоху постправди 

Рис. 3 Виступ Трампа під час зустрічі з італійським президентом 



Медіафейки: замах на дійсність в епоху постправди 

Абсолютизація імовірнісних суджень 

S1 є P, S2 є P, S3 є P 

S1, S2, S3 належать A 

A є P 

Імовірнісне прогнозування 

Маніпуляції гіпотезами  

Атрактивні заголовки 



Медіафейки: замах на дійсність в епоху постправди 

Ототожнення родового та видового понять 

Напівправда 

Пресупозиції  



Медіафейки: замах на дійсність в епоху постправди 

Імплікатури  

Література 



Медіафейки: замах на дійсність в епоху постправди 
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Регіональні та локальні телемовники Дніпра 

ГЛАВА ІІІ 

СУЧАСНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ДНІПРА:  

ЛОКАЛЬНІ СТУДІЇ В БОРОТЬБІ ЗА ГЛЯДАЧА 

Алла Бахметьєва 



Сучасне телебачення Дніпра: локальні студії в боротьбі за глядача 

Рис. 1. Технічним оснащенням локальні студії не поступаються столичним.  
Апаратний комплекс «D1» 



Сучасне телебачення Дніпра: локальні студії в боротьбі за глядача 

Рис. 2. Зірки ТРК «Україна» вітають команду 34 каналу із 25-річчям  
(обидва мовники входять до медіахолдингу Ріната Ахметова)  



Сучасне телебачення Дніпра: локальні студії в боротьбі за глядача 

Усе починалося в прямому ефірі 
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Сучасне телебачення Дніпра: локальні студії в боротьбі за глядача 

Що шукає глядач на регіональних каналах? 

Рис. 3. «Актуальне інтерв’ю» на 11 каналі. Ведучий – шеф-редактор новин  
Євген Педашенко  



Сучасне телебачення Дніпра: локальні студії в боротьбі за глядача 

Рис. 4. «Новини 9 каналу»: знімальна група «підсилена» головною редакторкою  
з фотоапаратом 



Сучасне телебачення Дніпра: локальні студії в боротьбі за глядача 

Рис. 5. До ефіру в студії новин «Відкритого» готується Альона Гребельник 



Сучасне телебачення Дніпра: локальні студії в боротьбі за глядача 

Чого прагнуть інвестори? 

Рис. 6. Нічну зйомку ремонту трамвайної колії веде оператор муніципальної студії 
«Дніпро TV»  



Сучасне телебачення Дніпра: локальні студії в боротьбі за глядача 

Рис. 7. Мер Дніпра Борис Філатов у токшоу «Сектор V.I.P.» Бориса Васильєва  



Сучасне телебачення Дніпра: локальні студії в боротьбі за глядача 

Рис. 8. Токшоу «Шах і мат» з Андрієм Нікітіним у студії «Відкритого» 

Рис. 9. Токшоу «Без окулярів» в студії «D 1» збирає опонентів 



Сучасне телебачення Дніпра: локальні студії в боротьбі за глядача 

Чи можна привернути молодь до локального телебачення, або 
Чому зник інтертеи нмент? 



Сучасне телебачення Дніпра: локальні студії в боротьбі за глядача 

Рис. 10. «Чи є життя зранку» на 11 каналі 



Сучасне телебачення Дніпра: локальні студії в боротьбі за глядача 

Рис. 11. Телемарафон 34 каналу до Дня міста. До прямого включення готуються  
Оксана Немировська та Всеволод Прокоф’єв 



Сучасне телебачення Дніпра: локальні студії в боротьбі за глядача 

Кросмедіи ність по-дніпровськи 

Рис. 12. Сучасна команда «Приват ТБ Дніпро» (9 канал) 



Сучасне телебачення Дніпра: локальні студії в боротьбі за глядача 



Сучасне телебачення Дніпра: локальні студії в боротьбі за глядача 

Щира вдячність за сприяння у зборі інформації та надані фотоматеріали: 

Бабенко Ларисі, генеральній продюсерці медіахолдингу «Відкритий»; 
Васильєву Борису, головному редактору, керівникові служби інформації 11 каналу; 
Владіміровій Ользі, головній редакторці ТОВ «Телекомпанія ПриватТБ Дніпро» (9 канал); 
Магді Наталії, директорці департаменту інформаційного мовлення 34 телеканалу; 
Цибулі Оксані, продюсерці філії «Дніпровська регіональна дирекція» ПАТ НСТУ; 
Чижу Олександру, продюсерові відділу новин «D 1». 



Сучасне телебачення Дніпра: локальні студії в боротьбі за глядача 

Література 



ГЛАВА ІV 

«ЛІТЕРАТУРНА УКРАЇНА»,  

«УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА ГАЗЕТА»:  

СЬОГОДЕННЯ ТРЕНДІВ МИНУЛОГО 

Ірина Бучарська 

Нема системного підходу в поцінуванні написаного  
в художній літературі. Нема належної  

кількості фахових літературних видань.  
Кілька сайтів, кілька малотиражних  

газет  і журналів – оце й все… 

із інтерв’ю М. О. Сидоржевського. 
(Сидоржевський, 2020)  



«Літературна Україна», «Українська літературна газета»:  сьогодення трендів минулого 

«Паперова» газетна літературна пропозиція  
на ринку преси Украї ни 

Таблиця 1. Друковані літературно-художні видання 
Джерело: http://presa.ua/dlja-podpyschyka/katalogi-dlja-skachuvannja/ 

Індекс Назва Місто Тип 
Обсяг  

реклами 
Періодич-

ність 
Вартість  
(1 міс.) 

http://presa.ua/dlja-podpyschyka/katalogi-dlja-skachuvannja/


«Літературна Україна», «Українська літературна газета»:  сьогодення трендів минулого 

Рис. 1. Скрин з сайта “Дебют-газети” та типова обкладинка випуску 
Джерело: http://debiute.com/ 

http://debiute.com/


«Літературна Україна», «Українська літературна газета»:  сьогодення трендів минулого 

Рис. 3. Типове розташування публікацій на сайті https://krytyka.com/ua/journal  

Рис. 2. Обкладинка часопису «Критика»  та головна сторінка офіційного сайта  
https://krytyka.com/ua/journal  

https://krytyka.com/ua/journal
https://krytyka.com/ua/journal
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«Літературна Україна», «Українська літературна газета»:  сьогодення трендів минулого 

Про редакціи ну політику украї нських літературних газет 
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«Літературна Україна», «Українська літературна газета»:  сьогодення трендів минулого 

Про диджиталізацію літературних медіа 



«Літературна Україна», «Українська літературна газета»:  сьогодення трендів минулого 

Література 



ГЛАВА V 

УКРАЇНСЬКИЙ  ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ КОМІКС  

У ПОЛІКОНТЕКСТІ 

Оксана Гудошник  

Комікси як медіатренд 



Український документальний комікс у поліконтексті 



Український документальний комікс у поліконтексті 

Документальні комікси у світі. Трохи теорії … 



Український документальний комікс у поліконтексті 



Український документальний комікс у поліконтексті 

…історії  та освітянських практик 



Український документальний комікс у поліконтексті 

Видавничии  ринок украї нського документального коміксу 



Український документальний комікс у поліконтексті 

Рис. 1. Книги видавництва «Видавництво» 



Український документальний комікс у поліконтексті 

 Наративи сучасного украї нського документального коміксу 

Історико-героїчний наратив 

Рис. 2. Комікс «Воля» 



Український документальний комікс у поліконтексті 



Український документальний комікс у поліконтексті 

Автобіографічний та біографічний наратив 

Рис. 3. С. Захаров «Діра» 
Джерело: http://books.lutasprava.com/index.php?route=product/product&product_id=62 



Український документальний комікс у поліконтексті 



Український документальний комікс у поліконтексті 

Рис. 4. Зліва: Комікс Д. Арчер, О. Трусова «На межі». Справа: «Перекресток: девять исто-
рий о войне и насилии».  
Джерела: http://www.stoptrafficking.org/sites/default/files/mom/documents/140702_1726_ border-
land_ukr_text_prew_%232_1.pdf; https://www.lphr.org/wp-content/uploads/2020/06/Crossroads_rus_full.pdf  



Український документальний комікс у поліконтексті 

Коміксова журналістика в просторі документального 

Рис. 5. «Тіні забутих предків. Графічні історії». Обкладинка 
Джерело: https://yagallery.com/publishing/tini-zabutih-predkiv-grafichni-istoriyi 



Український документальний комікс у поліконтексті 



Український документальний комікс у поліконтексті 

Література 



Український документальний комікс у поліконтексті 



ГЛАВА VІ 

ІМЕРСИВНА ЖУРНАЛІСТИКА:  

ВІД ВИТОКІВ ДО СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

Оксана Кирилова  

mailto:kyrylova_o@fszmk.dnulive.dp.ua


Імерсивна журналістика: від витоків до сучасних трансформацій 

Хто був першим? 

Рис. 1. Gone Gitmo. Віртуальна інсталяція тюрми Ґуантанамо Нонні де ла Пенья та Пеггі 
Вейл (2007–2012 рр.) 



Імерсивна журналістика: від витоків до сучасних трансформацій 

Популяризація технології  

Рис. 2. «Голод у Лос-Анджелесі». Проєкт Нонні де ла Пенья 2012 р.  



Імерсивна журналістика: від витоків до сучасних трансформацій 

Рис. 3. Мільйон таких Google Cardboard розіслала своїм передплатникам  
The New York Times у 2015 р. 
Джерела: NiemanLab та The Verge 



Імерсивна журналістика: від витоків до сучасних трансформацій 

Рис. 4. Імерсивні новинні сюжети NYT «Гуляючи Нью-Йорком», «Бій за Фаллуджу», 
«Переселені» 



Імерсивна журналістика: від витоків до сучасних трансформацій 

Рис. 5. Імерсивні постановчі сюжети NYT «Лінкольн в Бардо», «Атомне бомбардування 
Хіросіми», «Порушення правил геометрії»,  «У пошуках Холодного серця Плутона» 



Імерсивна журналістика: від витоків до сучасних трансформацій 

Імерсивна журналістика як сучаснии  медіатренд 



Імерсивна журналістика: від витоків до сучасних трансформацій 

Рис. 6. Зліва направо: звичайне фото автомату в типографії The New York Times у  
Колледж Пойнт, Квінс; цифрова модель автомату у просторі споживача; модель  
на екрані мобільного пристрою 
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Рис. 7. Імерсивний проєкт від The New York Times про пожежу у Соборі Паризької 
Богоматері (Нотр-Дам де Парі) 15 квітня 2019 р. Проєкт опубліковано на  
офіційному сайті видання nytimes.com 16.07.2019 р.  

Рис. 8. Імерсивні проєкти від Радіо Свобода Україна: «Шахта. Очима гірняка» і «Одеський 
сквот. Історія виживання» 



Імерсивна журналістика: від витоків до сучасних трансформацій 

Специфіка імерсивного наративу 

Рис. 9. Прийом повідомлення у віртуальному середовищі 
Джерело: (Paíno Ambrosio& Rodríguez Fidalgo, 2019) 
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Рис. 10. Структура новинного тексту «перевернута піраміда» 
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Рис. 11. «Лежача піраміда» Канавільяса 
Джерело: Paíno Ambrosio & Rodríguez Fidalgo, 2019 

Рис. 12. Структура журналістського VR-змісту: перший рівень занурення 
Джерело: Paíno Ambrosio & Rodríguez Fidalgo, 2019 
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Література 
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Урбаністичні медіапрактики: український досвід 

Рис.1. Гендерна чутливість гіперлокальних медіа (лютий 2020) 
Джерело:  https://kreativ.im/henderna-chutlyvist-mistsevykh-zmi-mif-chy-real-nist/  

http://redactor.in.ua
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Перехідні форми гіперлокальної  журналістики 

Рис. 2. Гендерна чутливість гіперлокальних медіа (серпень 2020) 
Джерело: https://kreativ.im/henderna-chutlyvist-mistsevykh-zmi-mif-chy-real-nist/  

Рис.3. Хмарочос. Київський міський журнал. Домашня сторінка офіційного сайта 
hmarochos.kiev.ua 

https://hmarochos.kiev.ua
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Рис. 4. The Village Україна. Домашня сторінка офіційного сайта www.the-village.com.ua 
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Приватна урбаністика «Украї нського тижня» 

Рис. 5. Приватна урбаністика 
Джерело: Тиждень.UA (https://old.tyzhden.ua/PrivateUrbanStudies) 
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Урбаністичні медіапрактики: український досвід 

Pис. 6. Mistosite. Домашня сторінка офіційного сайта mistosite.org.ua 

Урбаністичні проєкти Mistosite, АБО та inB 

https://mistosite.org.ua/uk/initiatives/ho-kulturnyi-diloh
https://mistosite.org.ua/uk/initiatives/citylab
https://mistosite.org.ua/uk/initiatives/ho-miski-reformy
https://mistosite.org.ua/uk/initiatives/krytychne-myslennia
https://mistosite.org.ua/uk/initiatives/krytychne-myslennia
https://mistosite.org.ua/uk/initiatives/ngo-urban-forms-center
https://mistosite.org.ua/uk/initiatives/hrupa-109
https://mistosite.org.ua/uk/initiatives/ho-urbanistychni-idei-ngo-urban-ideas
https://mistosite.org.ua/uk/initiatives/ynstytut-horoda
https://mistosite.org.ua/uk/initiatives/ahenty-zmin
https://mistosite.org.ua/uk/initiatives/urban-curators
https://mistosite.org.ua/uk/initiatives/ho-misto-sad
https://mistosite.org.ua/uk/initiatives/platforma-teple-misto
https://mistosite.org.ua/uk/initiatives/platforma-teple-misto
https://mistosite.org.ua/ru/initiatives/kultura-medialna
https://mistosite.org.ua/uk/initiatives/urbante
https://mistosite.org.ua/uk/initiatives/proprostir
https://mistosite.org.ua/uk/initiatives/promolod


Урбаністичні медіапрактики: український досвід 

Рис. 7. Сторінка сайту «Громадський простір» www.prostir.ua 
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Рис. 8. Домашня сторінка ресурсу inB (http://inb.org.ua/) 
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