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ЗОБРАЖЕННЯ СТЕРЕОТИПНОГО ОБРАЗУ 

СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ВОЇНА В 

ЖУРНАЛІСТСЬКІЙ ТВОРЧОСТІ 

Проблема війни і миру в сучасній соціально-

філософській та естетичній думці актуалізована доволі 

широко й вичерпно. Найчастіше ці категорії відкривають 

нові горизонти й аспекти проблематики наукових досліджень 

і пов’язані з морально-ціннісним підходом, що в умовах 

назрілої соціокультурної ситуації в Україні опинилися перед 

новими викликами. Мілітаризація всіх сфер життя 

суспільства виявила хиткість стандартів, поставила під 

загрозу критерії об’єктивності, відповідальності, 

неупередженості й патріотизму. Найбільш виразно зазначені 

характеристики простежуються на прикладі образної 

репрезентації основного суб’єкта військового протистояння – 

особистості військовослужбовця – стереотипну модель якого 

вважаємо доцільним побудувати на матеріалі публіцистичної 

та журналістської творчості.  

У процесі адаптації людини до нових соціокультурних 

реалій особливої актуальності набуває аналіз 

ідентифікаційних стратегій та механізмів, використовуваних 

масовою культурою, які зазнають докорінних перетворень і 

„відображають суголосні нашому часу зміни у 

співвідношенні біологічного та соціального, суспільного та 



особистого, типового та самобутнього, „іншості” та 

одноманітності. Однією з провідних форм масової культури є 

індустрія формування іміджу – штучно створеного 

стереотипного образу, що ідентифікується як прояв взаємодії 

людини з оточуючою дійсністю, її життєвим досвідом.  

На думку дослідниці проблеми іміджу Збройних Сил 

України Г. Ковальської, образ військовослужбовця – це 

суб’єктивно побудована у свідомості людини система 

уявлень про його особистісні й професійні якості, а також 

емоційно-ціннісне ставлення до нього [2,с. 67 – 71.] 

Найбільш упливовими інструментами моделювання 

стереотипного образу сучасного українського воїна в умовах 

розгортання збройного конфлікту в державі й водночас 

ефективними факторами формування іміджу й авторитету 

військовослужбовця є система засобів масової комунікації 

(як друкованих, так і електронних), основними серед яких є 

ті, які будують у свідомості реципієнта позитивну 

стереотипну оцінку воїна-захисника й патріота своєї 

Батьківщини – ідеального героя, постаті-символу, здатної 

стати взірцем для наслідування та загальнонаціональної 

пошани. Така тенденція характеризується зміщенням 

ціннісних орієнтирів у бік гуманізму, де найвищою цінністю 

є життя людини, а універсальний набір чеснот – сталою 

формулою антимілітаристичної агресії, що є своєрідним 

проривом в історії вітчизняної журналістики на шляху 

подолання пострадянської епохи. Доречним у цьому аспекті 

виступає позиціонування ідентифікаційних смислів поняття 

„образ”, яке осмислюватиметься з позиції теорії психоаналізу 

К. Г. Юнга як ідеальний образ (імідж, стереотип) – типаж, 

амплуа, роль, репутація, мотив тощо. При введенні означених 

вище смислів у військовий медіадискурс формується нове 

семантичне значення, яке виражається національно-

культурним концептом „захисник” із позитивною конотацією 

й відповідністю етнічним уявленням у героїчному пантеоні 

мас-медіа.  

Обґрунтовуючи пріоритетність комунікативної 

стратегії формування позитивного іміджу захисника на 

матеріалі ЗМІ, будемо спиратися на дослідження 



В. Посмітної [3], яка, аналізуючи військові та правоохоронні 

видання, виділяє характерні комунікативні ходи у 

формуванні відповідних образів. Однак при розширенні 

наукового об’єкта, беручи за основу всі види сучасних ЗМІ, 

вербальні комунікативні позиції відображення стереотипного 

образу захисника будуть змінюватися.  

Найбільш розповсюдженим медіажанром у розкритті 

іміджевих характеристик захисника є нарис. Як правило, 

ознаки нарисовості проростають у різні сфери військового 

дискурсу журналістів, будуючи яскравий портрет воїна-

героя, який свідомо жертвуючи найвищою природною 

цінністю – власним життям – обороняє рідну землю. 

Найбільша кількість подібних тем розкривалася з нагоди 

загальнонаціонального свята – Дня захисника України. На 

тему дня відгукнулася велика кількість видань прифронтових 

українських територій Донбасу – „Попаснянский вестник”, 

„Краматорская правда”, „Кремінщина”, троїцька „Сельская 

новь”, лисичанський „Новый путь” та ін., де зокрема 

висвітлювалися взірцеві образи військовослужбовців Миколи 

Сальчука, Віталія Петренка, Ігоря Карацуна, Анатолія Швеця 

та ін.  

Яскравим прикладом такої публікації є стаття 

попаснянської журналістки й водночас студентки 4 курсу 

спеціальності „Журналістика” Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка Марти Сікорської. У 

висвітленні позитивного образу героя авторка структурувала 

значний за обсягом матеріал на окремі частини, 

підзаголовками яких стали позитивні якості українського 

захисника, колишнього замісника голови Рівненської 

районної ради Миколи Сальчука: „Человечность”, „Прийти в 

трудную минуту на помощь”, „Стать частью одного целого”, 

„Работа с детьми – большая ответственность”, „Работа в 

удовольствие” [4]. Згадана публікація є прикладом 

дифузованого жанру статті, який містить в собі елементи 

нарису та інтерв’ю. Так, влучною настановою воїна АТО є 

цитата, уміщена наприкінці твору, котра виконує емоційно-

підсилювальну функцію: „Мы оставляем свои дома не для 

того, чтобы самоутвердиться, а защитить вас и отстоять 



землю и ваши права жить в саморазвивающемся государстве. 

И только как единое целое мы сможем сделать нашу страну 

действительно свободной и счастливой. Живите в мире с 

собой и с другими, живите с верой в Бога и желанием видеть 

в людях лучшее, а не худшее”. Така гуманістична позиція 

військового націлює читача на досягнення соціально 

значущих завдань: пропагування загальнолюдських 

цінностей у суспільстві, формування патріотизму та 

національної свідомості й згуртування нації.  

Існують приклади, коли військовослужбовці 

виступають самоідентифікатором стереотипного образу 

захисника в ЗМІ. Яскравим свідченням такої рецепції є 

радіостанція „Армія FM” – перше в Україні військове радіо, 

організоване самими військовими, яке веде мовлення зі 

столиці й транслюється у прифронтовій зоні проведення АТО 

– Краматорську, Слов’янську, Бахмуті, Костянтинівці, 

Покровську, Щасті, Новотошківці, Новоайдарі. На сторінці 

„Армії FM” у Фейсбуці зібрано відеоархів радіопердач, 

левову частку з яких займають різножанрові матеріали про 

життєдіяльність військовослужбовців, які у більшості 

випадків виступають гостями студії. Так, радіопрограма 

«Точка доступу» знайомить слухачів із постатями військових 

різних кваліфікацій і рангів – військовими медиками 

(Дариною Рудик, Всеволодом Стеблюком), військовим 

командуванням (генерал-лейтенантом Сергієм Дроздовим, 

комбригом Андрієм Соколовим), бійцями (81-ї бригади 

Андрієм Бойко та Русланом Маришевим, солдатом-

фронтовиком Олексієм Петровим, бійцями 10 гірсько-

штурмової та ін.). Отже, військова радіостанція „Армія FM” 

не тільки стала майданчиком для спілкування українських 

бійців; така журналістська практика є ефективним фактором, 

здатним уплинути на побудову позитивного й соціально 

привабливого іміджу героя, і водночас дозволить наблизити 

його до реципієнта, налагодити приязні партнерські 

стосунки, зміцнити рівень довіри до національної армії.  

Велика виховна й естетична роль у відображенні 

портрета українського воїна-захисника відводиться 

зображальній журналістиці. Людину з фотоапаратом чи 



камерою на фоні зображення образу героя цікавлять будь-які 

свідчення війни – військовий акт, техніка, руїни, солдати, чи 

то якісь другорядні речі, які наштовхують споглядача на 

чуттєві й пристрасні емоції. До таких прикладів належать 

контекстуальні зображення тварин, дитячих іграшок, 

релігійної, національної чи родинної символіки у кадрі. 

Серед найвизначніших сучасних майстрів військової 

фотографії слід згадати ім’я фоторепортера й кореспондента 

агентства „Associated Press” Єфрема Лукацького. Його 

фронтові знімки є унікальними хронікально-

суб’єктивістськими знаками доби, здатними сформувати 

візуально-меморіальну національну традицію. 

Фотокореспондент, перш за все, тяжіє до об’єктивності 

висвітлення конфліктних ситуацій, закликає стояти на боці 

простої стражденної людини, яка опинилася в гущі 

військового протистояння, засуджує звичку до жорстокості, 

про що говорять його численні статті та інтерв’ю, і, головним 

чином, – фотоілюстрації.  

Досить яскраво персоналізація позитивного образу 

захисника України репрезентується в сучасних друкованих та 

електронних ЗМІ загальнодержавного масштабу, таких як 

„Сегодня”, „Український тиждень”, „День”, „Військо 

України”, „Слово честі”, „Іменем закону”, „Українська 

правда”, „1+1” та ін. Найбільш характерними елементами 

формування комунікативно-ідентифікаційної іміджевої 

стратегії образу українського воїна в названих медіа стали: 

– описи конкретних осіб, які є втіленням рис 

захисника; 

– асоціативний ряд з історичними героями;  

– формування уявлення про високий професіоналізм 

військовослужбовців; 

– демонстрування стійкості та витривалості, готовності 

до відвертих дій; 

– героїчні та звитяжні розповіді про воїнів (у тому 

числі й від першої особи), їхнє особисте життя, інтереси, 

стосунки; 

– апелювання до авторитету героя, його 

загальнолюдських цінностей тощо.  



Як бачимо, історія людства в цілому, як і соціальна 

природа кожної особистості зокрема, свідчить про потребу в 

героїчному началі і є орієнтиром для наслідування 

суспільних ідеалів. Духовно-моральним знаменником у 

сучасній ідентифікації особистості захисника своєї 

Батьківщини мають стати ідеальні, проте незаідеологізовані, 

образи, під час формування яких необхідно уникати 

полярності ціннісних координат, несучи позитивний 

резонанс у суспільство. Роль журналістів у цьому процесі не 

можна недооцінювати. Їхня моральна відповідальність 

суттєво зростає у часи великих суспільних перетворень і стає 

серйозним випробуванням професійності й відданості 

етичним стандартам. 
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