
ІНФОРМАЦІЙНЕ ТЕЛЕВІЗІЙНЕ МОВЛЕННЯ ЛУГАНЩИНИ

Євген Соломін

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Оборонна, 2, 91011, Луганськ,  Україна,

e-mail:evgen_tv@mail.ru

У статті проаналізовано історію та сьогодення інформаційного  телевиробництва Луганщини 
та визначено перспективи його розвитку.

Ключові слова: регіональне телебачення, новини, інформаційні програми,  стандарти жур-
налістики, телемовлення.

Не можна уявити сучасне українське телебачення без інформаційної складової 
– новин. Вони стали невід’ємною частиною телебачення практично з дня його засну-
вання, такими залишаються нині і далі триматимуть пальму першості як в українсь-
кому,  так і  світовому телевізійному просторі. Саме новини є королевою телебачення. 
А інформаційні програми – візитівкою каналів, його обличчям. 

У цьому дослідженні нас цікавитиме формування, сучасний стан та перспективи 
розвитку саме луганського регіонального інформаційного мовлення, яке нерозривно 
пов’язане з аналогічними процесами в національному медіа-просторі та є його складо-
вою. Ця проблематика є малодослідженою й може стати предметом багатоаспектного 
вивчення, що дасть можливість  узагальнити та систематизувати досвід, примножений 
у сфері мас-медіа Луганщини, визначити пріоритети та шляхи розвитку  регіонального 
інформаційного телевізійного мовлення. Тож, крім наукового значення, розвідка ма-
тиме й практичне застосування теоретичних висновків та рекомендацій, вироблених 
автором, у наукових студіях студентів спеціальності “Журналістика”  та в діяльності 
телевізійників. 

Аналізові інформаційної складової сучасного телебачення присвятили свої на-
укові праці чимало провідних вітчизняних за зарубіжних науковців. І. Мащенко [4], 
А. Москаленко [5], В. Різун [10] розглядають формування інформаційного потенціа-
лу через призму трансформацій у політичній, соціально-економічній та культурній 
сфері. М. Нагорняк [6] досліджує  сутність та структуру інформаційного мовлен-
ня, аналізує етапи становлення  інформаційного та новинного мовлення на прикладі 
Національної радіокомпанії України. Розвитку телебачення в регіонах України, а 
також специфіку телевізійної творчості інформаційних програм розглядає В. Гоян 
[1]. Про особливості походження і сутність телевізійної інформації, функціонування 
інформаційних програм на телебаченні, характерні риси новин, методи їх викладу, 
діяльність інформслужб теленовин,  дізнаємося з навчального посібника  “Телевізій-
на журналістика”, підготовленого З. Дмитровським [3] та однойменного підручника 
А. Яковця [13]. 
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Жанрова парадигма регіонального телебачення суттєво відрізняється від  жанро-
вої системи загальнонаціональних каналів. У структурі регіонального мовлення значно 
більше місця відведено саме новинам. Пояснення тут доволі просте. При найменших 
витратах – максимальний результат, а отже, й високий рейтинг. Новини – найрейтин-
говіший інформаційний продукт регіонального телебачення. Їх дивляться, бо глядачу 
цікаво знати, що саме відбувається на сусідній вулиці, його місті чи в регіоні.   

Особливістю саме інформаційних програм є “постійне місце в щоденному ефірі, 
висока періодичність виходу в ефір, багатотемність основної частини випусків, яка 
поєднується зі спеціалізованими за тематикою випусками (екстрені, спортивні та ін.), 
мозаїчний характер побудови при наявності певної усталеності (рубрики, які вказують 
на належність подій до єдиного часового інтервалу, постійних ведучих), блоковий ха-
рактер побудови із закріпленою послідовністю (стала верстка), співвідношення різних 
видів випусків та передач, які відрізняються оперативністю, характером та обсягом 
коментування, регулярністю виходу в ефір” [8, с.  65; 13, с.  22–23]. Головне ж їхнє 
призначення – “оперативно відображати події, факти, явища і не менш оперативно їх 
осмислювати, оцінювати” [3, с.  68], готувати та подавати в ефір інформацію, дотри-
муючись стандартів, таких як – точність, достовірність, баланс думок, відокремлення 
фактів від висновків та оцінок, повнота (або вичерпність), оперативність, простота (або 
доступність) подачі інформації [3, с.  83−106; 7; 13, с.  18−53]. 

Ми ж розглянемо особливості роботи інформаційників трьох каналів Луган-
щини, які себе позиціонують як регіональні обласні телеканали: Державної органі-
зації Луганської обласної державної телерадіокомпанії (телеканал ЛОТ), обласного 
об’єднання “Луганське кабельне телебачення (ЛКТ)”, ТОВ “Незалежна ТРК “ІРТА” 
(ІРТА). Об’єктом же дослідження є інформаційні програми названих каналів – “Події”, 
“Вісті” та “Репортер”. 

Найбільший досвід в інформаційній діяльності, з огляду на час створення ком-
панії – 1958 р. – [12, с.  34], має телеканал ЛОТ. Започаткована як державна структура 
Луганська студія телебачення й більше, ніж через півстоліття свій статус державної 
компанії не втратила. Луганська студія телебачення одна з перших державних на почат-
ку епохи незалежності змогла переоснастити своє устаткування й перейти на цифрове 
обладнання. У розпорядженні інформаційників були на той час надсучасні відеокамери 
формату DVCPRO, цифрова мобільна нелінійна монтажна станція, віртуальні студії та 
ін. Крім того, менеджмент компанії вчасно усвідомив необхідність розбудови власного 
каналу, і після того, як регіональним ТБ не знайшлося місця на УТ-1, УТ-2 та УТ-3, 
ЛОДТРК практично безболісно перейшла на мовлення на власному каналі – ЛОТ.

Власне новини на телеканалі ЛОТ займали й займають провідне місце. Для ре-
дакції новин – завжди найкраще матеріально-технічне забезпечення, нові технології 
та устаткування. Послугами журналістів-інформаційників з телеканалу ЛОТ, у якості 
стрингерів, користувались провідні українські телеканали – СТБ, ICTV, Інтер, НТН, 
Новий канал, 5 канал, ТРК “Україна”. Матеріали луганських журналістів виходили в 
новинах на цих каналах. Крім гонорарів, медійники отримували неоцінений досвід 
роботи з центральними каналами та переносили стандарти професії на регіональний 
рівень. Проте, обмеженість бюджетного фінансування завжди призводила до швидкої 
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ротації в журналістському колективі. Лише молоді журналісти на повний голос заявляли 
про себе, як опинялись у Києві на центральних каналах. Тож ЛОТ – не лише кузня кадрів 
для регіонального та центрального ТБ, але й місце, де збереглися традиції телевізійного 
виробництва, пройшовши ази яких, можна почуватися впевнено в професії.

Інформаційна програма каналу ЛОТ “Події” сьогодні – це намагання наслідувати 
кращі стандарти загальнонаціональних каналів у дизайні студії, її зовнішньому 
оздобленні, роботі в кадрі ведучих та інших компонентах і ефектах, які характеризують 
відеоряд програми. До суто регіональних новин додаються загальнонаціональні та 
найважливіші міжнародні. Відеоряд запозичується з центральних українських чи 
російських каналів. Проте намагання й у цьому наслідувати провідні українські канали 
виглядає дещо неприродним, і більше схоже на  затягування часу програми. Адже, якщо 
центральні канали про це розповідають із самого ранку, то ЛОТ лише о 19.00, тобто їх 
актуальність та оперативність є сумнівною, не кажучи вже про їх аналіз та розповідь 
про події в їх розвитку. До того ж страждає відеоряд, адже міжнародні блоки Reuters, 
CNN, EBU чи загальнонаціональні записуються з ефірів центральних каналів, і при їх 
монтажі з метою приховування відповідного логотипу каналу, з якого взято відеоряд, 
відбувається розтягування відео. А якщо відзначити, що не завжди відеоряд є якісним 
у першоджерела, то після такої копіткої роботи над матеріалом, якість продукту на 
виході виглядає доволі низькою. Тож чи варто витрачати стільки часу і сил, аби зрештою 
отримати матеріал сумнівної якості, і чи не краще творчі сили спрямувати на новини з 
територій Луганщини? Тим паче, що місцевого глядача вони цікавлять найбільше.    

Тематика новин: хроніка роботи державних органів, соціальна та комунальна 
сфера, економіка, політика, культура, спорт. З усіх регіональних телеканалів “Події” 
більшою мірою заслуговують називатися обласним каналом, бо географія сюжетів 
каналу широка. Мова новин ЛОТу – українська. І це єдиний регіональний україномовний 
канал, інформаційні програми якого весь час виходили й виходять винятково державною 
мовою.   

Подальша перспектива розвитку ЛОТу та вихід на вищий рівень, у тому числі й 
інформаційних програм, убачається в роздержавленні каналу. Було б доцільно на його 
базі запустити пілотний проект зі створення громадського телебачення. І матеріальна, 
і технічна база, і творчий потенціал регіональних медійників дозволяє зробити такий 
крок. Справа залишилась за малим – політичною волею держави зробити це.  

Інші регіональні мовники – телеканали ЛКТ та ІРТА – свою історію почали 
писати в епоху ранньої української незалежності. ІРТА на медіа-ринку заявила про 
себе як приватний канал у 1994 році, і лише у 2000-му розпочала власне мовлення. У 
90-х рр. єдиним продуктом каналу була власна авторська програма “Городские будни”, 
решта ефірного часу займала ретрансляція Нового каналу. У 2000-му ІРТА розпочинає 
інформаційне мовлення, готуючи в ефір новини спочатку  тричі, а вже через рік кожного 
дня. Спочатку це була інформаційна програма “Репортер-Луганськ”, а згодом просто 
“Репортер”. У листопаді 2002 року ІРТА підписує угоду з ВАТ “Перший канал”  і стає 
офіційним партнером центрального російського каналу в Україні в цілому та регіоні 
зокрема. Все це призводить до змін у сітці мовлення і до ретрансляції програм російсь-
кого телебачення (“Перший канал”, “Ren-TV” та ін.), додаються програми українських 
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мовників (“2+2”, “Кіно” та ін.), а інформаційну палітру каналу формують як власні 
інформаційні програми (“Репортер”, “Репортер-підсумки”), так і програми партнерів 
– “Время” (ВАТ “Перший канал”, Росія). Канал використовує цифрові інформаційні 
технології, має сучасний апаратно-студійний комплекс та отримав ліцензію на мовлення 
через супутник [2]. Телеканал ІРТА сьогодні – це частина медіа-холдингу, де крім нього 
є дві FM-радіостанції, інформаційне агентство, газета та ряд компаній-сателітів. 

Інформаційна програма телеканалу ІРТА – “Репортер”  –  у своїх заставках, від-
бивках та інших візуальних телевізійних ефектах наслідує кращі центральні канали. На 
це є своє історичне пояснення, адже “Репортер” починався як “Репортер-Луганськ” на 
“Новому каналі” (а отож, всі заставки, відбивки та інші ефекти були надані луганському 
каналу “Новим каналом”). Звідти канал перейняв деякі стандарти верстки програми та 
способи подання інформації. Співпраця ж з ВАТ “Перший канал” (Росія)  відобразилась 
і на заставці інформаційної програми “Репортер”. За своїм дизайном та естетикою вона 
нагадує відповідну заставку програми “Время”.

У випуску “Репортера”, здебільшого, використовується власний інформаційний 
продукт, підготовлений редакцією новин протягом дня.  Тут переважають соціальна, 
комунальна тематика, інформація про кримінальні та надзвичайні новини, трапля-
ються журналістські розслідування, сюжети з проблем обласного центру, екології, 
благоустрою. Актуальні загальноукраїнські новини подаються корпунктом каналу, 
який розміщується в Києві (а отже, мають оригінальний відеоряд). Новини на каналі 
– оперативні, динамічні, різнопланові. З огляду на існування  компаній-сателітів у 
інформаційній програмі каналу присутні новини з територій від місцевих студій те-
лебачення. Однак рівень таких матеріалів, за своїм технічним і творчим наповненням 
залишає бажати кращого. Проте, географія новин каналу, зазвичай, обмежена саме 
містом Луганськ.

Зазначимо, що “Репортер” активно долучає молодь у ролі  ведучих інформаційної 
програми. І це відбувається не стільки через намагання дати їм можливість розкрити 
себе, скільки через відсутність досвідчених фахівців, через їх періодичні ротації. І тут 
дається взнаки  непідготовленість молоді до подібної роботи, деякі з них не викликають 
довіру, що позначається на цілісному сприйнятті програми. Залишає бажати кращого й 
культура мовлення телевізійників (і це стосується всіх аналізованих каналів) та взагалі 
інформаційної програми. Адже тут ми спостерігаємо дивний симбіоз, коли ведучі ві-
таються і прощаються українською, а саму програму ведуть російською (трапляються 
випадки, коли ведучі підводки до сюжетів читають українською, а самі сюжети йдуть 
російською). Таке довільне поводження з мовою інформаційної програми радше нага-
дує роботу аматорів з непрофесійного місцевого каналу, ніж журналістів “народного 
телебачення Луганщини”, як самі себе називають працівники ІРТИ.  

З огляду на технічне оснащення каналу та інформаційної служби, перспектив 
мовлення через супутник, ІРТА на фоні інших телеканалів Луганщини виглядає як 
канал, який нині розвивається найбільш динамічно, а журналісти мають певні стимули 
в роботі.  

Історія ще одного луганського каналу – ЛКТ – не менш насичена і динамічна. 
Створений в 1991 р. як засіб масової комунікації, він фактично був провайдером у 
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сфері кабельного телебачення. Канал пройшов шлях від звичайного розповсюджува-
ча  телевізійного сигналу кабельними мережами (провайдер) до створення власного 
повноцінного ефірно-кабельного каналу [2; 11]. Центральне місце в сітці мовлення 
каналу займає інформаційна складова, яку уособлює програма “Вісті” (“Експрес-вісті”, 
“Великі вісті”). Нині канал фактично є приватним, структуру управління уособлює  
“Рада учасників ОО “ЛКТ” на чолі з головою [11], а контрольний пакет акцій за цей час 
перейшов від Луганської обласної ради, як одного із засновників каналу, до приватних 
осіб. ЛКТ протягом доби власні програми перемежовує з ретрансляцією блоків новин 
українського каналу “24”. 

Незмінність менеджменту протягом усього часу існування каналу дала змогу 
вирішити низку стратегічних завдань. Серед них – оснащення сучасним цифровим 
обладнанням каналу, будівництво нового апаратно-студійного комплексу, прокладення 
сучасного оптово-волоконного кабелю. Це відповідно, дало змогу перейти на цифрове 
мовлення, вільного доступу до Інтернету та інтерактивного телебачення. Увесь комп-
лекс проведених робіт дав змогу надати абонентам ЛКТ можливість перегляду більш, 
ніж 100 телеканалів у цифровому форматі. Кабельною мережею ЛКТ у цифровому 
форматі подається не лише власний телевізійний продукт, але й програми конкурентів 
–  ІРТИ та ЛОТу. 

Інформаційна програма ЛКТ  “Вісті” на фоні розглянутих до цього каналів нині 
виглядає дещо архаїчно. Маючи найкращі темпи розвитку на початку нового століття, 
менеджмент каналу втратив динаміку, що призвело до втрати частини творчого ко-
лективу, і це відобразилось на якості продукту. “Вістям” варто оновити дизайн студії, 
заставки, відбивки, попрацювати над розширенням тем і їх географією. Позиціонуючи 
себе, як обласне телебачення, “Вісті” тяжіють до проблем обласного центру, що робить 
їх малоцікавими для глибинки. Тематика ж програми “Вісті” іноді нагадує хроніку 
робочого дня чиновників обладміністрації, облради та міськвиконкому разом з їхніми 
відділами та управліннями. 

Натомість “Вісті”, на відміну від інших каналів, у інформаційних програмах ак-
тивно використовують можливості інтерактивного телебачення і зворотного спілкуван-
ня з глядачами.  Усі випуски насичені інтерактивними опитуваннями, щоправда, іноді 
актуальність поставлених глядачам тем для обговорення викликає сумнів. “Великі вісті” 
супроводжує біжучий рядок з різноманітною інформацією (комерційною та новинною), 
що також є копіюванням аналогічних технічних рішень у роботі деяких центральних 
каналів. Журналісти каналу ЛКТ та ЛОТ у інформаційних програмах раз на тиждень 
залучають експертів до коментування актуальних тем. Напевно,   для регіонального 
телебачення це зовсім непогано. Адже, так званих “важких новин”, тобто блоків новин, 
гарно відредагованих і прокоментованих експертами не вистачає навіть національним 
каналам. (Для порівняння: на такі новини припадає майже половина ефірного часу в 
програмах новин західних і навіть російських провідних каналів [13, c. 20].) 

Власниками каналу ІРТА та ЛКТ є представники правлячої в регіоні та країні 
партії чи наближені до них особи. Канал ЛОТ попри те, що є державною компанією, 
активно керується з владних кабінетів обласної адміністрації, а політика каналу ево-
люціонує в унісон з кардинальною  зміною політичного кольору господаря головного 
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кабінету в облдержадміністрації. Подібна трансформація відбулась двічі  – в 2005 та 
2006 рр., проте вона якраз підтвердила цей факт. Тож і нині доводиться констатувати, 
що й канал ЛОТ перебуває в полі інтересів тієї самої провладної в регіоні та країні 
політсили. Тобто мова вже йде про певну монополію.

На небезпеці монополізації у сфері ЗМІ наголошує й Рада Європи в рекоменда-
ціях Україні “Про заходи щодо сприяння прозорості ЗМІ”,  відзначаючи, що “концен-
трація засобів масової комунікації може мати не тільки позитивну, але й згубну дію на 
плюралізм та різнорідність ЗМІ” [9]. З огляду на доволі юний вік українських свобод 
у сфері засобів масової комунікації та бажання політиків, посадовців та урядовців по-
керувати медіа в ручному режимі чи за допомогою темників, зауваження для України 
є доволі слушними.

З наведеного аналізу можна зробити певні висновки. По-перше, нинішній стан 
луганських регіональних каналів телебачення – результат трансформацій, які характерні 
для українських медіа. По-друге, інформаційні програми регіональних телеканалів 
попри їх певний непрофесіоналізм та недотриманням стандартів подання інформації є  
найбільш наближеними до місцевого глядача і відповідають його потребам та вимогам. 
По-третє, рівень регіональних медіа та журналістських свобод у них розвиватимуться 
в унісон з розвитком аналогічних свобод в українських засобах масової комунікації. 
І, нарешті, по-четверте, працівникам регіональних медіа не вистачає системи знань з 
основ інформаційного та загалом телевиробництва. Тож найперше завдання спеціалі-
зованих кафедр та факультетів у підготовці майбутніх журналістів: через систему знань 
та навичок сформувати в майбутніх медійників потребу в неухильному дотриманні 
стандартів професії, яка має стати основою їх подальшої роботи. Держава ж через 
законодавство має створити систему, яка б змушувала і власників каналів наслідувати 
ці стандарти. 
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