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Місце новин у телевізійному регіональному контенті

У статті на прикладі наявного в регіоні інформаційного контенту розглянуто діяльність обласних
телеканалів Луганщини («ЛОТ», «ЛКТ», «ІРТА»), проаналізовано переваги та недоліки масово-інформацій-
ної діяльності регіональних ТРК та запропоновано механізм її удосконалення. 
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овини — найрейтинговіший інформаційний
продукт регіонального телебачення, вони —

«наслідок еволюції», в якому «саме життя дове-
ло, що це найбільш економічно ефективний
спосіб залучити широкі верстви аудиторії до
ключових відрізків дня» [1]. Місцеві журналі-
сти «ближче до свого глядача, регіональної
аудиторії, з котрою якось «по-домашньому»
можна не кваплячись поговорити про благо-
устрій знайомих вулиць, про роботу магазинів
та транспорт» [2, 161].

Особливості походження й сутність телеві-
зійної інформації, характерні риси новин,
діяльність інформслужб теленовин досліджува-
ли зарубіжні [2; 3; 4; 5; 6; 7] і вітчизняні [8; 9;
10; 11; 12; 13; 14] науковці, проте розвідок, які
б стосувалися масово-комунікаційної діяльності
луганських інформаційників, не так уже й
багато. Тож, розвиваючи даний напрям роботи
наукової школи В. Галич, наша розвідка покли-
кана актуалізувати ці аспекти, визначити місце
новин у регіональному телевізійному контенті
та запропонувати шляхи подальшого вдоскона-
лення інформаційної складової регіонального
мовлення. Задля досягнення поставленої мети,
необхідно вирішити такі завдання: проаналізу-
вати наявний у регіоні телевізійний інформа-
ційний контент та з’ясувати пріоритетні для
реципієнтів канали отримання інформації;
визначити існуючу в регіоні модель інформа-
ційного мовлення; окреслити шляхи вдоскона-
лення сітки інформаційного регіонального мов-
лення. 

Отримані результати, крім наукового значен-
ня, можуть мати практичне застосування в
роботі студентів та масово-інформаційній діяль-
ності регіональних телеканалів Луганщини. 

У межах дослідження визначеної проблема-
тики 1—7 березня 2012 р. нами було проведено
на Луганщині соціологічне дослідження, в
якому використано квотну вибірку, репрезенто-
вану за ознаками статі та віку. Вибірка районо-
вана. У цілому було опитано 1200 осіб, які роз-

поділились за територіями, статтю та віком.
Результати дослідження, по-перше, засвідчили,
що джерелом інформації про життя в країні
та регіоні респонденти назвали телебачення.
Що дня інформацію за його допомогою отри-
мують 67,3 % опитаних. Газети і радіо в авто-
мобілі є щоденним джерелом інформації про
життя країни й регіону для 3,4 %. Проте цей
позитивний рейтинг ЗМІ має й свої негативні
прояви. Ніколи не отримують інформації з
газет і радіо в автомобілі 76,2 % респондентів.
Не читають з цією метою щотижневих журна-
лів 78,2 % опитаних жителів області. Радіо в
будинку ніколи не виступає джерелом інформа-
ції для 72,9 %, а інтернет — для 42,9 %.

Останнє свідчить, що інтернет, хоч і не щодня,
але використовують як засіб отримання інфор-
мації більше людей, ніж стаціонарне радіо (див.
Рис. 1).
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Рисунок 1.
Джерела отримання інформації



По-друге, телеканали, через які респонденти
отримують інформацію про останні події у світі,
країні та регіоні не мають монопольного стано-
вища в медіасередовищі й представлені багатим
спектром загальнонаціональних, іноземних
(російські) та регіональних телекомпаній. У
десятку входять такі канали: «1+1», «Інтер»,
ТРК «Україна», «НТН», «ОРТ», «ЛОТ», «СТБ»,
«Новий канал», «ICTV», «УТ-1» (Перший
національний) (див. Рис. 2).

Натомість інформаційний, як і публіцистич-
ний блоки місцевих каналів поки що не здатні
скласти конкуренцію загальнонаціональним та
іноземним (російські) каналам [15; 16]. Проте
останні новини у світі, країні та регіоні луган-
чани отримують з інформаційних програм за -
гальнонаціональних і частково іноземних теле-
компаній (російські), які доповнюють діяль-
ність місцевих каналів. Наявна ж сітка мовлен-
ня дає реципієнту можливість залишатися в
центрі інформаційних подій (див. Табл. 1).

Наявний інформаційний контент дозволяє
реципієнтові щопівгодини протягом доби отри-
мувати свіжі телевізійні новини. А на початку
кожної нової години до уваги глядачів — інфор-
маційні програми на кількох каналах одночас-
но. Наприклад, о 7.00 випуски останніх вістей
виходять на каналі новин «24», ТРК
«Україна», «5 каналі», «Інтері», «1+1»,
«Першому» каналі та «ІРТІ»; о 9-й — «24»,
«Новому каналі», «5 каналі», «Інтері», «1+1»,
«НТВ», «ЛКТ». О 18.00 до згаданих уже кана-
лів новин, «24», «5 каналу», «Інтеру», додають

випуски новин «СТБ», «НТВ», «РТР» та
«ЛОТ». 

З огляду на щільність мовлення різних кана-
лів телебачення, сітка інформаційного мовлен-
ня «ЛКТ» з усіх регіональних каналів має
більш оптимальний вигляд. Починаючи інфор-
маційний день о 6.15 з короткого випуску
«Експрес-вістей», протягом дня регіональний
канал випускає ще 6 аналогічних 10 хвилинних
випусків (12.00, 13.00, 15.50, 18.50, 19.50 та
01.00), які завершує підсумковий 25-хвилин-
ний випуск «Вістей» о 20.30 (з повторами о
22.30, 7.30 та 9.00). Тобто регіональному гля-
дачеві «ЛКТ» кожні 2—3 години пропонує про-
тягом дня 11 інформаційних програм. Причому
ранкові (6.15, 7.30) та вечірній (20.30) випуски
оптимально підходять відповідно тим, хто зби-
рається на роботу та, повернувшись, має змогу
переглянути новини на загальнонаціональних
(«1+1» (19.30); «24», «Інтер» (20.00)) й інозем-
них («Перший» канал (20.00)) та доповнити
інформаційну картину дня новинами регіональ-
ного масштабу (20.30). Саме в цей час виходу в
ефір інформаційної програми «ЛКТ» немає кон-
куренції його новинному продукту з боку про-
відних телевізійних каналів. Тобто в регіональ-
ного ТК є всі об’єктивні передумови для того,
аби робити свої новини найбільш динамічними,
ритмічними та інформаційно насиченими.
Власне, так і відбувалося протягом тривалого
часу, допоки канал не втратив динаміку свого
розвитку, а найближчі конкуренти, «ЛОТ» та
«ІРТА», не змінили свою сітку інформаційного
мовлення. 

Утім зрозуміти, чому саме розробники моде-
лі інформаційного мовлення на «ЛКТ» для
«Експрес-вістей» обирають час виходу в ефір
15.50, 18.50, 19.50 чи 6.15 поряд з 12.00 та
13.00, неможливо. Власне, те саме стосується й
інших мовників.  Видається, що програмування
відбувається не за принципом привабливості
часу виходу програм для певної й чітко
визначеної телеаудиторії, а за суб’єктивними
чинниками, в основі яких — заповнити ефір
будь-яким продуктом, і в даному разі — інфор-
маційним. Варто регіональному мовнику зреш-
тою зрозуміти, що «створення моделей програм
місцевого телебачення, альтернативних про-
грамних концепцій неможливо без ґрунтовного
дослідження громадської думки за єдиними
методами в кожному регіоні, розташованому в
зоні функціонування передач, без координації
досліджень умов і чинників ефективності функ-
ціонування програм телебачення» [4, 101].

«ЛОТ» своє інформаційне мовлення починає
о 7.00, де в ранковому блоці прямоефірної
інформаційно-розважальної програми «Під -
йом!» відведено місце «Подіям». Хоча новини
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Рисунок 2.
Популярні новинні канали ТБ



тут виходять у запису й розповідають про події
попереднього дня, проте вони максимально
адаптовані до ранкової програми і не виявляють
типові помилки таких інших регіональних ТК. 

Це такі, як «Доброго вечора!», «У ефірі —
інформаційний підсумок доби!», «Приємного
вечора на нашому каналі!», «Сьогоднішній день
був у роботі чиновників  насичений різними
подіями» і все це о 7-й ранку (на «ІРТІ») чи 7.30
(на «ЛКТ») (!). 

«ЛОТ» у своїй роботі намагається не допус-
кати подібних казусів. І в прагматичному
аспекті працює більш професійно, ніж конку-
ренти. 

До того ж ранкові «Події», побудовані за
принципом коротких інформаційних репортажів
та кореспонденцій, не вибиваються із загальної
динаміки ранкової інформаційно-розважальної
програми «Підйом!» і дозволяють реципієнтові
«хапати» інформацію на льоту. Цього не скажеш
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Таблиця 1.
Типова сітка інформаційного мовлення 

Час вихо-
ду в ефір

Вихід у ефір інформаційних програм на каналах телебачення:

національних та регіональних іноземних

7.00—7.30

7.30—8.00

8.00—8.30

9.00—9.30

10.00—
10.30

12.00—
12.30

13.00—
13.30

16.00—
16.30

17.00—
17.30

18.00—
18.30

18.30—
19.00

19.00—
19.30

19.30—
20.00

20.30—
21.00

22.00—
22.30

22.30—
23.00

23.30—
00.00

00.30—
01.00

06.00—
06.30



про ґрунтовні  інформаційні програми «ІРТИ» та
«ЛКТ», які повторюють вечірні новини в запису
й абсолютно не враховують запитів цільової
аудиторії ранкового ефіру.

Проте динаміка інформаційного мовлення на
«ЛОТ» протягом дня нівелюється через завели-
ку перерву між випусками новин — 7—8 годин
після ранкового їх виходу. За цей самий час
«ЛКТ» встигає показати 4 (9.00, 12.00, 13.00,
15.50) а «ІРТА» 2 (10.15, 13.15) випуски новин. 

О 16.00 та 18.00 новини на «ЛОТ» не конку-
рують з аналогічними програма регіональних
мовників, проте цього не можна сказати про
інших мовників і до останніх вістей на «5 кана-
лі» та «24» о 16.00, двома годинами пізніше до
«Подій» додають все ті самі випуски на «5 ка -
налі», «24», «СТБ», «Інтері», «НТВ» і «РТР».
А о 19.00 — часі виходу інформаційного підсум-
ку дня на каналі «ЛОТ» — розгортається
справжня конкуренція за глядача не лише між
загальнонаціональними каналами «24», «5-м»,
ТРК «Україна», «Новим каналом», а й ще між
регіональними — «ІРТА» та «ЛОТ». О 22.00
«Події» (повтор) конкурують з випусками
новин на каналах «24», «5», «СТБ», «НТВ»,
«РТР». 

Протягом тривалого часу «ЛОТ» зі своїми
інформаційними програмами у вечірній час
виходив о 18.40 та 20.45. Саме такий час транс-
ляції «Подій» дозволяв їм бути поза конкурен-
цією. Проте зміни в сітці мовлення, яка є уні-
фікованою сіткою інформаційного мовлення,
запровадженою Держкомтелерадіо на всіх
ОДТРК, при незмінності інших складників (у
першу чергу професійного рівня) не зберегли
позицій серед глядацької аудиторії, і тому
новини каналу значно поступаються в рейтингу
іртівському «Репортеру». 

«ІРТА» відкриває власне добове мовлення
інформаційною програмою «Репортер» о 7.00,
яка виходить у повторі, а отже розповідає про
новини попереднього дня. Інші випуски —
10.15, 13.15, 17.15 — відбивають інформаційну
картину новин регіону в їх динаміці. Не -
зрозумілість на перший погляд часу виходу
програм у ефір (на 15-й хвилині 11.00, 14.00 та,
відповідно, 18.00 години) має своє пояснення.
Адже о 10.00, 13.00 та 17.00 свій ефір «ІРТА»
віддає ретрансляції інформаційної програми
«Новини» «Першого» каналу, яка вводить гля-
дача у світові, міжнародні, загальноросійські
новини та інтерпретує українські через призму
своїх геополітичних інтересів. Потім інформа-
ційний марафон підхоплює «ІРТА» з новинами
Луганщини. Тобто, тут наочно ми бачимо, що
на стратегію програмної політики регіонального
мовника впливає іноземний канал, під який
підлаштовується сітка мовлення «Репортера».

Чи до вподоби подібне меню реципієнтові?
Відповідь буде тотожна тій, яку ми вже давали:
треба заповнити ефір, а нічого іншого, крім
новин саме в цей час, мовник запропонувати не
може. Отже, й «ІРТІ» варто враховувати важ-
ливість взаємодії інформаційної програми й
реципієнта та постійну динаміку цієї концепції.
А «зміст цієї взаємодії постійно змінюється:
одні принципи міцно входять в комплекс про-
грамування, інші — вимагають нового підходу.
Будь-яка телепередача існує не ізольовано, сама
по собі, а в сусідстві з іншими передачами дня.
Вона включається в загальну програму, співвід-
носиться з глядачем, з передачами, що йдуть
одночасно по інших каналах. Програмність
теле бачення накладає свій відбиток на загаль-
ний характер спілкування з аудиторією, визна-
чає межі використання виразних засобів, вису-
ває особливі вимоги до ведучого програми, що
виступає в кадрі. Важко перерахувати всі яко-
сті, які повинен мати укладач програм, — він і
критик, і постановник, і глядач одночасно, саме
він керує контактами між авторами, виконав-
цями і глядачами» [5, 200].

Безумовно, що тут, з одного боку, можна
простежити вдалий крок з точки зору вибудови
інформаційної сітки мовлення, бо кращим
завершенням новин може бути їх продовження,
а з іншого — виникає певний професійний дисо-
нанс між рівнем технічної та професійної май-
стерності між новинами на Першому каналі та
ІРТІ, який лише свідчить про прірву між мос-
ковськими та луганськими підходами до вироб-
ництва інформаційної продукції (а саме на ці
російські стандарти орієнтується український
регіональний канал), луганський телеканал,
ретранслюючи чужоземний інформаційний про-
дукт, розриває інформаційне поле не лише
регіону, а й України. 

Підсумковий «Репортер», як уже було
зазначено, виходить о 19.00 (з повторами о
23.40 та 7.00 ранку наступного дня). У цей са -
мий час, крім лотівських «Подій», в ефірі про-
грами новин каналів «24», «5», ТРК «Україна»
та «Нового». Попри певний непрофесіоналізм та
аматорський підхід до виробництва новин, який
виявляється в повному чи частковому недотри-
манні стандартів інформаційної журналістики,
заангажованості, відверто слабких текстах
сюжетів, обтяжених мовностилістичними по -
мил ками, бідним відеорядом і нікчемним мон-
тажем, «ІРТА» витримує шалену конкуренцію
та є лідером серед решти місцевих мовників.

Підсумовуючи, виділимо кілька аспектів,
ліквідувавши які, можна істотно підвищити
конкурентоспроможність регіонального інфор-
маційного продукту: мобілізувати діяльність
інформаційників у напрямі роботи над спеці-
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альними («гарячими») випусками новин про
найважливіші події в житті регіону; запровади-
ти модель інформаційного мовлення у вихідні
(святкові) дні та наповнити найсвіжішими
новинами ранкові інформаційні програми;
використовувати можливості ПТС для включен-
ня з територій області в режимі прямого ефіру;
відмовитися від паралельного програмування в
один й той самий час інформаційних програм;
запровадити промоушен інформаційних про-
грам, анонсів окремих її блоків чи ключових
сюжетів; розробити стратегію подальшої розбу-
дови системи інформаційного мовлення з метою
«задоволення потреб аудиторії в інформації міс-
цевого масштабу» [7, 3] на основі наукових
принципів.

Таким чином, наявний у регіоні інформацій-
ний контент засвідчив пріоритетність саме теле-
бачення в порівнянні з іншими ЗМК, через яке
останні новини у світі, країні та регіоні луган-
чани отримують з інформаційних програм за -
гальнонаціональних та частково іноземних
телекомпаній (російські), що доповнюють міс-
цеві канали. Наявна модель інформаційного
мовлення дозволяє реципієнтові залишатися в
курсі подій дня. А запропоновані механізми
вдосконалення сітки регіонального інформацій-
ного мовлення здатні підвищити конкуренто -
спроможність регіональних медіа. 
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Solomin Yevheniy. The place of news in TV regional content. 
In the article on the existing regional information content it is considered the activity of the Luhansk TV

channels (LOT, LKT, IRTA). It is analyzes the advantages and disadvantages of mass information activities of the
regional TRC and the mechanism for its improvement.
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Соломин Е. А. Место новостей в телевизионном региональном контенте.
В статье на примере имеющегося в регионе информационного контента рассматривается деятельность

областных телеканалов Луганщины («ЛОТ», «ЛКТ», «ИРТА»), анализируются преимущества и недостатки
массово-информационной деятельности региональных ТРК и предлагаются механизмы ее совершенствования. 
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