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країною ми хочемо бути», рубрика «Подробиці», [2, с.4]. Друге – малюнок із соці-
альної мережі «Фейсбук» на тему «Весна» Володимира Дороша анонсує матеріал 
«Сьогодні – перший день весни!», рубрика «День України» [2,с.2]. 

Фотопортрет Віталія Дяківа – героя матеріалу Дмитра Плахти «Не боятися», 
рубрика «Подробиці» [2, с.5], – також анонсує публікацію.

Крім того, два фото номери з рубрики «Фотофакт» не просто ілюструють та до-
повнюють текстовий матеріал, а й функціонують як самостійний журналістський 
продукт: зображення міста Широкиного після відходу бойовиків та зображення 
поляків з транспарантами на мітингу у Гданську [2, 11]. 

Джерела візуального контенту номера – власні доробки журналістів видання, 
читачів з соціальних мереж, інформаційні агентства (приміром Рейтер) та держав-
ні організації (Національний олімпійський комітет України).

З огляду на вище зазначене можна зробити висновок, що цитата «Дня» у номе-
рі 36 відіграє важливу роль передусім тим, що привертає увагу до актуальних та 
важливих проблем. Тема, яку порушує цитата, прямо простежується у чотирьох 
матеріалах – це три аналітичні статті та розширена замітка, що складає 16 % дру-
кованого контенту. Усі публікації супроводжуються візуальними елементами, які 
посилюють ефект впливу. Таким чином, можна сказати, що цитата «Дня» актуалі-
зує й оголює важливі проблеми, що відображені в контенті номера: проведення ре-
форм, співпраця із світовою спільнотою, перспективи Євроінтеграції, які й певним 
чином формують порядок денний, привертаючи до них увагу аудиторії.
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Розглядається соціокомунікативна сутність (контентне наповнення) одно-
го номеру щоденної всеукраїнської газети «День», з’ясовується її вплив на форму-
вання громадської думки.
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Журналістика є тією «кухнею», де формуються суспільні настрої. Масовий 
ефект впливу досягається шляхом вмотивованого поєднання текстових публіка-
цій, фотографій, вдалого дизайну та досвідченої журналістської команди. Допоки 
існує будь-який обмін хоча б на йоту цінною інформацією, доти буде існувати со-
ціальна комунікація. І нашому суспільстві новини різної тематики розлітаються 
майже миттєво, а газети є одним із тих ЗМІ, що допомагають реципієнтам сприй-
мати інформацію. 

Феномен формування впливу якісних мас-медіа на громадську думку досліджу-
вало багато вчених, зокрема визначаючи певні соціально-комунікативні норми. 
Серед значної кількості наукової інформації, присвяченої ефективності медіа, слід 
назвати праці В. Різуна, В. Михайлюти, В. Ворошилова, Є. Прохорова, Б. Потяти-
ника, В. Здоровеги, Г. Почепцова, М. МакКобса.

Контент газети — тонка матерія, до складу якої входять не лише текстові пу-
блікації, а й ілюстрації, оформлення, різні способи подачі новин. Сучасні журна-
лістикознавці визнають газету «День» якісною пресою в інформаційному просторі 
України, одним із тих медіа, «характерною рисою яких є неупереджене, збалан-
соване, всебічне, максимально вичерпне і точне висвітлення подій і фактів у по-
єднанні інформаційних та аналітичних жанрів» [7, c. 17]. Усе це зумовлює акту-
альність обраної нами теми. 

Щоденна всеукраїнська газета «День» — яскравий зразок того, як варто поєд-
нувати важливі суспільно-політичні новини з подіями з усіх сфер нашого життя. 
Журналістам «Дня» вдається оперативно і вчасно інформувати читачів, водночас 
не обмежуючи себе у жанровому виборі. 

Мета нашої роботи — з’ясувати особливості соціально-комунікативного впли-
ву видання «День» на свідомість реципієнтів на матеріалі одного із номерів газети.

Досягти поставленої мети ми можемо за умови виконання таких завдань: ана-
лізу жанрового, рубрикаційного і тематичного наповнення газети; кількісного 
підрахунку матеріалів та ілюстрацій; дослідження цитати «Дня» в контексті кон-
тенту номера; визначення ролі візуального контенту газети; оцінки газети «День» 
з позиції професійних стандартів якісної преси. Об’єкт дослідження – контент га-
зети «День». Предмет – соціокомунікативна сутність видання, тобто якість публі-
кацій, їхні структурні, мовленнєві та функціональні ознаки, вмотивованість поєд-
нання візуальних і текстових матеріалів тощо. Матеріалом дослідження є номери 
187-188 газети «День» за 16-17 жовтня 2015 року. 

У роботі ми керувалися такими методами, як контент-аналіз, типологічний 
аналіз та описовий метод.

Одна зі складових соціально-комунікативної сутності будь-якого видання — це 
вміння журналістів вести «правильну розмову» з громадою. Діалог працівників 
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редакції газети «День» зі своїми читачами напрочуд досконалий, про це свідчить 
висока довіра до видання та їхній двадцятирічний досвід роботи в українському 
медіа-просторі.

У 1996 році газету «День» було засновано ТОВ «Українська прес-група», й нині 
ця організація продовжує бути її засновником і видавцем. До кінця 1996 року га-
зета виходила лише українською мовою, з січня 1997-го почала друкуватися і ро-
сійською. Взимку 1998 року з’явився англомовний тижневий дайджест «The Day», 
який «був задуманий, щоб ознайомлювати світ з соціально-політичним життям 
українського суспільства, з економічними процесами, сучасною культурою, спор-
тивним життям України, надавати результати соціологічних досліджень» [1]. Та-
кож газета має власний сайт, де всі матеріали, що входять до друкованої версії, по-
ширюються у вільному доступі. За даними видання, щоденно сайт «Дня» «налічує 
1300-1500 унікальних відвідувачів, відтак сайт може вважатися одним із найбільш 
відвідуваних серед інтернет-сторінок періодичних видань України» [5]. Широка 
мережа власних кореспондентів дозволяє оперативно відображати ситуацію в усіх 
регіонах країни і за кордоном. Головним редактором «Дня» є лариса Івшина. 

У наш час, коли на прилавках різних торгових точок кожен може знайти газету 
чи журнал на свій смак, дуже важливо бути помітним, приваблювати реципієнта і 
не змусити його обрати собі інше видання. 

Російський дослідник В. Тулупов вважає, що «…поняття «стиль» у газетному 
дизайні потрібно розглядати на кількох рівнях: …як сукупність особливостей «об-
личчя» конкретного видання; як характеристику фізіономічної єдності оформ-
лення газети на визначеному етапі його розвитку; як сукупність особливостей 
композиції та графіки газети одного типу і, насамкінець, як стиль визначеної на-
ціональної школи оформлення» [8, с. 184].

У газети «День» є свій неповторний стиль. Найперше, що кидається в очі, — 
назва. Дизайнери зробили основними кольорами сірий та червоний, що не є різ-
ким контрастом, а в поєднанні дає очікуваний результат. Водночас велике черво-
не коло, що нагадує сонце, на тлі якого слово «День». Аналізоване нами видання 
– щоденнагазета, відтак асоціація зі світанком, новим днем, а отже, — і новою 
інформацією є виправданою. Червоне коло на тлі назви газети також можна роз-
глядати як акцентування. «День» подає достовірну та актуальну інформацію, пра-
вильно розставляючи акценти та вміючи вчасно поставити крапку у розкритті тієї 
чи іншої теми. 

Варто зазначити, що газета друкується у форматі А2, і це може бути не досить 
зручним для читання при поїздках, оскільки розгорнута газета займає чимало міс-
ця. Проте в такому форматі є і свої плюси: великі фотографії та можливість віль-
но розміщувати матеріали, «не скупчуючи» їх на сторінках. Формат А2 дозволяє 
«Дню» виділитися серед більшості існуючих сьогодні видань. як відомо, більшість 
газет переважно друкуються у форматі А3. 

Досягненням «Дня» можна вважати те, що редакція добре усвідомлює важли-
вість назви свого видання. Слово «день» постійно присутнє у контексті газети. В 
аналізованому нами номері — 24 сторінки, серед яких п’ять у назві рубрик мають 
слово «день»: «Панорама дня», «Тема «Дня», «Пошта «Дня», «Прес-клуб «Дня», 
«Наприкінці «Дня». Остання сторінка названа досить вдало, і цілком виправдовує 
її. Тут здебільшого легкі матеріали, які інформують читачів про новинки у світі 
мистецтва, спорту чи моди (у №187-188 це репортаж із відкриття 37-го Ukrainian 
Fashion Week «Мода — як відображення суспільства»), не несуть у собі надмірного 
інформаційного навантаження і стають справді належним «закінченням дня». До 
речі, цікавим цільовим рішенням для розміщення матеріалів є те, що назви сто-
рінок можуть дублюватися. Так, наприклад, у аналізованому нами номері, який 
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є здвоєним, наявні дві «Панорами дня», дві «Культури», чотири «Суспільства» і 
розворот «Тема «Дня». Водночас варто зазначити, що вищезгаданий «Прес-клуб 
«Дня» — не просто тематичні сторінки, а додаток до газети. По-перше, він від-
друкований окремо від основної кількості сторінок, а по-друге, таку назву мають 
п’ять сторінок. На цих сторінках, як зазначається, розміщуються рецензії, огля-
ди, анонси програм і фільмів тижня. 

Окремо слід згадати про першу шпальту «Дня». Зарубіжний медіамаркетолог 
І. Кірія впевнений, що «оформлення газети — це упаковка, яка… є не лише де-
кором чи способом зберігання текстів (в електронних аналогах ЗМІ), але й за-
собом впливу на вибір покупця» [4, с. 90]. Аналізована нами газета відома тим, 
що дизайн першої сторінки досить простий і ненав’язливий: розташовано кілька 
фотографій різного розміру з підписами до них, що найчастіше є анонсами мате-
ріалів. Шрифт заголовків досить крупний, аби читач мав змогу якомога швидше 
ознайомитися із запропонованим контентом і вирішити, чи потрібно йому витра-
чати час та кошти на придбання газети. У верхньому правому кутку першої сто-
рінки кожного номеру розташована «Цитата «Дня». Це висловлювання відомої 
людини на певну тему, яка здебільшого тематично пов’язана з більшістю публі-
кацій у випуску. У номерах 187-188 газети «День» — вислів міністра оборони 
США ештона Картера, який відкрито виступає на боці України щодо військового 
конфлікту на Сході та намагається протистояти російській пропаганді, з поси-
ланням на «The Guardian» як першоджерело. ештон Картер має ступінь бакалав-
ра із середньовічної історії та теоретичної фізики, довгий час працював на посту 
помічника міністра оборони США з питань міжнародної політики. Під час свого 
балотування на пост міністра оборони у 2015 році він заявив, що західні країни 
не мають дозволити Росії розглядати Україну і будь-які інші держави, як зону 
своїх власних інтересів. У «Цитаті «Дня» за жовтень 2015 року читаємо: «Ми 
зробимо всі необхідні кроки, щоб стримати шкідливий і дестабілізуючий вплив 
Росії, її агресію і примус. Від півострова Камчатка через Південну Азію, на 
Кавказ і довкола Балтії, Росія продовжує загортатися в саван ізоляції. І лише 
Кремль може змінити це». Слід зазначити, що ідея цитати знаходить розвиток у 
матеріалі під назвою «Геополітика з мечем в руках і дипломатією в голові», роз-
міщеного у рубриці «Історія та «я». Щоправда, у статті йдеться про правління 
одного із литовських королів — князя Вітовта, але головна думка зберігається 
— можна бути гарним воєводою, але без вміння домовлятися мирним шляхом у 
тебе навряд щось вийде. як бачимо, журналісти «Дня» дійсно вміло підбирають 
цитати, які й характеризують спрямованість номера. 

Останнім часом дослідники сходяться в думці, що напругу в суспільстві ство-
рюють саме ЗМІ. На нашу думку, вони праві. Хоч контент газети і формують події, 
але все ж саме «новинні медіа визначають громадську програму, встановлюючи 
для суспільства те, що вони повинні виділити, сприйняти як поштовх до роздумів 
і, можливо, певних дій» [6, с. 28]. Медіа, особливо друковані, не просто повідо-
мляють про подію, а й визначають її важливість сприйняття читачем. Часто це 
відбувається за допомогою подачі одного факту в різних жанрах.

Газета «День», як відомо, – суспільно-політичне видання. Усього в аналізова-
ному номері надруковано 66 матеріалів різних жанрів. Із них 32 належать до ін-
формаційних,

 30 – до аналітичних, і лише 4 – до художньо-публіцистичних. Варто зазначити, 
що, зважаючи на наближеність «Дня» до еталону якісної преси в інформаційно-
му просторі України, стає дедалі важче проводити точну межу між інформацій-
ними та аналітичними матеріалами, оскільки навіть у розширеній замітці, яка є 
матеріалом інформаційного жанру, часом можна помітити роздуми чи аналітичні 
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коментарі журналіста, що є елементами аналітики (як приклад — матеріал Інни 
лиховид «Україна на дотик», де розповідається про карти України, створені за 
допомогою шрифту Брайля). Для якісної преси подібні жанрові модифікації ви-
правдані. Також у випуску наявна 71 ілюстрація (в тому числі – 4 рекламних). 
Фотографії здебільшого авторські, належать Миколі Тимченку, який зазначений 
у вихідних даних про газету як більд-редактор. якщо мова йде про портретні фото, 
то головна їхня роль — відобразити емоції: радість людини, занурення у власні 
думки тощо. Здебільшого фото є постановочним, але завжди відчувається бажання 
фотографа за допомогою світлини передати не лише інформацію, а й почуття. У 
газеті існує спеціальна рубрика «Фотоштрих», де з’являються знімки із невелич-
кою підтекстовкою про різноманітні інформаційні дрібнички (до прикладу — «У 
Києві встановили «розумну» зупинку», «Обід на трьох», «Монастир дзену» на тлі 
реклами» і т.п.).

Однією з особливостей функціонування газети «День» є те, що на її сторінках 
мало зовнішньої реклами, проте постійно наявна власна. Це не надто кидається 
в очі, якщо слідкувати за рекламними афішами — проте майже завжди «День» є 
інформаційним спонсором події, яку рекламує; але це дуже помітно, коли читаєш 
редакційну пошту. У номерах 187-188 шоста сторінка під назвою «Суспільство» 
повністю присвячена розгляду листів читачів, що надійшли на адресу «Дня» і сто-
суються книжок, які виходять під патронатом редакції. «Про книжки «Дня» — як 
гарячі щоденники, Пам’ять та протиотруту від суспільної бездіяльності…» — 
читаємо у ліді сторінки. Це, зрозуміло, не зовсім притаманне якісній пресі, але на-
явність подібної реклама не впливає на збалансованість думок; журналісти відчу-
вають межу, якої не варто переходити. Слід зазначити, що українські медіа дуже 
часто дозволяють «співіснування у сюжетах та публікаціях тих самих ЗМІ поляр-
но протилежних поглядів експертів, читачів, політиків» [2]. На сторінках «Дня» 
можна зустріти протиріччя в думках з певної тематики, найчастіше це подається 
саме з точки зору співставлення, аби не дозволити висвітлити подію однобоко (як 
приклад — матеріал Дмитра Кривцуна «Глухів: найпринциповіша битва», де ана-
лізується виборчий процес в місті Глухів і подані, окрім основної публікації, ще й 
шість точок зору різних експертів). 

якщо говорити про тематику, якій присвячений аналізований випуск, то це, 
звісно, аналіз політичного та, зокрема, виборчого процесу в Україні, близько де-
сяти матеріалів інформаційних та аналітичних жанрів, які стосуються антитеро-
ристичної операції, кілька публікацій на історичну тематику, а також огляди та 
рецензії на театральні п’єси, фільми, що демонструються українськими телекана-
лами, репортаж із виставок тощо. Загалом, навіть якщо матеріал більш аналітич-
ного характеру, він все одно несе в собі інформаційну сутність, тим самим змушу-
ючи читача приділяти увагу певному факту і вже потім визначати відсоток його 
важливості для себе. 

Сучасний медійник увесь час працює на появу нової та актуальної інформації. 
Слід зауважити, що ЗМІ зазвичай не орієнтуються на одну тематику, а інформу-
ють громадськість про події, що відбуваються в різних галузях суспільного життя. 
Журналісти всеукраїнської щоденної газети «День» працюють над висвітленням 
конкретної тематики всебічно, зазвичай не обмежуючись короткими інформацій-
ними повідомленнями. 

Здійснивши аналіз одного із номерів, ми дійшли висновку, що це видання 
справді наближене до якісної преси, адже його соціокомунікативна сутність 
яскраво відображає події, що повсякчас спалахують на інформаційних теренах на-
шої держави. Журналісти «Дня» вміло користуються назвою видання та деяких 
співзвучних рубрик, розставляють акценти за допомогою фотоілюстрацій, які за-
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звичай є авторськими, і не обмежуються в жанрах. Серед 66 наявних в аналізова-
ному випуску матеріалів можна знайти розширені замітки, інтерв’ю, аналітичні 
статті, рецензії, огляди, репортажі. Важливо також і те, що серед журналістів, які 
готували текстові публікації, є як жінки, так і чоловіки. Кількість підготованих 
ними матеріалів майже однакова, хоча, звісно, «жіночих» матеріалів дещо біль-
ше (65% від загалу). Велику увагу працівники редакції приділяють як візуальній 
побудові номера, так і «Цитаті «Дня», розміщеній на першій сторінці, головне за-
вдання якої — задати відповідний тон усьому випуску. Загалом газета «День» ви-
конує важливі журналістські функції — інформує, формує громадську думку та 
репрезентує різні населені пункти держави на рівні всієї України, створюючи таку 
інформаційну площину, що сприймається багатьма експертами та читачами, як 
еталон якісної преси. 
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Розглядається соціокомунікативна сутність видання як важель медіавпливу 
якісної преси на ринку української періодики (на прикладі суспільно-політичного 
видання «День»).
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