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СПортИвні ПроГрамИ на міСцЕвИХ тЕЛЕКанаЛаХ
(на ПрИКЛаДі тЕЛЕвіЗіЙнИХ мовнИКів СУмЩИнИ)

інна Гаврилюк,
к. н. із соц. комунік., доцент, СумДУ
Дмитро Шпірко,
студент-магістрант, МДм-41

Розглядаються особливості функціонування спортивної журналістики на 
місцевому телебаченні (на прикладі сумських телеканалів «UA:Суми», «АТV», 
«СТС», «Відікон»). Наголошується на тому, що спортивні програми, на відміну 
від загальноукраїнських каналів, де вони почали зникати у зв’язку зі значним по-
силенням розважального контенту, мають місце на місцевих телеканалах. Про-
те у сумських телемовників, які продукують програми на спортивну тематику, 
є чимало проблем із тематичним наповненням, формою подання матеріалу, об-
ранням жанру.

Ключові слова: спортивні програми, місцеві телеканали, жанри, контент, 
форма подання.

SPORTS PROGRAmS ON THE LOCAL TV CHANNELS (ON THE EXAmPLE OF TV 
bROADCASTERS OF SUmY)

Inna Havryliuk,
associate professor, Sumy State University
Dmytro Shpirko,
graduate student, МДм-41

The features of the functioning of sports journalism on the local television (for exam-
ple, on such Sumy channelsas “UA:Sumy”, “ATV”, “STS”, “Vidikon”) are investigated. 
It is noted that the sports programs, unlike the national Ukrainian channels, where 
they began to disappear due to the significant increase of entertainment content, are 
broadcasted on the local TV channels. However, Sumy broadcasters, who produce the 
sportsprograms, have many problems with thematic content, presentation of the mate-
rial, selection of a genre.

Keywords: sports programs, local channels, genres, content, form of presentation.

У сучасному світі спорт набув статусу національної іміджетвірної категорії. як 
важливий соціальний феномен, він пронизує всі рівні сучасного соціуму, широко 
впливаючи на основні сфери життєдіяльності суспільства.
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Слід зауважити, що спорт набув авторитету й став тим, чим є нині в житті пере-

січної людини, завдяки мас-медіа.
Вивченню спортивної журналістики приділено значну увагу. Здебільшого це 

праці, що розкривають питання особливостей висвітлення окремих видів спорту, 
присвячені історії спортивної журналістики, окреслюють особливості окремих 
жанрів, які найчастіше використовуються в спортивній журналістиці, досліджу-
ють різновиди спортивної журналістики (найбільше це стосується пресових ме-
діа), акцентують увагу на особливостях мови спортивних ЗМІ, розкривають імі-
джеві характеристики спортивної журналістики тощо. Комплексних досліджень 
спортивного телевізійного сегмента з-поміж розглянутих нами праць дуже мало 
[1]. Особливо це стосується розвитку спортивної журналістики на місцевих теле-
каналах [2]. Тим більше, що розглянуті нами розвідки стосуються російського те-
левізійного сегмента. На жаль, дослідженню спортивної української журналісти-
ки, особливо на місцевому рівні, не приділено належної уваги. А це той сегмент, 
який потребує детального моніторингу, аналізу, а відтак – коригування з боку міс-
цевих мовників. 

Гонитва за рейтингами та перепрофілювання багатьох каналів на розважальні 
програми знищила на загальноукраїнських телеканалах конкуренцію у спортив-
ному сегменті. Поступово зникли з телепростору такі інформаційні випуски, як 
«Проспорт-Новини» (Сергій Полховський, «1+1»), «Вікна-спорт» (Ігор Мірошни-
ченко, «СТБ»), «Факти-Спорт» (Ігор Мірошниченко, «ICTV»), «Спорт-Репортер» 
(Олександр Гливинський, «Новий канал»), «Спорт в подробицях» (Олександр Жу-
рахівський, Роман Кадємін, Руслан Свірін, «Інтер»), «Події Спорт» (Олександр 
Денисов, «Україна»), «Час спорту» (Олександр Хацкевич, Андрій Палаєв, «5 ка-
нал»). На сьогодні збереглися повноцінні спортивні редакції та спортивні новини 
лише на «UA: Перший» та «ICTV».

На фоні поступового витіснення спорту з ефірів центральних українських ка-
налів почали з’являтися спортивні, або так званий «нішеві», телеканали – «Спорт 
1»/«Спорт 2»; «Футбол 1»/«Футбол 2». 

У зв’язку зі зниженням зацікавлення телеканалів до спортивного контенту та із 
так званою «нішовізацією» спортивної журналістики  значно зросла роль місцево-
го телебачення в поширенні інформації на спортивну тематику.

Телевізійний інформаційний простір Сумщини представлений такими кана-
лами:  «UA: Суми» (м. Суми); «АТV» (м. Суми); «Відікон» (м. Суми); «СТС» (м. 
Суми); «КСТ»    (м. Конотоп); «Пульсар» (м. Охтирка); «Акцент» (м. Шостка); «Те-
леком-Сервіс» (м. Шостка).

Чотири телеканали з вищезазначених («UA: Суми», «АТV», «Відікон» та 
«СТС») є найрейтинговішими, вони здійснюють трансляцію майже по всій терито-
рії Сумщини. Виходячи з цього, вищезазначені мас-медіа стали об’єктом нашого 
моніторингу. Хронологічні межі дослідження – квітень 2016 р.

На телеканалі «UA: Суми» (регіональна філія НТКУ, у минулому – Сумське об-
ласне державне телебачення) спортивний контент презентований інформаційним 
випуском новин «Спорт» та оглядовим випуском «Спорт-тайм».

Інформаційні випуски новин «Спорт» є складовою щоденних інформаційних 
випусків «На часі». Випуски спортивних новин «На часі. Спорт» є вкрай різними 
за хронометражем.

Програма може складатися із кількох повноцінних відеосюжетів, а інколи – з 
2–3 усних повідомлень. Проте, у порівнянні з іншими сумськими телемовниками, 
на цьому каналі представлений найширший жанровий спектр. Нами було виявле-
но у деяких сюжетах ознаки як репортажів (28% від аналізованих матеріалів), так 
і оглядів (17%). 
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Програма «Спорт-тайм» виходить в ефір щовівторка й складається переважно 

із сюжетів та усних повідомлень, що виходили протягом тижня в ефірі новин «На 
часі. Спорт». Окрім того, її складовою є рубрика, в якій ведучий (ведуча) спілку-
ється з представниками спортивного життя Сумщини, України – спортсменами, 
тренерами, функціонерами. 

Найновіший телевізійний мовник Сумщини – телеканал «СТС» –  протягом 
кількох місяців від початку своєї діяльності пропонував глядачам щотижневу 
спортивну програму «Арена чемпіонів».

У вищезазначеній програмі журналісти готували експрес-огляд спортивних 
подій тижня з життя Сумщини. Основу інформаційного блоку «Арени чемпіонів» 
складали сюжети, що виходили в щотижневих випусках «Новин СТС».

Неодмінною складовою «Арени чемпіонів» була рубрика «Відверта розмова». У 
ній автор і ведучий спілкувався з гостями, які є відомими представниками спор-
тивного життя Сумщини, України, світу. Так, наприклад, серед гостей, запроше-
них до студії, були: бронзовий призер Олімпійських ігор Тарас Шелестюк, тренер 
збірної України з хокею на траві Світлана Макаєва, двічі олімпійський чемпіон 
Олександр Шапаренко, головний тренер збірної України з футболу Михайло Фо-
менко та ін. На жаль, у зв’язку з реорганізацією і зміною програмної концепції 
«СТС», «Арена чемпіонів» почала виходити з періодичністю один раз на два тиж-
ні, а починаючи з 2016 р., зовсім зникла з ефіру.

Проте спортивна тематика на телеканалі «СТС» таки представлена: в ефірі  ін-
формаційного випуску «Новини СТС» виходять нечисленні сюжети на спортивну 
тематику. Здебільшого вони висвітлюють події, що стосуються футбольного життя.

В ефірі телеканалу «Відікон» спортивна тематика представлена в щоденних 
випусках новин «Спорт», що є складовою власне інформаційного блоку «Новини. 
Сумський регіональний випуск».

«Спорт» – це 3–4-хвилинні новини в режимі усних телевізійних повідомлень. 
Текст,  який начитує ведучий, ілюструється тематичними фотографіями на екрані. 

В ефірі телеканалу «АТV» власне спортивною спеціалізованою є програма Ми-
хайла Осташевського «Спорт-Ревю». 

Цей спортивний журналіст працював на телеканалі «Відікон», де його програ-
ма виходила під такою ж назвою. На «АТV» ж представлено більш сучасну за сти-
лістикою програму, проте за контентом вона не змінилася.

З-поміж інших ця програма вирізняється великою кількістю фактичного ма-
теріалу й майже цілковитою відсутність синхронів, лайфів тощо. Характерно, що 
автор самотужки знімає матеріали для програми.

як бачимо, інформаційні випуски всіх сумських телеканалів варто розглядати, 
розподіливши їх на дві групи. Ті, де спорт є неодмінною складовою щоденних ви-
пусків новин, – «UA: Суми» та «Відікон». І телеканали, які розміщують спортивні 
новини в межах регулярних випусків новин без спеціальних відбивок і позначень, 
– «СТС» і «АТV». Відповідно до цього критерію, показник уваги на вищезазначе-
них каналах неоднаковий.

Здебільшого сумські спортивні журналісти використовують такий жанр, як по-
відомлення. На жаль, воно не дає можливості вповні розкрити тему, використати 
увесь арсенал сюжетних елементів – лайфів, синхронів, стенд-апів тощо.  Досить 
рідко використовується такий жанр, як інтерв’ю (на сьогодні лише у програмі 
«Спорт-тайм» є спеціальна рубрика, де ведучий розмовляє з гостями – відомими 
представниками сумського (і не тільки) спорту). Майже не використовуються такі 
іманентні для висвітлення спортивної тематики жанри, як репортаж (саме він за-
свідчує присутність журналіста на місці події, дає можливість висловити думку з 
приводу показаного, здатен викликати потрібні емоції у глядачів) та огляд. Зовсім 
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не презентовані на місцевому рівні сюжети, які мають художньо-документаль-
не наповнення. Це стосується, зокрема, замальовки – жанру, що дає можливість 
ознайомитися з особистісними якостями героя (у нашому випадку – представника 
спорту).

Рис 1. Показник інформаційної уваги до спортивних подій регіону і їх відображення
в новинах телеканалів Сумщини

Обмежено висвітлені й окремі види спорту.Так, наприклад, за період моніто-
рингу на телеканалі «Відікон» нами було виявлено, що 46% інформації спортив-
них блоків присвячено темі футболу. 11% – футзалу. Ще по 6% уваги приділя-
ється дзюдо, легкій атлетиці та хокею на траві. 5% – інформація про настільний 
теніс, 4% – про волейбол. По 3% – баскетбол і хокей. Решта 10% інформаційної 
уваги програми «Спорт» на телеканалі «Відікон» було присвячено бойовим видам 
спорту – боксу, боротьбі, панкратіону.

Ширший діапазон видів спорту, що висвітлюються, пропонує своїм глядачам 
редакція телеканалу «UA: Суми». Беззаперечний фаворит – футбол – 54%. Фут-
зал і сюжети, присвячені діяльності олімпійського комітету, мають близько 8% 
інформаційного «пулу» телеканалу. По 6%  уваги мають командні види спорту –  
баскетбол, волейбол. Стільки ж у плавання. 5% у тематичному наповненні новин 
посідає бокс, 4% – теніс. З огляду на період, коли відбувалося дослідження, низь-
ким є показник біатлону –  3%.

Унаслідок недостатнього фінансування, відсутності можливості супроводжува-
ти місцеві спортивні команди, які виступають поза межами області, знімальним 
групам не вистачає вихідного відео. Відтак у сюжетах часто використовують фото, 
архівні матеріали тощо.
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Рис 2. Співвідношення висвітлення видів спорту в програмі новин «Спорт» на телека-
на телеканалі «Відікон»

Рис 3. Співвідношення висвітлення видів спорту у програмі новин
«На часі: спорт» на телеканалі «UA: Суми»

Отже, на місцевому рівні ситуація із висвітленням спортивного життя, на від-
міну від загальноукраїнських телевізійних каналів, набагато краща. Майже на 
всіх сумських каналах у програмній сітці представлені програми на спортивну те-
матику. Здебільшого це інформаційні випуски – як щоденні (на місцевих телека-
налах й досі залишається актуальною тенденція, за якою інформаційний випуск 
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будується за стандартним алгоритмом: новини–спорт–погода), так і щотижневі 
(оглядові). Зовсім не презентовані на сумських телеканалах власне спортивні про-
грами. На жаль, у місцевих телемовників, незважаючи на те що вони досить ак-
тивно продукують програми на спортивну тематику, є чимало проблем із тематич-
ним наповненням, формою подання матеріалу, обранням жанру.
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У статті зроблена спроба визначити основні тенденції використання фото-
графії в газеті «День» за травень 2015 року. 
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PHOTO ILLUSTRATION IN THE ONLINE-NEWSPAPER  «DAY»
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The article  attempts  to define the main tendencies in the use  of the photographic 
illustration  in the newspaper “Day” dated on May 2015.  
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На сьогодні конкуренція серед ЗМІ надзвичайно велика. Одним із способів при-
вернути увагу споживача інформації є візуалізація. Без перебільшень зображення 
та відео є неодмінними елементами журналістського матеріалу, який доповнює, 
ілюструє текст, а інколи є красномовнішими за будь-які слова. 

Фотографії, які розміщуються у виданнях, не обов’язково мають бути доскона-
лими у технічному плані. Часто знімок, зроблений на телефон камери «на бігу», 
передає сенсаційну інформацію та є унікальним. Більш важливою є емоційна 
яскравість, відповідність конкретній ситуації. Не можна аналізувати фотографію 
«окремо», без розуміння мети її створення та призначення. Вивчення фотографії 
має здійснюватися в контексті текстового матеріалу, тобто як елементу журна-
лістського твору. Візуалізація медіа постійно привертає увагу науковців, зокре-
ма таких, як В. Беньямин, Д. Жарковський, М. Картер, А. Колосов, Б.Черняков, 


