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У статті розглядаються специфічні особливості телевізійного мовлення. Особлива
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сучасного телебачення.
Ключові слова: мас-медіа, телевізійне мовлення, естетична цінність телепрограм,
журналістика, комунікаційна культура.
В наш час особливої уваги набувають загальнолюдські цінності. Вони є
регуляторами поведінки всього людства, виступаючи найважливішими критеріями,
стимулами і знаряддям пошуку шляхів взаєморозуміння, злагоди і збереження
життя людей планети. Слід мати на увазі, що загальнолюдські цінності мають
конкретно-історичний характер. Їх розуміння античності чи в епоху Середньовіччя
суттєво відрізняється від їх розуміння в сучасному інформаційному cуспільстві[1, с.
256].
Актуальність полягає у тому, щосаме за допомогою мас-медіа серед різних
категорій населення (читачів, слухачів, глядачів) пропагуються певні ціннісні
установки, світоглядні стереотипи та моделі поведінки, внаслідок чого спільні
смаки й форми «культурного споживання» поширюються як серед привілейованих,
так і малозабезпечених категорій населення. З огляду на це, у змаганні за культуру
мас-медіаперебувають практично поза конкуренцією.
Телебачення сьогодні – важливий гравець в індустрії вільного часу й це змушує
телеканали постійно думати про розширення аудиторії. Для глядачів телепрограми,
безсумнівно, мають нематеріальну цінність. Цінність телепрограми визначається її
змістом, значенням й смислом переданих повідомлень. Ця особливість також
підкреслює суспільний характер телевізійного виробництва.
Інформаційна епоха зв'язана, перш за все, з глобальною медіасередою,
створенням єдиного світового інформаційного простору. Йдеться, по суті, про нову,
інформаційну цивілізацію, пов'язану з колосальним, небаченим раніше впливом
сучасної «індустрії інформації» буквально на всі сторони суспільного життя.
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Глобальне медіасередовище заставляє задуматися не лише про владу медіа над
суспільством, але і про долю мистецтва в кіберпросторі мультімедійності, про
різноманіття культур, концентруючи увагу на пошуках нової ідентичності.
Як зазначає Н. Кірілова, медіакультура - сукупність інформаційнокомунікативних засобів, матеріальних і інтелектуальних цінностей, вироблених
людством в процесі культурно-історичного розвитку, сприяючих формуванню
суспільної свідомості і соціалізації особи[2, с. 15].
Аналізом специфіки медіакультури і її дії на соціум в XX столітті активно
займалися зарубіжні дослідники Р. Арнхейм, А. Базен, Р. Барт, Д. Белл, Ст.
Беньямін, Ж. Бодрійяр, Ж. Делез, М. Маклюен, Р. Маркузе, Х. Ортега-і-Гассет, Ч.
Пірс, Д. Соссюр, Е. Тоффлер, М. Кастельс, Ю. Крістева, Де. Леві-Стросс, Д.
Рашкофф і ін. У Росії, де сам термін з'явився відносно недавно, впродовж багатьох
років цю проблему досліджували представники семіотики, мовознавства, психології
(М. Бахтін, Ю. Тинянов, Л. Виготський, Ю. Лотман, Ст.Біблер, Ст.Міхалковіч, М.
Ямпольський, А. Якимовіч і ін.)[2, с. 20].
Не менш важливі в цьому ключі досягнення канадського ученого і публіциста
Герберта Маршалла Маклюена, який вважається одним з перших медіатеоретиків,
заново переглянувших всю історію культури. Він присвятив свою роботу аналізу
комунікативних каналів в культурі і досліджував повсякденне життя людини в
інформаційному суспільстві, світі, створеному новітніми засобами масової
інформації. Саме Маклюен одним з перших використовував термін «media», який в
контексті дослідження застосовувався для позначення різних засобів комунікації[3].
Аналізуючи різні прояви сучасної критики культури, Р. Барт дає нам зрозуміти,
що різні медіа, характерні для того або іншого суспільства, заволодівають
свідомістю споживачів, захоплюючи все суспільство в свою медіа упаковку,
усередині якої дослідник може виявити різні культурні схеми, цінності, складові
основи будь-якого суспільства. Р. Барт говорить про міфологічну сторону всіх типів
медіа[4].
Медіакультура є посередником між Високою культурою, створюваною
інтелектуальною елітою суспільства в межах таких світоглядних форм як
мистецтво, релігія, наука, філософія і її повсякденною
«масовою» медіаінтерпретацією для кожного. У цьому реалізується цільове призначення культури як
«культивації», духовної «обробки» і масового культового дійства. У
мультимедійних засобах інформації теорія «спускається» з «божественних» висот і
втрачає «чистоту» абстрактного поняття, адаптується і подається в адекватній ЗМІ
формі новин і аналітичного огляду. При цьому традиційний і класичний науковий
текст супроводжується або втілюється в образній і художній формі, стаючи
гіпертекстом, розрахованим на інтерсуб'єктівность як специфічну креативну
практику.
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Таким чином, медіакультура є розвиненою формою культурної дійсності,
відповідною інформаційному суспільству. Саме вона трансформує традиційні
знання і цінності в свідомості сучасної людини, чим впливає на його основні
ментальні і поведінкові установки. У цьому полягає креативна функція
медіатехнологій, що дозволяють створити розвинену форму творчості, що
передбачає не лише екзистенціальне звільнення творця, але і конкретність
результату для всіх.
Світ медіа є синтез раніше протиставлених складових культури – духовного
потенціалу і цивілізації як його технологічного втілення, що виявляє їх смислову
значущість в культурній дійсності.
Активність і навіюваність властива як
адресатові, так і відправникові медіаповідомлень. Маніпулятори і ті що
маніпулюють
створюють єдиний медіапростір. В цьому полягає справжня
креативність сучасних мультимедійних засобів поширення інформації і здійснення
міжособистісного спілкування у формі оn-line комунікації.
Вивчаючи систему функціонування медіакультури, не можна обійти таку сферу
дослідження, як семіотика (від грецького semeiotike — знак, ознака) — наука про
знаки, що стала одним з головних відкриттів XX століття. Предметом семіотики є
будь-які об'єкти, які можуть розглядатися як знакові системи. У витоків семіотики
— праці філософів початку XX століття Ч. Пірса і Ф. де Соссюра, що першими
дослідили природу знаку та мови як знакової системи, внаслідок чого починає
складатися нова наукова дисципліна, що вивчає всі знакові системи. Як самостійна
наука семіотика виникла в 1950-ті роки на пересіченні структурної лінгвістики,
кібернетики і теорії інформації — це був період, коли інтенсивно розвивалися
масові засоби комунікації, особливо друк, радіо, кіно і телебачення. Великий внесок
у розвиток науки про знакові системи культури внесли багато вітчизняних і
зарубіжних дослідників: Р. Арнхейм, А. Базен, Р. Барт, А. Греймас, М. Бахтін, Ст.
Біблер, Ж. Бодрійяр, Л. Виготський, Де. Леві-Стросс, Я. Лінцбах, Ю. Лотман, Ю.
Крістєва, Же. Піаже, Ю. Тинянов, В. Ач, Р. Якобсон, М. Ямпольський та ін. Методи,
запропоновані ними, застосовані і для аналізу медіакультури. З інформаційносеміотичної точки зору медіакультура з'являється в трьох основних аспектах: як
система артефактів (від латинського arte — штучний ), система символів і знаків. А
«любая система, которая служит целям коммуникации, — стверджує Ю. М.
Лотман, — может быть определена как язык». Застосовуючи методи лінгвістики в
дослідженні мови витворів мистецтва, Лотман, як відомо, довів, що будь-які
культурні явища слід розглядати як тексти, інформацію, що містять сенс. Оскільки
в Ю. М. Лотмана «текст» — поняття багатозначне, то з точки зору сучасної
медіакультури мається на увазі не лише письмове повідомлення (книга, газетна або
журнальна стаття), але і будь-який носій інформації[5]. Наприклад, кіно,теле- або
відеофільм, телепрограма або кліп, сайт інтернету і так далі.
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Отже, специфіка медіакультури — це знаки і сукупності знаків («тексти»), в
яких «зашифрована» соціальна інформація, тобто вкладені в них вміст, значення,
сенс. А з цього виходить, що розуміти те або інше явище культури — означає
«читати» його невидимий суб'єктивний сенс. Лише осмислений текст стає фактом
культури.
Технічна медіакультура, що репродукує реальність, пов'язана з «фотогенієй» [Л.
Деллюк] — естетикою кадру. Це властивість не лише фотографії, але і найдієвіших
аудіовізуальних засобів комунікації (кіно, ТБ, відео, комп'ютерна графіка, анімація і
т. д.). Тут відбувається процес інтеграції, синтезу і всіх попередніх знакових систем,
обумовлений ще і тим, що новий вигляд медіакультури є похідним технічного
прогресу. На їх знакову систему впливають загальні закономірності розвитку
технічної культури, пов'язаної з технікою зйомки дійсності. На цій базі формується
нове бачення — новий тип образного мислення, інтегруючий мовні і візуальні
форми. І якщо в письмовій культурі основою знакової системи виступають буква,
слово, то в аудіовізуальній культурі першоосновою є кадр. Залежно від того, яким
чином здійснюється «включення» шляхом фотографічного способу відтворення в
«потік подій», можна розрізняти фотографічну, кінематографічну і телевізійну
форму культури кадру. Телевізійна культура кадру пов'язана з таким використанням
кадру, при якому глядач як би безпосередньо включається в «потік подій» і бачить
його «зсередини».
Телебачення стало найважливішим чинником у формуванні нового
соціокультурного простору, характерного для постіндустріального суспільства.
Проблема впливу мас-медіа на процес формування життєвого світу сучасної
людини починаючи з дитячого віку розглядається і в багатьох сучасних
теоретичних дослідженнях, і в різних дискусіях, і в самих ЗМІ - на сторінках
журналів і на телеекрані. Критичні думки про роль мас-медіа в сучасній культурі
характерні як для західного так і для вітчизняного наукового й соціального
дискурсу[6, с.132].
Таким чином, медіакультура є розвиненою формою культурної дійсності,
відповідною інформаційному суспільству. Саме вона трансформує традиційні
знання і цінності в свідомості сучасної людини, чим впливає на його основні
ментальні і поведінкові установки. У цьому полягає креативна функція
медіатехнологій, що дозволяють створити розвинену форму творчості, що
передбачає не лише екзистенціальне звільнення творця, але і конкретність
результату для всіх.
Бурхливий розвиток засобів масових комунікацій, які сприяли створенню
такого явища, як медіакультура знаходиться в тісному зв'язку з самим процесом
соціальної модернізації, концепція якої — один із змістовних аспектів
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індустріалізації як теоретичної моделі семантичних і аксіологічних трансформацій
свідомості і культури в контексті становлення індустріального суспільства.
В умовах масового впровадження інформаційних і комп'ютерних технологій
розширилися не лише позитивні, але і негативні методи дії ЗМК як на окрему
людину, так і на суспільство в цілому. Розмивання кордонів між «масовим» і
«елітарним» стало відмінною рисою культурної парадигми інформаційного
суспільства, орієнтованого на всеїдність ідей і компроміс естетичних позицій.
Комп'ютерні і телекомунікаційні технології стають своєрідним інструментом
інформаційної, політичної і духовної експансії, засобом для створення нових
соціальних міфів.
ЗМІ регулюють поведінку й світосприймання людей (у тому числі відношення
до праці й цінностей, що традиційно визнаються), вселяючи відповідні уявлення про
те, що існує в світі; ідеали, згідно з якими щось вважається хорошим, інше –
прийнятним, а третє – недопустимим; оцінки-стосунки і оцінні найменування
(погодимося, що відношення до екстремістських угрупувань багато в чому залежить
від того, як називати тих, хто туди входить, - терористами, повстанцями,
бойовиками або партизанами); класифікації, орієнтуючі, наприклад, в сучасному
політичному спектрі: кого вважати центристом, кого – прибічником прогресу або,
навпаки, консерватором[7, с. 107].
На аксіологічну роль медіа тривалий час не звертали уваги дослідники масовокомунікативних процесів, як зазначає Т. Кузнєцова. Для нашого дослідження
погляди цього теоретика мають величезне значення, на них хотілося б зупинитися
детальніше. Про аксіологічну роль ЗМК у комунікативістиці заговорили наприкінці
ХХ століття, звернувшись до вивчення етичних проблем мас-медіа. К. Тестер
намагався з’ясувати, як медіа транслюють моральні цінності й впливають на їх
зміст.
О. Гриценко, В. Іванов, Н. Костенко, Й. Лось, О. Кузнєцова, Б. Потятиник, В.
Різун, Ю. Буданцев, А. Капто, Н. Стівенсон, Ю. Хабермас; В. Березін, В. Грачов, М.
Дегтярьов, Я. Засурський, С. Корконосенко, Н. Назаров, М. Найдьонов, О.
Полікарпова, В. Прозоров, Є. Прохоров, Л. Світич, Т. Сурикова, І. Фомичева
пишуть про аксіологічну роль медіа.
Медіа задають певні аксіологічні моделі поведінки, з якими реципієнти
співвідносять свої моральні принципи, ціннісні орієнтири і навіть виробляють
стереотипи мислення під впливом трансльованих зразків. Визначальним моментом є
те, що масові комунікації не лише забезпечують можливість масового охоплення
великих аудиторій, але й пропонують суспільству низку нових ціннісних домінант,
які можуть «вростати» в масову свідомість, витісняти попередні цінності
реципієнта, соціальних груп чи соціуму загалом. Морально-етичні домінанти часто
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знижують свій статус, виявляючись на одному рівні з цінностями споживацтва та
гедонізму[8, с. 14].
На телебаченні переважають лінгвокультурні концепти, які охоплюють всю
гаму значень, властиву слову, що його репрезентує, а також усе те, що робить його
фактом культури: етимологія, асоціації, оцінки, образи тощо.
В. Маслова вважає, що кожний концепт як складний ментальний комплекс
містить оцінку, ставлення людини до того чи іншого відображуваного об’єкта та
інші компоненти: загальнолюдський, або універсальний; національно-культурний,
зумовлений життям людини в певному культурному середовищі; соціальний,
зумовлений належністю людини до певного соціального прошарку; груповий,
зумовлений належністю мовної особистості до певної вікової чи статевої групи;
індивідуально-особистісний, що формується під впливом особистих якостей –
освіти, виховання, індивідуального досвіду, психофізіологічних особливостей.
Саме лінгвокультурні концепти є тією структурою свідомості, у якій
фіксуються цінності соціуму[8, с. 145].
Розгляд текстів і повідомлень мас-медіа не як незалежних об'єктів, а як
символічних структур, культурних кодів дає можливість зрозуміти не лише сенси,
закладені в них інтенціонально, але і їх здатність давати ознаки предметів і дій і їх
роль в створенні людського універсуму.
У текстовому телевізійному просторі лінгвокультурний концепт як культурнозначуще утворення можна визнати ключовою аксіологічною одиницею, що
заряджає текст ціннісними смислами й актуалізує появу певних оцінок при його
сприйнятті.
Як зауважують науковці, ключові концепти в науковій літературі
розглядаються як ментальні одиниці, які складають фундамент усієї картини світу;
ментально-мовні одиниці загально поняттєвого рівня, або рівня загальних понять.
Залежно від того, який концепт ( позитивний чи негативний) є ключовим, текст,
відповідно, може набувати того чи іншого оцінного значення. Очевидно, якщо в
тексті переважатимуть позитивні ціннісні домінанти, то він має всі шанси бути
позитивним. Якщо ж у ньому будуть подані насамперед анти цінності, то текст
матиме негативну оцінку[8, с. 152].
Говорячи про вплив на людину засобів масової комуникації, треба в першу
чергу відзначити їх інформаційну і просвітницьку ролі, завдяки яким отримуються
вельми різноманітні, суперечливі, несистематизовані факти про типи поведінки
людей і спосіб життя в різних соціальних шарах, регіонах, країнах. Мати це на увазі
особливо важливо ще й тому, що засоби масової комунікації фактично є системою
неформальної освіти, освітами різних верств населення.Як джерело інформації і
освіти ЗМК найінтенсивніше використовують люди більш старшого віку.
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З одного боку, комерціалізація телебачення приводить до переважання
насильства, сексу, реклами. З іншого боку, з'являється безліч освітніх програм,
відеоматеріалів, розвиваючих ігор і програм, що надають допомогу як в освіті,
вихованні, так і в розширенні кругозору, відкриваючи абсолютно нові горизонти
знання. Головний споживач відеокультури — молода людина початку 21 століття —
є складно структурованим суб'єктом, стратифікованим за віком, гендером,
професією, рівнем освіти й т.д.
Телебачення займає перше місце серед всіх останніх ЗМІ, тому ми і звернемося
саме до телебачення як до репрезентативної моделі сучасного медіа, і проаналізуємо
деякі його особливості, найтісніше пов'язані з формуванням естетичних вистав і
цінностей сучасного суспільства.
Продукти мас-медіа прирівнюються багатьма дослідниками, критично
настроєними по відношенню до мас-медіа, до промислових продуктів, оскільки
вони виробляються серіями, а серійне виробництво традиційно розглядається як
чуже у художній творчості. Проте таке заперечення естетичного потенціалу
телебачення не враховує тієї специфічної естетики, яка в корені відрізняється від
традиційної і вимагає нових дослідницьких підходів.
Важливою особливістю сучасного телебачення є його нарративний характер.
Поза сумнівом наявність зв'язку між телепередачами, відеофільмами, відеоіграми,
популярними в молодіжному середовищі і соціокультурними домінантами. Через
телебачення упроваджуються цінності і моделі поведінки, що санкціонуються або
не санкціонуються суспільством, взаємний вплив структур відеокультури і
домінуючих цінностей молодіжного середовища.
В результаті спільної діяльності вчених і державних адміністраторів,
домінантою мовлення повинні стати виявлення загальних для аудиторії цінностей,
обговорення та вирішення загальних проблем і протидія деструктивним,
небезпечним для життя суспільства тенденціям. Чим більше співтовариство, на яке
направлено телевізійне мовлення, тим серйозніше повинні вивчатися телепередачі,
щоб жодна частина аудиторії не виявилася дискримінованою. Окрім національних і
релігійних, повинні враховуватися соціальні, соціально-психологічні, вікові і інші
відмінності людей, а для журналіста щонайпершою якістю, усвідомлено, повинне
стати уміння об'єднати в матеріалі потреби суспільства з турботами кожної окремої
людини.
Лише у такому разі, культурні цінності особи формуватимуться і
підтверджуватимуться таким потужним засобом комунікації, яким є телебачення.
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