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ПОНЯТТЯ ІНФОТЕЙНМЕНТУ У ВІДЕОНОВИНАХ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню поняття 
«інфотейнмент». Це засіб, в якому поєднують традиційні 
новини з розважальними елементами. У новинних текстах 
переважають стилістичні нейтральні мовні засоби, а емо-
ційно-забарвлена лексика переважно відсутня. Саме за 
допомогою симбіозу візуального складника та вербальних 
засобів інфотейнменту авторам новинних повідомлень 
вдається «розважати» свого глядача. Суспільству полю-
билися розважальні новини так само, як і новини про 
політичне або економічне життя країн та світу. У запро-
понованій статті з новин телеканалу ZDF виокремлено ті 
частини, де представлений інфотейнмент.

Автори новин піклуються про те, щоб привернути ува-
гу якомога ширшої аудиторії та підвищити рейтинги теле-
каналів. За допомогою інфотейнменту ця мета може бути 
досягнута. Звичайно, форма подачі інформації може бути 
змінена. Слід розрізняти вербальні та невербальні засо-
би інфотейнменту. До вербальних належать стилістично 
забарвлені мовні засоби, а до невербальних – технічні 
та структурні прийоми.

Зображення виступають гарантією сказаного, адже 
рівень довіри реципієнтів необхідно заслужити, як і влас-
ну глядацьку аудиторію. Глядач вибудовує зв’язок між тек-
стом та зображенням, двома різними системами знаків, які 
тісно взаємодіють. Як правило, новинний текст має одно-
часно і релевантну інформацію, і зображення. Основною 
функцією тексту є мінімізація багатозначності зображення 
і досягнення таким чином однозначності. У процесі пере-
гляду глядачем новин зображення можна класифікувати як 
загальний візуальний складник. Зображення мають свою 
специфічну прагматику, яка корелює з наміром адресанта 
і відповідає принципу достовірності чи маніпулятивності, 
тому що кожне медійне зображення призначене певному 
реципієнту, а у нашому випадку глядачу. За допомогою 
зображення глядач отримує повну об’єктивність та прав-
дивість. Якщо додати елементи інфотейнменту, то глядач 
отримує до цього ще й розвагу. Зображення в новинах чіт-
ко та точно передають те, про що спочатку написано в тек-
сті, а вже потім сказано модератором.

Ключові слова: інфотейнмент, вербальне й невербаль-
не мовлення, зв’язок тексту та зображення, нейтральна 
лексика, емоційно забарвлена лексика.

Постановка проблеми. Мовознавці усього світу займа-
ються вивченням та дослідженням стратегій і тактик, якими 
послуговуються редактори телевізійних теленовин задля 
впливу на свою аудиторію. Саме за допомогою телебачення 
можна переконливо представити вражаючі, емоційно насичені 
повідомлення. Інфотейнмент (поєднання інформації з розва-
жальними елементами) у новинах відноситься до тих засобів, 
за допомогою яких утримується увага глядача.

У США в середині 80-х рр. рейтинги новинних передач 
почали стрімко падати. Глядачі втомилися від звичної конста-
тації фактів, що відбувалися в усьому світі. Телевізійні канали 
були змушені дещо змінити стиль подання новин або допов-
нити їх більш жвавою інформацією. Таким чином в ефір потра-
пило більше спортивних, культурних подій. Інформація стала 
висвітлюватися в нетрадиційний на той час спосіб: «прива-
бливо, оригінально та іноді навіть кумедно» [1, c. 17].

Під час перегляду теленовин глядач, фокусуючись на фак-
тичній інформації, на підсвідомому рівні прагне до емоційності 
побаченого або почутого [2, c. 113]. Це призводить до того, що 
чи не кожен журналіст або редактор має стратегічний план із 
«впровадження» інфотейнменту в новини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджен-
ням інфотейнменту займалися Л.М. Драгун, О.Ю. Агамян, 
Є.В. Потєхіна, Д. Туссу, У. Бернхард, Н.М. Стеценко та інші. 
Зазначені науковці присвятили свої праці виявленню мовлен-
нєвих засобів, стратегій та тактик, які використовують поняття 
«інфотейнмент» заради розваги глядача під час перегляду новин.

Метою статті є виявлення вербальних та невербальних 
елементів інфотейнменту в теленовинах каналу ZDF (Zentrales 
Deutsches Fernsehen).

Виклад основного матеріалу. Теленовини мають сукуп-
ність компонентів, які постійно взаємодіють:

– текстові коди (текстові коментарі, рухомий рядок);
– візуальні коди (відеоматеріал, дизайн студії, сюжети, 

заставки);
– вербальні коди (мова ведучого, журналістів, коментаторів);
– звукові коди (звуковий супровід новин) [3, с. 156].
Реципієнт інформації з більшою готовністю дозволяє захо-

пити себе в емоційному плані. В інженерній психології дове-
дено, що реакція людини на візуальний компонент є «більш 
сильною, ніж на слово» [4, c. 231]. А використання візуальних 
елементів, що супроводжують текст, значно полегшує процес 
інтерпретації повідомлень.

Німецький медіадослідник Б. Вембер досліджував невідпо-
відності між аудіальними і візуальними рядами в теленовинах 
і сформулював критерії успішності новин.

1. Щоб спровокувати непереборне бажання дивитися 
новини, слід:

– використовувати лише короткі кадри;
– поєднувати або уникати схожих або однакових кадрів;
– нерухомі зображення демонструвати швидко, рухомі – 

довше.
2. Щоб утримати увагу глядачів, новини мають:
– демонструвати актуальні зображення, які викликають 

емоції, занепокоєння;
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– висвітлювати без прикрашання особливі та незвичайні 
ситуації;

– штучно посилювати зміст зображень за допомогою збіль-
шення деталей, контрастної взаємодії різкості та розмитості 
зображень (різкість, рухи, масштабування).

3. Новини є малоінформативними та незрозумілими, 
тому що:

– зміст тексту та зображення не відповідають один одному;
– швидкий потік зображень заважає вибудувати певну 

послідовність подій.
Якщо детально розглядати взаємодію зображення та слова, 

слід виокремити такі пункти:
– слово та зображення несуть денотативну інформацію 

(інформаційне повідомлення);
– зображення несе денотативну інформацію, слово – коно-

тативну (ілюстративне повідомлення);
– конотативна інформація передається візуально, денота-

тивна – вербально (повідомлення, що коментується);
– обидва компоненти передають конотативну інформацію 

(символічне повідомлення) [5, с. 55].
Між текстом та зображенням є різниця в структурному 

плані сприйняття. З одного боку, зображення сприймаються 
симультанно та цілісно, з іншого – текст, який сприймається 
лінійно і поступово. У той час, як зображення опрацьовуються 
правою частиною мозку так само, як і емоції, за мовленнєве 
сприйняття відповідає ліва півкуля мозку. Зображення сприй-
маються швидше та залишаються довше в пам’яті, ніж мовлен-
нєві елементи [6, c. 120].

В. Шнайдер дотримується думки, що саме слово є тим 
самим маніпулятором, який наштовхує глядача на певний 
погляд, тобто інтерпретацію подій, необхідну каналу: «Єдиним 
засобом транспортування подій у журналістиці є слово. Зобра-
ження говорять самі за себе, як, наприклад, під час аварії на 
залізниці або автобусної аварії, без тексту незрозуміло, де саме 
сталися аварії. Іноді зображення можуть увести нас в оману: 
чоловік, який сокирою б’є по голові іншого, видається вбив-
цею, та за допомогою слів ми б мали змогу дізнатися, що ці дії 
відбувалися з метою самозахисту» [7, c. 127].

Зображення саме по собі є носієм новини. Воно набуває 
того значення, яке надає йому текст. Брозіус уважає, що поєд-
нання зображення та тексту створює певні труднощі для журна-
ліста. Відео та текст мають, щонайменше, збігатися за змістом, 
а коли зображення досить часто змінюються, це неможливо. 
Текст «тоне» серед великої кількості зображень [6, c. 285].

В. Ньот своєю чергою вважає, що не всі мовленнєві явища 
можна візуалізувати за допомогою зображень, але усі зобра-
ження врешті-решт можуть бути репрезентовані текстом 
[8, c. 489].

Зображенням надається велика увага в процесі створення 
та обробки, без текстового супроводу вони не можуть бути 
стовідсотково інформативними, водночас тексти за умови збе-
реження принципу зрозумілості без зображального супроводу 
є «повністю інформативними» [9, с. 48].

Для того, щоб глядач закарбував та запам’ятав зображення, 
йому необхідно шість секунд. Якщо відрізки новин з окре-
мими зображеннями показують швидше, то не вся інформація 
сприймається адресатом чітко. Чим більше часу, тим більше 
можливостей для адресата розгледіти деталі. Він виходить із 
того, що людина частину побачених зображень перекладає 

в певну мовну послідовність, яку потім прив’язує до почутого 
тексту [9, с. 50].

Інфотейнмент як стиль подання інформації, коли серйозні 
події подаються в розважальному плані, іноді іронічно, неви-
мушено, є формою, а не змістом медійного тексту [10, с. 131].

Р. Ховард, один із «теоретиків інфотейнменту», наголошує 
на важливості того, яким чином новина подається аудиторії. 
А.С. Жуков зазначає, що інфотейнмент – це гра, в яку заманю-
ють глядача, пропонуючи інформаційно-розважальне розмаїття 
[10, с. 132]. В.А. Євдокимов дійшов висновку, що «пізнаючи 
симбіоз повідомлення та жарту, аудиторія в одних комунікатив-
них ситуаціях дізнається про щось нове та цікаве, а в інших – 
отримує сурогат журналістської думки [11, с. 215].

Виходячи із зазначеного вище, А.С. Жуков поділяє меді-
атексти на конструктивні та деструктивні, «більшою мірою 
орієнтовані на емоційність та візуальність» [10, с. 132]. Кон-
структивний інфотейнмент має текст та візуальні допоміжні 
елементи, на які і робиться акцент. Тексти такого формату 
інформують, подаючи інформацію в досить простій формі. 
Деструктивний текст з елементами інфотейнменту, за Жуко-
вим, містить той самий «сурогат журналістської думки». Він не 
дає змоги аналізувати почуте або прочитане, акцент зміщений 
у бік яскравої деталі або персонажа [10, с. 132]. «Успіх інфотей-
нменту ґрунтується на елементарному задоволенні людських 
емоційних потреб. Вдалий інфотейнмент викликає певні від-
чуття та почуття» [12, с. 220].

В.А. Євдокимов пише про двозначність застосування 
інфотейнменту. З одного боку, створюючи новини з елемен-
тами інфотейнменту, журналісти полегшують сприйняття 
інформації або багатозначних понять, сприяють залученню 
адресата в певну сферу, з іншого – в «людини, яка отримала 
інформацію розважального характеру, рідко виникає потреба 
осмислити її, встановити причинно-наслідкові зв’язки 
з іншими повідомленнями про події, наприклад, у політичній 
сфері» [11, с. 216]. Дослідник називає це явище суперечли-
вим. За допомогою інфотейнменту інформація набуває біль-
шої привабливості, може викликати інтерес до більш «жор-
стких» тем. Але тоді стає неможливим процес осмислення 
та аналізу повідомлень, а цікавість до розважальної інфор-
мації характеризується скороминучістю, і тому усвідомлення 
сутності та наслідки різних подій не можуть бути проаналізо-
вані реципієнтом [11, с. 219].

Розглянемо кілька прикладів новинних повідомлень з еле-
ментами інфотейнменту.

1. Spektakel am Juni-Mittagshimmel: In der Mittagszeit war 
in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten, für 
ungefähr zwei Stunden. Der Beginn variierte von West nach Ost: In 
Aachen begann der Mond, sich gegen 11:20 ein Stück vor die Sonne 
zu schieben, in Frankfurt an der Oder zwanzig Minuten später.

Новина розпочинається із заголовка Spektakel am Juni-
Mittagshimmel, що привертає увагу глядача. Хто б не хотів 
поспостерігати за справжнім спектаклем? Саме таку оцінку 
надає автор тому, що відбувається в небі. Це вже не сухі ней-
тральні новини, а новини з елементами розваги, які продовжу-
ють тримати увагу глядача.

2. Influencer für Impfstoff-Kritik bezahlt? In mehreren Ländern 
haben Youtuber und Influencer bekannt gemacht, dass ihnen eine 
britische Agentur Geld für Kritik am Biontech-Impfstoff geboten 
hat. Spuren führen nach Russland.
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Новина розпочинається риторичним запитанням Influencer 
für Impfstoff-Kritik bezahlt? Автор свідомо вживає англіцизми 
Youtuber та Influencer, щоб привернути увагу молоді. Адже 
до вікової категорії глядачів новин належать люди старшого 
віку (25–65). Лексема Influencer позначає людину, яка впли-
ває на суспільну думку. А її вживання саме англійською надає 
мові невимушеності та розбавляє нейтральний стиль подання 
новин. Тема вакцинації теж набрала обертів останнім часом, 
вона є важливою для усіх верств населення. Хоча і надмірне 
використання інфотейнменту може впливати на зниження 
якості інформаційної програми, автори завжди дуже обе-
режно послуговуються цим прийомом, шукаючи золоту сере-
дину [13, с. 178].

3. Auf großem Fuße. Wenn die Leute lachen, steht Lars Motza 
da drüber – und zwar auf sehr großen Füßen. Der 16-Jährige trägt 
Schuhgröße 57 und hat es damit ins “Guinnessbuch der Rekorde” 
geschafft.

У наведеній вище новині йдеться про хлопця з 57-м роз-
міром взуття. Ця новина – найкращий приклад soft news, коли 
глядач просто може розслабитися під час перегляду, коли йому 
не потрібен аналіз чи осмислення таких новин, як, наприклад, 
політика або економіка.

На переконання І.І. Карпенко, до невербальних засобів, які 
використовують журналісти для привернення уваги, належать 
зовнішній вигляд ведучого та оформлення студії [14, с. 102]. 
Л. Стойков пише про певні тактики, що характеризують веду-
чого, який висвітлює новини в стилі інфотейнменту: харизма; 
діалог ведучого з репортерами або операторами за кадром; 
показ не до кінця відредагованого інтерв’ю [12].

До структурних невербальних прийомів інфотейнменту 
належить фрагментарність новинних сюжетів. Щоб якомога 
довше утримувати увагу глядача, телевізійники розбивають 
інформацію на багато новин про різні події, при цьому опи-
суючи їх більше візуально, ніж вербально. Фрагментарність 
сприяє постійній стимуляції уваги. Прояв фрагментарності 
полягає в тому, що під час монтажу новин до них включають 
вставки музичних кліпів, соціальних, політичних, культурних 
подій [14, с. 101].

Художнім невербальним засобом інфотейнменту є деталь. 
Досить часто увагу журналіста привертає якийсь предмет або 
дія, на якій він фокусується і таким чином робить сюжет більш 
емоційним та образним [14, с. 102]. Деталі є переконливішими 
за прямі оцінки та коментарі спеціалістів [15].

Висновки. Використання інфотейнменту в новинах ZDF 
дає змогу активізувати увагу глядача, зняти напруження, яке він 
отримує під час перегляду інших блоків новин. Мовленнєвий 
потік стає невимушеним і не таким нейтральним. Автори доз-
воляють собі уживання більш широкого спектра мовленнєвих 
засобів. До них належить вживання риторичних запитань, оцін-
них лексем, англіцизмів. Теми завжди невимушені, зрозумілі 
та прості, що своєю чергою дає змогу розширити глядацьку 
аудиторію.
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Chaikovska O. The concept of infotainment in video 
news

Summary. The article focuses on a study of the concept 
of “infotainment”. It is a mean that combines traditional news 
with entertainment elements. Stylistic neutral language means are 
relevant for news texts, emotionally colored vocabulary is mostly 
absent. The symbiosis of the visual component and verbal means 
of infotainment helps authors of news reports to “entertain” 
their viewers. Society loved entertainment news as well as news 
about the political or economic life of countries and the world. In 
the proposed article from the news of the ZDF TV channel we 
focus on those parts where infotainment is presented.

The authors of the news want to attract the widest pos-
sible audience and raise the ratings of TV channels. With 
the help of infotainment, this goal can be achieved. Of 
course, the form of information can be changed. It should 
be made a distinction between verbal and nonverbal means 
of infotainment. The verbal ones include stylistically colored 
language means, and the non-verbal ones include technical 
and structural techniques.

The images are a guarantee of what has been said, because 
the level of trust of the recipients must be earned, as well as 
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their own audience. The viewer builds a connection between 
text and image, two different systems of signs that interact 
closely with each other. As a rule, news text has both relevant 
information and images. The main function of the text is to 
minimize the ambiguity of the image. While viewing news, 
the image can be classified as a common visual component. 
Images have their own specific pragmatics, which corre-
lates with the intention of the addressee and corresponds to 
the principle of authenticity or manipulation, because each 

media image is intended for a specific recipient. With the help 
of the image, the viewer gets complete objectivity and truth-
fulness. If you add elements of infotainment, the viewer also 
gets entertainment. Images in the news clearly and accurately 
convey what was first written in the text, and only then said by 
the moderator.

Key words: infotainment, verbal and nonverbal speech, 
connection of text and image, neutral vocabulary, emotionally- 
colored vocabulary.


