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У статті проаналізовано явище письменницької публіцистики в сучасному медіапросторі, визначено його 

особливості та значення для мас-медійного середовища України.  Встановлено, що публіцистична діяльність – один 

з найбільш ефективних механізмів впливу на читача, важливий інструмент осмислення соціального життя. 

Письменницька публіцистика – важливий аспект журналістики й публіцистики, який аналізує історичні події та 

допомагає зрозуміти тенденції нашого сьогодення та майбутнього. У статті розглянуто жанрові особливості 

матеріалів письменницької публіцистики, проаналізовано впливовість та їх ефективність в журналістиці. Стаття 

може бути корисною для студентів-журналістів, а також для викладачів дисциплін «Публіцистика», «Історія 

української літератури», «Історія української журналістики», а також при розробці навчальних посібників і 

методичних рекомендацій для студентів.   
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Постановка проблеми. Публіцистична 

діяльність – один з найбільш ефективних 

механізмів активації суспільного діалогу, 

важливий інструмент осмислення соціального 

життя. Письменницька публіцистика – це 

особливий синтез художнього слова та 

інформаційного матеріалу, що дозволяє не 

лише повідомити про факт чи подію, але й 

проаналізувати їх, застосовуючи художні 

прийоми. Саме завдяки письменникам-

публіцистам можна легко зрозуміти історичні 

події минулого, а також проаналізувати 

тенденції сучасного та майбутнього розвитку 

нашої країни та світу загалом.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Тематикою письменницької публіцистики 

зацікавлено чимало вчених. Зокрема ґрунтовні 

праці з цього питання належать В. Галич [3]. 

Науковець О. Білецький пояснює поширення 

публіцистики в письменницькій діяльності [1], 

а журналістикознавець І. Михайлин загалом 

досліджує особливості публіцистики та її 

характерні ознаки  [8]. Також висвітлення теми 

письменницької публіцистики досліджено в 

працях В. Здоровеги, А. Погрібного, В. Ученовой.  

Метою статті є дослідження 

письменницької публіцистики в сучасному 

мас-медійному середовищі та аналіз її значення 

для медіапростору України.  

Основні результати дослідження. 

Журналістика – багатогранна творча 

діяльність, в основі якої лежить збір, обробка та 

передача інформації споживачам. Особливість 

будь-якого журналістського матеріалу в його 

інформативності, оперативності та 

актуальності тематики. Журналіст прагне не 

лише повідомити, а й зацікавити, закликати до 

роздумів та дії. Особливим видом 

журналістської творчості, де актуальні події та 

явища поєднуються з логічно абстрактним та 

образним мисленням автора, є публіцистика.  

За визначенням Г. Кривошеї, публіцистика – 

це вид журналістської діяльності, в якій 

досліджуються, узагальнюються та 

оцінюються суспільно-значимі проблеми на 

підставі логічного переконання та емоційного 

впливу. Основним завданням публіцистики є 

вплинути на громадську думку [7, с. 56].  

Журналістикознавець І. Михайлин під 

«публіцистикою» розуміє тип творчості, 

предметом якого є актуальні явища та важливі 

питання поточного життя суспільства, а метод 

їх характеризується поєднанням логічно-

абстрактного та конкретно-образного мислен-

ня, унаслідок чого створюється нова духовно-

інтелектуальна цінність (публіцистичний твір), 

спрямована на дослідження, узагальнення та 

пояснення явищ життя з метою впливу на 

громадську думку та суспільну свідомість. За 

словами журналістикознавця, публіцистика є 

вершинним явищем журналістики, її 

серцевиною, стрижнем [9, с. 223 ]. 

Часто журналісти, під час написання 

матеріалів, заглиблюються у власні думки, 

демонстрюючи їх читачам та доводять свій 

погляд за допомогою стилістичних та художніх 

засобів. Саме тут починає функціонувати один 

з видів публіцистики – письменницька.  
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Письменницька публіцистика за визначен-

ням В. Галич, вирізняється «посиленою увагою 

автора до використання різноманітних худож-

ніх засобів, багатством стильових підходів і 

жанрових форм, емоційним відображенням 

дійсності й художністю типізації її сутісних 

явищ, особливим переплетінням публіцистич-

них пафосів, філігранним механізмом прагма-

тики, автобіографічним синергеном, поглибле-

ною інтертекстуальністю, високим філософсь-

ким звучанням, активною інтеграцією з 

естетичною системою художньої творчості 

митця, його аналітичним підходом до пізнання 

дійсності й умінням передбачити близькі та 

далекі перспективи розвитку [3, с. 58]. 

Письменницька публіцистика в сучасному 

медіапросторі виконує всі загальноприняті функції 

журналістики. Саме за допомогою публіцистичних 

текстів відбувається інформування про події та 

тлумачення фактів; формується громадська думка 

та масова свідомість.  

Поширення публіцистики в письменницькій 

діяльності О. Білецький пояснює тим, що 

українська література є не лише «мистецтвом 

слова», їй доводиться брати на себе одразу 

кілька ролей: бути «політичною» трибуною, 

публіцистикою, філософією, криком, плачем та 

стогоном поневоленої народної маси [1]. 

Особливо значущою виявляється публіцистика 

в переломні епохи історії (наприклад, такими є 

80-90-і рр., коли нові іде та рішення 

проголошувались не в науці, а саме в 

публіцистиці: дослідження Миколи Руденка, 

Івана Дзюби, Олеся Гончара, В’ячеслава 

Чорновола, Юрія Щербакова, Івана Драча, 

Бориса Олійника, Євгена Сверстюка, Мирослава 

Мариновича та інших авторів були новим етапом 

у розвитку науково-політичної думки) [6, с. 19]. 

Особливістю текстів письменників-

публіцистів є своєрідний погляд на проблему, 

що порушується. Автор аналізує обране 

питання, намагається максимально просто 

пояснити його читачу, наводить приклади та 

проводить аналогії. Це бачення проблеми 

журналістом. А інтерпретація відбувається 

через літературну призму. Автор як істинний 

письменник намагається використати весь 

арсенал художніх засобів та стилів, поставити 

якомога більше риторичних запитань та 

спонукати читача до образного мислення. 

Письменники-публіцисти не аналізують 

«одноденні» проблеми, не висвітлюють 

питання, про які завтра всі забудуть. Основний 

напрям їхньої діяльності – глобальні проблеми 

народів, етносів та держав.  

Жанрологія у творах письменницької 

публіцистика заснована на жанрах традиційної 

журналістики. Інформаційні, аналітичні та 

художньо-публіцистичні жанри беруть за 

основу письменники-публіцисти. Як правило, 

переважають у письменницькій публіцистиці 

художньо-публіцистичні жанри, адже саме за їх 

допомогою можна висвітлити проблемне 

питання, висміявши або засудивши героїв, 

події та явища.  

У підручнику «Основи теорії журналістської 

діяльності» колектив авторів пропонує 

розподіл публіцистики на три різновиди: 

інформаційно-публіцистичну, до якої 

зараховує такі жанри, як замітка, репортаж, 

інтерв’ю, звіт; аналітично-публіцистичну, у 

межах якої виділяють кореспонденцію, статтю, 

рецензію, огляд, огляд преси, коментар; 

художньо-публіцистичну, яку репрезентують 

нарис, фейлетон, памфлет, етюд, есе [4, с. 98].  

Зважаючи на рухливість жанрових форм, їх 

приналежність до різних типологічних груп, 

важливого значення набуває індивідуальність 

автора, його майстерність інтерпретувати факти, 

логічно будувати й представляти матеріал. Не 

останнім критерієм є також комунікативна мета 

висловлювання, у відповідності з якою журналіст 

обирає жанр. У публіцистиці особливе місце  

відводиться авторові, його позиції, самовияву в 

тексті [10, с. 238] 

Багато в арсеналі письменницької 

публіцистики України статей (І. Франко «Поза 

межами можливого», «Що таке поступ?», 

Євген Маланюк «Малоросійство»); нарисів 

(Олег Ольжич «Українська історична 

свідомість», Улас Самчук «На білому коні», 

«На коні вороному», Євген Маланюк «Нариси 

з історії нашої культури»); листів (В’ячеслав 

Липинський «Листи до братів-хліборобів», 

Василь Стус «З таборового зошита», 

Пантелеймон Куліш «Зазивний лист до 

української інтелігенції», «Листи з хутора», 

Іван Франко «Одвертий лист до гал[ицької] 

української молодежі»; а також памфлетів (Іван 

Багряний «Антон Біда – герой труда», «Чому я 

не хочу вертатися до СРСР?»).  

Жанр статті найбільш широко 

представлений у письменників-публіцистів. 

Цей жанр має соціально-політичний характер. 



Альманах науки 

 

54 

Озвучити позицію письменника-публіциста, 

донести до широкої аудиторії його 

публіцистичне слово допомагають різні за 

тематикою й проблематикою статті. У них 

публіцисти здебільшого порушують важливі 

для життя держави питання з їх теоретичним 

осмисленням і оцінкою. 

Кожен жанр, зі своїми особливостями та 

характеристиками, дозволяє письменникам-

публіцистам опрацювати та висвітлити певну 

тему, яка є актуальною та злободенною. 

Найчастіше це соціально-політичні теми, які 

вимагають аналізу, розгляду, демонстрації 

кількох поглядів та відповідних коментарів. 

Сучасні українські публіцисти здебільшого 

працюють у жанрі статті та нарису. 

Письменник Юрій Андрухович у «Дзеркалі 

тижня» представив добірку подорожніх 

нарисів: «Берлін, сторінки щоденника», «У 

потязі Базель-Берлін», «Цюрих-Відень», 

«Роман з провінцією»). Автор описує свої 

подорожі світом, робить акцент на своїх 

враженнях та емоціях. За допомогою художніх 

та стилістичних засобів передає це читачам: 

«Європа – це така географічна амеба, що увесь 

час змінює обриси. Місцями вона вже більш 

африканська від Африки. І якщо вона 

відмовиться ставати турецькою, то мало їй не 

здасться» [2]. Також до уваги представлена 

збірка матеріалів про особливості української 

мови, ЗМІ та владної системи.  

Письменницька публіцистика, поєднуючи в 

собі ознаки художнього тексту та 

інформаційного матеріалу, здатна відтворити 

багатогранний образ епохи, країни, людини на 

основі публіцистичного узагальнення, 

осмислення факту як мінімальної значущої 

одиниці полемічно-художньої структури 

тексту. Публіцистичні матеріали письменників 

вирізняються високим рівнем інтелектуального 

осягнення дійсності, за якого публіцистичний 

текст, виступаючи засобом масового 

політичного спілкування, реалізує себе в 

рамках історіософського та морально-етичного 

дискурсу. Саме в матеріалах письменників-

публіцистів спостерігається виведення образу-

факту на рівень основної інтелектуальної 

одиниці, оскільки саме образ-факт як елемент 

публіцистичної системи включає у свою 

структуру всі суттєві відношення даної 

системи: це фіксація деякого знання і вираження 

ставлення до нього, тобто первинна його оцінка, 

й деяке імперативне начало, яке несе дієвий заряд 

будь-якого публіцистичного висловлювання – 

заряд спонукання до дії [8, с. 85]. 

Письменницька публіцистика в Україні 

надзвичайно важлива, адже саме вона здатна 

формувати громадську думку та викликати 

зміни або консервувати в суспільній свідомості 

критерії та оцінки соціальних подій.  

Публіцист не просто описує чи констатує 

факти, повідомляє про сучасні проблеми, -  він 

роз’яснює та переконує, полемізує й викриває, 

закликає до дій, агітує й пропагує. У 

публіцистичних творах поєднуються лексико-

стилістичні особливості наукового 

дослідження і ораторського мовлення, 

невимушена жвавість розмовної говірки і чітка 

впорядкованість літературної мови [4, с. 219]. 

Особливість письменницької публіцистики 

в сучасному медіапросторі полягає в синтезі 

художнього тексту та інформаційного 

матеріалу, що дозволяє не лише повідомити 

про факт чи подію, але й проаналізувати їх, 

застосовуючи художні прийоми. Автор такого 

матеріалу може використати все стильове 

багатство української мови, жанрові форми, 

емоційно забарвлену лексику та зображально-

виражальні засоби.  

Висновки та пропозиції.  Підводячи 

підсумки ми можемо сказати, що 

функціонування письменницької публіцистики 

надзвичайно важливе в сучасному 

медіапросторі. Після вивчення наукової 

літератури та аналізу публіцистичних даних ми 

дійшли висновку, що письменницька 

публіцистика сьогодні неабияк впливає на 

свідомість та думки читача, спонукає його до 

роздумів та дій, а також цей вид журналістики 

є ефективним інструментом для виховання 

свідомості та патріотизму. Саме 

письменницька публіцистика як особливий вид 

журналістської творчості дозволяє автору 

апелювати до свідомості, розуму та емоцій 

читача, створюючи всі необхідні умови для 

розуміння та прочитання матеріалу, а також для 

роздумів щодо проблем, що порушувалися в 

матеріалах, та, власне, для дій.  
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Мазурец К. А.  

ПИСАТЕЛЬСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА КАК СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ МЕДИАПРОСТРАНСТВА 

В статье проанализировано явление писательской публицистики в современном медиа пространстве, определены его 

особенности и значение для масс-медийной среды Украины. Установлено, что публицистическая деятельность – 

один из наиболее эффективных механизмов воздействия на читателя, важный инструмент осмысления социальной 

жизни. Писательская публицистика – важный аспект журналистики и публицистики, который анализирует 

исторические события и помогает понять тенденции нашего настоящего и будущего. В статье рассмотрены 

жанровые особенности материалов писательской публицистики, проанализированы их влиятельность и 

эффективность  в журналистике. Статья может быть полезна для студентов-журналистов, а также для 

преподавателей дисциплин «Публицистика», «История украинской литературы», «История украинской 

журналистики», а также при разработке учебных пособий и методических рекомендаций для студентов. 

Ключевые слова: публицистика, писательская публицистика, журналистика, медиа пространство, жанр.  

 

Mazurets K.A. 

WRITING PUBLICISM AS A SPECIFIC PHENOMENA OF MEDIA SPACE  

The article analyzes the phenomenon of writing  publicism in the modern media space, defines its features and significance for 

the Ukrainian mass media space. It was defined that publicistic activity is one of the most effective mechanism of influence on 

the reader, an important tool for understanding social life. Writing publicism is an important aspect of publicistic and 

journalism, which analyzes historical events and helps to understand the trends of our present and future. The article considers 

the genre features of the materials of writing publicism, analyzes their influence and effectiveness in journalism. The article 

may be useful for journalism students, as well as for teachers of the disciplines “Publicism”, “History of Ukrainian Literature”, 

“History of Ukrainian Journalism”, as well as in the development of teaching aids and methodical recommendation for student.  

Key words: publicism, writing publicism, journalism, media space, genre. 
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