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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На початку ХХІ ст. одним із завдань українського
журналістикознавства є вивчення історії зародження та розвитку регіональних
моделей журналістики, адже їх сукупність формує всеукраїнську систему
засобів масової комунікації. Сьогодні, коли існує загроза соборності України
іззовні та гостро постала проблема децентралізації управляння ізсередини, для
науковців пріоритетним напрямом є дослідження регіональних ідентичностей
для пошуку механізмів національного об’єднання народу, який був століттями
розділений, мав відмінну історію, мову та культуру, оскільки перебував у
складі різних імперій.

Преса є унікальним соціокультурним і масовокомунікаційним
феноменом, який завжди посідав важливе місце в духовному, культурному,
громадсько-політичному житті Центральної та Південної України. Періодичні
видання фіксували й відтворювали особливі процеси історичного розвитку
регіону та передумови формування державності (соціально-економічні,
культурні, демографічні, територіальні, національно-мовні тощо), дослідження
яких сприятиме осягненню феномена національної єдності й консолідації
України.

Актуальність дослідження історії журналістики Кіровоградської області
зумовлена необхідністю вивчення особливостей функціонування періодичної
преси, методологічних та ідейно-політичних засад в умовах жорсткої боротьби
за владу періоду національно-визвольних змагань, що збагатить досвідом
сучасних журналістів і науковців, які працюють в умовах інформаційної війни.

Преса Кіровоградщини 1874–1921 рр. до сьогодні не була об’єктом
спеціального комплексного вивчення. Дослідження діяльності засновників
української регіональної журналістики суттєво розширить наукові уявлення
про розвиток та складні процеси становлення системи масового інформування
українського суспільства.

Теоретичною базою дисертації є науковий доробок зарубіжних та
українських учених, таких як: О. Акопов, Є. Ахмадулін, В. Бакшин,
О. Богуславський, І. Бондаренко, О. Бочаров, М. Гдакович, І. Гребцова,
С. Горевалов, С. Гур’єва, В. Гутковський, Б. Єсін, Г. Жирков, Я. Засурський,
В. Здоровега, В. Іванов, Є. Корнілов, О. Кузнецова, І. Крупський, О. Коновець,
С. Кость, В. Лизанчук, І. Лубкович, О. Мелещенко, А. Москаленко,
Б. Місонжиков, О. Мукомела, І. Михайлин, М. Нечиталюк, І. Павлюк,
О. Пархітько, О. Пономарів, Є. Прохоров, В. Різун, М. Романюк, В. Рубан,
Н. Сидоренко, Л. Сніцарчук, К. Серажим, О. Станько, Т. Трачук, Т. Хітрова,
О. Хобта, О. Холод, О. Хоменок, Б. Черняков, В. Шкляр, О. Школьна,
Н. Яблоновська та ін.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацію виконано в межах науково-дослідної теми Класичного приватного
університету “Медіа у новій соціокомунікативній парадигмі” (номер державної
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реєстрації 0110U003966). Внесок автора полягає в дослідженні теоретико-
методологічних основ типологічного аналізу системи преси Кіровоградщини
кінця ХІХ – початку ХХ ст., аналізі її ідейно-політичного дискурсу періоду
національно-визвольних змагань українського народу.

Мета й завдання дослідження. Мета полягає в комплексному
дослідженні типологічної системи преси Кіровоградщини (1874–1921 рр.),
передумов її зародження й розвитку, виявленні історико-функціональних
особливостей та ідейно-політичного дискурсу на тлі соціально-економічних,
духовних, національно-культурних і суспільно-політичних подій.

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання:
– проаналізувати науково-теоретичні джерела, визначити основи

формування типологічної системи преси, враховуючи її структурні категорії;
– з’ясувати історико-культурні та соціокомунікаційні передумови

зародження й формування преси Кіровоградщини;
– дослідити типологічні особливості системи періодичної преси краю

(1874–1921 рр.), визначити її основні типоформувальні фактори
(соціокультурні, масовокомунікаційні, економічні, ідейно-політичні), що
спричинили формування основних типів системи преси Кіровоградщини та
впливали на розвиток системи масового інформування, її кількісно-якісних
показників;

– встановити структуру, змістову наповненість, проблемно-тематичну
спрямованість видань, їх історико-функціональні особливості, роль у
забезпеченні інформаційних потреб краю, враховуючи географічні,
хронологічні, національно-мовні, ідейно-політичні й аудиторні фактори;

– бібліографувати періодичні видання Кіровоградщини 1874–1921 рр.;
– виявити основні інформаційні стратегії, що впроваджувалися

політичними силами в боротьбі за владу, репрезентовані в ідейно-політичному
дискурсі ЗМІ Кіровоградщини 1917–1920 рр.;

– з’ясувати значення місцевої преси в національно-культурному
відродженні та дослідити вплив на перебіг національно-визвольних змагань у
краї.

Об’єкт дослідження – масив періодичних видань (86 назв), що виходили
в 1874–1921 рр. на території сучасної Кіровоградської області, яка історично
включала в себе землі Єлисаветградського та Олександрійського повітів.

Предмет дослідження – типологічна характеристика й ідейно-політичні
домінанти періодичної преси Кіровоградщини другої половини ХІХ – початку
ХХ ст. в контексті регіональних та загальноукраїнських національно-
культурних і суспільно-політичних подій.

Хронологічні межі дослідження охоплюють період від появи першого
періодичного видання Кіровоградської області, коли відбувалися процеси
розвитку місцевого самоврядування й розквіт соціально-культурних та
економічних процесів у краї, до періоду становлення однопартійної радянської
системи періодики й повного знищення опозиційної думки в Україні (1921 р.).



3

Методи дослідження. У ході дослідження використано сукупність
загальнонаукових і спеціальних методів, а саме: історичний метод – для
відтворення соціокультурного контексту минулого, на тлі якого зароджувалася,
розвивалася та функціонувала система преси Кіровоградщини; системно-
функціональний принцип аналізу, базований на застосуванні низки методів і
підходів, серед яких соціологічний та історико-хронологічний, – для розгляду
типологічних груп видань за хронологією становлення й реконструювання
системи преси за регіоном розповсюдження; описово-порівняльний метод – для
встановлення формальних показників системи періодичних видань;
структурно-типологічний, ґрунтований на методах класифікації та
трансформації, – для побудови типологічної системи періодичних видань на
основі великої кількості емпіричного матеріалу, встановлення специфіки її
функціонування з урахуванням особливих інформаційних потреб краю в
контексті становлення системи масового інформування Кіровоградщини
досліджуваного періоду; археографічний метод – для уточнення відомостей про
відповідальних осіб редакційно-видавничого процесу та загальних напрямів і
форм діяльності періодичних видань Кіровоградщини другої половини ХІХ –
початку ХХ ст. на основі масиву емпіричного матеріалу; критичний дискурс-
аналіз – для аналізу місця журналістики в ідейно-політичних процесах регіону,
виявлення її впливу на перебіг національно-визвольних змагань на теренах
сучасної Кіровоградської області.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
вперше:
– комплексно досліджено пресу Кіровоградщини (1874–1921 рр.),

виявлено основні чинники, що сприяли становленню та функціонуванню її
типологічної системи в контексті загальнонаціональної періодики;

– визначено типологічну специфіку преси Кіровоградщини кінця ХІХ –
початку ХХ ст.; обґрунтовано особливості типологічних груп та окремих
видань у системі масового інформування регіону; реконструйовано структуру
періодики краю за географічними, хронологічними, організаційно-
функціональними й ідейно-політичними ознаками;

– бібліографовано періодичну пресу Кіровоградщини (1874–1921 рр.),
до наукового обігу уведено 23 назви видань, які раніше не згадувалися вченими
та не були включені до бібліографічних покажчиків (“Протоколы и труды
общества елисаветградских врачей”, “Русский эпидемиологический и
санитарно-общественный ежегодник”, “Известия елисаветградкого совета
рабочих и солдатских депутатов”, “Известия елисаветградской уездной земской
управы и комитета безопасности”, “Известия елисаветградского крестьянского
союза”, “Ученический вестник”, “Социалдемократ”, “Трудовая жизнь”
“Известия елисаветградского пролетариата”, “Вестник елисаветградского
земства”, “Наша хата” (газета), “НАБАТ”, “Наша хата” (журнал), “Война и
мир”, “Республіканець”, “Вольный голос”, “Народ и армия”, “Известия
александрийского военно-революционного комитета”, “Известия



4

александрийского уездного исполкома совета рабочих, селянских и
красноармейских депутатов”, “Боротьба”, “ЮГРОСТА”, “УКРРОСТА”
(Єлисаветград), “УКРРОСТА” (Олександрія); крім того, узагальнено й
проаналізовано відомості про 61 видання, яке було занесено до бібліографічних
покажчиків, але не досліджено;

– розшифровано 5 криптонімів та 3 псевдоніми, встановлено авторство
42 матеріалів; ідентифіковано помилки в прізвищах та ініціалах відповідальних
осіб, що були зроблені в покажчиках і каталогах;

– виявлено основні комунікаційні прийоми та засоби, що
використовували в пресі військово-політичних сил періоду національно-
визвольних змагань; виокремлено домінантне значення проукраїнської
періодичної преси у формуванні національної свідомості місцевого населення,
в активізації національно-визвольного й духовно-культурного руху на
Кіровоградщині за умов антиукраїнської політики російських урядів;

удосконалено:
– відомості про загальні напрями й форми діяльності періодичних

видань Кіровоградщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; до наукового
обігу введено значний масив нового фактологічного матеріалу – відомості про
видання (склад редакційного колективу, періодичність виходу, обсяг, друкарні,
біографічні дані про видавців, редакторів та працівників редакцій);

набули подальшого розвитку:
– дослідження інформаційно-видавничої практики українськомовних

часописів, що має значення для розуміння позицій української громади краю
та основних етапів формування загальнонаціонального інформаційного
простору;

– теоретико-методологічні концепції типологізації регіональних моделей
журналістики з урахуванням якісних типоформувальних ознак, зокрема змісту
ідейно-політичного дискурсу.

Практичне значення одержаних результатів. Зібраний у дослідженні
фактологічний матеріал став основою для укладання систематизованого
бібліографічного покажчика преси Кіровоградщини (1874–1921 рр.). Результати
дослідження можуть бути використані при підготовці лекційних курсів,
практичних занять з історії української журналістики, спецкурсів та
спецсемінарів з історії регіональної журналістики.

Теоретичні положення та наукові результати дослідження використано
при розробці навчальної програми з дисципліни “Історія української
видавничої справи” та при укладенні спецкурсу “Історія регіональних видань”
на факультеті філології та журналістики Кіровоградського державного
педагогічного університету ім. В. Винниченка (довідка про впровадження
№ 972 від 19.08.2015 р.).

За результатами дисертаційної роботи, що дали змогу масштабніше
осягнути історико-культурні та масовокомунікаційні процеси Кіровоградщини
кінця ХІХ – початку ХХ ст., була опублікована низка статей у “Краєзнавчому
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віснику Кіровоградщини” Кіровоградської обласної організації Національної
спілки краєзнавців України (довідка про впровадження № 1/10 від
15.06.2015 р.), “Між Бугом і Дніпром: науково-краєзнавчому віснику
Центральної України” Державного архіву Кіровоградської області (довідка про
впровадження № 12/01–26 від 25.06.2015 р.) та в авторській краєзнавчій
рубриці “Між часом і словом” обласного щотижневика “Нова газета” (довідка
про впровадження № 43 від 18.05.2015 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота, автореферат та
14 публікацій, які висвітлюють основні положення дисертації, виконані
здобувачем самостійно.

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки й
науково-теоретичні результати дослідження доповідалися та обговорювалися
на науково-практичних конференціях, такикх як: ІІІ Міжнародна науково-
практична конференція “Соціальні комунікації сучасного світу” (м. Запоріжжя,
2012 р.); Міжнародна науково-практична конференція “Сучасна новинна
журналістика: тенденції розвитку, форми подання, суспільний резонанс” (м.
Львів, 2012 р.); Міжнародна науково-практична конференція “Україна-Польща:
діалог культур в контексті Євроінтеграції” (м. Запоріжжя, 2014 р.); Міжнародна
науково-практична конференція “Наукові пропозиції (м. Сопот, Польща,
2015 р.); ХХІІІ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених
“Наука і вища освіта” (м. Запоріжжя, 2015 р.); Міжнародна науково-практична
конференція “Актуальні наукові проблеми. Розгляд, рішення, практика”
(м. Гданськ, Польща, 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція
“Здійснення наукових досліджень та реалізація проектів” (м. Краків, Польща,
2015 р.); Відкрита обласна науково-практична історико-краєзнавча конференція
“Кіровоградщина: історія та сучасність” (м. Кіровоград, 2015 р.).

Публікації. За результатами дослідження надруковано 14 наукових
праць, з яких: 6 – статті в наукових фахових виданнях України, 1 – стаття в
зарубіжному виданні, 2 – статті в інших наукових виданнях, 5 – матеріали
конференцій.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг
роботи – 274 сторінки, з них основний текст – 216 сторінок, список
використаних джерел – 28 сторінок. Список використаних джерел містить
292 найменування.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; розкрито зв’язок з
науковими програмами, планами, темами; визначено мету, завдання, об’єкт,
предмет і методи дослідження; сформульовано наукову новизну та практичне
значення одержаних результатів; наведено відомості щодо їх апробації й
публікацій.



6

У першому розділі – “Теоретичні основи дослідження преси
Кіровоградщини (1874–1921 рр.)” – висвітлено досвід поколінь дослідників
історії журналістики, еволюцію теоретичних поглядів в українському
журналістикознавстві та проблему застосування типологічного аналізу
дослідниками історії періодичної преси; розглянуто праці, присвячені історико-
культурному та масовокомунікаційному середовищу Кіровоградщини.

У підрозділі 1.1 “Основні напрями історико-журналістських досліджень:
історіографія питання” окреслено сучасні теоретико-методологічні підходи, а
також основні етапи досліджень у галузі історії української журналістики,
передусім акцентовано на кількісно-якісному компоненті досліджень,
типологічній систематизації, бібліографуванні, дискурс-аналізі. Розглянуто
праці українських та зарубіжних учених, присвячені розробці основних методів
і підходів до типологічного аналізу в журналістикознавстві, зокрема історії
регіональної журналістики.

Аналіз теоретичних праць дав можливість визначити основні підходи до
типологічної систематизації періодичних видань Кіровоградщини та осягнути
механізми появи й розвитку її основних структурних категорій, таких як: тип,
клас, типологічна група. Розгляд різних дослідницьких позицій дав змогу
сформулювати такі поняття, як “тип видання”, “типологічна група”,
“типоформувальні фактори”, “типологічні ознаки”, та уявити закономірності
функціонування й диференціації системи преси України.

У підрозділі 1.2 “Сучасний стан досліджень історико-культурного та
масовокомунікаційного середовища Кіровоградщини” розглянуто основні
аспекти дослідження історико-культурних та масовокомунікаційних процесів
другої половини ХІХ – початку ХХ ст., встановлено ступінь наукового
опрацювання теми.

Учені Кіровоградщини ґрунтовно дослідили значну кількість факторів,
що сприяли становленню соціальних комунікацій, зародженню періодичних
видань, формуванню системи масового інформування, зокрема: розвиток
друкарства, освіта та наука, торгівля й виробництво, телеграфний зв’язок,
місцеве самоврядування, формування професійних спілок, а також
загальнополітичний стан у місті та вплив різних громадських і політичних
організацій на культурний клімат краю.

Звертаючись до періодичних видань як до джерела інформації, науковці
черпали з преси відомості для своїх розвідок. При цьому періодика як
самостійний соціокультурний та масовокомунікаційний феномен залишилася
поза увагою вчених, лише в поодиноких працях об’єктом пізнання є саме преса.
Дослідники раніше розглядали газети “Елисаветградский вестник” та “Голос
Юга”, таким чином, масив інших видань, що утворювали систему масового
інформування регіону та формували загальну картину історії української
журналістики, зокрема періоду національно-визвольних змагань, залишається
невивченим. Встановлено, що існуючі розвідки виконані на краєзнавчому рівні
чи з позиції методології інших наук.
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У підрозділі 1.3 “Підходи до вивчення типологічної системи преси
Кіровоградщини: методологічна основа дослідження” обґрунтовано, що
сукупність регіональних моделей журналістики є невід’ємною структурною
складовою всеукраїнської системи журналістики. Преса Кіровоградщини кінця
ХІХ – початку ХХ ст. є унікальним сегментом загальноукраїнської системи
регіональної періодики.

Встановлено типоформувальні фактори періодики Кіровоградщини
1874–1921 рр.: видавець – структури державного управління та
самоврядування, громадські, фахові товариства, партії, приватні особи;
читацька аудиторія, яка поділялася за демографічними, територіальними,
професійними, національно-мовними ознаками; мета – визначала курс та
основні завдання часопису.

Типологічну систему преси Кіровоградщини представляли такі типи:
універсальні (масові) і спеціалізовані видання, у межах яких можна виділити
декілька типологічних груп: літературно-мистецькі, молодіжні (учнівські),
науково-освітні, сільськогосподарські, медичні та релігійні. Популярності й
затребуваності в читачів набули універсальні видання, які охоплювали
широкий тематичний діапазон.

З 1917 р. в процесі типологічного моделювання преси Кіровоградщини
став домінувати ідейно-політичний фактор, який визначив подальше
формування типів видань, тематичну та жанрову політику. Серед часописів за
ідейно-політичним спрямуванням виділено такі типологічні групи:
соціалістичні (видання партій російського соціалістичного крила), національно-
патріотичні, комуністичні (більшовицькі), анархістсько-повстанські та
антикомуністичні (доби Денікінщини).

У другому розділі – “Типологічна система преси Кіровоградщини
кінця ХІХ – початку ХХ ст.” – проаналізовано процеси та чинники, що
спричинили зародження, розвиток, становлення й типологічну диференціацію
системи преси Кіровоградщини досліджуваного періоду. У хронологічній
послідовності відтворено процес становлення та розвитку типологічних груп
періодики краю.

У підрозділі 2.1 “Історико-культурні та соціокомунікаційні передумови
формування місцевої преси” розглянуто основні суспільно-політичні,
громадсько-культурні й економічні передумови зародження й розвитку преси
Кіровоградщини. Розвитку масової комунікації, а згодом зародженню
періодики Кіровоградщини та її типологічної диференціації слугували декілька
основних чинників: економічний розвиток краю, який спонукав появу
потужного кола торгової та виробничої еліти міста; зародження в місті
інтелігенції й формування інтелектуальних сил; поява першого в Україні
професійного театру та створення українофільських громад; формування в місті
розгалуженої мережі початкової й середньої освіти; утворення при навчальних
закладах гуртків культурного, етнографічного, археологічного та історичного
спрямування, що об’єднали науково-педагогічну еліту краю; прокладена через
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Єлисаветград перша в Російській імперії телеграфна лінія; відкриття в місті
залізниці; мережа друкарень міста, яка посприяла розвитку видавничої справи,
а згодом появі перших періодичних видань краю.

У підрозділі 2.2 “Офіційна преса Кіровоградщини в системі
інформаційної діяльності місцевого самоврядування” проаналізовано місце
першої типологічної групи періодики, що з’явилася на Кіровоградщині, –
офіційної преси (видання адміністративних установ, підпорядковані міським
управам та повітовим земствам). Основна мета таких видань – поширення
офіційної інформації та налагодження комунікації між адміністративними
закладами. Офіційні видання мали вузьку читацьку аудиторію: міські, повітові
та губернські чиновники, інші посадові особи, службовці, економічні кола.
Проблемно-тематичний діапазон видань обмежувався переважно
інформаційними матеріалами, що стосувався місцевого життя: статистика,
медицина, торгівля тощо. Друкували протоколи засідань адміністративних
установ, укази, постанови та рішення влади, а також комерційну реклама та
оголошення. За якісним рівнем офіційна періодика значно поступалася
приватній, оскільки над її підготовкою працювали переважно міські чиновники,
для яких редакційна робота була додатковим навантаженням. Так, закриття
останнього офіційного часопису Єлисаветграда в 1905 р. збігається з розквітом
приватної преси міста.

У підрозділі 2.3 “Приватна преса Кіровоградщиниі (1876–1916 рр.):
історико-функціональний аспект” ідеться про наступну типологічну групу
преси, яка з’явилася на Кіровоградщині. Приватні часописи – найбільша
типологічна група в системі періодики краю. За тематичним спрямуванням
вона була спеціалізованою (видавали як приватні особи, так і товариства,
громадські організації) та універсальною (видавали приватні особи). Це
наймасовіша група приватної періодики, розвиток якої залежав від
комерційної складової, спричиненої економічним розвитком кінця ХІХ –
початку ХХ ст. Торговельно-промислові кола значно впливали на
становлення універсальних часописів, оскільки комерційна реклама та
оголошення стали основним джерелом фінансування преси, дали змогу
видавцям зменшити собівартість, відповідно, охопити ширшу читацьку
аудиторію, зокрема, малозаможні прошарки населення. Приватні часописи
мали ширшу програму й більший бюджет, що давало змогу формувати
професійний журналістський та авторський корпус, були привабливішими
для читачів.

Дописувачами приватних часописів Кіровоградщини в різні роки були
такі непересічні особистості, як: Н. Бракер, П. Зелений, М. Левитський,
І. Тобілевич, І. Фейнерман, С. Шелухін, І. Шкловський (Діонео) та ін.

У підрозділі 2.4 “Спеціалізована преса краю” розглянуто умови
зародження та формування типологічних груп преси, які були представлені
виданнями громадських, наукових і фахових товариств, розраховані на вузьку
читацьку аудиторію та задоволення спеціалізованого інформаційного попиту.
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Становлення системи періодичної преси Кіровоградщини та
закономірності її типологічної диференціації залежали від шляхів розвитку
інфраструктури регіону: економіки, культури, освіти й науки. Ці
соціокомунікаційні фактори сформували окремі соціальні та професійні
прошарки, які потребували спеціалізованого інформаційного забезпечення й
каналів професійної комунікації. Оскільки універсальні часописи не могли
задовольнити вузькоспеціалізовані інформаційні запити професійних
товариств, громадських організацій та установ, зародилася спеціалізована преса
краю. Змістові концепції цих часописів визначалися потребами засновників. У
межах цієї групи сформувалися та функціонували такі види видань: педагогічні,
науково-виробничі, сільськогосподарські, медичні, молодіжні (учнівські),
релігійні, серед яких за типом друкованої продукції переважали журнальні
видання як більш практична форма для реалізації професійної комунікації.

У третьому розділі – “Ідейно-політичний дискурс преси
Кіровоградщини початку ХХ століття” – відтворено етапи становлення та
розвитку преси ідейно-політичного спрямування, що видавали військово-
політичні сили Кіровоградщини періоду національно-визвольних змагань, та
проаналізовано ідейно-політичний дискурс, у якому репрезентовано основні
стратегії інформаційної боротьби за владу в регіоні.

У підрозділі 3.1 “Методологічна основа вивчення ідейно-політичного
дискурсу преси Кіровоградщини 1917–1921 років” обґрунтовано необхідність
вивчення ідейно-політичного дискурсу. Розглянуто сутність поняття “дискурс”
та особливості його термінологічної диференціації. Проаналізовано методи й
підходи до його вивчення, розроблені такими зарубіжними та українськими
науковцями, як: Ф. Бацевич, Е. Веттер, Р. Водак, Т. ван Дейк, Д. Дуцик,
М. Йоргенсен, А. Кондрико, С. Коновець, Л. Кудрявцева, В. Кулик,
М. Меєр, Г. Почепцов, В. Різун, К. Серажим, Т. Скуратовська, С. Тічер,
М. Феллер, Н. Феркло, Л. Філліпс, О. Фоменко, М. Фуко, Т. Хітрова,
О. Холод, В. Шинкарук та ін.

Для вивчення ідейно-політичного дискурсу Кіровоградщини початку
ХХ ст. розроблено аналітичну схему, в основу якої покладено метод Н. Феркло
– критичний дискурс-аналіз. Метод має три виміри: аналіз тексту, дискурсивна
практика (виробництво та інтерпретація текстів) і соціальна практика. Для
аналізу текстового рівня ідейно-політичного дискурсу використано схему
аналізу, яка включає в себе низку пунктів: 1) тематичний діапазон твору
(політичний, історичний, культурологічний, на тему освіти, художній твір
тощо); 2) функціональний стиль тексту (науковий, публіцистичний, художній
тощо); 3) жанр тексту (стаття, памфлет, фейлетон, нарис, телеграма, вірш
тощо); 4) тип тексту (оповідний, пояснювальний, аргументаційний,
інструктивний тощо); 5) типи мовлення, представлені в тексті (розповідь, опис,
міркування тощо); 6) лексичні засоби вираження дискурсу (порівняння,
метафоризація, гіперболізація, уособлення тощо); 7) виявлення
інтертекстуальних зв’язків та їх дискурсивна функція; 8) виявлення слів-
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маркерів і їх дискурсивної ролі; 9) виявлення оцінних суджень та встановлення
їх дискурсивної ролі; 10) виявлення міфологем та ідеологем, представлених в
ідейно-політичному дискурсі, і їх дискурсивної ролі; 11) виявлення
індивідуального стилю автора.

У підрозділі 3.2 “Ідейно-політичний дискурс соціалістично-революційних
партій та організацій на теренах Кіровоградщини” проаналізовано основні
етапи розвитку соціал-демократичного руху на Кіровоградщині, який зародився
в кінці ХІХ ст. та набув свого апогею на початку ХХ ст., увібравши в себе
робітничий рух.

На основі критичного дискурс-аналізу зроблено висновок, що
соціалістична преса була ворожою українському народу. Україна
позиціонувалася лише як географічна територія, а не як самостійна незалежна
держава зі своєї нацією, історією, культурою, мовою тощо. Ідеологи соціалізму
бачили майбутнє України лише в союзі з Росією. Соціалістична преса
більшовицького та меншовицького спрямування, попри деякі незначні ідейно-
політичні розбіжності, формувала лояльну до комунізму соціально-політичну
платформу, пропагувала тотожні ідеї та цінності, дискредитуючи в ідейно-
політичному дискурсі спільних опонентів. Таким чином, опосередковано
меншовицькі видання сприяли становленню Радянської влади, а згодом –
формуванню однопартійної системи преси.

У підрозділі 3.3 “Зародження, становлення та особливості ідейно-
політичного дискурсу преси українських національних сил у боротьбі за
державність” проаналізовано процес зародження й функціонування
національно-культурного дискурсу, який пов’язаний з діяльністю
українофільських товариств Кіровоградщини кінця ХІХ ст. На цьому етапі
українськомовну періодику в місті не видавали. Українську проблематику
висвітлювали на сторінках російськомовних газет.

Перший українськомовний часопис Кіровоградщини “Новий шлях”
вийшов у 1918 р. Протягом того ж року національно-патріотичну пресу
видавали Єлисаветградське повітове земство та Кредитний Союз кооператорів,
який підтримував політику Українського національного союзу. Останнім
українськомовним часописом краю став військовий орган “Республіканець”, що
видавався з грудня 1918 до лютого 1919 р. штабом Південно-Східної групи
Республіканських військ УНР у Єлисаветграді.

Встановлено значення проукраїнських часописів у формуванні
національної свідомості місцевого населення, в активізації національно-
визвольного й духовно-культурного руху на Кіровоградщині, за умов
антиукраїнської політики російських урядів. Українська преса Кіровоградщини
1917–1919 рр. представляла інтереси місцевого населення: інформувала про
реальну соціально-політичну обстановку в Україні; вела ідейно-політичне
протистояння з поневолювачами; гуртувала навколо себе українську громаду;
пояснювала історико-культурні причини загарбання українців іншими
народами; популяризувала освіту; відстоювала ідеї рідної мови, школи,
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культури та історії українського народу; пропагувала ідеї державності й
соборності України.

У підрозділі 3.4 “Ідейно-політичний дискурс анархістсько-повстанських
часописів у боротьбі за вольності та права селян і робітників” вивчено умови
зародження анархістського політичного руху Кіровоградщини початку ХХ ст.
та його вплив на зародження повстанської преси, проаналізовано місце
повстанських часописів у процесах інформаційної боротьби за владу й права
селян періоду громадянської війни в Україні.

З-поміж багатьох повстанських армій, що діяли на теренах
Кіровоградщини, лише військо отамана Н. Махна видавало друковані органи,
які за своїм рівнем не поступалися пресі супротивників. Крім численних
пропагандистських листівок, у Єлисаветграді виходило дві газети: “Вольный
голос” і “Набат”, які були впливовим механізмом інформаційного протистояння
та популяризації повстанських ідей серед населення краю. Занепад цієї преси
був спричинений масштабними військовими втратами махновців, серед яких
було багато працівників редакцій.

У підрозділі 3.5 “Ідейно-політичний дискурс преси Кіровоградщини
періоду Денікінщини” розкрито інформаційну діяльність білогвардійського
режиму в регіоні та місце друкованої преси в пропаганді й боротьбі за владу.
Після окупації Кіровоградщини військами А. Денікіна було припинено вихід
місцевої преси. Нова адміністрація почала видавати в Єлисаветграді два
друкованих органи: “Война и мир” та “Народ и армия”. У Знам’янці 15 серпня
1919 р. вийшов один номер військового органу агітаційного потягу імені
генерала Каледіна Донського Відділу Пропаганди при Головнокомандувачу
Збройних сил Півдня Росії – “Газета молния”.

Пропагандисти білого руху намагалися відродити та ствердити в масовій
свідомості політичні міфи, що втратили свою актуальність і зміст, про велич
“єдиної та неподільної Росії”. Денікінські часописи були ворожими Україні,
національно-патріотичний рух та процеси державного відродження в ідейно-
політичному дискурсі білогвардійців були представлені як розбійницькі дії
незаконних бандитських угруповань.

У підрозділі 3.6 “Особливості ідейно-політичного дискурсу більшовицької
(комуністичної влади) на Кіровоградщині 1919–1921 років” ідеться про зародження
перших періодичних органів більшовицької партії та комуністичної влади.
Проаналізовано місце преси в процесах військово-політичної боротьби, поширення
більшовицької ідеології та пропаганди серед населення краю. Розглянуто
особливості більшовицького ідейно-політичного дискурсу, зокрема на лексичному
рівні, та встановлено комунікаційні стратегії боротьби за владу. З’ясовано, що
більшовицькі видання формували антиукраїнський дискурс, підмінювали зміст
національних цінностей та святинь, формували вигідний більшовицькій ідеології
образ України, спрямувавши його на службу інтересам Радянської влади.
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ВИСНОВКИ

В історії української журналістики преса Кіровоградщини
(1874–1921 рр.) є самостійною, чітко організованою, сталою системою
масовокомунікаційного забезпечення регіону, що складається з основних
типів періодики, які формувалися та видозмінювалися в тісному зв’язку з
історичними обставинами. Потреба в обміні інформацією, а також
соціокультурна специфіка регіону спричинили процес типологічної
диференціації преси, формування мережі масового інформування населення.
Синтезувавши політичні, соціальні, економічні, культурні, національні реалії
того часу, часописи сприяли культурному та інформаційному розвитку, стали
унікальним літописом життя краю, джерелом фіксації соціальної пам’яті
місцевої громади.

1. Підсумовуючи досвід зарубіжних та українських журналістикознавців
у галузі типологічного аналізу зроблено висновок, що на сьогодні розроблено
ґрунтовну теоретико-методологічну базу досліджуваного питання, яка сягає й
сучасних тенденцій розвитку науки вже в складі соціальних комунікацій.

Поява та розвиток нових наукових напрямів стимулювали розширення
поняттєво-термінологічного й методологічного апарату українського
журналістикознавства. Праці останніх років свідчать про те, що зріс інтерес
науковців до вивчення історії регіональної преси, оскільки історія української
журналістики не вичерпується історією центральної періодики, а формується
сукупністю регіональних моделей журналістики. Одним із пріоритетних
напрямів наукових пошуків є дослідження “дискурсу”, зокрема в репрезентації
ідейно-політичного спрямування видань. Для його вивчення розроблено значну
кількість методів та підходів, з-поміж яких критичний дискурс-аналіз, що дає
змогу проаналізувати вплив соціальних практик на формування та розвиток
ідейно-політичного дискурсу й, навпаки, інформаційного простору на
громадсько-політичну та соціальну динаміку.

Огляд історико-краєзнавчих розвідок завсідчив, що вчені
Кіровоградщини обстежили низку історико-культурних та
масовокомунікаційних процесів. Серед них: освіта, наука, торгівля,
виробництво, телеграфний зв’язок, місцеве самоврядування, профспілковий
рух, розвиток друкарства, загальнополітичний стан краю тощо. Перелічені
фактори сприяли становленню соціальних комунікацій, зародженню
періодичних видань, формуванню мережі масового інформування.

Систему преси Кіровоградщини досліджено за принципом “видавець
видання – аудиторія”. Для цього розроблено єдині критерії типологічного
аналізу, які дали змогу проаналізувати співвідношення різних типів преси в
межах цілісної системи масового інформування краю та виявити особливості
їхнього розвитку й функціонування на тлі економічних, культурних,
національних, соціальних, політичних чинників. Так, основними
типоформувальними факторами системи преси Кіровоградщини були:
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видавець, читацька аудиторія, мета видання. Однак, головним фактором її
формування стала сфера розповсюдження, яка визначалася географічними,
демографічними та національно-мовними ознаками.

2. Розвитку масової комунікації, а згодом – зародженню періодичної
преси Кіровоградщини сприяли кілька основних чинників: 1) економічний
розвиток краю, який спонукав появу потужного кола торгової та виробничої
еліти міста; 2) зародження в місті інтелігенції й формування інтелектуальних
сил; 3) поява першого в Україні професійного театру та створення
українофільських громад; 4) формування в місті розгалуженої мережі
початкової та середньої освіти; 5) утворення при навчальних закладах гуртків
культурного, етнографічного, археологічного та історичного спрямування, що
об’єднали науково-педагогічну еліту краю; 6) прокладена через Єлисаветград
перша в Російській імперії телеграфна лінія; 7) відкриття залізниці; 8) мережа
друкарень міста, яка сприяла розвитку видавничої справи, а згодом – появі
перших періодичних видань краю.

Намагання преси якомога повніше забезпечити інформаційний попит
регіону, враховуючи фахово-професійні, етнічні, вікові, національно-мовні,
ідейно-політичні умови, спричинили формування складної універсальної
системи інформаційного забезпечення регіону.

3. Запропонована типологічна модель дала змогу реконструювати
типологічну систему преси Кіровоградщини за рядом ознак. Так, за географією
розповсюдження, або територіальною ознакою, преса була представлена
повітовими та міськими виданнями, які виходили протягом досліджуваного
періоду в кількох містах краю: Єлисаветград, Олександрія, Знам’янка. За типом
засновника преса поділялася на офіційну (видання органів самоуправління
краю) та приватну (засновники – приватні особи, партійні осередки,
профспілки, навчальні установи, професійні об’єднання). За національно-
мовною ознакою періодичні видання краю типологізувалися на
українськомовні, російськомовні та двомовні часописи. З-поміж численних
національних меншин (євреї, болгари, греки, серби тощо) видавала свій
власний періодичний друкований орган єврейська громада. Українськомовна
періодика виникла досить пізно (у 1917 р.) попри пом’якшення існуючого
політичного режиму в 1906 р.: у Єлисаветграді друкували лише поодинокі
статті рідною мовою в російськомовних виданнях. За демографічною ознакою
періодику Кіровоградщини презентували молодіжні видання (учнівська та
комсомольська преса). До 1917 р. в місті не виходило жодної молодіжної
газети, інформаційні інтереси молоді були представлені лише статтями в
масовій періодиці. Відсутність цього сегмента в інформаційному просторі краю
пояснюється в основному неприбутковістю видання дитячої та молодіжної
преси. У 1917 р. вийшла перша учнівська газета “Ученический Вестник”.
Згодом видання молодіжної періодики пожвавилося, що було зумовлено
становленням однопартійної більшовицької системи преси, яка мала на меті
інформаційне охоплення всіх верств населення. Так з’явилася молодіжна
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комсомольська періодика. За проблемно-тематичним спрямуванням часописи
Кіровоградщини були представлені універсальними (масовими) та
спеціалізованими. За тематично-змістовою характеристикою ці видання
класифікувалися на декілька типологічних груп: громадсько-політичні
(загальнополітичні) – офіційна та масова преса, літературно-мистецькі
(літературно-художні), молодіжні (учнівські), спеціалізовані (науково-освітні,
сільськогосподарські, медичні, релігійні).

4. Аналіз великого масиву емпіричного матеріалу дав можливість
визначити домінування конкретних типоформувальних факторів на певних
історичних етапах, їхню роль у формуванні контенту та особливостей
функціонування видань.

Перша типологічна група, що зародилася на теренах Кіровоградщини, –
офіційна преса, її поява пов’язана з розвитком органів міського самоврядування
й бере свій початок з “Елисаветградского городского листка”, що вийшов у
Єлисаветграді в 1874 р. Програма офіційних видань була вузькою та
обмежувалася інформаційними матеріалами. Приватна періодика мала ширшу
проблематику й більший бюджет, що дало змогу формувати професійний
журналістський та авторський корпус. В офіційній пресі працювали переважно
міські чиновники, робота над газетою для яких була додатковим
навантаженням. Так, закриття останнього офіційного часопису Єлисаветграда в
1905 р. збігається з розквітом приватної преси міста.

Поява найбільшої типологічної групи в системі періодики
Кіровоградської області, приватної преси, пов’язана, передусім, з економічним
розвитком краю у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Торговельно-промислові кола
значно впливали на розвиток журналістики, оскільки комерційна реклама та
оголошення стали основним джерелом фінансування видань.

Серед приватної преси наймасовішою групою була універсальна.
Завдяки широкому проблемно-тематичному спектру та поміркованій
собівартості такі видання охоплювали широку читацьку аудиторію. Їм була
притаманна висока оперативність та розширення кордонів в інформуванні
(подавали інформацію з багатьох країн світу). Оскільки універсальні часописи
не могли задовольнити вузькоспеціалізованих інформаційних запитів
професійних товариств, громадських організацій та установ, зародилася
спеціалізована преса краю.

На початку ХХ ст. головним типоформувальним фактором були
економічні умови, а з 1917 р. на процес типологічного моделювання преси
Кіровоградщини став впливати соціально-політичний стан у суспільстві.
Притаманним періоду національно-визвольних змагань стало домінування
періодики ідейно-політичного спрямування, серед якої такі типологічні групи:
соціалістичні (видання партій російського соціалістичного крила), національно-
патріотичні, комуністичні (більшовицькі), анархістсько-повстанські та
антикомуністичні видання доби Денікінщини. Саме соціально-політичні
перетворення, притаманні цьому періоду української історії, дали змогу
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зародитися першій українській періодиці й становленню такого типу преси, як
національно-патріотичні часописи, сприяли національно-духовному
відродженню України початку ХХ ст.

5. Широкий фактологічний матеріал, отриманий за допомогою
археографічного підходу, а це відомості про загальні напрями й форми
діяльності періодичних видань, склад редакційного колективу, періодичність
виходу, обсяг, друкарні, біографічні дані про видавців, редакторів та
працівників редакцій, став основою для укладання систематизованого
бібліографічного покажчика преси Кіровоградщини 1874–1921 рр., який
складається з географічного покажчика та бібліографічного опису
86 найменувань періодичних видань, що виходили на теренах краю. У
науковий обіг уведено 23 назви часописів; узагальнено відомості про
61 видання, яке було занесено до бібліографічних покажчиків, але не
досліджувалося.

Розшифровано 5 криптонімів та 3 псевдоніми, які належали провідним
авторам преси краю кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Д. Горшкову (“Д. Г.”),
Г. Близніну (“Г. Я. Б.”), П. Рябкову (“П. Р.”), І. Фейнерману (“И. Т.”),
З. Єфимовській (“З. Е.”), Я. Балтину (“Янус”, “Яшин”), Я. Туну (“Ив. Ткачев”).

6. Проаналізовано умови функціонування військової преси регіону, серед
якої видання Червоної, Повстанської, Денікінської та армії УНР. Критичний
дискурс-аналіз дав змогу виявити, що головною комунікаційною стратегією
ідейно-політичної боротьби періоду національно-визвольних змагань було
протиставлення себе та опонентів, поділ світу й цінностей на дві частини –
“добро” та “зло” (“свій-чужий”), таким чином утворювалася альтернативна
медійна реальність і формувалася громадська думка. Мова ідейно-політичного
дискурсу була перенасичена негативно забарвленою лексикою, особливо в
текстах, що стосувалися ворогів, на зразок: “смерть”, “ворог”, “знищити”,
“кров” тощо. Для дискредитації опонентів використовували слова-маркери:
“пани”, “буржуазія”, “бандити”, “банди”, “зграя”, “контрреволюціонер”,
“орда”, “кулаки”, “куркулі”. Маркери класової ознаки, такі як “кулаки” та
“куркулі”, функціонували в ідейно-політичному дискурсі до повалення
Радянського Союзу. Маркери за національною ознакою (наприклад,
“жовтоблакитники”) із часом не втратили своєї актуальності, проте змінилися
особливості їх вживання, якщо в українському ідейно-політичному дискурсі їх
не використовують із негативними конотаціями, то на зовнішньополітичному
рівні, щодо України з боку Російської федерації їх до сьогодні застосовують у
негативному значенні.

7. Особливу увагу приділено функціонуванню українськомовних
часописів, позиції місцевої української громади в національно-визвольному
русі на території краю. Проаналізовано групу національно-патріотичних
видань, встановлено інтереси етнічного населення краю, серед яких – прагнення
зміцнити позиції рідної мови, розвиток національної школи та освіти, видання
української книги, заснування національно-культурних товариств, розвиток і
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зміцнення державно-політичної системи на основі національних інтересів.
Популяризації та впровадженню основних ідей була підпорядкована проблемно-
тематична наповненість і жанрова палітра українськомовних видань краю.
Часописи висвітлювали хід національно-визвольних змагань, формували
національно-патріотичний дух, історичну пам’ять народу, сприяли національно-
культурному відродженню. За допомогою інструментарію ідейно-політичної
публіцистики українська преса сприяла формуванню національно-патріотичної
свідомості, слугувала збереженню української нації та була дієвим механізмом
духовного розвитку місцевого населення.

Ґрунтовний аналіз системи періодичної преси Кіровоградщини
(1874–1921 рр.) дав змогу заповнити чергову “білу пляму” української
журналістики, доповнити бібліографію української періодики, реконструювати
місце преси Кіровоградщини в національно-культурному розвитку України, у
системі національних засобів масової інформації.
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АНОТАЦІЯ

Базака Р. В. Преса Кіровоградщини (1874–1921 рр.): історико-
функціональний аспект, типологічна характеристика. – На правах
рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних
комунікацій за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики. –
Класичний приватний університет, Запоріжжя, 2015.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню періодичної преси
Кіровоградщини (1874–1921 рр.), передумов її зародження та розвитку.
Проаналізовано особливості функціонування видань у забезпеченні
інформаційних потреб краю. З’ясовано умови формування типологічних груп
та становлення специфічної типологічної моделі регіональної періодики на тлі
соціально-економічних, духовних, національно-культурних і суспільно-
політичних подій. Відтворено структуру періодичних видань краю за
хронологічними, географічними, національно-мовними, демографічними та
проблемно-тематичними ознаками. Особливу увагу приділено аналізу ідейно-
політичного дискурсу преси Кіровоградщини періоду національно-визвольних
змагань, що видавали політичні та військово-політичні сили регіону. Виявлено
основні інформаційні стратегії й комунікаційні прийоми, що впроваджувалися
в процесі боротьби за владу. Встановлено значення проукраїнських часописів у
формуванні національної свідомості місцевого населення, в активізації
національно-визвольного й духовно-культурного руху на Кіровоградщині за
умов антиукраїнської політики російських урядів.

Ключові слова: видавець, видання, ідейно-політичний дискурс,
інформаційні стратегії, преса, публіцистика, регіональна періодика, редактор,
система, типологія, часопис, читацька аудиторія.

АННОТАЦИЯ

Базака Р. В. Пресса Кировоградщины (1874–1921 гг.): историко-
функциональный аспект, типологическая характеристика. – На правах
рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по социальным
коммуникациям по специальности 27.00.04 – теория и история журналистики. –
Классический приватный университет, Запорожье, 2015.

Диссертация посвящена комплексному исследованию периодической
прессы Кировоградщины (1874–1921 гг.), предпосылок ее зарождения и
развития. Проанализированы особенности функционирования изданий в
обеспечении информационных потребностей края. Установлены условия
объединения типологических групп и формирования специфической
типологической модели региональной периодики на фоне социально-
экономических, духовных, национально-культурных и общественно-
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политических событий. Воспроизведена структура периодических изданий края
по хронологическим, географическим, национально-языковым,
демографическим и проблемно-тематическим признакам.

Особое внимание уделено анализу идейно-политического дискурса
прессы Кировоградщины периода национально-освободительного движения,
которая издавалась политическими и военно-политическими силами региона.
Обнаружены основные информационные стратегии и информационные
приемы, которые использовались в процессе борьбы за власть. В частности,
использовалось противопоставление себя и оппонентов, разделение мира и
ценностей на две части. На лексическом уровне это достигалось употреблением
слов-маркеров и отрицательно окрашенной лексики. Установлено значение
проукраинских журналов в формировании национального сознания местного
населения, в активизации национально-освободительного и духовно-
культурного движения на Кировоградщине в условиях антиукраинской
политики российских правительств.

Национально-патриотическая пресса способствовала укреплению
позиций родного языка, национальной школы и образования, изданию
украинской книги, основанию просветительских обществ, укреплению
государственно-политической системы. Издания формировали национальное
сознание, побуждали к консолидации, духовному развитию населения и
сохранению украинской нации.

Типологическая система периодики Кировоградщины (1874–1921 гг.)
представлена такими типами прессы: универсальными (массовыми) и
специализированными изданиями. Среди них на основе общих
классификационных признаков выделены следующие типологические группы:
литературно-художественные, молодежные (ученические), научно-
образовательные, сельскохозяйственные, медицинские, религиозные. С 1917 г. на
процесс типологического моделирования прессы стало влиять социально-
политическое положение в обществе. Характерным для периода национально-
освободительного движения стало доминирование периодики идейно-
политической направленности, среди которой такие типологические группы:
социалистические (издания партий российского социалистического крыла),
национально-патриотические, коммунистические (большевистские), анархистско-
повстанческие и антикоммунистические издания периода Деникинщины.

На основе большого массива эмпирического материала составлен
систематизированный библиографический указатель прессы Кировоградщины
1874–1921 гг., состоящий из географического указателя и библиографического
описания 86 наименований журналов, которые издавались на территории края.
В научный оборот введены 23 наименования периодических изданий.

Ключевые слова: журнал, идейно-политический дискурс, издание,
издатель, информационные стратегии, пресса, публицистика, региональная
периодика, редактор, система, типология, читательская аудитория.
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SUMMARY

Bazaka R.V. Press of Kirovograd Region (1874–1921): Historical and
Functional Aspect, Typological Characteristics. – Manuscript.

Dissertation for the scientific degree of Candidate of Sciences in Social
Communications. Specialty 27.00.04 – Theory and History of Journalism. – Classic
Private University, Zaporizhzhya, 2015.

Dissertation is devoted to complex scientific investigation of periodical press
of Kirovograd region (1874–1921), the preconditions for its origination and
development. The research analyzes the peculiarities of periodicals functioning for
meeting the regional information needs. The conditions of typological groups
association and regional periodicals specific typological model formation on the
background of social and economic, religious, national and cultural as well as social
and political events are estimated. The regional framework of periodical publications
according to chronological, geographical, national and linguistic, demographic and
problem and thematic features is reconstructed. Particular attention is paid on the
analysis of the ideological and political discourse of the press in Kirovograd region
during the period of national liberation struggle, which was published by political as
well as military and political forces of the region. The basic information strategies
and communication techniques that were implemented in the struggle for power are
determined. The work designates the significance of Ukrainian periodicals in shaping
national consciousness of the local population, national liberation revitalization and
the spiritual and cultural movement in Kirovograd region during period of Russian
governments’ anti-Ukrainian policy.

Key words: edition, editor, ideological and political discourse, information
strategy, opinion journalism, periodical, press, publisher, readership, regional
periodicals, system, typology.
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