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ОПЕРАТИВНІСТЬ НОВИН НА ТЕЛЕКАНАЛІ «UA: ЖИТОМИР» 

Об’єктом дослідження є сім сюжетів новин, підготовлені для 

інформаційної програми «Новини» на телеканалі «UA: Житомир». Метою 

оприлюднення продукту є оперативне інформування аудиторії про актуальні 

події нашого міста та області. Предметом дослідження є оперативність подачі 

новин. Основними завданнями дослідження є: детальний опис створеного 

інформаційного продукту та мінімізація термінів підготовки власних 

журналістських матеріалів. Під час написання роботи застосовувалися наукові 

методи дослідження: традиційний аналіз, узагальнення; логічний метод, 

спостереження, підрахунок. 

У роботі описано стан ринку телевізійних новин у світи, Україні та 

Житомирщині, а також проаналізовано інформаційні програми популярних 

житомирських телеканалів. Представлено техніко-економічні характеристики 

продукту та специфікацію аудиторії телеканалу. Також викладено інформацію 

про використані джерела та методи збору інформації, авторський задум, 

змістову та зображальну концепцію тощо. Створені сюжети новин були 

проаналізовані за критерієм оперативності. За отриманими даними, 

оперативність наших матеріалів в середньому становила 4 год 30 хв.  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjOivO3qNTdAhWrhKYKHQWcAFcQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fzu.edu.ua%2Frectorat.html&usg=AOvVaw1NiY4uJ21VJSM7t4JQ_x-b
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Наведені також результати анкетного опитування серед реципієнтів щодо 

якості продукту. На основі результатів нашого дослідження було розроблено 

рекомендації для телеканалу «UA: Житомир», які зможуть позитивно вплинути 

на процес виготовлення і поширення мас-медійного продукту. 

Ключові слова: журналістика, інформаційний контент, мас-медіа, 

новини, оперативність, суспільний мовник, телебачення, телевізійний сюжет. 
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EFFICIENCY OF NEWS ON UA: ZHYTOMYR TV CHANNEL 

The object of the research is seven news stories prepared for the news program  

«News» on the UA: Zhytomyr TV channel. The purpose of publishing the product is 

to promptly inform the audience about current events in our city and region. The 

subject of the study is the efficiency of news. The main objectives of the study are: a 

detailed description of the created information product and minimizing the time of 

preparation of their own journalistic materials. During the writing of the work 

scientific research methods were used: traditional analysis, generalization; logical 

method, observation, calculation. 

The paper describes the state of the television news market in the world, 

Ukraine and Zhytomyr region, as well as analyzes the information programs of 

popular Zhytomyr TV channels. The technical and economic characteristics of the 



11 

 

product and the specification of the TV channel's audience are presented. There is 

also information about the sources used and methods of collecting information, the 

author's idea, content and image concept, etc. The created news stories were analyzed 

according to the criterion of efficiency. According to the data obtained, the efficiency 

of our materials on average reaches 4 hours and 30 minutes.  

The results of a survey about the quality of mass media products are also 

presented. Based on the results of our study, recommendations for the UA: Zhytomyr 

TV channel were developed. These recommendations will improve the process of 

production and distribution of a mass media product. 

Key words: journalism, information content, mass media, news, efficiency, 

public broadcaster, television, television plot. 


