
technology.
Key words: information and communication space, information space factor,  

self-perpetuating and self-referential   system   of  constructing meanings,  modern  
information technology 

УДК 174.022.1:791.43.04(477)(045)                                                               В.В. Попова 

ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ 
ЗАСОБАМИ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ СЕРІАЛІВ 

У  статті  на  основі  аналізу  телесеріалів  українського  ефіру  
виявляються технології та прийоми формування іміджу професії засобами  
мистецької  естетики  кіно.  Проаналізовано  роль  різних  видів  іміджу  у  
створенні образу головного героя – професіонала. 

Ключові  слова:  професійний  імідж,  телевізійний  серіал,  технологія,  
візуалізація професійного життя

Актуальність дослідження. Феномен професійного іміджу завжди був і 
залишається невід’ємною складової ринку праці, адже самовідчуття людини в 
професії  –  передумова  фахового  зростання  та  ефективності  праці,  а 
позитивний  образ  фаху  в  очах  молоді  –  запорука  розширення  кадрового 
потенціалу. Сучасні медіа як «міфопороджуюча машина» [12] є потужним та 
ефективним інструментом створення іміджу суб’єкта, зокрема і професійних 
напрямків.  Телевізійні  серіали  як  об’єкт  сучасної  телеіндустрії  –  продукт 
відносно  недавнього  минулого  (на  вітчизняному  телебаченні  вони  почали 
активно транслюватися на початку 90-х), а вже сьогодні можемо спостерігати 
справжній серіальний бум.  Вони заповнюють значну частину телевізійного 
простору,  транслюються  в  прайм-тайм,  мають  величезну  аудиторію  і, 
відповідно, рекламний потенціал. Актуальні вони і серед молоді, яка є одним 
з  головних  суб’єктів  формування  образу  професії,  тож  вивчення  їх 
виражальних  властивостей  в  іміджевому  аспекті  може  стати  корисним  та 
виправданим для  вирішення  проблеми  створення  професійного  іміджу.  Як 
зазначає С. Шаміна,  «тема праці була тривалий час неодмінним атрибутом 
радянського  кіно  в  його  класичних  прикладах»  [18],  тож  маємо  значні 
практичні напрацювання у вітчизняному кінематографі у напрямку створення 
«професійних» кінообразів (наприклад, медичний портал «medvuz.info» подає 
перелік фільмів та серіалів про лікарів, що налічує 21 позицію оригінальних 
назв, окрім цього деякі серіали мають кілька сезонів). Однак, даний аспект не 
знайшов  свого  детального  теоретичного  обґрунтування  і  питання 
використання  засобів  телекіномистецтва  для  цілеспрямованого  створення 
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образу  професіонала  залишається  відкритим.  Пошуку  зазначеного 
інструментарію і присвячена дана стаття.

Аналіз джерел та публікацій. Про особливості формування екранного 
образу говорять дослідники різних наук. Зокрема, у галузі журналістики цим 
питанням  цікавляться  Ж.  Караганова,  В.  Саппак,  П.  Коновроцки, 
Г. Перипечина,  І.  Корнєва,  Л.  Мутовкін,  які  досліджують  образ 
тележурналіста (в основному, ведучого). Цікавим є дослідження М. Матвєєва, 
який аналізує представлення у кіно образу бібліотекаря та бібліотек. У кіно 
ми  маємо  справу  не  з  реальними персонажами,  а  з  акторським втіленням 
режисерського задуму; про це, а також про особливості перевтілення актора в 
свого персонажа говорить відомий К. Станіславський (щоправда, з позицій 
театру).  Російський сценарист О. Молчанов просто та доступно розповідає 
про технологію створення теле- та кінопродукту, зокрема, й про підбір акторів 
та  формування образу головного героя.  Теорію кіно-образу можемо знайти 
також у працях П. Симонова та П. Єршова, В. Кузнєцової, І. Вайсфельда та ін.

Метою нашого  дослідження  є  розгляд  технологій  актуалізації  іміджу 
професії у телевізійних серіалах.  Предмет – професійний імідж як продукт 
мистецької  рефлексії  телесеріалів.  Об’єкт –  телесеріали  сучасного 
українського ефіру як засоби демонстрації професійного іміджу. Нами було 
проаналізовано  по  10  випадкових  серій  серіалів  «Интерны»,  «Ранетки», 
«Дорожный  патруль»,  «След»,  «Улицы  разбитых  фонарей»,  «Кухня»  на 
ресурсі  «serialu.net»  [13],  що  демонструють  відповідно  префесії  лікаря, 
співака,  інспектора  ДАЇ,  кримінально  експерта,  міліціонера,  кухаря. 
Методологічною  основою дослідження  є  використання  аналітичного, 
системного,  функціонального  методів,  а  також  методу  контент-аналізу. 
Досягнення  мети  передбачає  розв’язання  таких  завдань:  виокремити 
характерні іміджеві характеристики професій, продемонстрованих у фільмах; 
окреслити  технології  формування  позитивного  іміджу  професій  засобами 
мистецької естетики кіно. 

Результати  дослідження.  Телесеріал  (або  художній  фільм)  –  це 
«художній  або  документальний  твір,  що  складається  з  багатьох  серій  і 
призначений для демонстрації на телебаченні» [17]. Умовно їх поділяють на 
мильні опери (англ. soap opera – сценарій пишеться у ході зйомок, а кількість 
серій невизначена до самого закінчення;  показ в телеефірі  буднями по 4-5 
серій на тиждень);  теленовели (ісп. telenovela – телевізійні мелодрами – як 
правило серіали про кохання, іноді з додаванням детективного/драматичного 
сюжету; мають по 200-250 серій чітко визначеного сюжету і показуються в 
телеефірі буднями по 5 серій на тиждень);  класичні телесеріали (англ. TV-
series – мають чіткий сюжет, написаний до початку зйомок сценарій; зазвичай 
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знімаються  блоками  (сезонами)  по  20-26  серій  і  показуються  1-2  рази  на 
тиждень;  багатосерійні  телефільми (англ.  mini-series  –  міні-серіали  –  на 
відміну від класичного серіалу мають малу кількість серій) [17]. О. Молчанов 
в  своїй класифікації  називає телероман,  вертикальний серіал  (процедурал), 
сітком (ситуаційна комедія) [7].

Використання  кіно  у  якості  демонтстранта  професійного  іміджу  є 
досить  популярним  засобом.  Ефективність  такої  іміджевої  технології 
спричинено  виражальними  можливостями,  якими  володіє  телемистецтво  у 
процесі  створення  образу:  «телеобраз  при  всій  його  схожості  на  реальні 
життєві  події  є,  як  і  всі  інші  знаки,  своєрідним  кодом,  а  не  простим 
відображенням реальних життєвих обставин» [9]. Розглянувши на інтренет-
ресурсі  Теле-гід  [16]  перелік  серіалів,  що  транслюються  на  сучасному 
українському  телебаченні,  ми  спробували  проаналізувати  їх  за  такими 
критеріями,  як  фах  головного  героя,  професійна  обстановка,  показ 
професійних  стандартів,  ситуацій  та  процедур професійного  життя.  Таким 
чином,  нами  було  виявлено  представлення  професій  у  наступних 
телефільмах: 

· професії масової культури (співаки, музиканти, танцюристи) – серіали 
«Вперед  –  к  успеху»  («Новий  канал»),  «Людмила»  («Інтер»),  «Ранетки» 
(«ТЕТ»);

· інспектор ДАЇ – «Дорожный патруль» (ТРК «Україна»);

· працівників служб таксі (водії, диспечери тощо) – «Такси» («ICTV»);

· працівники силових структур (міліції, МВС, прокуратури, експертних 
служб і под.) та юристів – «Собачая работа», «Следствие вели... с Леонидом 
Каневским» («Інтер»),  «След», «Операция «Кукловод», «Глухарь», «Дикий» 
(ТРК  «Україна»),  «Топтуны»,  «Чужой  район»  («ICTV»),  «Вернуть  на 
доследование»,  «Улицы  разбитых  фонарей»,  «Эра  стрельца», 
«Криминалисты:  мыслить  как  преступник»,  «CSI:  Нью-Йорк»  («НТН»), 
«Инспектор Деррик» («ZІК»), «Служба спасения. Отряд 112» (ТРК «Київ»), 
«УГРО»  («Перший  Національний»),  «Маша  Пирогова  –  народный  юрист» 
(«СТБ»), «Вероника Марс» («Новий канал»);

· лікаря  –  «Женский  доктор»  («Інтер»),  «Доктор  Хаус»  («СТБ»), 
«Интерны» (ТРК «Україна»), 

· військових – «Десантура», «Псевдоним «Албанец» («2+2»)

· няня – «Моя прекрасная няня» («ТЕТ»)

· кухаря – «Кухня» («Новий канал»)

· спортсменів – «Жены футболистов» («ICTV»).
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Бачимо, що найбільше в сучасному українському телеефірі представлені 
професії міліціонера, працівника силових структур. За жанрами це переважно 
класичні серіали та теленовели.

При  аналізі  60  серій  телефільмів  «Интерны»,  «Ранетки»,  «Дорожный 
патруль»,  «След»,  «Улицы  разбитых  фонарей»,  «Кухня»,  спираючись  на 
визначення серіалу як телепродукту [17], ми виявили основні атрибутивні їх 
характеристики, що впливають на сприйняття глядачем: періодичність (ідуть 
у визначений час тривалістю від 30 до 50 хвилин), фрагментарність (кожна 
серія  демонструє  окрему  історію  при  єдиному  лейтмотиві),  драматизм  та 
активність розвитку дії, гумористичність, яскравість образів головних героїв. 
Віртуальна реальність кінофільмів найчастіше виконує рекреаційну функцію 
[11], чим підсилюється ефект створених у них образів професіоналів.

Носієм  іміджевих  домінант  професій  у  розглянутих  нами  серіалах 
традиційно  є  головний  герой.  Тут  маємо  справу  з  ціленаправленим  та 
керованим процесом створення індивідуального іміджу (поряд з товарним та 
груповим [10]),  різновидами якого є зовнішній,  вербальний, кінестетичний, 
середовищний, особистий та професійний [10]. 

Демонстрантом зовнішнього іміджу у «професійних» серіалах є перш за 
все фірмовий одяг (білий халат для лікаря, форма для міліціонера, працівника 
ДАЇ,  відповідна  уніформа  кухарів  ресторану),  хоча  часто  спецодяг 
ігнорується,  як,  наприклад,  у  серіалі  «Улицы  разбитых  фонарей»  (головні 
герої ходять у звичайному одязі). У серіалі «Інтерни» можемо спостерігати 
дуже дбайливе ставлення до зовнішнього вигляду та халату як невід’ємної 
складової образу лікаря (не раз старші колеги роблять зауваження молодиим 
інтернам  з  цього  приводу).  Зовнішній  вигляд  «зірок  сцени»  у  серіалі 
«Ранетки»  показано  з  позицій  цільової  аудиторії:  для  даного  гурту  це 
підлітки, тож і вдягнені героїні відповідо (просто, стильно, комфортно). Як 
зазначає В. Кузнєцова, «в сценарії зовнішність персонажа може бути залучена 
до формування драматичної ситуації фільму, його конфлікту» [5]. Наприклад, 
використанняя зовні гарних акторів та актрис в ролі міліціонерів підсилює 
привабливість даної професії. 

Вербальний  імідж  представників  фаху  виражається  у  використанні 
професійної  лексики  та  жаргонізмів  (для  медиків  –  експертиза,  МРК,  
катетер,  терапевт,  медсестра,  УЗД;  для  міліціонерів  –  розслідування,  
експертиза,  докази,  відбитки,  свідчення,  «глухар»,  «висяк»;  для  співаків  – 
фонограма,  запис,  гастролі тощо).  Часто  вербальна  складова  виступає 
індивідивідуальною  характеристикою  героя  (наприклад,  картавість  лікаря 
А. Бикова  в  серіалі  «Интерны»).  Говорячи  про  слово  як  виразник  іміджу, 
варто згадати також про непряму характеристику героя-професіонала іншим 
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героєм (наприклад,  головний лікар А.  Кісегач говорить про Бикова як про 
справжнього  професіонала,  слова  такого  ж  змісту  можемо  чути  у  фільмі 
«Кухня» на адресу шеф-кухаря).

Створення кінестетичного іміджу (типові  рухи, пози,  жести, міміка)  є 
одним  із  важливих  складових  формування  образу  героя  на  телеекрані. 
Характерна хода няні Віки із серіалу «Моя прекрасная няня» чи жестикуляція 
лікаря Бикова із серіалу «Интерны» під час повчань молодих професіоналів – 
це приклади позиціонування за кінестетичним принципом. 

Великими  є  можливості  кіно  у  створенні  іміджу  середовища,  адже 
«якщо в театрі дослідження дійсності здійснюється через характер героя, то в 
кіно  об’єктом  художнього  дослідження  може  стати  ...  реальність:  історія, 
середовище, побут, звичаї, пейзаж тощо» [1]. Поняття середовищного іміджу 
характеризує  обставини  життя  людини  (дім,  офіс,  автомобіль,  місця 
відпочинку);  «дає  уявлення  про  соціальну  успішність  людини»  [4].  Так,  у 
серіалі  «Кухня»  багата  атрибутика  ресторану  підвищує  престиж  професії; 
лікар  Биков  із  «Интернов»  мріє  про  мотоцикл  (він  у  минулому  байкер); 
міліціонери  у  «Улицах  разбитых  фонарей»  працюють  у  кімнатах  із 
традиційно  скромними  меблями.  Такі  деталі  побуту  підкреслюють 
особистість  героя,  визначають  прогнозовані  риси  його  характеру, 
підштовхують глядача до сприйняття образу відповідно до задуму режисера, 
отже відіграють іміджеву роль.

Цікавим у виражальному плані є зображення іміджевих характеристик 
героїв  через  їх  поведінку,  прийняття  рішень  у  певних  ситуаціях,  що 
виникають у  процесі  повсякденної  діяльності.  Візуалізація  картин з  життя 
працівників фаху є ефективним інструментом професійної іміджелогії, адже 
саме  через  дію  «об’єктивується  внутрішній  світ  людини  як  процес,  що 
реально відбувається, з усім тим, що, за її власним уявленням, їй зовсім і не 
властиво» [14].  Зображення міліціонера, лікаря чи кухаря за безпосереднім 
виконанням  професійних  обов’язків,  його  поведінка  в  стандартних  та 
нестандартних професійних та життєвих ситуаціях слугують засобом показу 
відданості  професії  та  етичним  принципам,  елементів  професійної 
майстерності чи процесу її виховання, особистих якостей людини. 

Вивчення  вищенаведених  складових  професійного  іміджу  дозволило 
виявити характерні іміджеві характеристики героя-професіонала, які однаково 
представлені  в  усіх  розглянутих  серіалах,  що  дозволяє  назвати  їх 
універсальними:  професійна  майстерність,  глибокі  знання  з  теми;  добре 
володіння професійною лексикою; відданість професії.  Окрім того в образі 
героя-професіонала  актуалізується  певний  стереотипний  набір  особистих 
якостей (справедливість, людяність, емпатія, почуття гумору тощо), які прямо 
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пропорційно  впливають  на  професійний  імідж  (позитивні  особисті  риси 
підсилюють  позитивний  імідж  професіонала  і  навпаки).  Часто  специфічні 
зовнішні  характеристики  є  відмінною  рисою  героя,  що  викликає  стійкі 
асоціації.  Бачимо,  що  образ  конкретного  героя  –  представника  фаху 
підлаштовується до стеретипних уявлень аудиторії про професіонала взагалі, 
йому приписується набір рис, якими повинен володіти будь-який представник 
будь-якого фаху. 

Висновки  та  перспективи  дослідження.  К.Станіславський  говорив: 
«Сценічна  дія  обов’язково  має  бути  обгрунтованою,  доцільною,  тобто 
досягати  відомого  результату»  [15].  Такі  риси  зближають  театр  та  кіно  з 
процесом  створення  іміджу,  у  тому  числі,  й  професійного.  Фахова 
приналежність  героїв  актуалізується  в  більшості  художніх  творів  як  їх 
додаткова характеристика, проте останнім часом кінофільми та телесеріали 
стали  активно  використовуватися  для  створення  та  просування  іміджу 
професій.  Проведений  нами  аналіз  показав  ефективність  використання 
мистецького потенціалу телевізійних серіалів для формування професійного 
іміджу героя. Найчастіше використовуються такі технології: персоніфікація, 
візуалізація,  вербалізація,  представлення  картин  професійного  життя, 
зображення  особистих  конфліктів  поряд  з  професійними,  драматизація, 
деталізація.  Для  підсилення  ефекту  використовуються  такі  прийоми,  як 
монтаж,  музичний  супровід,  колаж  тощо.  У  перспективі  можливо  глибше 
розглянути теорію театру та кінематографу з позицій створення образу героя-
професіонала для створення інструментарію застосування їх можливостей у 
вирішенні  завдань  професійної  іміджелогії;  розширити об’єкт  дослідження 
для більш конкретного аналізу.
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В  статье  на  основе  анализа  телесериалов  украинского  эфира  
описываются  технологии  и  приемы  формирования  имиджа  профессии  
средствами  художественной  эстетики  кино.  Проанализирована  роль  
различных видов имиджа в создании образа главного героя – профессионала.

Ключевые  слова:  профессиональный  имидж, телевизионный  сериал,  
технология, визуализация профессиональной жизни

On  the  basis  of  analysis  of  television  series  in  Ukrainian  broadcast  the  
technologies  and  techniques  of  forming  the  profession  image  by  aesthetics  of  
cinema are detected. The role of different types of image in creating the image of  
the main character-professional are analyzed.

Key words:  professional image, a  TV  series,  technology,  visualization  
professional life

УДК 629.052.3                                                                                                 М. Собковиак

ПРОБЛЕМЫ СПОСОБОВ КОММУНИКАЦИИ «ВОЗДУХ-ЗЕМЛЯ»

Автор  исследует  историю  создания  способов  коммуникации  «воздух-
земля» и отмечает их проблемы сегодня.

Ключевые  слова: коммуникация  «воздух-земля»,  авиакатастрофы,  
человеческий фактор

«Воздух-земля» коммуникация – это способ, с помощью которого люди 
на  земле  и  в  летательных  аппаратах  общаются  друг  с  другом.  Начиная  с 
первого полета братьев Райт в 1903 году в Кити Хоук (Северная Каролина) 
всегда остро стоял вопрос о том, как общаться с пилотами в воздухе.

Первоначально наземные органы управления пользовались визуальными 
помощниками.  подаваемыми с  земли  сигналами.  Затем  появились 
портативные радиостанции, достаточно малые, чтобы быть в самолете.

Сегодня  связь  «воздух-земля»  во  многом  зависит  от  использования 
многих систем. Самолеты оснащены новейшими радио и  GPS системами, а 
также интернет- и видеовозможностями.

Первые системы

Первые  дни  полета  оказались  довольно  сложными  для  air-to ground 
связи  со  служебными.  Наземный  экипаж  полагался  на  цветные  весла  и 
ручные знаки, а также другие наглядные пособия. Это было эффективно для 
наземных  команд,  но  это  не  предлагало  никакого  решения  для  пилотов 
относительно общения. В начале первой мировой войны самолеты не были 
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