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ОСОБЛИВОСТІ КОНТЕНТУ ГАЗЕТИ «СХІД ТА ЗАХІД РАЗОМ» 

ЯК СУЧАСНОГО ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ 

 

У статті проаналізовано контент громадсько-політичної газети «Схід і 

Захід разом». Виявлено характерні для цього видання особливості в тематичній 

структурі, у виборі жанрів.  
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Газета «Схiд та Захiд разом» [2] за функціональною ознакою відноситься 

до виду громадсько-політичних газет, що систематично висвітлюють важливі 

проблеми суспільно-політичного життя країни, науки, техніки, культури та 

інших галузей діяльності. В першу чергу, матеріали газета скеровані на читацьку 

аудиторію, якій небайдужі проблеми збройної агресії на Сході України, 

подальший розвиток країни, євроінтеграція тощо. Це ветерани 

антитерористичної операції, учасники операції Об’єднаних сил, вимушені 

переселенці, мешканці підконтрольних українській владі територій Донецької й 

Луганської областей, волонтери, члени сімей загиблих воїнів тощо. Метою 

публікування матеріалів у газеті «Схід та Захід разом» є оперативне й достовірне 

інформування та згуртовування громадян України, які проживають в різних її 

регіонах, але мають однакові проблеми.  

Засновниками газети «Схід та Захід разом» є ГО «Молодь за реформи та 

розвиток» і ВГО «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО». Ці 

громадські організації приділяють значну увагу вивченню й роз’ясненню  

суспільно важливих питань, оперативному й правдивому інформуванню 

населення в умовах інформаційної війни, розгорнутої засобами масової 

інформації країни-агресора, зокрема у східних регіонах України.    



Перший друкований номер газети вийшов під назвою «Позивний Донбас» 

у липні 2015 року, а з 2016 року назву газети змінили на «Схiд та Захiд разом» 

(реєстраційне свідоцтво КВ 22271-12171ПР від 10.08.2016 р.). Наразі видання 

розповсюджується по всій території України через передплату, а також членами 

громадської організації та волонтерами безкоштовно. Газета виходить за 

фінансової підтримки Міністерства у справах ветеранів України. Примірники 

газети друкують у друкарні «ТОВ Новий друк» (у 2018 р. тираж становив 16 000 

примірників). Крім того, газета має свій офіційний веб-сайт [3] та  соціальну  

сторінку в мережі «Facebook», що дає можливість більшій кількості читачів 

ознайомитися з публікаціями в електронному варіанті, переглянути архів 

публікацій. 

Відповідно до вимог ДСТУ 3017:2015 «Видання. Основні види. Терміни та 

визначення понять», газетне видання «Схід та Захід разом» має два аркуші 

друкованого матеріалу встановленого формату й «видавничо пристосоване до 

специфіки даного періодичного видання» [1]. У газети якісне оформлення, 

кольорові світлини, цікаві статті та репортажі.  

В газеті репрезентовано інформацію суспільну, особисту та спеціальну. 

Так, на шпальтах газети публікуються важливі державні події,  зміни у 

законодавстві країни тощо. Видання лаконічно, але повно інформує про 

діяльність Міністерства у справах ветеранів, реабілітацію учасників АТО та 

членів сімей загиблих, вимушених переселенців із східних регіонів країни, їхнє 

працевлаштування й навчання. Вповні висвітлено активну громадську діяльність 

ВГО «Об’єднання дружин і матерів бійців-учасників АТО» у Києві та в регіонах.   

Подається багато інформації з особистого життя наших співгромадян. 

Зокрема, розповіді про бійців-добровольців, їхні родини, про переселенців з 

тимчасово окупованих територій та про життя на цих територіях за окупаційної 

влади. Також на шпальтах газети публікуються спортивні новини, зокрема 

популяризується спортивна реабілітація, змагання «Ігри Нескорених». Важливе 

місце у кожному номері відведено для рецензування й реклами українських 

фільмів, театральних вистав, літературно-художніх новинок тощо.   



Інформаційні жанри газети «Схід та Захід разом» – репортаж, інтерв’ю, 

замітка, звіт – відрізняються оперативністю, наявністю в матеріалах подієвого 

фактажу, розглядом окремого факту, явища. Саме інформаційним жанрам 

відводиться найбільша частина газетної площі. Матеріали цих дописів несуть 

читачам всі основні новини достовірно й збалансовано. Популярні й матеріали 

аналітичних жанрів газети – рецензія, стаття, коментар, огляд, лист. Вони мають 

більш широкі часові межі, в них міститься вивчення та аналіз системи фактів, 

ситуацій, узагальнення та висновки.  

 Газета «Схiд та Захiд разом» є паперовим виданням, що забезпечує 

довготривалу збереженість змісту опублікованого матеріалу. Її прочитання не 

потребує ніякого комп’ютерного оснащення, що особливо актуально у сільській 

місцевості й прилеглих територіях до зони АТО. Номер газети можна передавати 

для читання іншим людям, зберігати, пересилати поштою. Читач сам визначає: 

читати повністю публікації чи частково, який темп читання обрати. Це важливо, 

особливо для людей з обмеженими можливостями або для тих, хто проходить 

лікування чи реабілітацію, літніх людей.   

 Отже, газета «Схiд та Захiд разом» є сучасним ефективним інформаційним 

засобом, який виявився необхідним у сучасних реаліях життя країни. 

Інформаційний контент газети містить достовірну й збалансовану інформацію, 

фахові коментарі, первинний аналіз ситуацій і проблем, рекомендації до їх 

вирішення.  
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Статья посвящена анализу контента общественно-политической газеты 

«Восток и Запад вместе. Выявлены характерные для этого издания особенности 

в тематической структуре, в выборе жанров. 
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This article analyzes the content of public-political newspaper 

“East and the West together”. The characteristic features of the thematic structure and 

choice of genres have been reveated. 
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