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 У сучасному телерадіопросторі пріоритетне місце займають приватні те-
лерадіокомпанії, які часто не зацікавлені у створенні національного продукту.
Передачі, виготовлені у комерційних цілях, спрямовані на приваблення значних
аудиторій слухачів та глядачів з метою отримання прибутку, значною мірою і
спровокували складну ситуацію у сучасному телерадіопросторі – його захопила
російськомовна й англомовна “масова культура” За таких умов надзвичайно
важливим для регіонального телерадіомовлення є збереження своєї інформа-
ційної “ніші”, захист своєї аудиторії від негативного впливу чужомовного про-
дукту, знаходження шляхів порозуміння з нею і в ідеалі вихід на постійний
діалог.

 Саме таке діалогічне мовлення розпочав колектив Хмельницької обласної
телерадіокомпанії зі своєю аудиторією. Їхнім першим словом до слухача і гля-
дача стало збільшення програм духовно-просвітницького та релігійного харак-
теру. На жаль, сьогодні новітні радіостанції може похвалитися багатою тема-
тичною палітрою радіопередач, а Хмельницьке обласне – це, зокрема, дитячі,
молодіжні, історичні, політичні, сільськогосподарські, економічні, правові, мис-
тецькі, музичні передачі і звичайно інформаційні. Інформаційні випуски та
інформаційно-аналітичні програми звучать на хвилях Хмельницького радіо в
головно під рубриками: “Від Дністра до Горині”, “Обласні вісті”, “Вісник”,
інформаційно-аналітична програма тиждень.

 До інформаційного типу програм на Хмельницькому обласному телеба-
ченні належать “Новини”, “Подільська панорама”, інформаційно-аналітичний
тип мовлення представлений такими телепрограмами: “Тиждень Хмельниччи-
ни”, “Події та коментарі”, “Енерготиждень”.

Можливо, це не надто яскраві назви, але це своєрідні паролі, які означають
продуману політику мовлення, визначають послідовність вирішення проблеми.
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Щоразу, коли в ефірі звучить передача “Освіта: реальність і перспектива”,
упродовж студійної розмови надходить чимало телефонних звернень: пропо-
зицій, запитань, рекомендацій. Отже, люди не втратили інтересу до проблем, які
виникають щодо модернізації освіти в Україні, до державно-політичних про-
блем загалом. Вибір актуальної теми та забезпечення продуктивного спілку-
вання із компетентними співрозмовниками – ще один крок у налагодженні
діалогу із аудиторією. Далеко за межі місцевих тем виходить телепередача “По-
ділля і світ”. Журналістський колектив, що працює над її створенням, не обме-
жується лише регіональними проблемами, а поєднує їх із загальнодержавними.

Щодо тематичної спрямованості освітньо-пізнавальних передач , вона ви-
пливає із сутності складних проблем державного будівництва, потреб радіо-
слухачів: а) у всебічній інформації про Україну на тлі світової цивілізації, її ми-
нуле та сучасне, мову, природ, екологію, створення і функціонування державно-
національних систем освіти, яка побіч формування глибоких знань, повинна
національно виховувати, згуртовувати, об’єднувати людей довкола національної
ідеї, а також б) у прикладній інформації з усіх сфер життєдіяльності україн-
ського суспільства у контексті розвитку інших країн [1, с. 33] Саме такі прин-
ципи є фундаментальним у створенні низки таких освітньо-пізнавальних теле-
радіопередач, як: “Нові імена”, “Жива вода”, “Спочатку було слово”, “Пам’ять
тисячоліть

Відділ національного відродження програм для дітей та юнацтва, який
очолює Семенюк Євгеній Валерійович, готує ряд телерадіопередач: “Молодіжна
хвиля”, “Інформаційний портал”, ток-шоу “Ціна слова”, інтелектуальне “Ток-
шоу”.

Адже у нинішніх умовах агресивного наступу низькопробної антина-
ціональної масової культури саме українське позитивно заряджене слово цих
телерадіопередач допомагає усвідомити молоді її важливу соціальну роль в ук-
раїнських державотворчих процесах, зрозуміти смисл політичних та еко-
номічних реформ, показати що державотворення відкриває нові цілі у житті,
відповідає її духовним і моральним інтересам.

Важливе місце у Хмельницькому телерадіомовленні займають передачі на
релігійну тематику: “Жива вода”, “Голос вічної любові”, “Дзвони православ’я”,
такі передачі допомагають побудувати щирий діалог, який ґрунтується на довірі,
а також засвідчують піклування журналістів про відродження і збереження
людської душі.

Отже, тематична спрямованість Хмельницького обласного телерадіо-
мовлення досить широка; інформаційно-аналітичні програми ознайомлюють з
подіями культурного життя краю, з процесами реформування економіки, з
діяльністю політичних і громадських організацій. Історико-культурні передачі:
“З Подільського кореня”, “Криниця”. “Нове обличчя старого міста”, “Жива во-
да” та інші розповідають про надбання української культури, історичні цінності,
відомих краян. Музичні передачі: “Від серця до серця”, “Музичний олімп”,
“Подільське намисто”, “Мистецька палітра”, “Музика рідного краю” пропону-
ють видатні досягнення української і світової музичної культури. Традиційними
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також є концерти – вітання на замовлення. Використовуючи різноманітні форми
і жанри, редакції будують свої передачі диференційовано, враховуючи духовні
потреби та рівень підготовки своєї аудиторії.

 Державне телерадіомовлення займає одне із важливих місць у збереженні
національного телерадіопростору, адже своїм словом забезпечує розвиток пов-
ноцінного функціонування української мови, стає на захист збереження
національної культури і духовності.
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