Інтерв’ю Юрія Бутусова з Тетяною
Остріковою позитивно вирізняється зпоміж багатьох інших, що ми вже
дослідили у рамках проекту
#ЧитайУважно: журналіст провів цікаву та
змістовну розмову, ставив влучні питання
та проявляв наполегливість у випадках
ухиляння від чітких відповідей. Дещо
закоротку анотацію, що складалася з
трьох невеликих абзаців з анонсом змісту
розмови, ми оцінили на 4 з 5 балів. А от
основний текст інтерв’ю відразу захоплює
увагу читача: Тетяна Острікова намагалася
ухилятися від незручних питань, які
передбачали конкретну відповідь, хто
саме замішаний у контрабандних схемах
на митниці. Бутусов кожного разу
повертався до цих питань та не давав
залишити відповіді без конкретики. «Ви
так обережно кажете, ніби серед цих
людей є представники «Самопомочі», зауважував журналіст. На нашу думку,
саме наполегливий намір отримати чіткі
відповіді вирізняє дане інтерв’ю серед
інших. До того ж, Юрій Бутусов аналізував
відповіді респондента, вказував на
невідповідності, перебільшення та
маніпуляції. Отже, ми із задоволенням
ставимо Юрію Бутусову найвищий бал за
керування темою розмови, а також за
підготовку та компетентність.

Робота Євгена Кузьменко, на нашу
думку, була дещо слабшою, ніж у Юрія
Бутусова.
Анотація
до
інтерв’ю
складалася із двох невеликих абзаців,
які у досить специфічному стилі
розкривали зміст розмови із Вікторією
Сюмар. Варто відзначити, що це вже
третє інтерв’ю Євгена Кузьменка, яке ми
аналізуємо
в
межах
проекту
#ЧитайУважно, тому можемо поділитися
із
вами
спостереженнями
щодо
стилістичних
особливостей
роботи
даного журналіста. На нашу думку, Євген
Кузьменко проводить інтерв’ю у дещо
неформальному стилі, що більше
нагадує просто розмову, що була
записана. Такий формат, можливо, і має
свої переваги, проте, у даному випадку
Кузьменко втратив керування темою
розмови, віддавши пані Сюмар «кермо»
бесіди — саме респондент нерідко
визначала, які питання будуть далі
обговорюватися.
Тож,
за
нашою
оцінкою, із керуванням темою Євген
Кузьменко впорався на 3 бали. Також, на
нашу думку, у цьому інтерв’ю було
забагато простих уточнюючих питань, що
давали можливість Вікторії Сюмар
розкривати свою точку зору, але не
давали
змоги
продемонструвати
високий рівень підготовки журналіста до
даного інтерв’ю.

