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ABSTRACT
The article analyzes the means of creating a negative
evaluation on the materials of the newspaper «Ukraina Moloda».
It is determined that the negative meaning of vocabulary is actively
functioning on the pages of modern newspapers. It is called to
create the reader’s respective mood and influence his opinion. The
operation of lexemes with a negative evaluation is primarily due to
the difficult political and economic situation in Ukraine, the
counter-terrorist operation in the eastern part of the country, as
well as active integration into the international community.
The globalization of information processes, the emergence of
a number of new media tools has led to the fact that the center for
ISSN (print) 2518-7600 ISSN (online) 2524-1060
https://sdc-journal.com
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Засоби створення негативної оцінки на сторінках газети «Україна молода»

the creation of modern Ukrainian literary language in the 21st
century moved to journalism, which became an operational,
dynamic carrier and product of public opinion. Through the prism
of the individual worldview in the newspaper periodicals the most
varied problems of the present are actively reflecting. In the massmedia space the communicative function of language is clearly
realized. Knowledge, represented in it, ideas, views emerged as a
focused social action, accompanied by an expression of positive or
negative assessment.
It was determined that a negative meaningful vocabulary
appears in texts of various subjects: socio-political, economic,
sports, and headlines. Much of this vocabulary is a word with a
figurative meaning that does not have a fixed expression in
lexicographic sources or acquires new meanings, depending on the
context; jargon, used to enhance the emotional impact on the mind
of the reader; and occasional ones – author’s novelties,
emphasizing a clearly negative attitude of the journalist to a
particular event or person and, accordingly, cause a similar attitude
to the reader.
The authors of texts often resort to the use of frankly negative
vocabulary, thereby violating the norms of literary language.
Key words: negative evaluation vocabulary, «Ukraina
Moloda», jargon, occasional, extralinguistic factors.

Постановка проблеми. Глобалізація інформаційних
процесів, поява низки нових засобів масової комунікації
призвела до того, що центр творення сучасної української
літературної мови у ХХІ ст. перемістився в журналістику, яка
стала оперативним, динамічним носієм і продуктом суспільної
думки. Через призму індивідуального світобачення в газетній
періодиці активно відображають найрізноманітніші проблеми
сьогодення. У мас-медійному просторі виразно реалізується
комунікативна функція мови. Репрезентовані в ньому знання,
ідеї, погляди постали як цілеспрямована соціальна дія,
супроводжувана вираженням позитивної чи негативної оцінки.
На початку ХХІ ст. пейоративами активно
послуговуються журналісти. Слова з негативним значенням
використовують у текстах на різні теми, з метою акцентування
уваги читачів на певних негативних процесах, що відбуваються
у сучасному суспільстві, політиці, економіці.
12
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасному
мовознавстві автори часто звертаються до питання
негативнооцінної лексики у мові друкованих ЗМІ.
Функціонуванню відонімів та лексиці з переносним значенням
приділяла увагу М. І. Навальна (Навальна, 2007:324-326).
Жаргонізми в українському мовознавстві досліджувала
Л. О. Ставицька (Ставицька, 2005).
Мета статті. У запропонованій статті ставимо за мету
подати вичерпну характеристику засобів створення негативної
оцінки на сторінках газети «Україна молода».
Виклад основного матеріалу. Через надмірну
жадібність деяких політиків їхня діяльність піддається критиці
в газетних текстах. Для маркування подібних явищ журналісти
газети «Україна молода» використовують лексеми хабар «гроші
або речі, що даються службовій особі як підкуп, плата за
які-небудь злочинні, незаконні дії в інтересах того, хто їх дає»
(СУМ, 1970-1980:7) та хабарництво «одержання хабарів
службовою особою» (СУМ, 1970-1980:7): «Податкові органи
отримали величезну базу ухвалювати нестандартні рішення,
що означає небувалий розквіт хабарництва» (УМ, 9.01.2015);
«Так, позавчора в прес-службі столичної прокуратури
повідомили: керівників дирекції ДП «Укрпошта» затримали за
хабар» (УМ, 14.11.2014).
Без уваги журналістів газети «Україна молода» не
залишається і політична ситуація в сусідній державі –
Російській Федерації – та дії її президента у зв᾿язку з
напруженими стосунками між нашими країнами, у таких
публікаціях теж переважає лексика з негативною оцінкою:
капостити «робити капости» (СУМ, 1970-1980:96); залити за
комір «пити надмірно алкогольні напої, пиячити» (СУМ, 19701980:183), «Ну і як же без США, які завжди капостять Росії,
впливаючи на її відносини з сусідами» (УМ, 5.12.2014); «Бив
дружину і заливав за комір» [про минуле Путіна] (УМ,
20.02.2015).
Функціонування в газетних текстах розмовної лексики з
негативним відтінком надає їм емоційного забарвлення, змушує
читача звернути увагу на ті чи ті події, описані в статтях,
оцінити певні процеси, явища чи осіб. Наприклад, лексему
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13

Засоби створення негативної оцінки на сторінках газети «Україна молода»

цькування дія за значенням цькувати «розм. Переслідувати
кого-небудь різними нападками, наклепами; підмовляти до
ворожих дій, підбурювати проти когось» (СУМ, 1970-1980:259)
вживають у мові газети переважно для негативної
характеристики дій російських політиків, напр.: «Княжицький
поскаржився міліції на цькування з боку російських
пропагандистів» (УМ, 23.03.2015).
Дуже незвичним, але доволі емоційним, видається
використання медичної термінології в переносному значенні
для позначення процесів та станів у політичному житті. Не
виключенням є й газета «Україна молода».
Фобією називають різновид нав᾿язливих станів,
непереборний страх, який не має реального підґрунття при
деяких психічних захворюваннях, іноді при перевтомі (Бибик,
2006:575), однак у деяких політичних текстах нею позначають
«неготовність до якоїсь діяльності», пор.: «Ми проти
політичних фобій, що перетворили Київ на аутсайдера з
децентралізації» (УМ, 16.03.2016).
Негативного відтінку текстам про діяльність Кремля та
дії й процеси в Україні надає лексема шизофренія, яка в
медицині трактується як «тяжке психічне захворювання, яке
характеризується стійкими змінами психіки: порушенням
зв᾿язності психічних процесів, зниженням психічної
активності» (Бибик, 2006:611), напр.: «Навіть Перший
національний практикує «мовну шизофренію», тобто в ефірі
прослідковується як українська, так і російська»
(УМ, 14.09.2016).
Лексемою епідемія зазвичай «позначають масове
поширення якої-небудь інфекційної хвороби або надзвичайно
швидке поширення чогось» (Бибик, 2006:219). У деяких
журналістських текстах нею описують негативні реалії в
банківській сфері країни та соціальні процеси, пор.:
«…епідемія банківських банкрутств, яка трохи вщухла, може
розгорітися з новою силою» (УМ, 16.04.2015).
На початку ХХІ ст. в мові української періодики
активізувалося вживання негативнооцінної лексики для
характеристики економічної cфери. Це пов᾿язано зі складною
економічною ситуацією, що зафіксовано після початку
14
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конфлікту на сході України та у зв᾿язку з великими борговими
зобов᾿язаннями. Щодо текстів на економічну тематику в газеті
«Україна молода», то в ній активного вияву набувають лексеми,
що не мають фіксованого переносного значення, однак у
відповідних контекстах набувають його. Напр.: «В НБУ
заявляють про ліквідацію банків- «пралень» (УМ, 23.03.2015).
«Сума оплати, як для дірявого бюджету, не підйомна» (УМ,
05.11.2014); «Дірку» в бюджеті спричинили також
підприємства видобувної та паливної сфери» (УМ, 11.03.2015).
Лексему пральня зі значенням «підприємство побутового
обслуговування для прання і дальшої обробки білизни» (Бибик,
2006:515) використано для позначення банків, що займаються
приховуванням державних коштів, тобто такі, що проводять
нечесні операції із грішми. Лексемою діра «щілина, отвір у
чому-небудь; перен., зневажл. Про все відстале, запущене в
економічному і культурному відношенні» (Бибик, 2006:307)
позначають негативні процеси в економіці. Поряд вживають й
прикметник дірявий.
Особливій критиці піддаються процеси, пов᾿язані із
грішми та ростом цін. У цій тематиці функціонують лексеми,
що окрім фіксованого переносного значення, набувають й
нового з огляду на сферу використання: стрибати
«перен. Швидко текти по камінню, уступах і т. ін.» (СУМ, 19701980:764), пор.: «…ціни на бензин стрибатимуть разом із
гривнею…» (УМ, 18.12.2014).
Лексема рости, яка тлумачиться як: «ставати більшим на
зріст, довшим, вищим, збільшуватись у результаті життєвого
процесу» (СУМ, 1970-1980:884) у деяких контекстах набуває
негативного значення, напр.: «Все піднімається в ціні, не дивно,
що хліб «виріс» (УМ, 13.03.2015).
Аби надати текстам сучасної періодики емоційного
забарвлення, привернути увагу читача, розставляючи логічні
акценти, автори часто використовують слова, вжиті в
переносному значенні, що мають негативне значення:
викачування «видаляти з чого-небудь воду або якусь рідину, газ
і т. ін. механічним способом (за допомогою насоса, центрифуги
і под.)» (СУМ, 1970-1980:404), напр.: «За ним стоїть величезне
угрупування з викачування грошей платників податків»
(УМ, 05.11.2014).
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Експресивна функція мови набуває нових проявів у
вживанні стилістично зниженої лексики, яка має потужний
експресивно-емоційний потенціал. Для сфери економічного
життя суспільства актуальним стає використання жаргонізмів
для позначення процесів чи дій з грошима: бакси «долари
США» (Ставицька, 2005:44); нелегальщина від нелегал
«продавець без відповідних документів» (Ставицька, 2005:236),
лохотрон «безпрограшна лотерея, яку влаштовують шахраї на
вулиці» (Ставицька, 2005:206), напр.: «Більше того, Україна
навіть може перейти до гіпердевальвації за прикладом
Зімбабве, коли «бакс» коштуватиме тризначне, чотиризначне
число гривень» (УМ, 24.02.2015); «Чиї це «бакси» лежать?
Пенсіонерка клюнула на класичний лохотрон» (УМ,
17.03.2010); «…або займатись «нелегальщиною», що
відбувається найчастіше» [про дії банків для виживання] (УМ,
16.04.2015).
На початку ХХІ ст. в мові українських друкованих засобів
масової інформації фіксуємо активне вживання іншомовних
слів, що мають виразне негативне значення або ж набувають
його у відповідному контексті. Журналісти видання «Україна
молода» також активно послуговуються останніми. У мові
сучасних українських мас-медіа в постійному вжитку
перебувають інновації іншомовного походження, що сприяють
поповненню словникових ресурсів літературної мови і які є
найвиразнішим явищем мовно-літературного розвитку
(Навальна, 2011). Напр.:»…або лінію розмежування
терористи разом із їхніми кураторами з Кремля бажають
проводити вже з урахуванням нових територій…» [про стан
справ на Донбасі] (УМ, 07.11.2014); «Когорта Героїв України
може поповнитись «гідним» представником – талановитим
імітатором патріотичної діяльності на Донбасі
Володимиром Семистягою» (УМ, 16.01.15). Лексема куратор
хоч і вжита в прямому значенні, але йдеться про осіб з Кремля,
котрі керують окупантами на Донбасі, а їхні дії є негативними
щодо цілісності української держави. З метою викриття
показових дій журналісти вживають лексему імітатор, що
негативно характеризує осіб, які створюють видимість певної
діяльності.
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У газетних текстах описуваного видання часто
натрапляємо на вживання слів іншомовного походження, що
описують негативні дії російської влади. Наприклад, для
позначення негативної діяльності російських спецслужб та
пропаганди
вжито
лексеми
сфальсифікований
та
сфальшований, які є похідними від фальсифікація, що
тлумачиться як «умисне викривлення або не правильне
тлумачення тих чи інших явищ, подій, фактів» (Бибик,
2006:562), напр.: «Було зафіксовано факти надання
неправдивих даних до іноземних та міжнародних
правоохоронних органів, що були інспіровані російськими
спецслужбами та сфальсифіковані кримінальні переслідування
у країнах третього світу» (УМ, 23.03.2015). Дії Москви,
спрямовані на залякування європейських країн, позначає
віддієслівний іменник шантаж «залякування погрозою
викрити або розголосити факти, відомості, що можуть
скомпрометувати, зганьбити кого-небудь, з метою одержання
будь-яких вигод; злочин, що полягає у використанні таких дій»
(Бибик, 2006:608) щодо спорудження газогону, напр.: «Москва
продовжує шантажувати Європу та Україну спорудженням
газогону-фантому «Турецький потік» (УМ, 15.04.2015).
У деяких публікаціях
газети «Україна молода»
натрапляємо на іншомовні слова, що позначають дії
міжнародної спільноти у ставленні до Президента Російської
Федерації Володимира Путіна. Для цього було вжито лексему
коаліція «об᾿єднання, союз, угода держав, партій для
досягнення спільної мети» (Бибик, 2006:294) у контексті
саміту ООН, напр: «Путін передчасно втік із саміту «Великої
двадцятки» в Австралії, де світові лідери утворили проти
нього коаліцію» (УМ, 18.11.2014).
Негативного значення надає текстам й вживання лексеми
контрабандист «той, хто здійснює незаконні, таємні
перевезення, займається контрабандою» (Бибик, 2006:312) у
тематиці про окупований Крим, напр.: «Прикордонний Херсон
став справжнім перевалочним пунктом для контрабандистів
із Росії та анексованого Криму» (УМ, 18.12.14).
Особливої уваги у мові української періодики заслуговує
лексема фейк (фейковий), що функціонує в текстах на різну
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тематику. Оскільки трактується вона як «підробка,
фальсифікація, щось несправжнє, неправдиве», то відповідно
має негативне маркування, а отже і тексти, в яких вона
вживається, мають негативну конотацію «Фейкові» вибори
«фейкових» республік» (УМ, 04.11.2014).
Оказіоналізми з негативною оцінкою характеризуються
влучністю використання, інколи навіть дошкульністю та
іронією. Полiтичне життя країни пiддається гострiй критицi на
сторiнках української перiодики, зокрема у виданні «Україна
молода». Використання з цiєю метою оказiоналiзмiв додає
журналiстським текстам емоцiйностi.
Численну групу
становлять iндивiдуально-авторськi назви зовсiм нових
понять, явищ чи предметiв, iнколи осiб. Наприклад, незмінність
влади характеризує новотвір тасамiсть, пор.: «…маємо те
саме, що й ранiше: вiдсутнiсть реформ, вiдiрванiсть влади вiд
громадян, її цинiчнiсть i «тусамiсть» (УМ, 16.04.2015).
Лексемою кнопкодавити та похідним від нього
кнопкодавство описують негативні процеси, що відбуваються
у Верховній Раді, а саме нечесний процес голосування замість
тих депутатів, котрі не присутні на сесії «Боротьба з
«кнопкодавством» у парламентi перейшла в нову фазу»
(УМ, 02.10.2015).
Новотвором міністропад журналісти описують негативні
процеси у кадровому забезпеченні міністерств: «А почався
тутешнiй «мiнiстропад» iще на початку весни»
(УМ, 17.07.2015). З подібним значенням у різних сферах
вживають й лексему типу доляропад. Пор.: «Донецький»
доляропад» (УМ, 26.03.3015). Використання лексеми ротодупи
має чітке негативне забарвлення в темі про утиски влади щодо
малого та середнього бізнесу зі значенням «особи, які не
висловлюють своєї думки через страх приниження», пор.:
«Олiгархiчна влада надалi пресуватиме малих i середнiх
пiдприємцiв, щоб обiдрати їх та перевести в категорiю
люмпенiв, «ротодупiв» (УМ, 16.04.2015).
У переносному значенні вжито оказіоналізм пташкопад
у контексті про збитий літак Малазійських авіаліній над
територією проведення антитерористичної операції, пор.: «А
ось і відеопідтвердження чергового «пташкопаду» [про
збитий Малазійський літак] (УМ, 05.10.2016).
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Осіб, які активно підтримують діяльність Російської
Федерації, позначають новотвори горлопани та рашівці, пор.:
«У четвер, 22 вересня, під проводом горлопанів пана
Червоненка та Суслова рашівці вже провели форум із закликом
відновлення економічних зв᾿язків із Росією» (УМ, 29.09.2016).
У текстах сучасних газет спостерiгаємо оказiональне
творення вiабревiатурних одиниць на позначення деяких подiй
у суспiльствi, зокрема, що стосується проходження
зовнішнього незалежного оцінювання, напр.: «Складнi
ЗНОсини» (УМ, 30.04.2015).
З негативним значенням вжито новотвір змосковщений у
темі про мову нації, оскільки останнім часом триває боротьба
за чистоту української мови, яка, проте, все ж залишається
засміченою російськими словами, напр.: «А ось сутність
суспільства – мова спілкування нації залишається жахливо
змосковщена» (УМ, 23.09.2016).
Відмова від бюрократичних елементів «канцеляриту»
призвела до заповнення утворених лакун елементами інших
стилістичних шарів, зокрема, усно-розмовною та жаргонною
лексикою. Це зумовило активне використання жаргонних
одиниць у мові української періодики. Не виключенням стало
й видання «Україна молода». Саме тому, що номінативна
функція жаргонізмів тісно пов’язана з образністю, вони й
використовуються в мові газет для надання описуваним фактам
і подіям певної оцінки.
Деякі газетні публікації негативно характеризують
сучасних працівників поліції. Це пов᾿язано з певною
бездіяльністю останніх. Із такою метою вжито лексему мент
(«міліціонер, будь-який працівник правоохоронних структур»
(Ставицька, 2005:215), пор «Львівські «менти» взяли «на
гарячому» у справі автозлодіїв співробітника прокуратури»
(УМ, 21.01.2009).
До жаргону відносимо також лексему пресувати («бити
когось» (Ставицька, 2005:273), що в деяких текстах позначає
несправедливе, агресивне ставлення до когось, як наприклад:
«Прихильниць Стуса Юлію Дзенко та Юлію Чаплю тепер
«пресує» донецька міліція» (УМ, 28.04.2014).
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Часто вживаними в текстах на суспільно-політичну
тематику виступають лексеми криша та дах, що мають
однакове значення «1. Голова, мізки, здоровий глузд; 2. Зв᾿язки
у владних та правоохоронних структурах» (Ставицька,
2005:189) та позначають процеси безкарності через наявність
певних зв᾿язків. У мові сучасної української періодики від них
утворено жаргонізм дах, пор.: «У цілому ці забудовники звикли
працювати під «дахом» влади, шантаж їх не здивував, але
вимоги для них були нереальні…» (УМ, 17.02.2016)
Журналісти нерідко у своїх матеріалах послуговуються
одиницями жаргонної мови, бо вона має великий потенціал
виражальних засобів, дає необхідний експресивний ефект,
робить текст конструктивним. Саме через це жаргонізми
притаманні текстам на суспільно-політичну тематику.
Наприклад, для позначення помилки в якійсь діяльності вжито
лексему прокол («невдача, помилка») (Ставицька, 2005:278)
«…як жартували блогери, бідолаху явно покарали за якийсь
«прокол» у роботі…» (УМ, 18.11.2014).
Для позначення дій та способу мислення, що відповідає
радянському часу, газетні тексти послуговуються лексемою
совковий (який відповідає радянському способу життя
(Ставицька, 2005:271): «…їх «європейськість» – це просто
зовнішня атрибутика, в той час як суть і ментальність
залишаються суто «совковими» (УМ, 16.04.2015).
У зв᾿язку з напруженою ситуацією на сході України мова
сучасних засобів масової інформації поповнилась значною
кількістю слів на військову тематику. Жаргонних одиниць у
таких текстах також додалось, зокрема: відморозок
«1. Емоційно та інтелектуально недалека людина, часто
агресивна; 2. Людина, позбавлена моральних принципів; 3.
Член угрупування рекетирів, який бере участь у бойових
операціях» (Ставицька, 2005:87), пор.: «Відморозки»
грабували, а також виконували кримінальні замовлення» (УМ,
25.03.2016); «…є ще політичні морози, бо при владі
залишаються відморозки» (УМ, 04.04.2016).
Виразного негативнооцінного значення набувають тексти,
в яких використано лексеми: пахан «почесний злодій похилого
віку; ватажок злочинно групи» (Ставицька, 2005:249) та
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порожняк «порожня розмова, беззмістовна або брехлива
інформація» (Ставицька, 2005:270), напр.: «З Києва приїздить
народний депутат від БЮТ – пахан, біля нього паханом
працює начальник РУВС і керівник районної прокуратури»
(УМ,
03.07.2009);
«Порожняк»
від
Януковича»
(УМ, 04.06.2010).
Лексеми договорняк («спланована дія для задоволення
чиїхось потреб (часто за гроші))» та лям («мільйон будь-яких
коштів») подають у текстах, що стосуються політичних діячів
та характеризують їх як продажних осіб: «Коли півтора року
тому Богдана включили в список БПП, це було окей, бо був
договорняк із Коломойським (кажуть, підкріплений двома
«лямами» твердої валюти) (УМ, 26.02.2016); «Усе почалося з
того, що партії повключали на виборах за «договорняками» з
олігархами» (УМ, 26.02.2016).
Негативної оцінки набувають тексти, в яких використано
словосполуку мочити в сортирі «жорстоко й безпощадно
розправлятися з кимось» (Ставицька, 2005:222) щодо дій
Російської Федерації: «Вона щосекунди має працювати, когось
закопувати в асфальт, мочити в сортирі, «фігачити»
танками, репресувати, насилати загони «тітушок», гноїти в
тюрмах» [про дії Росії] (УМ, 5.12.2014); «Не виключено, що
оточення президента Росії, заради своєї безпеки і збереження
мільярдних статків, проведе операцію під кодовою назвою
«Кремлівський карлик» і «зачистить» або «замочить у
сортирі» Путіна так як було ліквідовано колишнього
терориста №1 Усаму бен Ладана у ході операції «Спис
Нептуна» (УМ, 05.10.2016).
Суржик
становить
загрозу
для
нормального
функціонування української літературної мови, яка й досі
перебуває під тиском російської. «Піджинізація мови – типовий
наслідок співіснування мов, одна з яких зазнає тривалого й
спланованого тиску як упосліджена мова колонізованого
народу. Український піджин – суржик, – маючи свою
специфіку, став об’єктом лінгвістичних досліджень вже на
етапі тотального поширення, загрозливого для життя
національної мови» (Дзюбишина-Мельник, 2010:16).
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Мовознавці констатують той факт, що використання
суржику в мові періодики – постійне явище, яке не так легко
викорінити.
Найактивнішого вияву в аналізованому друкованому
засобі масової інформації набуває лексема папєрєдніки, яку
асоціюють із колишнім прем’єр-міністром Миколою Азаровим.
Політичні тексти, в яких використовується ця лексема,
набувають ще більшого експресивно-негативного забарвлення,
оскільки характеризує попередніх владних діячів, які залишили
після себе лише розруху, пор.: «…як ми спромоглися
докотитися до таких «європейських стандартів» і кому, окрім
«папєрєдніків», маємо за те дякувати» (УМ, 3.11.2015);
«Якщо вони не хочуть позбутися крісел у такий спосіб, як це
зробили їхні «папєрєднікі», саме час припинити узурпацію
повноважень і перерозподіл фінансових та ресурсних потоків,
про який нещодавно казав Сергій Лещенко» (УМ, 11.12.2015).
Дії когось, хто може без особливих зусиль вирішити якесь
питання, відображено лексемою порєшати. Негативного
маркування вона набуває, коли вживається у контексті про
уряд, пор.: «Адже український уряд уже все «порєшал»
(УМ, 18.11.2015).
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Таким чином, відмічаємо активне функціонування
негативнооцінної лексики на шпальтах газети «Україна
молода», що насамперед пов’язано із напруженою ситуацією в
країні, впливом позамовних чинників та кризою в політичному
та економічному житті. Уживання подібної лексики покликане
створити відповідні настрої та погляди в читачів, доступно
донести важливу інформацію та викликати бажані емоції.
Окрім того, саме негативнооцінна лексика якнайкраще передає
реалії сучасної України та за нашими спостереженнями
становить значну частку у друкованих ЗМІ, зокрема у виданні
«Україна молода».
Однак, питання появи в мові газет негативнооцінної
лексики потребує подальших розвідок, у зв’язку з
демократизацією суспільства та використанні журналістами
все нових засобів, для створення відповідних настроїв.
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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано засоби створення негативної
оцінки на матеріалах газети «Україна молода». Визначено, що
негативнооцінна лексика активно функціонує на сторінках
сучасних газет. Саме вона покликана створити в читача
відповідні настрої та вплинути на його думку. Функціонування
лексем з негативною оцінкою зумовлено, передусім, складною
політичною та економічною ситуацією в Україні, проведенням
антитерористичної операції на сході країни, а також
активною інтеграцією до міжнародної спільноти.
Було визначено, що негативнооцінна лексика виявляється
в текстах різних тематик: суспільно-політичній, економічній,
спортивній та заголовках. Значна частина такої лексики – це
слова з переносним значенням, які не мають фіксованого вияву
в лексикографічних джерелах або ж набувають нових значень,
залежно від контексту; жаргонізми, вжиті для підсилення
емоційного впливу на свідомість читача; та оказіоналізми –
авторські новотвори, що підкреслюють виразно негативне
ставлення самого журналіста до певної події чи особи і,
відповідно, викликають подібне ставлення в читача.
Зроблено висновки, що автори текстів часто вдаються
до використання відверто негативної лексики, порушуючи
таким чином норми літературної мови.
Ключові слова: негативнооцінна лексика, газета
«Україна
молода»,
жаргонізми,
оказіоналізми,
екстралінгвальні чинники.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы средства создания
негативной оценки в материалах газеты «Украина молодая».
Определено, что негативнооценочная лексика может активно
функционирует на страницах современных газет. Именно она
призвана создать у читателя соответствующие настроения
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и повлиять на его мнение. Функционирование лексем с
негативной оценкой обусловлено, прежде всего, сложной
политической и экономической ситуацией в Украине,
проведением антитеррористической операции на востоке
страны, а также активной интеграцией в международное
сообщество.
Было определено, что негативнооценочная лексика
может присутствовать в текстах разных тематик:
общественно-политической, экономической, спортивной и
заглавиях. Значительная часть такой лексики – это слова с
переносным значением, которые не имеют фиксированного
проявления в лексикографических источниках или
приобретают новые значения в зависимости от контекста;
жаргонизмы, которые употребляют для усиления
эмоционального воздействия на сознание читателя; и
окказионализмы
–
авторские
новообразования,
подчеркивающие отчетливо негативное отношение самого
журналиста к определенному событию или личности и,
соответственно, вызывают подобное отношение у читателя.
Авторы текстов часто прибегают к использованию
откровенно негативной лексики, нарушая таким образом
нормы литературного языка.
Ключевые слова: негативнооценная лексика, газета
«Украина
молодая»,
жаргонизмы,
окказионализмы,
экстралингвистические факторы.
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aBSTracT
It is found out that occasionalisms or individual author’s
innovations are a kind of neologisms. In the 70–80’s of the 20th
century linguists noted that author’s neologisms were rarely used
in the publicistic style, in particular in the language of the press.
The purpose of their introduction in the language of newspapers
and magazines is the desire to enhance the expression of the
utterances, to give the expressiveness of the stenciled and stamped
language of the newspapers. It is investigated that at present
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Occasionalisms in the language of the ukrainian press in the
early ХХІ century: functional and stylistic aspect

linguists record an active use of the occasional vocabulary that is
caused by many factors of an extra- and inter-language character.
Occasionalisms are expressively colored words, formed on
the basis of the already existing words or phrases in the language,
often with a violation of the linguistic norms. Unlike neologisms,
they have a novelty which is preserved regardless of the real time
of their formation. There are some criteria of the distinguishing
neologisms and occasionalisms: neologisms are lexical units of the
language and speech, and occasionals are mere speech; the
presence of the author is not essential for the neologisms, and it is
essential for the occasionalisms. Neologisms have out-of-text and
textual significance, and occasionalisms are only textual; the
novelty of neologisms is primarily due to the novelty of detonate,
and the novelty of occasionalisms – with the unusual combination
of the morphemes and components of the words; the freshness of
the neologisms subsequently disappears as a result of their complete
lexicalization.
The article also gives an analysis of the occasional words,
among which there is a large number of the compound words that
are the result of the trend of the linguistic economy. Among the
occasionalisms, the law of saving language energy is above all
found in the word formation, because complex words are compact
in shape and their meaning is easily perceived by the reader.
The activation of the occasionalisms has been recorded
mainly in the thematic groups, where the assessment of the work of
well-known politicians and public figures is given: «Ukrainian and
Russian relations», «Characteristics of the authorities», «Social
and political events», «International relations», «Crime»Culture
and leisure».
It is concluded that the most numerous group of
occasionalisms is formed by the nouns, much less by the verbs and
adjectives. The usage of the noun occasionalisms is caused by a
need to nominate new realities, objects, phenomena, concepts, their
properties, etc. They occur by involving all forms of the word
formation which are available in the Ukrainian language, but the
most productive is affixation, the basis and words formation.
Keywords: occasional vocabulary, the language of the press,
the 21st century, the ways of word formation, thematic groups,
expressively colored words, the law of language saving.
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Оказіоналізми в мові української преси початку ХХІ століття:
функціонально-стилістичний аспект

постановка проблеми. У публіцистичному стилі
акумульовані слова з різними стилістичними функціями,
зокрема, у мову ЗМІ активно проникають оказіоналізми. Вони
увиразнюють текст та привертають увагу читача.
Оказіоналізми – це незвичні та експресивно забарвлені
слова, утворені на основі вже існуючих у мові слів або
словосполучень інколи з порушенням мовних норм. Від
неологізмів їх відрізняє новизна, збережена незалежно від
реального часу їх утворення (Українська мова, 2004: 432).
А. В. Янков називає критерії розмежування неологізмів та
оказіоналізмів: 1) неологізми є лексичними одиницями мови й
мовлення, а оказіоналізми – лише мовлення; 2) для неологізмів
наявність автора не є суттєвою, а для оказіоналізмів – вона
суттєва; 3) неологізми мають позатекстове й текстове значення,
а оказіоналізми лише текстове; 4) новизна неологізмів
пов’язана передусім з новизною денотата, а новизна
оказіоналізмів – з незвичністю поєднання морфем та
компонентів слів; 5) свіжість неологізмів згодом зникає
внаслідок їхньої повної лексикалізації (Янков, 2004: 9).
Виникнення оказіоналізмів у мові ЗМІ – процес
безперервний і тривалий, адже швидко реагує на зміни в
суспільстві, тож потребує постійного вивчення. Саме це
зумовлює актуальність дослідження.
метою розвідки є вивчення питання вживання
оказіоналізмів у мові вітчизняної періодики початку ХХІ
століття. Для досягнення поставленої мети передбачено
розв’язання
завдань:
визначити
шляхи
утворення
оказіональних лексем у публіцистичних текстах початку ХХІ
століття; з’ясувати їхню роль у різних тематичних групах
статей вітчизняних друкованих ЗМІ.
аналіз останніх досліджень і публікацій. У мовознавчій
науці існує немало розвідок про оказіоналізми, у яких
досліджено шляхи їхнього утворення, сфери поширення,
диференціацію неологічних термінів, визначені причини
виникнення та окреслені функції. Уживання оказіоналізмів у
мові ЗМІ аналізують Л. А. Дядечко (Дядечко, 2009),
Н. Ф. Клименко (Клименко, 2008), Ж. В. Колоїз (Колоїз, 2007),
М. І. Навальна (Навальна, 2011), О. А. Стишов (Стишов, 2003),
О. Г. Тодор (Тодор, 2012), О. М. Турчак (Турчак, 2005) та ін.
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виклад основного матеріалу дослідження. Виникнення
індивідуально-авторських новотворів у ЗМІ – процес
безперервний і тривалий, адже мова швидко реагує на зміни в
суспільстві, тож потребує постійного вивчення.
Демонстрацією постійного прагнення до небуденного та
оригінального способу вираження думки називає процес
утворення оказіоналізмів Ж. В. Колоїз. За її словами, це
прагнення спонукає до пошуку таких стилістичних прийомів,
що сприяли б додатковій інтенсифікації виразності
(Колоїз, 2007:100). За О. М. Турчак, оказіоналізми мають
характерні такі ознаки: належність до мовлення,
утворюваність, залежність від контексту, одноразовість і
нерегулярність використання, ненормативність, незвичність і
новизна,
експресивність,
індивідуальна
належність
(Турчак, 2005:8). Подібні особливості називає науковець
Л. А. Дядечко, яка досліджує оказіоналізми в сучасних
рекламних текстах (Дядечко, 2009:82).
Велику кількість серед цієї лексики становлять складні
слова, адже можуть бути результатом дії тенденції мовної
економії. З-поміж оказіоналізмів закон економії мовної енергії
передусім виявлений у словоскладанні, адже складні слова є
компактними за формою, а їхнє значення легко сприймається
читачем.
Процес активного вживання оказіоналізмів у мові
української періодики триває в другому десятилітті ХХІ ст. На
їхні приклади натрапляємо в тематичних групах: «Українськоросійські відносини», «Характеристика представників влади»,
«Суспільно-політичні події», «Міжнародні відносини»,
«Кримінал», «Культура та дозвілля».
Найбільш численну групу оказіоналізмів складають
іменники, значно менше дієслів та прикметників. Уважаємо,
що перевага іменникових оказіоналізмів викликана потребою
номінувати нові реалії, предмети, явища, поняття, їхні
властивості тощо. Їхнє виникнення відбувається за участю всіх
наявних в українській мові способів словотворення, однак
найбільш продуктивно виявляють себе афіксація, осново- та
словоскладання.
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У тематичній групі «Українсько-російські відносини»
автори нерідко називають принизливими словами В. Путіна.
Наприклад, оказіоналізм недоцар утворений за допомогою
власне
дієслівного
префікса
недо-.
Лексема
з
негативнооцінною конотацією номінує особу, що є поганим
керівником держави, напр.: На екрані бачимо Путіна,
обрамленого синьо-жовтими портретами Януковича, і цей
«недоцар» читає дитячим голосом віршика («Україна молода»,
20.11.2014). Однак цим негативні назви В. Путіна не обмежені.
Автори використовують оказіоналізми, спродуковані від
прізвища російського президента: путінобачення, чоловічокпутікантроп. Лексема путінобачення утворена за допомогою
телескопії. Слово має два усічені компоненти: перший путінолежить в основі віднонімного прикметника путінський ‒ «той,
хто належить Путіну або перебуває під його контролем»;
другий компонент оказіоналізму -бачення є усіченою
частиною слова телебачення («передавання зображень на
відстань за допомогою засобів електро- або радіозв’язку»
(Словник української мови, 1979:60)), тому оказіоналізм
тлумачимо як «перебування людей під контролем політики
В. Путіна». Юкстапозит чоловічок-путікантроп має дві
частини: зменшено-пестливу лексему чоловічок (ужиту
навмисно, аби підкреслити низький ріст В. Путіна і його
ницість як людини) та оказіоналізм путікантроп, утворений
від прізвища путін і компонента -антроп: «друга частина
складних слів, що означає: «викопна людина» (Бибик, 2006:46).
Оказіоналізм путікантроп тлумачимо як «путіноподібна
людина з низьким рівнем розвитку», напр.: … у багатьох росіян
контакт з батьками абсолютно втрачено, – ті під повним
контролем путінобачення» («Кримська Світлиця», 4.03.2016);
Замість того, щоб «язви мира ізціляти» (за Шевченком),
маленький чоловічок-путікантроп узявся несамовито їх
множити: Придністров’я в Молдові, Абхазія й Південна
Осетія в Грузії, Крим, Луганська й Донецька області в Україні
(«Україна молода», 18.11.2015). Лексеми недоцар і чоловічокпутікантроп є образливими, вони підсилюють вираження
негативного ставлення авторів до В. Путіна: зневагу,
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презирство та зверхність. За допомогою оказіоналізму
путінобачення висловлене несхвалення авторитарних методів
правління російського президента.
У цій же тематичній групі фіксуємо оказіоналізм,
спродукований за допомогою телескопії, ‒ Гейропа. У слові
поєднані дві усічені частини: жаргонізм, що позначає
належність до гомосексуалістів або підтримку їхнього руху,
«гейський», та власна назва «Європа», напр.: Простіше з
Лавровим. Ховаючись за спинами лідерів держав, мабуть, щоб
не потрапити на офіційні фото й не ошелешити російських
ворогів «Гейропи» наліпочкою «Я Шарлі» («Український
тиждень», 15.01.2015). Слово має іронічний відтінок, воно
передає глузування автора з людей, які агресивно налаштовані
проти Європи, її жителів та їхнього ліберального ставлення до
сексуальних меншин.
У тематиці «Українсько-російські відносини» поширеним
оказіоналізмом є рашист, утворений суфіксальним способом.
Його твірна основа походить від англійського слова Russia, що
означає Росія, до неї додано суфікс -ист, звідси слово –
рашист. Визначаємо семантику оказіоналізму: «учасник чи
прихильник політичної ідеології Російської Федерації, що
ґрунтується на принципах вищого призначення російської
цивілізації та підтримує концепцію «русского мира». Поза тим,
на нашу думку, лексему утворено за зразком іменника
фашист – «прибічник, прихильник фашизму; член
фашистської організації» (Словник української мови,
1979:571), напр.: Блукаючий інтернетом плакат з
червоноармійцем, що обіцяє: «Перемогли фашистів –
переможемо й рашистів» – це прикольно, але повертає нас до
тієї ж таки радянсько-російської парадигми («Кримська
Світлиця», 13.05.2016); Крім того, почавши акцію, її учасники
чогось забули про полонених. Та й про тих людей, які з певних
причин залишилися на тимчасово окупованій території й
чекають визволення від рашистів («Урядовий кур’єр»,
1.03.2017).
Оказіоналізм
рашист
в
українських
публіцистичних текстах виступає засобом вираження
негативного емоційного стану мовця, що репрезентує відразу
та зневагу до ворогів, проти яких ідеться в тексті.
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Нерідко в мові української преси другого десятиліття
ХХІ ст. функціонують оказіоналізми, які належать до
стилістично-зниженої лексики: майдаун, майданутий,
майданутий, покомуніздити. У 2013-2014 роках у нашій країні
відбулися акції протесту, які отримали назву Майдан, або
Євромайдан. З того часу противники тих подій та громадяни
Російської Федерації, які мають негативне ставлення до
українців, почали вигадувати на них різні образливі слова:
майдаун, майданутий. Іменниковий оказіоналізм майдаун
утворено за допомогою телескопії внаслідок приєднання
усіченої частини від власної назви Майдан ‒ май-, та слова
даун, що є складовою словосполуки синдром Дауна, напр.: Ну,
ніяк це не збігалося з образом страшних «майдаунів»!
(«Чорноморські новини», 7.03.2015); На відміну від тверджень
сьогоднішньої кримської влади, що кримська Самооборона
з’явилася, мовляв, як реакція на загрозу з боку майдаунів,
насправді її почали формувати на півострові ще в жовтні 2013
року («Кримська Світлиця», 3.03.2017). На нашу думку,
лексема даун вульгаризує оказіоналізм майдаун, через що
мовна одиниця переходить до стилістично зниженої лексики.
Прикметниковий оказіоналізм майданутий походить від
дієслова майданути, який А. М. Нелюба в «Словнику лексикословотвірних інновацій» (2014 року) тлумачить як «миттєву,
разову дію, пов’язану з Майданом (про усунення від влади під
тиском Майдану)» (Нелюба, 2015:112). Тому значення
оказіоналізму майданутий трактуємо як «зневажлива назва
тих, хто брав участь у подіях Майдану під час усунення влади».
У слові майданутий відбулася ад’єктивація дієприкметника,
що перейшов до розряду прикметника, напр.: ...з їхніх розмов
ставало зрозумiлим, що вони є колишніми «беркутівцями», які
обшукуваним і затриманим, окрім усього, заявляли:
«Дострибалися, майдануті!» («Україна молода», 10.11.2015);
Міліція на яких місцях була, на тих і залишилася. Казали нам:
«Ви ж майдануті, ви ж знову підете туди воювати»
(«Український
тиждень»,
13.06.2015).Оказіоналізм
майданутий теж є образливим словом, яке належить до
стилістично-зниженої лексики.
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Оказіональне дієслово, що вживають у публіцистичних
текстах про українсько-російські відносини, покомуніздити
утворене від слова комунізм за аналогією до обсценної лексики
та має значення: «повернутися до комуністичного минулого»,
напр.: Ще покомуніздимо! На окупованій бойовиками
території Донбасу в селищі Кринична створили перший
колгосп («Україна молода», 15.04.2015). Оказіоналізм
покомуніздити є звульгаризованою лексемою, спродукованою
автором задля висловлення презирства до описуваної події.
Як зауважує Л. О. Ставицька, нинішнє суспільство
схвильоване пандемічним поширенням нецензурної лексики в
різних сферах українського соціуму, «яке набуває ознак
соціальної катастрофи, природно виливається в доволі
регулярні журналістсько-письменницькі дискурси на шпальтах
періодики й викликає справедливе занепокоєння науковців»
(Ставицька, 2008:13).
У мові друкованих мас-медіа при описі українськоросійських відносин нерідко дієслова утворюють від власних
назв. Оказіоналізм обандеритися є похідним від прізвища
українського політичного діяча С. Бандери. У продукуванні цієї
лексеми задіяний префіксально-суфіксально-постфіксальний
спосіб (до основи додано префікс о-, дієслівний суфікс -и- та
постфікс -ся). Оскільки останніми роками росіяни називають
українців бандерівцями, що тлумачимо як «націоналістично
налаштований українець», то оказіональне дієслово
обандеритися, на нашу думку, має значення: «набути рис
бандерівця, українця», напр.: А я, на їхній погляд, вже
достатньо «обандерився». Усе ж таки понад 10 років служив
та проживав на Волині, в одному з найпатріотичніших
куточків країни, – говорить Ігор Підлісний («Віче», 06.2016).
У текстах тематичної групи «Міжнародні відносини»
вживають оказіоналізм білорусизувати, утворене від власної
назви Білорусь. Лексему спродуковано за допомогою
суфіксального способу (суфікс -изува-). Більшість дієслів із
суфіксами -ізува-(-изува-) мають перехідне значення та
утворені за зразками структурно-семантичних словотвірних
типів: дієслова зі значенням «забезпечувати чи охоплювати
тим, на що вказує твірна основа мотивувального іменника»;
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дієслова зі значенням «досягати того або перетворювати в те,
на що вказує твірна мотивуюча іменникова основа»
(Жовтобрюх, 1979:177-178). Тому оказіоналізм білорусизувати
витлумачуємо так: «надавати білоруських ознак», напр.:
президент Білорусі ... трохи заграє з опозицією, трішки
білорусизує схід (там почали частіше зустрічатися
білоруськомовні вивіски) («Кримська світлиця», 4.12.2015).
Аналізовані оказіоналізми обандеритися та білорусизувати
вжиті в переносному значенні; їх об’єднує спільне значення
«набувати рис кого- чи чого-небудь».
В українських мас-медіа для вираження негативної
оцінки широко вживають оказіоналізми, серед яких більшість –
іменникових (88 %), утворених за допомогою афіксального
способу словотворення й осново- та словоскладання.
Найпродуктивнішими в системі афіксального словотвору є
суфіксальний та префіксально-суфіксальний, незначна
кількість лексем утворена за допомогою префіксального та
префіксально-постфіксального способів. Цінним мовним
матеріалом є іменникові оказіоналізми, що є складними
словами. Оказіональні композити сформовані за зразком
«іменник+іменник», «іменник+займенник». Крім того, ефекту
оказіональності при створенні нових лексем автори досягають,
використовуючи такі способи, як телескопія, аналогія,
зрощення, графіксація. Менш уживаними в публіцистичних
текстах є дієслова (9 %) та прикметники (3 %), у продукуванні
яких задіяні префіксально-суфіксально-суфіксальний та
суфіксальний способи.
Оказіоналізми проникають у тематичні групи громадськополітичного характеру: «Суспільно-політичні процеси»,
«Характеристика представників влади», «Українсько-російські
відносини», «Кримінал» та «Міжнародні відносини», у яких
лексеми виконують експресивну та компресивну функції.
Переважно всі оказіоналізми наділені негативним значенням,
виражаючи осуд, зневагу, докір чи насмішку автора. Деякі з них
є звульгаризованими одиницями та виражають грубість,
зокрема до конкретного об’єкта презирства. Часом
оказіоналізми утворені від власних назв: прізвищ відомих
політичних діячів, історичних осіб, назв країн, назви
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протестної акції тощо. У тематичній групі про культуру та
дозвілля оказіоналізми наділені нейтральним значенням та
виконують інформативну функцію.
Творення оказіоналізмів відображає закон мовної
економії, що дозволяє передати конкретне поняття у формі
одного знака, що подібний до синонімічної описової
конструкції. За допомогою мовної економії відбувається
ущільнення інформації та досягається оптимізація її передачі.
висновки та перспективи подальших розвідок. Отже,
оказіоналізми активно проникають у мову друкованих ЗМІ.
Їхня поява зумовлена позамовними чинниками соціального,
комунікативного та психологічного характеру. Оказіоналізми є
незвичними, експресивно забарвленими словами, які поновому й оригінально називають предмети, явища дійсності,
але вони спродуковані з порушенням законів словотворення чи
мовної норми.
Проведене дослідження не вичерпує всіх проблем,
пов’язаних із функціонуванням оказіональних слів у мові
преси. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в
детальному вивченні вживанні цієї лексики у заголовках
періодики.
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анОТацІя
У статті з’ясовано, що оказіоналізми, або
індивідуально-авторські новотвори, є різновидом неологізмів.
У 70–80-х роках ХХ ст. мовознавці зазначали, що індивідуальні
неологізми в публіцистичному стилі, зокрема в мові преси,
уживали рідко. Метою їх уведення в мову газет і журналів є
прагнення посилити експресію вислову, надати експресивності
трафаретній і заштампованій мові газет. Досліджено, що в
нинішній час мовознавці фіксують активне використання
оказіональної лексики, зумовлене багатьма чинниками
позамовного та внутрішньомовного характеру.
Оказіоналізмами називають експресивно забарвлені
слова, утворені на основі вже існуючих у мові слів або
словосполучень, часто з порушенням мовних норм. На відміну
від неологізмів, їм притаманна новизна, збережена незалежно
від реального часу їх утворення. Існують критерії розрізнення
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неологізмів та оказіоналізмів: неологізми є лексичними
одиницями мови й мовлення, а оказіоналізми – лише мовлення;
для неологізмів наявність автора не є суттєвою, а для
оказіоналізмів – вона суттєва; неологізми мають
позатекстове й текстове значення, а оказіоналізми лише
текстове; новизна неологізмів пов’язана передусім з новизною
денотата, а новизна оказіоналізмів – з незвичністю поєднання
морфем та компонентів слів; свіжість неологізмів згодом
зникає внаслідок їхньої повної лексикалізації.
У розвідці здійснено аналіз оказіональних слів, серед яких
велику кількість становлять складні слова, що є результатом
дії тенденції мовної економії. З-поміж оказіоналізмів закон
економії мовної енергії передусім виявлений у словоскладанні,
адже складні слова є компактними за формою, а їхнє значення
легко сприймається читачем.
Активізацію оказіоналізмів зафіксовано переважно в
тематичних групах, у яких дається оцінка роботі відомим
політикам та громадським діячам: «Українсько-російські
відносини», «Характеристика представників влади»,
«Суспільно-політичні події», «Міжнародні відносини»,
«Кримінал», «Культура та дозвілля».
Зроблено висновки, що найбільш численну групу
оказіоналізмів складають іменники, значно менше дієслів та
прикметників. Перевага іменникових оказіоналізмів викликана
потребою номінувати нові реалії, предмети, явища, поняття,
їхні властивості тощо. Їхнє виникнення відбувається за
участю всіх наявних в українській мові способів словотворення,
однак найбільш продуктивно виявляють себе афіксація,
осново- та словоскладання.
Ключові слова: оказіональна лексика, мова преси, ХХІ
століття, способи словотворення, тематичні групи,
експресивно забарвлені слова, закон мовної економії.

аннОТация
В статье установлено, что окказионализмы, или
индивидуально авторские новообразования, являются
разновидностью неологизмов. В 70-80-х годах ХХ в. языковеды
отмечали,
что
индивидуальные
неологизмы
в
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публицистическом стиле, в частности в языке прессы,
употребляли редко. Целью их введения в язык газет и журналов
является стремление усилить экспрессию высказывания,
предоставить
экспрессивность
трафаретного
и
заштампированного языка газет. Доказано, что в настоящее
время языковеды фиксируют активное использование
окказиональной лексики, что обусловлено многими факторами
внеязыкового и внутриязыкового характера.
Окказионализмами называют экспрессивно окрашенные
слова, образованные на основе уже существующих в языке слов
или словосочетаний, часто с нарушением языковых норм. В
отличие от неологизмов, им присуща новизна, сохранена
независимо от реального времени их образования.
Существуют критерии различения неологизмов и
окказионализмов: неологизмы являются лексическими
единицами языка и речи, а окказионализмы – только речи; для
неологизмов наличие автора не является существенной, а для
окказионализмов – она существенна; неологизмы имеют
внетекстовое и текстовое значение, а окказионализмы только
текстовое; новизна неологизмов связана прежде всего с
новизной денотата, а новизна окказионализмов – с
необычностью сочетания морфем и компонентов слов;
свежесть неологизмов впоследствии исчезает вследствие их
полной лексикализации.
В разведке осуществлен анализ окказиональных слов,
среди которых большое количество составляют сложные
слова, что является результатом действия тенденции
языковой экономии. Среди неологизмов закон экономии
языковой энергии прежде всего обнаружен в словосложении,
ведь сложные слова являются компактными по форме, а их
значение легко воспринимается читателем.
Активизация
окказионализмов
зафиксирована
преимущественно в тематических группах, в которых дается
оценка работе известным политикам и общественным
деятелям:
«Украинско-российские
отношения»,
«Характеристика представителей власти», «Общественнополитические события», «Международные отношения»,
«Криминал», «Культура и досуг».
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Сделаны выводы, что наиболее многочисленную группу
неологизмов составляют существительные, значительно
меньше глаголов и прилагательных. Преимущество именных
окказионализмов вызвана потребностью номинировать новые
реалии, предметы, явления, понятия, свойства и тому
подобное. Их возникновение происходит с участием всех
имеющихся в украинском языке способов словообразования,
однако наиболее продуктивно проявляют себя аффиксация,
осново- и словосложение.
Ключевые слова: окказиональная лексика, речь прессы,
XXI век, способы словообразования, тематические группы,
экспрессивно окрашенные слова, закон языковой экономии.
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ABSTRACT
The article deals with the analysis of the new borrowed
lexemes which derive from the sport lexis of the English language,
particularly from the football thematic.
The problem of the emergence of anglicisms in the modern
Ukrainian language is relevant to the contemporary Ukrainian
linguistics. Due to the globalization processes, which influenced on
Ukraine, lexical borrowing never stops and enriches Ukrainian
vocabulary with new words and notions. One of the most important
problems of the modern Ukrainian linguistics is the problem of the
differentiation of the newest borrowed lexemes as there are being
adopted not just specific words but whole units of a foreign lexis.
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Research of the lexical borrowings usage in the discourse of a
modern Internet mass media is very important as it is mainly the
Internet that provides new borrowed lexemes to the speakers.
There are many sport terms derived from different kinds of
sport in the discourse of the Ukrainian Internet mass media. A vast
majority of them is the sports terms borrowed from the foreign
languages. The reason for that lies in the fact that there is a lack of
Ukrainian equivalents for the new borrowed lexemes. Moreover, a
big amount of an international information about sport boosts the
actualization of the borrowed terms. Furthermore, it is worth noting
that borrowed sport terms derive from different kinds of sport. Thus,
for instance, huge popularity of football among the Ukrainian
people became the reason for the emergence of many football terms
in the Internet mass media of Ukraine.
The aim of this research is to analyze the borrowed lexemes
of football thematic retrieved from the texts of a modern Ukrainian
Internet media.
It is proved that the discourse of a contemporary Ukrainian
Internet mass media is filled with the football lexemes derived from
the English language – there are not just some particular terms but
whole lexical-semantic subgroups of them. Moreover, it is proved
that borrowed football terms are used not only in a sport mass
media but they are also widely spread in political and social
thematic.
Key words: contemporary Ukrainian language, journalistic
style, Internet mass media, lexical borrowings, anglicisms, football
terms.

Formulation of the problem. Functioning of the foreign
borrowed lexemes is relevant for the contemporary Ukrainian
linguistics. Borrowing of words has always been natural for all
languages but, during the last two decades, penetration of foreign
words to the Ukrainian language is constantly increasing. Due to
the several extralinguistic factors, most part of the borrowed words
consists of the anglicisms. English language lexemes began to
appear in the Ukrainian discourse in the 19th century but back then
lexical borrowing was not so intense. The amount of anglicisms
drastically increased after the dissolution of the Soviet Union in the
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end of the 20th century. Anglicisms began to enrich the Ukrainian
lexicon due to fall of the so-called ‘Iron Curtain’ when Ukraine
established its own economic, political and cultural relations with
other countries.
Linguists have different opinions about the usage of
anglicisms. Some researchers think positively of lexical borrowing
(Панасюк) while others do not approve this linguistic phenomenon
and blame authors and journalists for the excessive and often
inappropriate usage of the ‘trendy’ foreign words (Дьолог).
Nevertheless, the number of borrowed lexemes keeps growing and
linguists have to deal with new problems concerning their usage.
One of such problems is the problem of the lexical
differentiation of the newest borrowed words as one borrows not
just some random words but whole lexical layers. Besides, it is
worth noting that borrowed lexemes «are creatively edited and
adapted to the new environment which proved to be strong enough
to alter something new» (Навальна, 2011:55). Foreign lexemes do
not just adapt to the linguistic norms of the recipient language but
can also obtain a brand-new semantics and can be used in different
functional styles of the contemporary Ukrainian language. Mass
media contribute a lot to the diffusion of a new borrowed lexemes
as they present them to the readers (Навальна, 2011:55). The
Internet also plays an important role in popularization of foreign
words. That is why in this article we focus on the lexemes which
occur in the discourse of the Internet media as today they are far
more popular and spread than the printed newspapers.
Analysis of the recent researches and publications. There
are many researches devoted to the problem of functioning of the
borrowed lexemes in the Ukrainian language.
Many linguists studied the reasons for the emergence of
foreign words. This problem was researched by L. M. Arkypenko
(Архипенко, 2005:55-62), N. V. Hudyma (Гудима), V. P. Simonok
(Сімонок, 2000:226) and others.
Such linguists as L. D. Malevych (Малевич, 2010),
M. I. Navalna (Навальна, 2011:55-64), S. A. Fedorets (Федорець,
2005) and others researched the functioning of foreign lexemes in
different terminological systems.
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T. van Deik (Дейк, 1989), T. S. Droniaeva (Дроняєва, 2003),
L. R. Duskaeva (Дускаєва, 2013), H. Y. Solganik (Солганік, 1997)
and others studied the specifics of the news texts.
Functioning of the sport terms in mass media drew attention
of many linguists. O. A. Styshov (Стишов, 1997), I. T. Yankiv
(Янків, 2000), I. I. Dykan (Дикань, 2003), I. E. Dubchak (Дубчак,
2009), M. I. Navalna (Навальна, 2011: 106-112) researched
dynamic processes in the modern Ukrainian sport lexicon.
However, functioning of the anglicisms on the Internet media
and their lexical differentiation remains insufficiently studied
although there are lots of works devoted to this issue.
The purpose of the article. The aim of this article is to
analyze the football terms, which were borrowed from the English
language, in the texts of the modern online Ukrainian mass media.
Main text. Mass media uses the most stylistically diverse
lexis comparing to other genres. Here one can find lexis derived
from all functional styles of the Ukrainian language. Such variety
can be explained by the wide range of topics covered in the mass
media. There are social-political terms, phraseology, neologisms,
trendy words, slogans, foreign words etc. (Грицай: 39).
The beginning of the 21st century is characterized by the
increasing of the new sport terms and semantic structure changes
of the linguistically adopted ones. The reason for the emergence of
the new lexical units lies in the fact that new sport realities
outnumbered the amount of the equivalents for them in the
Ukrainian language. Therefore, the number of foreign sport lexis is
constantly rising and the mass media greatly contributes to its
diffusion (Навальна, 2011: 106-108). O. Styshov agreed on this
point and also said that «in the 80s and 90s of the 20th century the
amount of new sport terms had increased both in the mass media
and spoken language. Moreover, ones that had been adopted before
changed their semantic structure. It happened due to the
participation of Ukrainian sportsmen in the world championships
and the mass media coverage of those competitions» (Стишов,
2003: 75).
There are a lot of sport terms derived from different kinds of
sport in the discourse of the Ukrainian Internet mass media. The
most frequently used are football terms as this game is extremely
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popular in Ukraine. We can divide the football terms retrieved from
the online media into such lexical-semantic subgroups:
– names of team members: коуч (eng. coach), рефері (eng.
referee) вінгер (eng. winger), центрбек (eng. center back),
хавбек (eng. half-back), бек (eng. back), голкіпер (eng.
goalkeeper) or кіпер, центрфорвард (eng. center forward),
форвард (eng. forward), страйкер (eng. striker), стоппер (eng.
stopper), плеймейкер (eng. playmaker), джокер (eng. joker)
(Словник футбольних термінів; Алвин Алмазов; Академик).
For example: «Помилка Піваріча була (знову і знову це
повторюємо), але коуч киян замовчує те, про що говорить
тренер «Яблонця»» (UA. Футбол,05.10.2018); «Тренерську
діяльність новий коуч «Карпат» розпочав із молодіжкою
«Бенфіки»» (ТСН Проспорт, 16.08.2018) «Гравець побачив
перед собою пряму червону картку за те, що на думку рефері,
навмисне затягував час» (ТСН, 14.10.2018) «Вінгер збірної
України та англійського «Вест Хема» Андрій Ярмоленко
відповів на заклик функціонера київського «Динамо» Миколи
Несенюка спілкуватися лише українською мовою» (ТСН
Проспорт, 17.10.2018); «Ось такий шлях проробив центрбек з
УПЛ через усю Європу до регіонал-ліги Австрії» (UA. Футбол,
26.01.2018); «Як і вищезгаданий хавбек, у Казахстані опинився
і Андерсон Сантана, але він перейшов у стан діючого чемпіона
країни» (UA. Футбол, 26.01.2018); «На 32-й хвилині матчу 23річний бек полетів в підкат прямою ногою, за що отримав
заслужене видалення» (UA. Футбол, 11.10.2018); ); «33-річний
капітан чилійської команди в матчі проти Португалії взяв
удари Рікарду Куарежми, Моутінью і Нані, таким чином
повторивши рекорд легендарного голкіпера Олександра
Шовковського» (Коментатор, 29.06.2017); «А на 19-й після
шикарного пасу Карела Поборскі за спини захисникам,
українець втік на побачення з кіпером «Порту» Руєм
Карреєю» (UA. Футбол, 12.02.2016); «Схема 3-5-2 з вінгером в
якості одного з опорників і двома центрфорвардами була
моторошно незбалансованою» (UA. Футбол, 16.10.2018);
«Форвард забив Свазіленду у матчі 3-го туру відбору на Кубок
африканських націй» (ТСН Проспорт, 12.10.2018); «З одним з
найкращих страйкерів світу» – підписав Кравець англійською
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мовою» (ТСН Проспорт, 15.06.2018); «Зривів багато, в якому
б варіанті пара стопперів не виходила» (UA. Футбол,
07.11.2016); «Основним гравцем команди є надзвичайно
витончений плеймейкер Мітчел Вайзер» (UA. Футбол,
07.11.2016 «Динамівець став джокером Андрія Шевченка»
(ТСН Проспорт, 11.06.2017); «Однак у «Жиліни» був свій
джокер – Вілліам. На останніх хвилинах матчу він розібрався
із захисниками та пробив Непогодова» (ТСН Проспорт,
06.08.2018);
– names of hits and passes. Those are such anglicisms as гол
(eng. goal), асист (eng. assist), пас (eng. pass), пенальті (eng.
penalty), корнер (eng. corner), аут (eng. out) (Словник
футбольних термінів). For example: «40-річний Дрогба забив
гол гарматним ударом зі штрафного» (Главком, 20.10.2018);
«5 років тому Арсенал забив неймовірний гол Норвічу»
(Champion.com.ua, 19.10.2018); «Двічі в «будиночок» і чотири
обіграних. Найефективніший асист вихідних в Україні»
(UA. Футбол, 19.08.2018); «Активний матч з асистом
прострілом з флангу проти «Гоу Ехед Ілз» (2-0) одразу перед
від’їздом до збірної, став його останнім вдалим в сезоні»
(UA. Футбол, 17.06.2015); «Бернарду Сільва на 54-й хвилині
після пасу у виконанні Давіда Сільви змусив воротаря гостей
вдруге діставати ігровий знаряд з сітки власних воріт» (ТСН
Проспорт, 20.10.2018); «На 49-й хвилині матчу «Зоря» зрівняла
рахунок. Владислав Кабаєв був збитий Миколою Матавієнком
і суддя поставив пенальті» (Українська правда, 07.10.2018);
«Виконуючи корнер на 45-й хвилині поєдинку, Салах
перехитрив воротаря та захисників суперника, спрямувавши
м’яч точнісінько під поперечину» (ТСН Проспорт, 12.10.2018);
– names of tactics. Those are such lexical borrowings as
дриблінг (eng. dribbling), фристайл (eng. freestyle), сейв (eng.
save), фінт (eng. fint), фол (eng. foul), пресинг (eng. pressing)
and the verb derived from it пресингувати, інсайд (eng. inside),
офсайд (eng. offside) (Словник футбольних термінів). For
instance: «Щоправда, центрфорварда не силового спрямування,
як Пилип Будківський, а технічного, здатного обіграти
оборонців суперника на швидкості, за рахунок дриблінгу»
(UA. Футбол, 25.06.2015); «Господарі відкрили рахунок у
© Molotkina Yuliia

47

Футбольна лексика іншомовного походження у
сучасних українських Інтернет-виданнях

дебюті поєдинку – Адам Уна, продемонструвавши прекрасний
дриблінг, майстерно відправив ігровий знаряд у сітку воріт»
(ТСН Проспорт, 7.10.2018); «Фристайл по-аргентинськи:
футболіст «Роми» показав неймовірні трюки з м’ячем, сидячи
на газоні» (ТСН Проспорт, 09.08.2018); «На 55-й хвилині, після
удару Павелка під поперечку, П’ятов робить черговий сейв»
(Українська правда, 16.10.2018); «На 62-й хвилині Гуцуляк
головою небезпечно пробив поряд зі стійкою, а на 78-й
змарнував свій шанс Карряскаль, не влучивши в рамку після
серії ефектних фінтів»; (ТСН Проспорт, 21.10.2018);
«Харатін попросив вибачення за жорсткий фол на Тайсоні»
(ТСН Проспорт, 8.10.2018) «Через його розсинхрон ідея
пресингу іноді скрипіла старим возом, а в атаці не вистачало
творчості» (UA. Футбол, 28.09.2018); «Суперник високо
пресингував і в першій половині нам було дуже непросто»
(ТСН Проспорт); «Так, крім гри на оборону, українець
намагався і ходити вперед, зміщуючись по діагоналі на позицію
правого інсайда» (UA. Футбол, 12.02.2016); «Наприкінці
першого тайму «Славія» насідала на ворота «Динамо», але
боковий суддя фіксує доволі таки сумнівний офсайд на користь
біло-синіх» (Українська правда, 14.08.2018);
– names of matches and parts of the game: тайм (eng. time),
екстра-тайм (eng. extra), дербі (eng. derby) та плей-офф (eng.
play-off) (Словник футбольних термінів). For example: «У
суперника ще в першому таймі варто відзначити удар Давида
Павелка із середньої дистанції, який нейтралізував П’ятов»
(Українська правда, 16.10.2018); «Поєдинок продовжився у
екстра-таймі, де «Ворскла» могла остаточно «добити»
суперника» (ТСН Проспорт, 06.08.2018); «У заключному матчі
10 туру української Прем’єр-ліги «Динамо» у столичному дербі
з рахунком 1:0 перемагає «Арсенал-Київ» (Українська правда»,
30.09.2018); «Інтрига у київському дербі зберігалася до
фінального свистка» (ТСН Проспорт, 30.09.2018); «Таким
чином, «Ворскла» прощається з єврокубками, а «Жиліна» чекає
на жеребкування плей-офф турніру, яке відбудеться у
п’ятницю 7 серпня» (ТСН Проспорт, 06.08.2018);
– notions of transitions of players, for instance, such lexical
borrowings as трансфер and the phrase derived from it
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трансферне вікно. Трансфер (eng. transfer) – it is the transition
of a player to another team for money, and трансферне вікно
(literally ‘transfer window’) – the period of time when there is a
high possibility for such transitions (Словник футбольних
термінів). For example: «Також джерело інформує, що влітку
Карімом всерйоз цікавився «Мілан» до підписання Гонсало
Ігуаїна, проте сам Бензема відмовився від цього варіанту,
сподіваючись нарешті вийти на перші ролі в Мадриді після
трансферу Роналду в «Ювентус» (UA. Футбол, 19.10.2018);
«Як пише Corrierre dello Sport, хорват може покинути
«Королівський клуб» у зимове трансферне вікно» (ТСН
Проспорт, 14.10.2018).
One can often see the anglicism аутсайдер in the discourse
of the football mass media. This lexeme derives from the English
word outsider which means: 1) a person who is not involved with
a particular group of people or organization особу; 2) a person who
is not liked or accepted as a member of a particular group,
organization, or society and who feels different from those people
who are accepted as members (Cambridge dictionary). This lexical
borrowing experienced some semantic structure changes in the sport
discourse and now it is mostly used denoting a team in the end of
the tournament table (Словник футбольних термінів). For
example: «Реал» без декількох важливих футболістів з двома
пенальті розібрався з аутсайдером чемпіонату» (ТСН
Проспорт, 31.03.2018); «Донеччани є очевидним аутсайдером
у Франції» (ТСН Проспорт, 02.10.18); «Гравці Арсенал-Києва
більше не відчувають себе аутсайдерами» (UA. Футбол,
13.10.2018); «Олімпік проведе контрольний матч з
аутсайдером чемпіонату Грузії» (UA. Футбол, 11.10.2018);
«Керманич аутсайдера Ліги 1 дещо перепрацював в Англії»
(ТСН Проспорт, 18.10.2018); «Букмекери вважають українця
Дерев’янченка явним аутсайдером чемпіонівського бою»
(UA. Футбол, 19.10.2018); «Причому до стиків проб’ються
тільки чотири з дев’яти других команд, що матимуть кращі
показники в матчах з першою, третьою, четвертою та
п’ятою збірними групи (відсіюється аутсайдер)» (ФК Динамо
Київ, 12.10.2018).
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It is worth noting that the anglicism аутсайдер is widely
spread not just in a sport thematic. Usually, this lexeme is used as a
synonym of ‘the last’ or ‘a loser’. This lexical borrowing was
adopted on all levels of the Ukrainian language lingual system as
there are many words and phrases derived from this anglicism, for
instance ‘партія-аутсайдер’ (eng. outsider party). For example:
«Серед «аутсайдерів» рейтингу, за версією росіян, –
терористи, країни Далекого Сходу, корупція (у них по 3%)»
(Українська правда, 10.01.2018); «Тесла» для депутатів. Як
Україна опинилася серед аутсайдерів світової галузі
електрокарів» (Економічна правда, 25.10.2016); «Популіст та
аутсайдер: Садовий серед мерів виконав найменше
перевиборчих обіцянок» (ZIK, 26.10.2018); «Також різниться
зарплата у різних регіонах України. Чернівецька область –
аутсайдер, а Донецька – лідер у зарплатах вище 9000 грн»
(Finance.ua, 10.11.2018); «Бо ж у тому об’єднанні, окрім
«Батьківщини», лише низка політичних партій-аутсайдерів,
діяльність яких практично зведена до нуля – НРУ, ПРП, «НС»,
«ЗаУ» тощо» (Українська правда, 10.12.2012); «Жеребкування
щодо включення кандидатур до складу окружкомів призвело до
несправедливого та непропорційного представництва в них
переважно аутсайдерів виборів» (Українська правда,
25.08.2012); «Цих людей називають аутсайдерами. Вони
ізольовані від зовнішнього світу не лише парканом і гратами
на вікнах, але й стіною стереотипів про душевнохворих»
(Українська правда, 03.08.2012); «Рівняння на аутсайдерів: як
ЄС бачить майбутнє східного партнерства» (Європейська
правда, 19.10.2017).
One can use not just English words but also English prefixes
in the discourse of the Ukrainian sport media. One of the most
frequently used is a prefix екс- derived from the English one exwhich means ‘former’. For example: «Зазначається, що екснападник донецького «Шахтаря» припинив співпрацю з
агентом Вадимом Шаблієм і самостійно шукає варіанти для
продовження кар’єри» (Komentator.net, 29.06.2017); «Ексфутболіст київського «Динамо» Артем Кравець похвалився
фотографією з легендою англійського «Манчестер Юнайтед»
Вейном Руні» (ТСН Проспорт, 15.06.2018); «Екс-форварда
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«Динамо» засудили до тюремного ув’язнення» (ТСН Проспорт,
21.10.2018); «При цьому варто зважити, що крім Азорамолодшого з нападників у «Борусії» є лише екс-динамівець
Раффаель» (UA. Футбол, 07.11.2016); «Дружина Тимощука
розповіла про ганьбу екс-футболіста» (Komentator.net,
29.06.2017).
Conclusions. The analysis of the foreign lexemes retrieved
from the contemporary Ukrainian online newspapers proved that
football terms of English origin are widely spread in the Ukrainian
sport lexis. The main reason for this is globalization process
worldwide, the elevation of sport activities in Ukraine and
increasing role of the mass media in the Ukrainian society. There
is a need for further research of the lexical borrowings in the
discourse of the journalistic style of the contemporary Ukrainian
language as the amount of the foreign words is getting bigger daily.
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АНОТАЦІЯ
У статті аналізуються новітні лексеми іншомовного
походження, які були запозичені зі спортивної лексики
англійської мови, а саме зі сфери футбольних термінів.
Проблема проникнення англіцизмів в українську мову є
актуальною для сучасного українського мовознавства. У
зв’язку з участю України у процесах глобалізації, запозичення
іншомовних слів відбувається безперервно, збагачуючи
словниковий склад мови новими поняттями та реаліями.
Однією з важливих проблем сучасної україністики є
диференціація новітніх іншомовних лексичних одиниць,
оскільки запозичуються не лише окремі слова, а цілі шари
лексики. Дослідження вживання чужомовних лексем у сучасній
інтернет-періодиці є важливим, адже саме через засоби
масової інформації поширюються та доносяться до мовця
новітні запозичення.
У мові української інтернет-періодики можна зустріти
спортивні терміни з різних видів спорту. Більшу частину
спортивних термінів становлять саме лексеми іншомовного
походження. Це пов’язано з поширенням спортивних реалій,
для яких поки що бракує українських відповідників, а широкий
потік міжнародної інформації з галузі спорту сприяє
актуалізації іншомовних термінів. Причому, варто зазначити,
що запозичується досить широкий спектр спортивної лексики,
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який охоплює різноманітні види спорту. Так, наприклад,
величезна популярність футболу в Україні зумовила появу
надзвичайно великої кількості футбольних термінів в
українських ЗМІ.
Метою цієї наукової розвідки є аналіз іншомовних лексем
футбольної тематики, зафіксованих у текстах сучасних
українських Інтернет-видань.
Доведено, що мова сучасних українських Інтернет-ЗМІ
надзвичайно насичена футбольними термінами англомовного
походження, про що свідчить наявність цілих лексикосемантичних підгруп лексем цієї тематики. Крім того,
доведено, що футбольні терміни іншомовного походження
вживаються не лише у спортивних ЗМІ, а й широко
використовуються в політичній та соціальній тематиці.
Ключові слова: сучасна українська мова, публіцистичний
стиль, інтернет-видання, лексичні запозичення, англіцизми,
футбольні терміни.

АННОТАЦИЯ
В статье анализируются новейшие лексемы
иностранного происхождения, которые были заимствованы
из спортивной лексики английского языка, а именно из сферы
футбольных терминов.
Проблема проникновения англицизмов в украинский язык
является актуальной для современного украинского
языкознания. В связи с участием Украины в процессах
глобализации, заимствования иностранных слов происходит
непрерывно, обогащая словарный состав языка новыми
понятиями и реалиями. Одной из важных проблем современной
украинистики
является
дифференциация
новейших
иностранных лексических единиц, поскольку заимствуются не
только отдельные слова, а целые слои лексики иностранного
языка. Исследование употребления иноязычных лексем в
современных интернет-изданиях важно, ведь именно через
средства массовой информации распространяются и
доносятся новейшие заимствования.
В текстах украинской интернет-периодики можно
встретить спортивные термины из различных видов спорта.
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Большую часть спортивных терминов составляют именно
лексемы иноязычного происхождения. Это связано с
распространением спортивных реалий, для которых пока не
хватает украинских аналогов, а широкий поток
международной информации в области спорта способствует
актуализации иностранных терминов. Причем, стоит
отметить, что заимствуется довольно широкий спектр
спортивной лексики, который охватывает различные виды
спорта. Так, например, огромная популярность футбола в
Украине обусловила появление чрезвычайно большого
количества футбольных терминов в украинских СМИ.
Целью этой научной разведки является анализ
иноязычных лексем футбольной тематики, зафиксированных
в текстах современных украинских интернет-изданий.
Доказано, что язык современных украинских интернетСМИ чрезвычайно насыщена футбольными терминами
англоязычного происхождения, о чем свидетельствует
наличие целых лексико-семантических подгрупп лексем этой
тематике. Кроме того, доказано, что футбольные термины
иноязычного происхождения используются не только в
спортивных СМИ, но и широко используются в политической
и социальной тематике.
Ключевые слова: современный украинский язык,
публицистический стиль, интернет-издания, лексические
заимствования, англицизмы, футбольные термины.
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ABSTRACT
The article deals with the metaphor, which plays as a main
component of printed and electronic communications.
The research proves that in the informational sphere the great
role is devoted to mass media, which influence historically on
modern person’s outlook formation. The mass media language as a
variety of national language intergrades together with the ethnical
consciousness and stays under the influence of social processes. It
shows not only a social life, but the country face in general. That is
why the language of modern mass media is reach on metaphor,
which is formed on architypes and has different stylistic meaning.
The attention in the language of mass media is paid on
conceptual metaphor, which is used for reaching of different effects.
Its use may be caused by the desire to make a printed word more
emotional, influential.
There were made conclusions, that metaphor as a
manifestation of creativity of thinking is present in almost every type
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of discourses, regardless of their typology (political, medical,
institutional, pedagogical, postmodernist, feminist etc.). However
in each discourse the complex of metaphor’s functions is specific,
depending on different features of actual discourse.
During the communication, in particular in publicist style,
metaphor helps to outline main ideas of communicative message,
to put axiological emphasis, also appeals to background knowledge
of the recipient and activates to association.
For the research of metaphor in publicist style as main the
method of observation and descriptive method were used. At
different stages of the research the method of functional analyses
was used to define the stylistic load of metaphor in journalism.
Keywords: metaphor, conceptual metaphor, mass media,
journalism, society.

Постановка проблеми. Феномен метафори, її сутність
типи й функції в різних сферах мовленнєвої діяльності стали
об’єктом наукових пошуків ще в часи античності (зокрема у
працях Аристотеля, Квинтиліана, Платона, Цицерона) й досі
залишаються в колі зацікавлень сучасних лінгвістів. З початком
лібералізації газетного мовлення в другій половинні ХХ
століття метафора стала важливим джерелом експресії та
комунікативним механізмом у газетно-публіцистичному
дискурсі, її прагматичний потенціал у сучасних друкованих
ЗМІ стало важливим завданням сучасної лінгвістики.
Останнім часом спостерігаємо чимало наукових праць
(дисертації, монографії, статті), об’єктом дослідження яких є
метафора. Таке розмаїття наукових пошуків пояснюється не
тільки традиційним серед філологів трактуванням метафори як
тропу, засобу увиразнення мови, а й наявністю нових підходів
у тлумаченні цього художнього засобу. Особливого вивчення
метафора набуває в публіцистичному стилі, сферою
використання якого є громадсько-політична діяльність,
суспільно-виробнича, культурно-освітня та навчальна.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Метафора
була
об’єктом
дослідження
багатьох
мовознавців
Арутюнова Н. Д. (Арутюнова, 1990), Балашова Л. В.
(Балашова, 2014), Баранов А. Н. (Баранов, 2004), Гапонова Л. Є.
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(Гапонова, 2013), Лут К. А. (Лут, 2011), Романюха М. В.
(Романюха, 2013) та ін.). Метафора в різних проявах відіграє
важливу текстотвірну роль у мовних функціональних стилях,
особливо в публіцистичному, оскільки допомагає реалізувати
інформативну і прагматичну функції.
Питанню метафори в публіцистичному стилі присвятили
свої праці такі дослідники як: Келічава Я. Б. (Келічава, 2016),
Космеда Т. А. (Космеда, 2015), Мельник П. П. (Мельник, 2014),
Одинецька Л. В. (Одинецька, 2017) та ін. Варто зазначити, що
в умовах швидкого розвитку інформаційного суспільства
комунікативні стратегії засобів масової інформації постійно
змінюються відповідно загортання цієї динаміки, особливості
функціонування метафори та її модифікацій у газетному тексті
потребують синхронного всебічного вивчення.
Мета статті. Розглянути різні види метафори та їхні
функції в засобах масової інформації.
Виклад
основного
матеріалу.
У
сучасному
інформаційному просторі велику роль відіграють засоби
масової інформації, які історично впливають на формування
світогляду сучасної людини. Мова засобів масової інформації
як різновид національної мови еволюціонує одночасно з
етнічною свідомістю та перебуває під впливом суспільнополітичних процесів. Тому мова сучасних засобів масової
інформації багата на метафори, які сформовані на архетипах та
мають різноманітне стилістичне значення.
Проблема функціонування метафори в мас-медіа є однією
з ключових у сучасній лінгвістиці. Метафора – це один із
найпродуктивніших інструментів збагачення мови, водночас це
засіб концептуалізації дійсності і формування суспільних
поглядів (Панько, 1994: 216).
Першочергова потреба в підборі загальнозрозумілих
форм вираження, які б одночасно відрізнялися свіжістю й
новизною, спостерігається в публіцистичних текстах. Саме в
них бачимо високий ступінь насиченості ідеями, що
підтверджує аксіому про те, що «мова публіцистики – це мова
і думок, і почуттів». Метафора є результатом цього
універсального двостороннього ресурсу в поєднанні
раціонального та творчого мислення, який не тільки поповнює
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лексичний склад мови, а й дає поштовхи для побудови нових
парадигм, що формують можливість пізнання та оцінки
повідомленого (Панько, 1994: 216).
За аристотелівською концепцією, метафора – це лише
«прикраса тексту, звичайне перенесення значення з одного
предмета на інший» (Аристотель, 1967: 8), або ж у риторичних
ученнях, це «дещо на кшталт удалого виверту, що ґрунтується
на гнучкості слів, як дещо доречне лише в певних випадках,
що потребує особливого мистецтва й обережності (Ричардс,
1990: 45). Але на сьогодні, завдяки розробці багатьох підходів
до її тлумачення та тематичного спектру дослідження,
метафора розширила свої концептуальні межі. Сформувався
новий погляд на поняття в ширшому евристичному контексті,
ніж власне мовознавчий. Метафора «пронизує все наше
повсякденне життя й проявляється не лише в мові, а й у
мисленні й діях, наша звичайна поняттєва система є
метафоричною за своєю природою. Метафори як мовне
вираження стають можливими саме тому, що вони існують у
поняттєвій системі людини» (Лакофф Дж., 1990: 390).
Метафора як прояв креативності мислення присутня
практично в усіх типах дискурсів незалежно від їхньої
типологізації (політичному, медичному, інституційному,
педагогічному, постмодерністському, феміністському та ін.).
Однак у кожному з дискурсів сукупність функцій метафори є
особливою в залежності від різноманітних ознак актуального
дискурсу (Романюха, 2013: 220).
Різні метафори мають різне функціональне навантаження
в засобах масової інформації. Використання журналістами
різних концептуальних метафор допомагає впливати на
сприйняття людиною певних явищ і подій, формувати її
світогляд, структурувати людське мислення, навчати
прогнозувати альтернативні вирішення тієї чи тієї суспільнополітичної проблеми (Баранов, 2004: 39-40).
Суспільно-політичні події країни часто змінюються, тому
для їх характеристики використовують метафори. Кожен
суспільно-політичний процес в країні супроводжується
творенням та функціонуванням низки нових метафор.
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Журналісти чи публіцисти в своїх виступах, статтях
зображують політиків і політику в різних образах (Одинецька,
2017: 14).
Найпродуктивнішим
різновидом
концептуальних
метафор у мові засобів масової інформації є соціоморфна, у
якій світ репрезентується як модель соціальних відношень у
суспільстві, як людську соціальну діяльність (Балашова,
2014: 632).
Найбільш активно метафоризуються загальновідомі
прізвища політичних і суспільних діячів. У сучасному
газетному мовленні у зв’язку з загальновідомими політичними
подіями простежуємо тенденцію до маніпуляції іменем і
прізвищем чинного президента Російської Федерації
Володимира Путіна. Спостерігаємо експліцитну й імпліцитну
вказівку на цей антропонім з моделюванням іронії чи
негативної оцінки, що стосується як антропоніма, так і лексем,
похідних від нього (Балашова, 2014: 632).
Для моделювання метафори-перифрази на основі
актуалізації відповідних власних назв активно використовують
контамінацію прізвищ політичних діячів сучасності й минулого
на основі врахування чинника «аналогія їх поведінки»
(актуалізуються прецедентні імена й прецедентна ситуація), що
ілюструвалося на прикладі оказіоналізму Путлер. На основі
актуалізації цієї ж моделі утворено антитезу, метафору-онім,
що репрезентує мовну гру: це метафоричне словосполучення
торкається екс-президента України В. Ф. Януковича: в одному
прізвищі поєднуються два – Янукович і Чаушеску (Космеда,
2015: 116), напр.: Янушеск.
На різних етапах існування економічного тексту ці два
типи метафор відіграють різні ролі. Так, якщо у процесі
інтерпретації адресант спочатку звертається до візуальної
метафори, то у процесі породження тексту вербальна метафора
є первинною. Візуальні метафори взагалі можливі лише тому,
що спираються на вже існуючу вербальну (Лут, 2011: 83).
Наукова література з управлінського консультування
породжувала надію, що в «правильному» формуванні
організаційної культури ховається ключ до економічного
успіху. При цьому, однак, упускати з виду неодноразово
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підкреслюваний Е. Шайном факт, що організаційна культура,
як правило, не усвідомлюється її носіями. Культурна метафора
висуває на передній план спільні інтерпретації, колективні
цінності і норми, а також міфи та ритуали. Згідно із
символічним інтеракціонізмом, якщо людина визначає для себе
ситуацію як реальну, то і її наслідки будуть для нього
реальними. Отже, на противагу бюрократичної моделі люди в
організації відіграють більш активну роль: завдяки взаємодії та
інтерпретації вони конструюють соціальну реальність своєї
організації у складному сплетінні символічних і матеріальних
дій і вчинків. З кінця 80-х років минулого століття метафора
культури стимулює величезну кількість організаційних
досліджень, в яких використання якісних методів дозволяло
зробити видимою «внутрішнє життя організації». У цих
дослідженнях було виявлено, що всупереч очікуванням, не
існує єдиної культури однієї, окремо взятої організації.
Швидше за все мова йде про співіснування інтегрованих (тобто
східних), диференційованих (тобто протилежних) і
фрагментованих (тобто розрізняються) способів сприйняття і
розуміння в організації, які детермінуються громадськими,
професійними, функціональними і насамперед ієрархічними
відмінностями (Иванова, 2014: 509).
Метафоричні вирази мови не тільки відображають і
експлікують метафоричне сприйняття дійсності, а й значною
мірою формують його, оскільки означає або допоміжним
суб’єктом метафори стають явища, вже концептуалізовані й
відображені в значеннях слів.
Тому вивчення системності метафоричних переносів в
рамках різних сфер досвіду дозволяє проникнути в структури
людського мислення і зрозуміти, яким чином ми уявляємо собі
навколишній світ і своє місце в ньому.
Метафору можна розглядати як інструмент дослідження
картини світу (Блэк, 1990: 153-172). Вдумайтеся, ми як би
відстороняємося від своїх власних органів, наділяємо їх
самостійною волею і характером. Одна справа сказати – у мене
заболіло серце або печінка. Інше – серце пустує, печінка пустує,
та ще додати – зараза така, докорив хворий орган за погану
поведінку. Виходить, це не я недосконалий, а так, хтось трохи
© Ovsiienko Alla

63

Метафора в масмедійному дискурсі

з боку. У таких випадках спрацьовує захисна реакція психіки
(Дьяченко, 2003: 426).
Характеризуючи сьогодення, насамперед, в аспекті
візуально-смислових конструктів культури, неможливо
оминути питання того, що домінуючий вплив на світоглядні
орієнтири людини має медіареальність. Отже, необхідним стає
виявлення принципів метафоричності самої медіакомунікації,
яка у значних тенденціях базується на зоровій репрезентації та
сприйнятті інформації. Основа подібності зображеного на
електронних носіях інформації видимим об’єктам дійсної
реальності є настільки традиційним елементом візуальної
ідентифікації, що ми про це і не замислюємось. Образотворчі
мистецтва у різній мірі (міметичній, символічній) виходили із
цього принципу. І якщо базові смисли попередніх періодів
культури були вкодовані у візуальні символи та метафоричні
образи скульптури, архітектури тощо, то їх історично-набута
поліфонічність у кінці ХІХ – початку ХХІ століть потребує
профільних знань ідентифікації. Однак на допомогу
візуальному мисленню у повсякденності приходить фотографія
та інші винаходи, в яких зорова метафора ініціює утворення
нових значень. Проте важливим є зауваження, що поступово
зображувальний контекст технологічно-сучасної візуальної
комунікації дедалі частіше сприймається реципієнтом з точки
зору хронікальності, фактажності і, зрештою, фактичності
бачення світу. У цій оптиці формується діалектичне
поставання – від
бачення
світу
до
світобачення.
Медіареальність формує сьогодні значну долю візуального
досвіду людини, проте нівелюється усвідомлення того, що
зображена реальність є по-перше, фрагментом, монтажем та,
по-друге, у цілісності сприйняття суб’єктом видимого
медіаряду становить метафору дійсної реальності як оптичноперенесений смисл зображеного і наявну за визначенням, однак
винесену за дужки медіаконтексту, необхідність певної
інтелектуально-чуттєвої,
інтуїтивної
процедури
доконструювання вказаної цілісності. Йдеться насамперед про
сучасний етап розвитку аудіовізуальної комунікації, яка
забезпечує створення «самодостатнього» образу світу в
інформаційно-медійному бутті особистості. Сам феномен
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віртуалізації реальності є предметом рефлексії різних наук й,
відповідно, комплекс проблем, що досліджується, відкриває
багато спектрів цього явища. Однак і нині одним із складнопрогнозованих
аспектів
залишається
питання
переформатування чуттєвого сприйняття людиною світу в
русло метафорично-всепоглинаючої медійної його презентації
та рецепції. Складно сьогодні назвати той прояв нашого буття,
який би не знайшов відображення в інтернет-мережі або інших
інформаційних сегментах медіакомунікації. Не перебільшеною
буде констатація такої тенденції, що дійсна реальність
сприймається як привід, аргумент її віртуалізованої
інтерпретації. Осмислення цієї проблеми в контексті історичної
логіки розвитку суспільства вказує на очевидний вибір людини
на користь зручного, комфортного й малобюджетного
ознайомлення із світом, отже, крізь призму екрана монітору.
Тобто формування індивідуального візуального досвіду через
побачене, відображене, й трансльоване медіа посередником
(Покулита, 2015: 74).
Адресат, його статус та конкретні риси в ситуації
текстотворення значною мірою впливають на текст. За
твердженням О. А. Сербенської, «соціальна природа газетного
мовлення, підхід до нього як функціонального різновиду
національної мови, що перебуває в складних відносинах зі
суспільством і особистістю, вимагає постійної уваги до
проблеми людської психіки». Окрім номінативної функції,
метаформа має помітну експресивно-оцінну грань, є сильним
засобом впливу на емоційно-психологічний стан читача.
Теоретичні дані психології і психолінгвістики та численні
спостереження за виявленням смислів тексту реципієнтами
дозволяють припустити, що емоція, фіксована в тексті, відіграє
не лише регулюючу, але і сугестивну роль у розумінні
авторських смислів. Для аргументації висунутого припущення
наведемо приклад формування яскравих актуальних емоцій,
але і сугестивну роль у розумінні авторських смислів. Для
аргументації висунутого припущення наведемо приклад
формування яскравих актуальних емоцій, що виникають навіть
на тлі різних суб’єктивних мотивацій. Асоціативно-смислове
поле номінативної емоції «печаль» відображене в
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метафоричному заголовку статті про смерть Валерія
Васильовича Лобановського «За ним дощем заплакала
Вкраїна». «Національне горе», «величезна втрата», «сум всієї
країни» – ось які емоційні асоціації виникають у будь-якого
адресата. Скорбота країни передається такими фразами, що
розгортають окреслену заголовком тему: «важка втрата»,
«мороз по шкірі», «чорний день українського футболу». Таким
чином, експлікація авторських емоцій шляхом метафоризації
важлива не скільки сама по собі, скільки тому, що емоції здачі
закріплювати домінантні особливості смислу тексту
(Мельник, 2014).
Образність термінів виникає внаслідок метафоричності
значень і так само не сприймається в ролі об’єктивного
критерію
через
досить
тривале
використання
загальновживаного
слова
в
контексті
української
криміналістичної термінології. Наприклад: лама (іспанський
автоматичний пістолет калібру 9 мм і 7, 65 мм), боксер
(бразильський шестизарядний револьвер 38 спеціального
калібру), лось (радянський п’ятизарядний магазинний
мисливський карабін калібру 9 мм). Закріплення професійної
лексеми чи словосполучення в активі фахівців конкретної
галузі знань уже є повноправним критерієм термінної стійкості
словосполучень на зразок «свіжий» слід, «жирний» слід,
«сліпий» слід, сліди взуття з малюнком «у ялинку», розшук по
«гарячих» слідах (Біленчук, 1998: 416) у мікротерміносистемі
«сліди локомоційних навичок людини». Подібні терміни,
оминувши етап перенесення зі сфери функціонування на сферу
фіксації й закріплення, принаймні в спеціальній науковій та
методичній літературі з криміналістики, засвідчили свій
термінологічний статус, мотивованість і водночас
продуктивність термінотворення способом вторинної номінації
(Гапонова, 2013: 97).
Метафоризація як джерело збагачення літературної мови
має важливе значення і в утворенні одиниць, що мають
специфічну сферу вживання, зокрема в терміносистемах,
однією з яких є термінологія криміналістики. Дослідження
формування терміносистеми криміналістики дає підстави
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стверджувати, що на початковій стадії становлення
криміналістичної термінології вторинна номінація є одним із
продуктивних способів термінотворення. Дослідження таких
термінологічних лексем має велике практичне значення з
огляду на те, що «важливо постійно переглядати
терміносистеми з погляду їх адекватності суті номінативних
понять, з’ясовувати активні моделі термінотворення» (Панько,
1994: 216), тому подальше дослідження термінології сприятиме
розкриттю логіки побудови термінополів у межах
терміносистеми криміналістики, а також системи української
сучасної термінології загалом (Панько, 1994: 216).
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Отже, метафора виступає одним із найважливіших компонентів
друкованих та електронних комунікацій. У мові засобів масової
інформації концептуальну метафору використовують для
досягнення різних ефектів. Її вживання може бути зумовлене
бажанням зробити друковане слово емоційнішим,
впливовішим. За допомогою метафори журналіст може
змусити читача замислитися над актуальними питаннями
сьогодення, сприяти ствердженню певних світоглядних
орієнтирів громадян.
Метафора є одним з яскравих засобів творення
публіцистичного образу держави, зафіксованого в
публіцистичних текстах. Використання метафор зазвичай
продиктоване бажанням досягти ефективності друкованого
слова, його дієвості, оскільки публіцистика формує суспільну
думку. У будь-якому випадку активне використання метафор у
мові засобів масової інформації супроводжується процесами
подолання одних стереотипів сприймання тих чи тих реалій і
заміщення їх новими, моделювання певної мовної картини
світу – своєрідної надбудови над реальністю. Таким чином,
метафора є найпродуктивнішим засобом збагачення мови та
інструментом впливу на людське мислення.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто метафору, яка виступає одним із
найважливіших компонентів друкованих та електронних
комунікацій.
У дослідженні констатовано, що в інформаційному
просторі велику роль відіграють засоби масової інформації, які
історично впливають на формування світогляду сучасної
людини. Мова засобів масової інформації як різновид
національної мови еволюціонує одночасно з етнічною
свідомістю та перебуває під впливом суспільних процесів. Вона
відображає не лише суспільне життя, а обличчя країни в
цілому. Тому мова сучасних засобів масової інформації багата
на метафори, які сформовані на архетипах та мають
різноманітне стилістичне значення.
Зосереджено увагу в мові засобів масової інформації на
концептуальній метафорі, яку використовують для досягнення
різних ефектів. Її вживання може бути зумовлене бажанням
зробити друковане слово емоційнішим, впливовішим.
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Зроблено висновки, що метафора як прояв креативності
мислення присутня практично в усіх типах дискурсів
незалежно від їхньої типологізації (політичному, медичному,
інституційному,
педагогічному,
постмодерністському,
феміністському та ін.). Однак в кожному з дискурсів
сукупність функцій метафори є особливою в залежності від
різноманітних ознак актуального дискурсу.
У процесі комунікації, зокрема в газетнопубліцистичному стилі, метафора допомагає окреслити
основні ідеї комунікативного повідомлення, розставити
аксіологічні акценти, також апелює до фонових знань
реципієнта й активізує до асоціації.
Для дослідження метафори в публіцистиці використано
як основні метод спостереження та описовий метод. На
різних етапах дослідження послуговувалися методом
функціонального аналізу для визначення стилістичного
навантаження метафори в публіцистиці.
Ключові слова: метафора, концептуальна метафора,
засоби масової комунікації, публіцистика, суспільство.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена метафора, которая выступает
одним из важнейших компонентов печатных и электронных
коммуникаций.
В исследовании констатировано, что в информационном
пространстве большую роль играют средства массовой
информации, которые исторически влияют на формирование
мировоззрения современного человека. Язык средств массовой
информации как разновидность национального языка
эволюционирует одновременно с этническим сознанием и
находится под влиянием общественных процессов. Она
отражает не только общественную жизнь, а лицо страны в
целом. Поэтому речь современных средств массовой
информации богата метафорами, которые сформированы на
архетипах и имеют разнообразное стилистическое значение.
Сосредоточено внимание в языке средств массовой
информации на концептуальной метафоре, которую
используют для достижения различных эффектов. Ее
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употребление может быть обусловлено желанием сделать
печатное слово более эмоциональным, влиятельным.
Сделаны выводы, что метафора как проявление
креативности мышления присутствует практически во всех
типах дискурса независимо от их типологизации
(политическом,
медицинском,
институциональном,
педагогическом, постмодернистском, феминистском и др.).
Однако в каждом из дискурсов совокупность функций
метафоры является особенной в зависимости от различных
признаков актуального дискурса.
В процессе коммуникации, в частности в газетнопублицистическом стиле, метафора помогает очертить
основные идеи коммуникативного сообщения, расставить
аксиологические акценты, также апеллирует к фоновым
знаниям реципиента и активизирует ассоциацию.
Для исследования метафоры в публицистике
использовано как основные метод наблюдения и описательный
метод. На разных этапах исследования пользовались методом
функционального анализа для определения стилистической
нагрузки метафоры в публицистике.
Ключевые слова: метафора, концептуальная метафора,
средства массовой коммуникации, публицистика, общество.
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ABSTRACT
The article regards to the current usage tendencies for
feminatives in a headlines of internet news.
Feminatives are the powerful instrument of headline texts,
which focus the attention of readers at the main topic and leads it
forward to the main body. Except the use in daily language, it is
very popular in media language. This is caused by expressive
potential of this lexics, which can form a powerful messages in a
narrow form of news’ headline. Feminatives are an object of two
discourses: gender discourse and media discourse as well.
These lexics can relate to various groups of female
concerning the occupation, ethnic origins or status, and can be
characterized by different level of emotional expression. Most used
groups of feminatives were analyzed in the article. Studied
feminatives are a sense core of headline in conditions of strong
compression of the amount of words and help to gain the main
purpose of headline – to get and keep the attention of a reader and
perform their dominative status. Among the studied lexical units the
most numerous were the nouns for perofessional definition. The
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second ones were for definition of origin, occupation or nationality.
Also lexics for sport activities and achievments was popular. To
determine of headline’s mean object status the following feminatives
were used: marking a family relations and social role and to show
the evaluation. Much less popular was a lexical group of
hyphenated compound nouns.
It was concluded about great academic perspectives for a
further linguistic research.
Key words: feminatives, media, discourse, publicity, language
of mass media, psycholinguistics, language of headline, media texts,
media discourse, inter-dicsoursivity.

Постановка проблеми. За останній рік у новинній сфері
спостерігається значне нарощування обсягу вживаних
фемінативів, які входять до групи іменників, що поповнюється
в українській мові найактивніше.
Актуальність дослідження. Фемінативи як у сучасному
суспільстві, так і у науковій спільноті знаходяться в епіцентрі
суперечок – починаючи від термінологічних та закінчуючи
вжитковими.
Дослідники відмічають «уставлені в науковому дискурсі
терміни фемінатив, фемінний <…>» (Маслова, 2015;
Архангельська, 2014; Валюх, 2005; Загнітко, 1996; Семенюк,
2012; Тараненко, 2015, Федурко, 2010). Паралельно з ними
вживаються терміни «назви жіночого роду» (Ковалик; 1962),
фемінітиви (Брус, 2009; Кислюк, 2016; Семенюк, 2000),
«жіночі особові номінації» (Брус, 2001).
Окрім поширеності в повсякденному спілкуванні,
фемінативи є доволі вживаними в мові друкованих видань та
медіа. Цьому сприяє експресивний потенціал такої лексики, що
здатна сформувати потужне висловлювання навіть у
максимально лаконічному форматі заголовку новин, адже, за
слушним зауваженням O. О. Лазарєвої «дослідження
психологів показують, що близько вісімдесяти відсотків
читачів приділяють увагу тільки заголовкам» (Лазарєва, 1989).
Зокрема дослідженню фемінативів у заголовкових
комплексах газет присвячена робота М. А. Рожило «Заголовкові
комплекси із гендерним компонентом «жінка» у православному
часописі «Волинські єпархіальні відомості» (Рожило, 2014).
© Sheremet Anna
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Мета статті фокусується на визначенні статусу
фемінативів у заголовкових комплексах новин як сильній
позиції макроструктури тексту, яка іманентно дає зрозуміти
читачу до якого дискурсу він належить.
Виклад основного матеріалу. Сталі механізми
породження та інтерпретації текстів не лише підпорядковані
суто дискурсивним законам, але й відповідають певній сфері
вербально-семіотичної діяльності. О. Й. Шейгал стверджує, що
«дискурсивні фактори <…> «пронизують» текст на всіх рівнях
його організації, визначаючи його стилістику та композиційну
будову…» (Шейгал, 2000:790).
Деякі дослідники розглядають заголовок як окремий
жанр. В. Ф. Бєлова зауважує, що заголовок вимагає
максимальної стислості, звертати увагу тільки на
найважливіше та забезпечувати компресію інформації (Бєлова,
1973:26).
Заголовки, які є макроструктурою імені статті (Зекієва,
2011:1), є одними з ключових паттернів медіадискурсу.
Домінантність статусу фемінативів, присутніх у заголовках
новин, підтверджується таким визначенням Л. Г. Бабенко:
«<…> переважаючи в тексті займають у ньому сильні позиції
та беруть участь у формуванні його концепутального
семантичного
простору,
називаються
граматичними
домінантами» (Бабенко, 2004:121). Крім того, це посилюється
«Заголовок», – пише Матвєєва, – «є загальновизнаною
домінантою будь-якого типу тексту» (Матвєєва, 1986:75).
А. І. Новікову належить концепція домінантності, що
спирається на механізми сприйняття тексту, які складаються з
таких етапів: 1) «розпізнавання» знаку, що відбувається шляхом
подразнення сенсорного апарату реципієнта матеріальною
формою тексту та трансформації її в образ; 2) «розпізнання»
інформації, за якої відбувається перехід від форми знаку до
його змісту (Новіков: 1983–16:35).
З точки зору дискурсивної практики, фемінативи у
заголовкових комплексах та текстах новин знаходяться у фокусі
двох дискурсів водночас – медіадискурсу та гендерного
дискурсу, що вказує на такий параметр фемінативів як
інтердискурсивність.
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За допомогою фемінативів ЗМІ вирішують низку завдань,
які вимагають від них інституційні параметри медіадискурсу,
які визначають його контекст. На думку дослідника
А.А. Негришева, вони формують чотири групи: соціальні,
культурно-світоглядні, комунікативні та семіотичні (Негришев,
2004:152). Відповідно до цієї класифікації, можна окреслити
наступні загальні тенденції функціонування фемінативів як у
текстах, так і, зокрема, заголовкових комплексах ЗМІ:
1) регуляція соціальних відносин та уявлень через
формування суспільної думки (апелювання до сформованих
стереотипів), напр.: Українська шахістка Анна Музичук
викликала резонанс у світі, відмовившись їхати на чемпіонат
у Саудівській Аравії через порушення прав жінок («Сhastime»,
03.01.2018). В Ірані фотографці заборонили вхід на стадіон.
Вона зняла гру з даху сусіднього будинку («Заборона»,
16.08.2018).
2) підпорядкування планів вираження та змісту умовам
масового комунікаційного середовища (питання про взаємодію
мовних знаків зі знаками інших типів; включаючи т. зв.
«креолізовані тексти»: «Топ-5 instaмам Луцька» («VIP Волинь»,
29.11.2017).
3) встановлення та підтримка довіри до відправника
інформації з боку реципієнта з метою забезпечення репутації
ЗМІ (відповідність до вимог ґендерно чутливого середовища:
Босса і гідеса: правописну комісію закликають легалізувати
фемінітиви («Заборона», 30.08.2018). Не порушуй мої
кордони»: у Чернівцях пройде воркшоп із психологинею
(«Шпальта» 28.08.2018).
4) збереження або зрушення культурних норм, світоглядної
парадигми та картини світу (відповідність та вплив на масову
концептуальну картину світу: Українську активістку в Криму
Павленко обшукали й викликали на допит через «Правий
сектор» («Новинарня», 29.08.2018). Закохані «вовчиці»
Винника влаштували «апокаліпсис» під Харковом: фото і відео
(«Amazing Ukraine», 09.09.2018).
Сучасні медійні реалії диктують формату інтернет-новин
нові вимоги, адже кожне інформаційне агентство має офіційну
сторінку в соціальних мережах – тому, оскільки новина
© Sheremet Anna
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публікується у вигляді посту, вона має бути помітною у стрічці
новин. Таке завдання вирішується за допомогою впливу через
два канали сприйняття водночас: візуального (зображення) та
вербального (текст). Текст цей втілений у заголовку, який
повинен максимально сконденсувати інформацію про новину,
а не просто виділятися серед інших.
Серед зібраного матеріалу найчисельнішими є іменники
на позначення професій: акторка, актриса, дизайнерка,
директорка, журналістка, лікарка, масажистка, менеджерка,
модель, няня, письменниця, пожежна, порноактриса,
правозахисниця, працівниця, прес-офіцерка, рятувальниця,
співачка, таксистка, танцюристка, телеведуча, фахівчиня,
фотографиня, художниця, чиновниця, швачка, юристка, пор.:
Актриса з серіалу «Секс і місто» програла праймеріз на
виборах губернатора Нью-Йорка («UNN», 14.09.2018).
Померла британська акторка Фенелла Філдінг («UNN»,
12.09.2018). Дизайнерка Яна Червінська: «Легко бути
sustainable в Берліні. А ти спробуй тут» («The Village»,
06.09.2018). Суд зменшив обсяг даних, які прокуратура може
отримати з телефону журналістки Седлецької («Заборона»,
18.09.2018). Чим небезпечний хронічний тонзиліт?
Консультація франківської лікарки («Галка», 02.04.2019).
«Масажистки» в Києві надавали сексуальні послуги («UNN»,
12.09.2018). Ти 10 років займаєшся театром, а гуглять
«Ярослава Кравченко грудь» – театральна менеджерка
Ярослава Кравченко («Громадське», 27.03.2019). Дівчина з
Тернопільщини стала моделлю на візку (ФОТО) («Терноград»,
02.04.2019). «Муніципальна няня». Прикарпатцям розповіли,
як отримати щомісячну компенсаційну виплату на дитину
(«Галка», 02.04.2019). «Той, у кого ім’я викрадено».
Письменниця Оксана Забужко про Василя Голобородька
(«Громадське», 09.04.2019). У Зеленського пояснили жарт про
Україну-«порноактрису» («Молодий буковинець», 04.04.2019).
Прес-офіцерка, пожежна та рятувальниця: в ДСНС
розробили словничок фемінітивів («Район. Рожище»,
23.09.2018). Правозахисниця Дінара Касимбекова: «Основний
виклик – аби у нас не опустилися руки» («Українська
гельсінська спілка з прав людини». Офіційна сторінка,
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05.04.2019). У Херсоні облили кислотою працівницю міської
ради («Заборона», 31.09.2018). Співачка Повалій, яка втекла
до Росії, прилетіла до Києва голосувати («Молодий
буковинець», 31.03.2019). Зниклу у Смілі таксистку знайшли
мертвою, – журналіст («Інфоміст», 11.01.2018). Китайський
дитсадок запросив на 1 вересня танцюристку на жердині.
Директорку звільнили («Заборона», 04.09.2018). Відома
українська телеведуча стала жертвою злодіїв в Києві:
опубліковано фото, («Апостроф», 18.09.2018). Вагітність і
пологи: історії трьох жінок коментують фахівчині
(«Громадське», 25.02.2019). Виставкою фотографині Алелін
Кейль відкрили фестиваль «Французька весна» в ІваноФранківську (ФОТО) («Галка», 04.04.2019). Сьогодні у Львові
поховають художницю Оксану Бондарук («Gal.net»,
05.04.2019). Звільнена з черкаської мерії чиновниця поновилась
на посаді («Дзвін», 04.04.2019). «Я не куплю футболку з масмаркету, бо знаю, які копійки за неї заробила швачка». Історії
жінок на виробництві («Громадське», 30.03.2019). Часто
дискримінацію заперечують люди, котрі не знають, що це
таке – юристки («Громадське», 27.03.2019).
Другими найуживанішими стали лексеми, які вказують
походження, місце проживання, національність: американка,
афроамериканка, буковинка, галичанка, житомирянка,
закарпатка, киянка, китаянка, кореянка, львів’янка,
прикарпатка, українка, франківчанка, циганка, черкащанка,
чернівчанка, напр.: В Австралії американку засудили за
перевезення наркотиків у підборах («Заборона», 06.09.2018). У
Чикаго на посаду мера вперше обрали афроамериканку й
відкриту лесбійку («50 відсотків», 03.04.2019). Буковинка
викрала з магазину продуктів на 2 тисячі гривень «АСС»,
10.04.2019). В американському штаті Вісконсин жорстоко
вбили 23-річну галичанку (фото) («Версії», 07.04.2019).
30-річна житомирянка намагалася вкрасти з магазину
косметики майже на 7 тисяч гривень («Перший
житомирський. Інформаційний портал», 25.03.2019). Марина
Порошенко на День Незалежності обрала вишиванки від
закарпатки Лілії Братусь («Варош», 24.08.2018). Поліціянти
розшукують 81-річну калушанку, яка зникла у жовтні 2018
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року (ФОТО) («Галка», 09.04.2019). Уродженець Росії вбив
киянку після сварки: подробиці трагедії («Апостроф»,
17.09.2018). Китаянка випадково вийшла заміж за
незнайомого чоловіка («Корреспондент.net», 29.08.2018). Ні
родини, ні дітей, ні сексу: чому молоді кореянки уникають
стосунків («BBC World Service», 19.08.2018). Проти
львів’янки, яка наїхала на велопатрульного, відкрили
провадження («UNN», 12.09.2018). MARUV по-гуцульськи:
прикарпатка зняла провокативний кліп, бо вважає, що
«Євробачення пустили попри мешти» («Галка», 13.03.2019).
Українки зіграли внічию у стартовій грі відбору на ЧЄ-2019 з
футзалу («UNN», 06.09.2018). Дев’ятирічній франківці
потрібна складна операція на хребті. Небайдужих просять
про допомогу («Галка», 03.04.2019). Чому відома франківчанка
Ірма Вітовська виступає проти Володимира Зеленського
(відео) («Версії», 07.04.2019). «Тільки ти не бійся, що робиш
мені боляче. Я теж циганка» – історія боксерки у фільмі
«Чемпіонка» («Заборона», 30.03.2019). Мама року:
чернівчанка бере участь у Національній премії. («АСС»,
07.04.2019). «Б.ільше за кермо не сяду» Як черкащанка
проміняла авто на ровер і чому не шкодує про це («Інфоміст»,
Блоги).
Також популярними виявилися фемінативи, які
позначають осіб жіночої статі різних видів спорту:
баскетболістка, біатлоністка, боксерка, гімнастка,
легкоатлетка, плавчиня, спортсменка, тенісистка, напр.:
Черкаська боксерка привезла «бронзу» із Чемпіонату світу
(«Інфоміст», 29.08.2018). Стало відомо, чому російські
біатлоністки перейшли до збірної України («Заборона»,
02.09.2018). Переяславські дівчата стали кращими
баскетболістками Київщини (ФОТО) («Моя Київщина»,
18.04.2018). У Росії померла легендарна гімнастка («UNN»,
19.09.2018). Легкоатлетка Рижикова тріумфувала на турнірі
в Загребі («UNN», 05.09.2018). 76-річна плавчиня («Радіо
свобода», 06.04.2019). У Росії знайдено мертвою відому
спортсменку («Апостроф», 18.09.2018). Українська
тенісистка Світоліна відмовилася брати участь у турнірі в
РФ («Заборона», 27.09.2018). Українська синхроністка
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виграла «золото» на турнірі Світової серії («Uapost.ua»,
08.03.2019).
Для позначення статусу суб’єкта заголовка також
розповсюдженим є вживання фемінативів:
а) на позначення сімейних відносин: баба, вдова, зовиця,
коханка, наречена, мама, похресниця, напр.: Вдова Вороненкова
заявила, що ФСБ готує замах на неї у відповідь на вбивство
Захарченка («UNN», 06.09.2018). Епатажна баба Доцька
зібралася в президенти: каже, що на всіх найде управу (ВІДЕО)
(«Галка», 28.03.2019). Хто кому зовиця, вуй і шурин.
Шпаргалка родинних зв’язків («АСС», 02.04.2019). Ходив наліво
і кинув заради коханки: у королівській родині – новий гучний
скандал («Znaj.ua», 19.09.2018). Наречена українського моряка
вирішила вийти за нього заміж у московському СІЗО («Високий
Замок», 28.03.2019). «На останньому тижні четвертої
вагітності я літала з дітьми на море», – інтерв’ю з
багатодітною
мамою
(«Громадське»,
04.04.2019).
«Похресниця Ванги» ошукала тернополян на майже мільйон
гривень («UNN», 19.09.2018);
б) на позначення соціальної ролі або позиції в конкурсі:
блогерка, випускниця, водійка, волонтерка, героїня, дівчина,
дівчинка,
діячка,
жителька,
королева,
лауреатка,
неповнолітня, першокласниця, призерка, фанатка, феміністка,
фіналістка, школярка), напр.: Що дві юні франківські блогерки
забули в Оксфорді? (ФОТО) («Галка», 29.03.2019). Як
випускниці УКУ підкорили IT: чотири історії про зусилля.
«Український католицький університет» – офіційна сторінка
(08.04.2019). У Львові агресивна водійка наїхала на
патрульного («UNN», 12. 09.2018). Світоліна стала героїнею
нового номера модного глянцю («Znaj.ua», 19.09.2018). На
Луганщині загинула відома волонтерка, воїн з батальйону
«Донбас-Україна» Яна Червона («Новинарня», 02.04.2019).
Гендерна політика – це також про відповідальне батьківство
та материнство – громадська діячка («Громадське»,
07.03.2019). Дівчина 14 років харчувалася одними
гамбургерами і ні про що не шкодує (ФОТО) («Галка»,
25.03.2019). Розшук завершено! Зниклу дівчинку знайшли
(«АСС», 11.04.2019). Жителька Житомира виграла
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100 тис. грн. у лотерею («UNN», 11.09.2018). 48-річна
королева Йорданії здивувала кокетливим образом (фото)
(«ТСН», 04.04.2019). Лауреатка Нобелівської премії скасувала
виступ в Одесі. Детально… («Заборона», 09.08.2018). На
Рожнятівщині молодик спав з неповнолітньою: інцидент
взялася розслідувати поліція («Галка», 23.03. 2019). На Волині
під час уроку померла першокласниця («UNN», 06.09.2018).
Валерія показала свого юного Аполона, фанатки пускають
слину: фото («Znai.ua». 19.09.2018). Хто всрався? Невістка,
або феміністки і шльондрошельмування («povaha.org.ua»,
11.04.2019). Фіналістка «Голосу країни-8» представить
Вірменію на «Євробаченні-2019» («Amazing Ukraine»,
11.04.2019).
Франківська
школярка
перемогла
на
всеукраїнській олімпіаді з історії, ще дві – призерки (ФОТО)
(«Галка», 04.04.2019);
в) з додатковим оцінним значенням у висловлюванні:
донечка, кривдниця, нападниця, повія, постраждала,
пропагандистка, шахрайка, напр.: Терміново потрібна
допомога донечці бійця з Чернівців («АСС», 30.03.2019).
Кривдниця Цуренко стала переможницею US Open («UNN»,
09.09.2018). У Запоріжжі винесли вирок нападницям на
«Фестиваль рівності» («Заборона», 27.09.2018). «Думають,
що це – бордель, а продавець – повія з досвідом»,– черкащанка
розповіла про роботу у секс-шопі («Дзвін», 01.04.2019). У
Броварах в окружній комісії виникла тиснява: швидка забрала
одну постраждалу («ТСН», 01.04.2019). Українська
журналістка Яніна Соколова викликала на дебати російську
пропагандистку Скабєєву (відео) («Дивись.info», 10.04.2019).
Суд заарештував шахрайку, яка привласнила пенсії
переселенців Донбасу («UNN», 17.09.2018);
г) на позначення зовнішньої ознаки або якості: брюнетка,
напр.: Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні
світлини дружини захисника донецького «Шахтаря» Миколи
Матвієнка (фото) («Версії», 26.03.2019).
д) фемінативи-деривати відабревіатурного походження,
утворені від назв політичних партій та об’єднань: укропівка,
напр.: Екс-«укропівка» та високопосадовець часів Ющенка:
кому на Франківщині довірився Ляшко, («Галка», 29.03.2019).
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Менш чисельною є група заголовків з фемінативами
прикладкового типу: дівчина-математик, жінка-пілот, жінкаполіцейський, жінка-стоматолог, а також з двох частин з
фемінним афіксом – шахрайка-гастролерка, напр.: Ще в
дитинстві я дивилася на небо та літаки й розуміла, що хочу
бути там – жінка-пілот Тетяна Ковкіна («Громадське»,
27.03.2019). У Сумах судитимуть жінку-поліцейського за
знущання над нетверезим чоловіком («UNN», 17.09.2018).
Юрист замовив вбивство жінки-стоматолога у Черкасах
(«UNN», 17.09.2018). Переможницею «Міс Україна-2018»
стала дівчина-математик з Києва («BBC Ukraine»,
21.09.2018). Шахрайка-гастролерка, яка ошукує ресторани,
розгорнула свою діяльність у Харкові (ТСН, 06.04.2019).
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Автором були проаналізовані заголовки статей інтернет-видань
«UNN», «Заборона», «Znaj.ua», «ВВС Ukrainе», «BBC World
Service», «Інфоміст», «Шпальта», «Новинарня», «Район.
Рожище», «Варош», «Vip. Волинь», «Моя Київщина»,
«Chastime», «Апостроф», «The Village», «Amazing Ukraine»,
«Кореспондент. Net», «Галка», «Молодий Буковинець», «Радіо
свобода», «Перший житомирський. Інформаційний портал»,
«Терноград»,
«Gal.net»,
«Громадське»,
«Версії»,
«povaha.org.ua», «АСС», «ТСН», а також офіційних сторінок
Українського католицького університету та Української
гельсінської спілки з прав людини, які також публікують
інтернет-новини.
Найбільше зустрічається інтернет-заголовків з одним
фемінативом, але серед досліджених було вісім заголовків з
двома фемінативами: У Чикаго на посаду мера вперше обрали
афроамериканку й відкриту лесбійку («50 відсотків».
03.04.2019). Босса і гідеса: правописну комісію закликають
легалізувати фемінітиви». Гаряча брюнетка, яка любить
татуювання. Ефектні світлини дружини захисника
донецького «Шахтаря» Миколи Матвієнка (фото) («Версії»,
26.03.2019) («Заборона», 30.08.2018). Китайський дитсадок
запросив на 1 вересня танцюристку на жердині. Директорку
звільнили («Заборона», 04.09.2018). Франківська школярка
перемогла на всеукраїнській олімпіаді з історії, ще дві –
© Sheremet Anna

83

Фемінативи в заголовках інтернет-новин

призерки; «Думають, що це – бордель, а продавець – повія з
досвідом», – черкащанка розповіла про роботу у секс-шопі
(«Дзвін», 01.04.2019), та два з трьома фемінативами,
використаних водночас: «Прес-офіцерка, пожежна та
рятувальниця: в ДСНС розробили словничок фемінітивів
(«Район. Рожище», 23.09.2018), Українська журналістка
Яніна Соколова викликала на дебати російську
пропагандистку Скабєєву (відео) («Дивись.info», 10.04. 2019),
Тільки ти не бійся, що робиш мені боляче. Я теж циганка» –
історія боксерки у фільмі «Чемпіонка» («Заборона».
30.03.2019), Мама року: чернівчанка бере участь у
Національній премії («АСС», 07.04.2019).
Найчастотнішими є заголовки з фемінативами на
позначення назв професій (акторка, актриса, гідеса, діячка,
дизайнерка, директорка, журналістка, лікарка, масажистка,
менеджерка, модель, няня, письменниця, пожежна,
порноактриса, правозахисниця, працівниця, прес-офіцерка,
психологиня,
рятувальниця,
співачка,
таксистка,
танцюристка, телеведуча, фахівчиня, фотографиня,
фотографка, художниця, чиновниця, швачка, юристка) та
походження, місця проживання та національності (американка,
афроамериканка, буковинка, галичанка, житомирянка,
галичанка, закарпатка, киянка, китаянка, кореянка, львів’янка,
прикарпатка, українка, черкащанка, чернівчанка, франківка,
франківчанка, циганка). У проаналізованих заголовках
спортивних новин також було відмічено багато фемінативів:
баскетболістка, біатлоністка, боксерка, гімнастка,
легкоатлетка, плавчиня, спортсменка, тенісистка, шахістка.
Окремою групою є фемінативи у заголовках, суб’єкти
яких мають окремий статус: активістка, блогерка, баба, вдова,
водійка, випускниця, вовчиця, волонтерка, героїня, дівчина
(дівчинка), донечка, жителька, зовиця, instaмама, коханка,
королева, кривдниця, мама, нападниця, першокласниця, повія,
постраждала, похресниця, пропагандистка, фанатка,
феміністка, укропівка, шахрайка. Менш уживаними є
фемінативи прикладкового типу: дівчина-математик, жінкапілот, жінка-поліцейський, жінка-стоматолог, які є
застарілим варіантом, менш зручним для вживання у мовленні,
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а також з двох частин, які мають фемінний афікс -ка –
«шахрайка-гастролерка».
Під час збору матеріалу дослідження було виявлено три
приклади
вживання
конкуруючих
формантів:
актриса/акторка,
фотографка/фотографиня,
франківка/франківчанка.
Проаналізовані фемінативи є змістовим ядром заголовку
в умовах сильної скомпресованості його обсягу та сприяє
виконанню основного завдання – приверненню та утримання
уваги читача, що визначає їхній домінантний статус.
Фемінативи є перспективним мовним явищем для
подальших досліджень. Зважаючи на актуальність та
суспільний запит, перспективу внесення до словників
літературної української мови, цей шар лексики заслуговує на
увагу науковців та подальше вивчення.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуті актуальні тенденції вживання
фемінативів у заголовках сучасних інтернет-новин.
Фемінативи є потужним інструментом текстів
заголовку, який фокусує увагу читача на темі новини та
спрямовує далі до основного тексту. Окрім поширеності в
повсякденному спілкуванні, фемінативи є доволі вживаними в
мові друкованих видань та медіа. Цьому сприяє експресивний
потенціал такої лексики, що здатна сформувати потужне
висловлювання навіть у максимально лаконічному форматі
заголовку новин. Фемінна лексика у заголовкових комплексах та
текстах новин знаходяться у фокусі двох дискурсів водночас–
медіадискурсу та гендерного дискурсу.
Такі лексичні одиниці є вживаними відносно різних
категорій осіб жіночої статі за родом діяльності, етнічною
приналежністю, статусом та відрізняється різними
ступенями емоційної забарвленості. Проаналізовано найбільш
уживані групи фемінативів у інтернет-заголовках.
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Проаналізовані фемінативи є змістовим ядром заголовку в
умовах сильної скомпресованості його обсягу та сприяють
виконанню основного завдання – приверненню та утримання
уваги читача, що визначає їхній домінантний статус. Серед
зібраного матеріалу найчисельнішими є іменники на
позначення професій. Другими найуживанішими стали
лексеми, які вказують походження, місце проживання,
національність. Також популярними виявилися фемінативи, які
позначають осіб жіночої статі різних видів спорту. Для
позначення
статусу
суб’єкта
заголовка
також
розповсюдженим є вживання фемінативів: на позначення
сімейних відносин, соціальної ролі та з оцінним значенням.
Менш чисельною є група заголовків з фемінативами
прикладкового типу.
Зроблено висновки про перспективність дослідження
функціонування фемінативів у мові суспільної комунікації у
подальших лінгвістичних студіях.
Ключові слова: фемінативи, медіа, дискурс,
публіцистика, мова ЗМІ, психолінгвістика, мова заголовка,
медіатекст, медіадискурс, інтердискурсивність.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены актуальные тенденции
употребления феминативов в заголовках современных
интернет-новостей.
Феминативы являются мощным инструментом
заголовковых текстов, фокусирующим внимание читателя на
теме новости и направляющим далее к основному тексту.
Помимо распространенности в повседневном общении,
феминативы являются широко употребимыми в языке СМИ и
медиа. Этому способствует экспрессивный потенциал данной
лексики, способной сформировать мощное высказывание даже
в максимально лаконичном формате новостного заголовка.
Феминная лексика находится в фокусе одновременно двух
дискурсов: медиадискурса и гендерного дискурса.
Данные лексические единицы являются употребимыми
по отношению к различным категориям лиц женского пола по
роду деятельности, этнической принадлежности, статусу,
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отличающаяся
различной
степенью
эмоциональной
окрашенности.
Были
проанализированы
наиболее
употребляемые группы феминативов в интернет-заголовках.
Изученные феминативы являются смысловым ядром заголовка
в условиях сильной скомпрессованости его объема и
способствуют выполнения их основной задачи – привлечения
и удержания внимания читателя, определяя свой
доминантный статус. Среди собранного материала самыми
многочисленными
являются
существительные
для
обозначения профессий. Вторыми наиболее употребляемыми
стали лексемы, указывающие происхождения, места
жительства, национальность. Также популярными оказались
феминативы, которые обозначают лиц женского пола,
занимающихся различными видами спорта. Для обозначения
статуса субъекта заголовка также распространенным
является употребление феминативив: для маркирования
семейных отношений, социальной роли или же с оценочным
значением. Гораздо менее многочисленной является группа
заголовков со сложными существительными, состоящими из
двух частей.
Были сделаны выводы о перспективах исследований
функционирования феминативов в языке общественной
коммуникации в дальнейших научных исследованиях.
Ключевые слова: феминативы, медиа, дискурс,
публицистика, язык СМИ, язык заголовка, медиатекст,
медиадискурс, интердискурсивность.
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ABSTRACT
The article outlines the rows of joint-rooted words, which are
used in various thematic groups of social advertising, the role of
semantic lexical-word-forming fields is determined in achieving the
illocutionary goal of socio-advertising communication.
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The methods of analysis and synthesis used as the main
methods of research at the stage of dividing the texts of social
advertising into separate with the same roots and grouping them by
certain attributes. In addition, the functional method was used in
order to find out the role of certain sems in text creation in
accordance with the communicative purpose and tasks of social
advertising.
It is concluded, that in the problem of linguistics of
advertising text it is impossible to separate the linguistic aspect from
the psychological one. Analysis of the advertisement text allowed
to identify language tools, which advertisers use to influence the
subconscious and human consciousness. It was found that not only
lexemes affect the recipient, but seme that by repeating the make
the effect psycholinguistic programming. The use of related lexemes
increases the emotional and logical impact on the recipient through
repetition in related words, which are distinguished by semantic
content and stylistic coloring, a common seme. Centers of wordformation fields and, correspondingly, the rows of related words are
thematically marked: in advertising of the harmonization of human
as physical and spiritual value, priority is given to joint-rooted
lexemes with the significance of risks to human health and life; in
advertising of the harmonization of interpersonal relationships –
road safety and family values; in advertising the harmonization of
person as a member of society - the behavior of a person as a lawabiding citizen; in advertising the harmonization of the human’s
attitude to the environment – danger of environmental pollution.
Keywords: linguistics of advertisement text, semantic lexicalword-forming fields, the illocutionary purpose of advertising
speech, psycholinguistic programming.

Постановка проблеми. У проблематиці лінгвістики
рекламного тексту не можна відділити мовний аспект від
психологічного, оскільки психічні процеси безпосередньо
пов’язані з мовою: для формулювання своїх міркувань ми
послуговуємось лінгвістичними одиницями (Холод, 2009: 90),
відповідно, мовні одиниці зумовлюють виникнення певних
психічних реакцій. Науковці зазначають, що рекламу варто
визначати як повідомлення-звернення, оформлене вербально
© Bugaiova Oksana
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(текст), яке шляхом формування асоціативного сприйняття має
викликати потрібні образи, уявлення та відчуття (Зирка,
2006: 51). Тому при аналізі рекламного тексту важливо виявити
мовні засоби, які використовують рекламісти задля впливу на
підсвідомість і свідомість людини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні
досить активізувалися дослідження психолінгвістичних
особливостей сприйняття рекламного тексту. Так,
О. Денисевич виявила, що лексика реклами ословлює «складні
ментальні утворення, які стають видимі завдяки словам як
основним мовним знакам, що допомагають отримати
інформацію з глибин свідомості» (Денисевич, 2015: 181).
Т. Ковалевська комплексно проаналізувала лінгвістичні
маркери рекламного впливу через призму методик
нейролінгвістичного програмування (Ковалевська, 2014: 170).
О. Щербак визначила лексико-семантичні засоби актуалізації
впливової потужності інтерперсональних субкодів у рекламі
(Щербак, 2016: 145).
Мета статті. У контексті зазначеного вище важливо
з’ясувати не лише лексеми, які покликані впливати на
реципієнта, а й семи, що шляхом повторення здійснюють ефект
психолінгвістичного програмування. Тому метою статті є
виявити в текстах соціальної реклами лексико-словотвірні
поля – ряди споріднених лексем, що насичують рекламний
текст певною семантикою.
Виклад основного матеріалу. Соціальна реклама, як і
рекламна комунікація загалом, покликана здійснювати всіма
засобами, зокрема й лексичними, вплив на реципієнта задля
досягнення поставленої цілі. За цим критерієм – іллокутивна
мета рекламного мовлення – було поділено соціорекламні
тексти на такі тематичні групи: 1) соціальна реклама
гармонізації людини як фізичної і духовної цінності;
2) соціальна реклама гармонізації міжособистісних стосунків;
3) соціальна реклама гармонізації людини як члена суспільства;
4) соціальна реклама гармонізації ставлення людини до
довкілля.
Дослідження слововживання в соціальній рекламі дало
можливість з’ясувати лексико-семантичні пріоритети при
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побудові рекламних текстів, виокремити в них лексикосемантичні поля синонімічних та антонімічних лінгвістичних
засобів. У процесі систематизації та класифікації лексем,
використаних у текстах соціальної реклами, стало зрозумілим,
що поширені в них не лише певні лексеми, а й окремі семи,
реалізовані в рядах спільнокореневих слів, між якими виникає
семантична співвіднесеність. Слова, що мають словотвірну
спорідненість з уперше вжитою назвою – носії семантики тієї
самої кореневої морфеми, формують семантичні лексикословотвірні поля, тобто структурні типи полів, що об’єднують
однокорінні похідні слова (Жеребило, 2010) (словотвірносемантичні поля, за Г. Волинець (Волинець, 2009)) і є
своєрідним засобом акцентування на певному аспекті (Дуденко,
2012: 37).
Використання споріднених лексем насичує семантику
рекламного тексту певними семами, які підсилюють емотивнологічний вплив на реципієнта за рахунок повторення в
споріднених словах, які відрізняються між собою семантичним
наповненням і стилістичним забарвленням спільної семи. Між
двома одиницями, що існують синхронно: первинною
(мотивувальною) і вторинною (мотивованою) – виникають
формально-семантичні зв’язки, які при повторенні базової семи
здійснюють ефект мовного програмування. Показниками
лексико-семантичних пріоритетів у використанні певних сем у
соціальній рекламі є лексеми, які утворюють ряди споріднених
слів, і відповідно, флексії – носії словотвірного значення, що й
здійснюють ефект психолінгвістичного програмування.
У текстах реклами гармонізації людини як фізичної та
духовної цінності, порівняно з іншими трьома видами
соціальної реклами, кількість груп споріднених слів найбільша.
Центри словотвірних полів у такій рекламі представлено
лексемами:
– алкоголь, виводити, відмирати, дати, діяти, жир, жити,
закупорювати, здоровий, їсти, капіляр, кишківник, кров,
мертвий, могти, мода, називати, наркотик, орган,
отруювати, панкреатит, перемагати, переродитися, пити,
порушувати, потрапляти, починати, розподілятися,
руйнувати, серце, тверезий, Україна, утворюватися, шлунок –
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у рекламі, спрямованій на профілактику шкідливих для
здоров’я людини залежностей;
– вакцина, вживати, втрачати, жити, захищати,
здоровий, йод, інтелект, людина, могти, народжувати, розум,
хворий, щодня – у рекламі з профілактики застудних
захворювань та ослаблення імунітету;
– винайти, друг, мрія, пішохід, сьогодні, Україна,
усміхнутись – у рекламі, що пропагує психічне здоров’я та
духовний розвиток людини;
– ліки, обстежуватися, постійний, ризикувати, Україна,
хворий – у рекламі з профілактики захворювання на рак.
У цьому виді соціальної реклами лексеми здоровий,
жити, Україна, хворий як центри словотвірних гнізд
(здоровий – здоров’я – здорово; жити – життя – життєво;
Україна – український – українець; хворий – хвороба –
захворіти – захворювання) використано в кількох підвидах
соціальної реклами гармонізації людини як самоцінності, що
свідчить: ця реклама потребує таких сем з позитивною
конотацією, як-от: ‘стан, при якому організм нормально
функціонує’, ‘бути живим’ і ‘країна, до якої належить
реципієнт’, а також з негативною – антонімічною до поняття
«здоровий» – ‘стан, при якому організм погано функціонує’.
Серед типів словотвірних значень переважає транспозиційний
(первісна та похідна лексеми зберігають номінативне значення,
але різняться частиномовним вираженням): жир – жировий;
перемога – перемагати; руйнувати – руйнівний – руйнівно, що
дозволяє при збереженні основного значення центру
словотвірного гнізда здійснювати тривалий цілеспрямований
вплив на реципієнта шляхом навіювання через повторення
однакових сем. Мутаційний тип словотвірних значень, коли
похідне слово відрізняється за значенням від первісного,
наявний у таких словотвірних гніздах, як кров – кровотеча –
кровообіг, орган – організм, йод – йододефіцит, пити – пиво
– напій тощо: базове загальновідоме значення центру лексикословотвірного поля стає платформою для накладання на нього
додаткового значення й утворення в результаті нової семантики
слова. Модифікаційний тип словотворення зафіксовано в таких
словотвірних гніздах, як капіляр – мікрокапіляр, лікування –
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самолікування, де похідні слова набули нового відтінку в
значенні завдяки префіксам наукового, термінологічного
характеру (на відміну від соціальної реклами гармонізації
міжособистісних стосунків, де слово набувало нового
семантичного забарвлення за рахунок афіксів розмовнопоетичного стилю: малий – маленький). Словотвірні гнізда
презентовано переважно парами споріднених слів. Мають три
складники такі словотвірні гнізда: алкоголь – алкогольний –
алкоголік, вакцина – вакцинувати – вакцинація, друг –
дружити – дружба, жити – життя – життєво, здоровий –
здоров’я – здорово, кров – кровотеча – кровообіг, отрута –
отруювати – отруєння, тверезий – тверезість – тверезо,
Україна – український – українець. Із чотирьох лексем
складаються такі словотвірні гнізда, як ліки – лікар –
лікарський – самолікування, йод – йодувати – йодований –
йододефіцит, хворий – хвороба – захворіти – захворювання;
пити – випити – питущий – напій. І найбільш часто
використовують лексеми із базовою семантикою ‘загибель
організму’ (вісім компонентів у словотвірному гнізді):
мертвий – смерть – смертельний – відмирати – помирати –
вимирати – вимирання – намертво, що свідчить про пріоритет
названих семантичних значень при лексичному наповненні
соціорекламних текстів.
У рекламі гармонізації міжособистісних стосунків
гнізда спільнокореневих слів, які утворюють лексикословотвірні поля, зосереджені навколо таких лексем, як:
– велосипед, дорога, життя, небезпека, рух – у рекламі
дотримання правил безпечної взаємодії на дорозі всіх
учасників руху;
– батько, дитина, допомога, захист, любов, людина, малий,
підтримка, родина, розум, сім’я, створити, щастя – у рекламі
гармонійних стосунків у сім’ї;
– вчити – у рекламі шанобливого ставлення до праці
вчителя;
– рівність – у рекламі захисту прав жінок.
У цьому тематичному блоці реклами переважає
транспозиційний тип словотвірного значення. Це переважно
словотвірні пари, напр.: рух – рушати; життя – живий;
допомога – допомогти; любов – любити; підтримка –
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підтримати; родина – родинний; сім’я – сімейний;
створити – створений; щастя – щасливий. Рідше
словотвірний ланцюжок транспозиційного типу словотвірного
значення складається з трьох лексико-семантичних
компонентів: вчити – вчитель – вчительський; захист –
захистити – захищений. Мутаційний тип словотвірного
значення наявний у спільнокореневих словах велосипед –
велосипедист, розум – розуміння. Модифікаційний тип
словотвірного значення використано в текстах цієї групи
соціальної реклами вкрай рідко, що дає підстави зробити
висновок про те, що лексика текстів такої групи соціальної
реклами спрямована здійснювати прагматичний вплив меншою
мірою за допомогою емоційно забарвлених словотворчих
афіксів, що є формально-граматичними репрезентантами
семантичних функцій компонентів синтаксичних структур
(Безпояско, 1987) (напр., -еньк-), а здебільшого за рахунок
тематично маркованих суфіксів (батьківство – людство:
суфікс -ств- означає певну сукупність; захищений – створений:
суфікс -ен- вказує на ознаку за дією, учиненою над об’єктом,
людина – родина: суфікс -ин- окреслює особу – одну або
кілька) і префіксів (рівність – нерівність: твірний афікс надає
відтінку протиставлення, заперечення). Найбільші ряди
споріднених слів у цій групі соціальної реклами утворюють
лексеми з коренями дорог- і батьк- (по чотири в словотвірному
гнізді): дорога – дорожній – дорожньо-транспортний – ДТП;
батько – батьки – батьківський – батьківство, що свідчить
про лексико-семантичні пріоритети в цьому тематичному блоці
соціальної реклами в семах, які означають ‘місце для проходу
чи проїзду’ та ‘батька й матір’.
Соціальна реклама гармонізації людини як члена
суспільства представлена такими центрами словотвірних
полів, як-от:
– вибори, держава, порушити – у рекламі з дотримання
загальноприйнятого суспільного устрою та законності;
– вибір, віра, держава, Україна – у рекламі патріотичного
ставлення до своєї країни;
– бій, благодійний, війна, захист, зібрати, команда,
народжений, потрібний, рівнятися, сила, Україна – у рекламі
популяризації служби в армії;
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– безкоштовно, власний, гарантія, декларувати, держава,
захист, звітувати, земля, зручний, користуватися, кредит,
легальний, лікарня, метро, надати, особа, отримати,
оформити, охорона, пенсія, плата, податок, сервіс – в
іміджевій рекламі державних органів.
Лексеми держава й Україна та похідні від них слова
використовують у кількох підвидах соціальної реклами
гармонізації людини як члена суспільства, що означає: сема
‘країна, до якої належить реципієнт’, є пріоритетною при
лексико-семантичному наповненні рекламних текстів такого
спрямування.
У цьому тематичному виді реклами переважає
транспозиційний вид словотвірних значень: безкоштовний –
безкоштовно, держава – державний, земля – земельний,
надати – надання, порушити – порушення, сила – сильний.
Рідше зустрічається мутаційний (вибір – вибори, війна – воїн,
особа – особистість) і модифікаційний види словотвірних
значень (зелений – зеленіший, зручний – зручніший, чистий –
чистіший, де суфікс -іш- надає відтінку більшого прояву
ознаки порівняно з іншою).
Гнізда споріднених слів становлять переважно дві
лексеми. Три – наявні в словотвірних ланцюжках із базовими
семами ‘військове протистояння’ (бій – бойовий – боєць),
‘приємний у користуванні’ (зручний – зручніший – зручно),
‘країна, до якої належить реципієнт’ (Україна – український –
українець); чотири – із семами ‘обов’язковий грошовий збір,
запроваджений державою’ (податок – податковий –
податкова (іменник), оподатковуватися) і вісім лексем у
словотвірному гнізді з опорною семою ‘грошовий розрахунок’
(сплатити – сплачений – виплачений – оплачуваний – плата –
сплата – платник – зарплата).
Соціальна реклама гармонізації ставлення людини до
довкілля представлена такими центрами лексико-словотвірних
полів:
– байдужий і стерилізація – у рекламі гуманного ставлення
до тварин;
– берегти, використовувати, жити, заборонений,
забруднювати, залишити, картон, несортований, переробка,
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пластик, порода, прибирати, ресурс, розділяти, свідомість,
скло, сміття, стати, чистота – у рекламі охорони
навколишнього середовища.
Гнізда спільнокореневих слів утворюють переважно
транспозиційні лексико-семантичні пари з первісною
лексемою, вираженою дієсловом: використовувати –
використання, жити – життя, заборонений – заборонено,
забруднювати – забруднений. Окрему групу становлять
транспозиційні спільнокореневі пари, словотвірним центром
яких є іменники із вказівкою на матеріал: картон – картонний,
пластик – пластиковий, скло – скляний. Мутаційний
словотвірний тип спостерігаємо в таких парах споріднених
слів, як ресурс – ресурсоцінний, порода – породистий, стати –
сталий, де похідні лексеми набули нового лексичного значення,
а модифікаційний – виявлено в парах спільнокореневих слів
байдужий – небайдужий, несортований – невідсортований, де
префікси надають похідним словам нових відтінків значень (у
першому випадку – протиставлення, у другому – сортування
чогось, але після вилучення його з однорідної маси). У
соціальній рекламі, що пропагує дбайливе ставлення до
природи, наявні й словотвірні ланцюжки з трьох компонентів:
залишити – залишитися – залишок; переробляти –
перероблений – переробка; прибирати – прибиратися –
прибирання; чистий – чистота – чисто, що допомагає
виділити лексико-семантичні пріоритети в конструюванні
текстів цієї соціальної реклами в одній семі з негативною
конотацією (‘не забирати із собою щось, що забруднює
довкілля’) і трьох – з позитивною (‘перетворювати щось, щоб
запобігти забрудненню’, ‘наводити порядок, упорядковувати
щось’ і ‘щось прибране, очищене від бруду’. Варто зазначити,
що слова з коренем чист- використано майже в кожному
рекламному тексті. Найбільшу ж кількість спільнокореневих
слів (а саме шість) у ланцюжку спільнокореневих слів має
лексема з негативною конотацією сміття: смітити –
словничок-сміттєвичок – сміттєвоз – сміттєсортувальний –
сміттєпереробний. Звідси можна зробити висновок: найбільш
затребуваними в текстах цієї групи соціальної реклами є
лексеми з антонімічними за значенням коренями: чист- і
смітт-.
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Висновки та перспективи подальших досліджень.
Отже, у текстах соціальної реклами підбір лексем (з їх
номінативним
і
конотативним
змістом),
зокрема
нагромадження спільнокореневих слів, сприяє актуалізації в
реципієнта прогнозованої адресантом семантичної уяви –
«підсвідомого, що на рівні свідомості постає практично
невіддільним від формальної репрезентації слова» (Загнітко,
2006: 180). Центри словотвірних полів і, відповідно, самі ряди
споріднених слів тематично марковані: у рекламі гармонізації
людини як фізичної та духовної цінності пріоритетними є
спільнокореневі лексеми зі значенням ризиків для здоров’я та
життя людини; у рекламі гармонізації міжособистісних
стосунків – безпеки на дорозі та сімейних цінностей; у рекламі
гармонізації людини як члена суспільства – поведінки особи як
законослухняного громадянина; у рекламі гармонізації
ставлення людини до довкілля – небезпеки забруднення
навколишнього середовища. Перспективи подальших
досліджень убачаємо у подальшому вивченні впливу мовних
одиниць на свідомість людини з метою підвищення
ефективності рекламної комунікації соціального спрямування.
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АНОТАЦІЯ
У статті окреслено ряди спільнокореневих слів, які
використовують у різних тематичних групах соціальної
реклами, визначено роль семантичних лексико-словотвірних
полів у досягненні іллокутивної мети соціорекламної
комунікації.
Як основні методи дослідження застосовано методи
аналізу та синтезу на етапі членування текстів соціальної
реклами на окремі лексеми з однаковими коренями й групування
їх за певними ознаками. Крім того, послуговувалися
функційним методом з метою з’ясування ролі сем у
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текстотворенні відповідно до комунікативної мети й завдань
соціальної реклами.
Зроблено висновки, що в проблематиці лінгвістики
рекламного тексту не можна відділити мовний аспект від
психологічного. Аналіз рекламного тексту дав змогу виявити
мовні засоби, які використовують рекламісти задля впливу на
підсвідомість і свідомість людини. З’ясовано, що не лише
лексеми впливають на реципієнта, а й семи, що шляхом
повторення
створюють
ефект
психолінгвістичного
програмування. Використання споріднених лексем підсилює
емотивно-логічний вплив на реципієнта за рахунок повторення
в споріднених словах, які відрізняються між собою
семантичним наповненням і стилістичним забарвленням,
спільної семи. Центри словотвірних полів і, відповідно, самі
ряди споріднених слів тематично марковані: у рекламі
гармонізації людини як фізичної та духовної цінності
пріоритетними є спільнокореневі лексеми зі значенням ризиків
для здоров’я та життя людини; у рекламі гармонізації
міжособистісних стосунків – безпеки на дорозі та сімейних
цінностей; у рекламі гармонізації людини як члена суспільства
– поведінки особи як законослухняного громадянина; у рекламі
гармонізації ставлення людини до довкілля – небезпеки
забруднення навколишнього середовища.
Ключові слова: лінгвістика рекламного тексту,
семантичні лексико-словотвірні поля, іллокутивна мета
рекламного мовлення, психолінгвістичне програмування.

АННОТАЦИЯ
В статье обозначены ряды однокоренных слов,
используемых в различных тематических группах социальной
рекламы, определена роль семантических лексикословообразовательных полей в достижении иллокутивной цели
социорекламной коммуникации.
Как основные методы исследования применены методы
анализа и синтеза на этапе членения текстов социальной
рекламы на отдельные лексемы с одинаковыми корнями и
группировки их по определенным признакам. Кроме того,
использовано функциональный метод с целью выяснения роли
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сем в текстообразовании в соответствии с коммуникативной
целью и задачами социальной рекламы.
Сделаны выводы, что в проблематике лингвистики
рекламного текста нельзя отделить языковой аспект от
психологического. Анализ текста социальной рекламы позволил
выявить языковые средства, которые используют
рекламисты для воздействия на подсознание и сознание
человека. Выяснено, что не только лексемы осуществляют
прагматичное влияние на реципиента, но и семи, которые
путем повторения создают эффект психолингвистических
программирования. Использование родственных лексем
усиливает эмотивно-логическое влияние на реципиента за
счет повторения в родственных словах, которые отличаются
между собой семантическим наполнением и стилистической
окраской, совместной семи. Гнезда родственных слов во всех
видах социальной рекламы составляют преимущественно две
лексемы. Максимальное количество однокоренных слов –
восемь – зафиксировано в рекламе гармонизации человека как
физической и духовной ценности и рекламе гармонизации
человека как члена общества. Частотное употребление
определенных сем свидетельствует о приоритете
семантических значений при лексическом наполнении
социорекламных текстов. Центры словообразовательных
полей и, соответственно, сами ряды родственных слов
тематически маркированы: в рекламе гармонизации человека
как физической и духовной ценности приоритетны
однокоренные лексемы со значением рисков для здоровья и
жизни человека; в рекламе гармонизации межличностных
отношений – безопасности на дороге и семейных ценностей;
в рекламе гармонизации человека как члена общества –
поведения лица как законопослушного гражданина; в рекламе
гармонизации отношения человека к окружающей среде –
опасности загрязнения окружающей среды.
Ключевые слова: лингвистика рекламного текста,
семантические
лексико-словообразовательные
поля,
иллокутивная
цель
рекламной
коммуникации,
психолингвистическое программирование.
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ABSTRACT
In the article, on the basis of analysis of periodicals, the use
of word collocations on the European integration topic is
considered.
The articles in the newspapers: «Demokratychna Ukrayina»,
«Denʹ», «Dzerkalo Tyzhnia», «Yevropeyska pravda», «Svoboda»,
«Segodnia», «Ukrayinska pravda» were analyzed, and also the
publications in magazines: «Korrespondent» and «Ukrainian
Week» were considered. These periodicals devote their articles to
the intellectual parts of society; serving a large audience of readers,
recreate socio-political events. Therefore, mass media is the main
tool for our study. The analysis of periodicals has been done in
recent years of the XXI century. The division into groups of
eurointegration collocations is made. Two main groups were
106

ISSN (print) 2518-7600 ISSN (online) 2524-1060
https://sdc-journal.com

Eurointegration processes in language issues of modern ukrainian language

identified: eurointegration of the Yanukovych period (2013) and
eurointegration collocations of the period since 2013 to the present.
The distribution was based on Yanukovych’s policy and modern
processes studies.
It was found out that the replenishment of the speech stock
proceeds from vocabulary in figurative sense. Words representing
the socio-political sphere are introduced to the verbal
representation. The use of language has always been a necessary
attribute of modern life.
Modern changes in Ukraine influence the socio-political
vocabulary of the Ukrainian language, namely the creation of new,
well-established phrases. Modern socio-political collocations are
a special layer of modern vocabulary. It is established that word
combinations on eurointegration subjects in literary and figurative
terms exist in practically all spheres of society. Word combinations
in figurative terms are mostly found in the group «Eurointegration
of the Yanukovych period (2013)», and the fixed word combinations
in the literal sense are usually found in the second group
«Eurointegration collocations of the period since 2013 to the
present». This is explained by the attitude of the authorities to the
European integration processes in Ukraine.
Keywords: a lexeme eurointegration, a word combination
European integration, word combinations of eurointegrated
subjects, simple (two-component) and complex (multicomponent)
word combinations.

Постановка проблеми. Сучасні взаємозв’язки мови та
соціальної дійсності, мови та ідеології, мови та влади
перебувають у зоні постійної уваги сучасної лінгвістики. Це
пов’язане зі змінами на європейському континенті, та поява
такого політичного утворення, як Європейський Союз
(Кравченко, 2007: 2). Ці перетворення в свою чергу вплинули
на утворення нових усталених словосполук, які
характеризуються мовною реакцією на зміни в мовознавчому
світі.
У роботі для вивчення усталених словосполук
євроінтеграційної
тематики
використано
методи
спостереження та описовий для з’ясування стилістичного
навантаження усталених словосполук.
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107

Євроінтеграційні процеси в мовному питанні сучасної української мови

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Упродовж
останнього десятиріччя Україна наполегливо бажає
наблизитися до європейських стандартів. І не тільки в сфері
економіки та політики, а й у мовному питанні, зокрема
поповненню лексичного запасу сучасної української мови. У
зв’язку з тим, що сучасний світ дуже динамінізований та
ополітизований, а інформація для громадян з політичних
питань набуває важливого значення, важливу роль у ньому
відіграють українські мас-медіа.
Теоретичні питання української науки з вивчення
усталених словосполук суспільно-політичної лексики знайшли
відображення у працях багатьох лінгвістів. А. А. Бурячок у
своїй праці «Про мову популярних журналів» вважає, що в
мовній культурі народу велику роль відіграє преса. Журналісти
«поновлюють у правах ті слова…, що раніше мало або й зовсім
не використовували в практиці», а особливо це
стосується суспільно-політичної сфери (Бурячок, 2010:
4). Л. Х. Михайленко стверджує, що мова періодичних та
інтернет-видань суспільно-політичного спрямування значно
відрізняється від мови ЗМІ ХХ століття насамперед тим, що
активно змінюються, швидко реагують на події в суспільстві,
«відображають світогляд нації» (Михайленко, 2009:
3). Я. С. Снісаренко аналізує основні погляди на склад,
структуру та сферу функціонування суспільно-політичної
лексики, визначає перспективні напрямки її вивчення
(Снісаренко, 2009: 32). І. В. Холявко у своїй роботі досліджує
«проблематику, пов’язану з вивченням мови засобів масової
інформації» (Холявко, 2004; 3).
Мета статті. Матеріалом для нашого дослідження
становлять словосполуки за 2013-2017 роки, які увійшли до
публіцистики цього періоду. Спільним для них є словосполука
європейська інтеграція.
В українському тлумачному словнику лексема
європейський пояснюється так: стос. до народів і держав
Західної Європи; західноєвропейський. Відомий у всій Європі
(Бусел, 2016: 343). Це значення вказує на загальновживану або
нейтральну лексику.
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Лексема інтеграція має декілька значень: 1) об’єднання
в ціле будь-яких окремих частин. Об’єднання та координація
дій різних частин цілісної системи. Процес упорядкування,
узгодження та об’єднання структур і функцій у цілому
організмі (Бусел, 2016: 468).
У результаті утворилася атрибутивна словосполука,
європейська інтеграція, в якій називається предмет і його
постійна ознака.
Виклад
основного
матеріалу.
Сьогоднішніми
політичними подіями не раз зацікавлювалися науковці із різних
галузей, цікавляться ними і мовознавці. Це можна пояснити
тим, що мова і політика пов’язані між собою. «Жоден
політичний режим не може існувати без комунікації»
(Вірбулевська: 119). Тому важливу роль в утворенні усталених
словосполук належить українській пресі. Ми проаналізували
статті, опубліковані протягом 2013-2018 років. Моніторинг
преси − важлива частина нашого дослідження без якого
неможливо сформувати повну картину роботи. Аналіз газет
(«Демократична Україна», «День», «Дзеркало тижня»,
«Європейська правда», «Свобода», «Сегодня», «Українська
правда») та журналів («Кореспондент» та «Український
тиждень») дозволив отримати інформацію за заданою
тематикою «Євроінтеграційні процеси в мовному питанні
сучасної української мови», а саме знайти словосполуки на
євроінтеграційну тематику.
Аналізуючи словосполуки, ми поділити їх на декілька
груп: євроінеграція періоду Януковича та євроінтеграційні
сполуки періоду від 2013 і до сьогодення. Цей розподіл
пов’язаний з ідеологією, яка наповнена смисловим
навантаженням, політичною спрямованістю уряду України та
очільників держави (президентів), політичною обізнаністю
пересічних громадян, народним сприйняттям європейської
інтеграції. Кожна група усталених словосполук відтворює ці
позиції. Це шлях перешкод, подалання їх та прагнення досягти
поставлених цілей. Отже:
1. Євроінтеграція періоду Януковича (2013 р.).
Словосполуки цього розділу доводять, що існувало ряд фактів,
які перешкоджали проведенню євроінтеграційних заходів:
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Прості словосполуки (двокомпонентні). Політичний
відкат («Такі думки, правда, вже давно курсують у Берліні.
Вони стали актуальними вже кілька років тому з огляду на
політичний відкат після приходу до влади Володимира Путіна
в Росії і знайшли своє виявлення в цілому ряді політичних і
аналітичних публікацій») («День», 09.01.2013 р.); «чорна
п’ятниця» (««Чорна п’ятниця» 29 листопада‚ коли
вільнюські сподівання України пішли прахом‚ і ще чорніша ніч
з 29-го на 30-те‚ в яку проллялася кров мирних демонстрантів
на київському Евромайдані‚ засвідчили перед Европою і перед
усім демократичним світом‚ вже не кажучи про національно
свідоме українство‚ що найстрашнішим ворогом незалежної
Української держави на нинішній день є Президент цієї
держави Віктор Янукович» («Свобода», 06.12.2013 р.);
султанський режим («Зважаючи на те, що султанські
режими за своєю природою є корумпованими і
консервативними, немає жодних підстав сподіватись, що
система такої скупої і посередньої людини як Янукович буде
здатна і бажатиме пожертвувати своїм благополуччям
заради розпливчатого поняття реформ, особливо, якщо
реформи підривають їх владу і привілеї» («Тиждень»,
21.01.2013); інституційне руйнування («Після широкого
інституційного руйнування, здійсненого Януковичем і
Партією регіонів, Україну треба буде відновлювати зверху
вниз» («Тиждень», 21.01.2013); «європейська інтеграція» («На
думку аналітика, «європейська інтеграція» стала дуже
цінним елементом цього фасаду») («Тиждень», 21.01.2013);
«євроінтеграційний» обман («Всі ми пам’ятаємо, що саме
«євроінтеграційний» обман Януковича та його команди став
поштовхом до початку Євромайдану») («Європейська правда»,
10.06.2014); українське суспільство («Підтримка членства
України в Європейському Союзі, а не Митному, переважає в
українському суспільстві від кінця 2011 року»), («Європейська
правда», 10.06.2014); європейський вектор, європейський
шлях («Перевага підтримки європейського вектору давала
підстави для оптимістичних заяв експертів, але ж будемо
щирими – її рівень був все-таки недостатнім, аби змусити
політиків втілювати реформи та не звертати з європейського
шляху») («Європейська правда», 10.06.2014).
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Аналіз простих усталених словосполук цієї групи
показав, що в ній найчастіше зустрічаються атрибутивні
словосполуки «прикметник + іменник», де іменник відіграє
головну роль (наприклад: європейський вектор, українське
суспільство) (Єфименко, 2017: 79). Ці словосполуки є
найпродуктивнішими в суспільно-політичній лексиці.
Складні словосполуки (багатокомпонентні). Інтеграція
України в ЄС («Янукович також підтвердив готовність до
відкритого діалогу з усіх актуальних питань інтеграції
України в ЄС, а також до плідних двосторонніх україноірландських відносин») («Українська правда», 01.01.2013 р.);
Угода про спрощення порядку видачі віз («Європейський
парламент може ратифікувати Угоду про спрощення
порядку видачі віз для українців не пізніше березня 2013 року»)
(«Українська правда», 02.01.2013 р.); геополітичну ситуацію
на пострадянському просторі («Німецька східна політика
має враховувати нову геополітичну ситуацію на
пострадянському просторі») («День», 09.01.2013 р.); чіп з
біометричною інформацією («Паспорт міститиме
вмонтований чіп з біометричною інформацією: фото людини,
відбитки пальців та інформацію про громадянина, що
міститься в діючому паспорті») («Свобода», 04.01.2013 р.);
інтеграційні перспективи України («Після Майдану
суспільство змінило ставлення до інтеграційних перспектив
України» («Європейська правда», 10.06.2014); єдина вікова
група («Більше того, молодь була єдиною віковою групою,
переважна частина якої виступала саме за євроінтеграційний
напрям, як за пріоритетний») («Європейська правда»,
10.06.2014);
інформаційний
супровід
реформ
(«Інформаційний супровід реформ повинен бути не менш
активним, всеохопним та ефективним, аніж вони самі,
особливо – на Півдні і Сході, де є істотний резерв для
підтримки євроінтеграції в категорії «неприєднанців»
(«Європейська правда», 10.06.2014); «Ялтинська європейська
стратегія» («Майданчиком стала традиційна конференція
«Ялтинська європейська стратегія», яку щороку проводить
Віктор Пінчук у Криму») («Європейська правда», 10.06.2014);
мирне врегулювання кризи («Ще одне запитання Януковичу
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випала честь поставити колишньому верховному комісару
Євросоюзу Хав’єру Солані, який під час Помаранчевої революції
входив до числа європейських посередників з мирного
врегулювання кризи» («Європейська правда», 10.06.2014);
деградація інституту сім`ї («Англієць також лякає українців
деградацією інституту сім`ї, напливом мігрантів,
легалізацією гомосексуалізму та наданням гомосексуалістам
загальних прав та свобод» «Українська правда»), 4.11.2013);
євроінтеграційні зобов’язання України («Розглядаючи
можливий вплив Угоди про асоціацію України з ЄС (УА), а
радше євроінтеграційних зобов’язань України на її медіа
простір, можна умовно розділяти два етапи: (1) необхідність
виконання Україною низки критеріїв до підписання Угоди та
(2) особливості співпраці між сторонами в рамках Угоди після
її підписання») («Тиждень», 11.10.2013).
Аналіз складних словосполук цієї підгрупи, з
синтаксичного погляду, належить до групи, де іменник
поєднується з атрибутивниною сполукою «прикметник +
іменник + + іменник» (наприклад: мирне врегулювання кризи),
«іменник + іменник + іменник» (наприклад: деградація
інституту сім’ї) (Єфименко, 2017: 79). Багатокомпонентні
словосполуки становлять не лише переважну більшість, а й
виявляють стійку тенденцію до збільшення, поповнюваності.
2. Євроінтеграційні сполуки періоду від 2013 і до
сьогодення.
Друга
частина
нашого
дослідження
характеризується прагненням «втілити в життя власну
зовнішньоекономічну стратегію, основою якої є європейський
вибір, перспективна мета входження до ЄС» (Полещук, 2015),
незважаючи на численні економічні та політичні проблеми
(Печенкін, 2016: 227).
– Прості словосполуки (двокомпонентні). Підтримка
євроінтеграції («Акції громадян України на підтримку
євроінтеграції повернуть країнам Європи віру у важливість
цього проекту» («Українська правда»,
02.01.2014 р.);
університет волі («Євромайдан – це університет волі»
(«Українська правда», 03.01.2014 р.); євроінтеграційний
процес («Подальший євроінтеграційний процес передбачає
серйозні виклики, пов’язані з проведенням глибоких соціально112
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економічних реформ та радикальних інституційних
перетворень в Україні» («Дзеркало тижня», 29.05.2015 р.);
кардинальні реформи («Міжнародна спільнота й українське
суспільство чекають від нашої влади кардинальних реформ,
які б зміцнили національну економіку, поліпшили інвестиційний
клімат, подолали чи хоча б зменшили корупцію, зробили
життя українців кращим») («Демократична Україна»,
13.03.2015 р.); шлях єврореформ («Безперечно, поява такої
установи – прогресивний крок, однак статус та функції Офісу
переважно «координуючі», чого явно недостатньо для
впевненого просування шляхом єврореформ») («Європейська
правда», 31.03.2015 р.); безвізовий режим («Після завершення
ратифікації Угод про асоціацію з Україною, Грузією та
Молдовою та надання Грузії та Україні безвізового режиму
постало питання визначення нових амбітних цілей співпраці
країн Східного партнерства з ЄС») («Сегодня», 04.10.2017 р.);
політичні консультації, економічні дослідження («Щоб
подивитись, в які періоди кількість згадувань про європейську
інтеграцію в країні інтенсифікувалась, а коли спадала,
Інститут економічних досліджень та політичних
консультацій в рамках проекту ЄС «Просування реформ в
регіони» провів медіа-моніторинг на наявність ключових слів
в інформаційних повідомленнях, статтях в онлайн та
друкованих ЗМІ, теле- та радіопередачах та зіставив з
подіями, які відбувались у цей період») («Європейська правда»,
12.04.2018); європейська культура («Провідною ідеєю
європейської культури впродовж століть була єдність у
різноманітності») («Тиждень», 30.11.2015);
Аналізуючи ці усталені словосполуки, слід звернути
увагу, що залишаються атрибутивні словосполуки «іменник +
прикметник» (наприклад: європейська культура), а також
з’являються зміни у схемах «іменник + іменник» (наприклад:
шляхом єврореформ).
– Складні словосполуки (багатокомпонентні). Санкції
проти української влади («Тривалий час санкції проти
української влади з боку США виглядали лише опудалом, яким
опозиція час від часу «тролила» Януковича») («Українська
правда», 02.01.2014 р.); перезавантаження двостороннього
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діалогу («Тон послання виглядав дружелюбним та
оптимістичним – тут тобі й обіцянка підтримати грошима
МВФ, і перезавантаження двостороннього діалогу, і натяк
на організацію повноцінної зустрічі з Бараком Обамою»)
(«Українська правда», 02.01.2014 р.); саміт Східного
партнерства («Ще у липні цього року парламенти України,
Грузії і Молдови проголосували спільну декларацію, якою
закликали Європарламент прийняти резолюцію напередодні
саміту Східного партнерства з підтримкою їхньої
територіальної цілісності та визнанням перспективи
членства в ЄС») («Сегодня», 04.10.2017 р.); євроатлантичні
прагнення України («Варшава має намір продовжувати
підтримувати євроатлантичні прагнення України»
(Кореспондент», 28.10.2017 р.); порушення прав нацменшин
(«Глава Міносвіти наголосила, що зараз відбувається
порушення прав нацменшин, коли вони, отримуючи шкільну
освіту в Україні, не володіють державною мовою»
(«Кореспондент», 26.09.2017 р.); риторика європейських
інституцій («Цього року в риториці європейських
інституцій – помітно менше пафосу») («Європейська
правда», 16.11.2017 р.); Зона вільної торгівлі, діалог УкраїнаЄС («За останні два роки відбулися декілька визначних подій
для зближення України з ЄС: початок дії Зони вільної
торгівлі, ухвалення безвізового режиму для України, набуття
чинності Угоди про асоціацію, виконання Україною цієї угоди
та інші вагомі події в діалозі Україна-ЄС» («Європейська
правда», 12.04.2018)); інформація про євроінтеграцію («Після
схвалення безвізового режиму для України майже вдвічі
зменшується нейтральність при поданні інформації про
євроінтеграцію в ЗМІ») («Європейська правда», 12.04.2018);
євроінтеграційний
вибір
українського
народу
(«Євроінтеграційний вибір українського народу – чи не
найголовніше досягнення України за останні роки, що стало
можливим завдяки Революції Гідності») («Юридична газета»,
16.05.2017); інтеграційні процеси з ЄС («Інтеграційні
процеси з ЄС – це не тільки нові економічні перспективи та
інвестиції для України, але й можливість подолання
технологічної прірви, яка існує між Україною та ЄС,
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розбудови нової системи державного управління та
господарювання і побудови дійсно правової держави,
заснованої на прозорих механізмах використання бюджетних
коштів та повазі до прав людини») («Юридична газета»,
16.05.2017); імплементація законодавства ЄС («Окремо слід
виділити регулювання економічної сфери та імплементацію
законодавства ЄС до податкової системи України»
(«Юридична газета», 16.05.2017).
Складні багатокомпонентні усталені словосполуки
становлять значну частину лексичного складу суспільнополітичної сфери. У таких конструкціях залежні слова
визначають різні аспекти значення головного слова.
Ці розділи демонструють різні можливості усталених
словосполук євроінтеграційної тематики. З одного боку вони
переконують та мобілізують наших громадян, а з іншого вони
перебувають у «самостійному плаванні» у вигляді «тонкої
ідеології» (Печенкін, 2016: 67). Стрімкі зміни в розвитку нації
впливають і на суспільно-політичні процеси в країні.
Щонайбільше через періодичні видання, українці мають змогу
відчувати постійний зв’язок з новими змінами.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Отже, аналізуючи новоутворенні словосполуки, можемо
зробити висновок, що вони сприяють пізнанню проблем
мовного динамізму, допомагають у вивченні взаємовідносин
мови і суспільства (Єфименко, 2018: 3).
Друковані періодичні видання є традиційним різновидом
отримання інформації, хоча вони й позбавлені можливості
«живого» спілкування, як телебачення, оперативності, як радіо,
доступності, як інтернет. Тексти періодичних видань є
середовищем у якому відбуваються динамічні мовні процеси.
Немає потреби переконувати наше покоління, що
євроінтеграція України знайшла втілення у лексиці сучасній
українській мові. У нових усталених словосполуках суспільнополітичної сфери відтворилося прагнення бути прийнятими
для всіх верств населення держави, а розвиток мовної
комунікації
є
найважливішим
чинником
розвитку
лінгвокультурного простору в контексті активізації
євроінтеграції України з ЄС.
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АНОТАЦІЯ
У статті на основі аналізу періодики розглянуто
вживання словосполук на євроінтеграційну тематику.
Проаналізовані статті в газетах: «Демократична Україна»,
«День», «Дзеркало тижня», «Європейська правда», «Свобода»,
«Сегодня», «Українська правда», а також взято до уваги
публікації в часописах: «Кореспондент» та «Український
тиждень». Ці періодичні видання присвячують свої статті
інтелектуальній частині суспільства, обслуговують велику
аудиторію читачів, відтворюють суспільно-політичні події.
Тому засоби масової кумунікації є головним інструментом для
нашого дослідження. Аналіз періодики зроблений за останні
роки ХХІ ст.
Зроблено розподіл на групи євроінтеграційних усталених
словосполук. Виділили дві основні групи: євроінтеграція періоду
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Януковича (2013 р.) та євроінтеграційні сполуки періоду від
2013 і до сьогодення. Розподіл базувався на дослідженнях
політики Януковича та сучасних процесів.
З’ясовано, що поповненням мовленнєвого запасу є лексика
в переносному значенні. У вербальне оформлення вводять
слова, що репрезентують суспільно політичну сферу.
Використання мови завжди було необхідним атрибутом
сучасного життя.
Сучасні зміни в Україні впливають на суспільнополітичний словник української мови, а саме на утворення
нових усталених словосполук. Сучасні суспільно-політичні
усталені словосполуки − це особливий прошарок сучасної
лексики. Встановлено, що словосполуки євроінтеграційної
тематики в прямому та переносному значеннях існують
практично у всіх сферах суспільства. Найчастіше
словосполуки в переносному значенні зустрічається в групі
«Євроінтеграція періоду Януковича (2013 р.)», а усталені
словосполуки в прямому значенні зазвичай зустрічаються в
другій групі «Євроінтеграційні сполуки періоду від 2013 і до
сьогодення». Це пояснюється ставленням влади до
євроінтеграційних процесів в Україні.
Ключові слова: лексема євроінтеграція, словосполука
європейська інтеграція, словосполуки євроінтеграційної
тематики,
прості
(двокомпонентні)
та
складні
(багатокомпонентні) словосполуки.

АННОТАЦИЯ
В статье на основе анализа периодики, рассмотрены
употребления словосочетаний на евроинтеграционную
тематику. Проанализированы статьи в газетах:
«Демократическая Украина», «День», «Зеркало недели»,
«Европейская правда», «Свобода», «Сегодня», «Украинская
правда», а также принято во внимание публикации в журналах
«Корреспондент» и «Украинская неделя». Эти периодические
издания посвящают свои статьи интеллектуальной части
общества, обслуживают большую аудиторию читателей,
воспроизводят общественно-политические события. Поэтому
средства массовой куммуникации является главным
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инструментом для нашего исследования. Анализ периодики
сделан за последние годы XXI века.
Сделано деление на группы евроинтеграционных
устоявшихся словосочетаний. Выделили две основные группы:
евроинтеграция
периода
Януковича
(2013)
и
евроинтеграционные соединения периода с 2013 и до
сегодняшнего дня. Распределение основывалось на
исследованиях политики Януковича и современных процессов.
Выяснено, что пополнением речевого запаса является
лексика в переносном смысле. В вербальное оформление вводят
слова, представляющие общественно политическую сферу.
Использование языка всегда было необходимым атрибутом
современной жизни.
Современные изменения в Украине влияют на
общественно-политический словарь украинского языка, а
именно на образование новых устойчивых словосочетаний.
Современные общественно-политические устоявшиеся
словосочетания − это особый слой современной лексики.
Установлено, что словосочетания евроинтеграционной
тематики в прямом и переносном смыслах существуют
практически во всех сферах общества. Чаще всего
словосочетания в переносном смысле встречается в группе
«Евроинтеграция периода Януковича (2013)», а устоявшиеся
словосочетания в прямом смысле обычно встречаются во
второй группе «Евроинтеграционные соединения периода с
2013 и до сегодняшнего дня». Это объясняется отношением
власти к евроинтеграционных процессов в Украине.
Ключевые
слова:
лексема
евроинтеграция,
словосочетание европейская интеграция, словосочетания
евроинтеграционной тематики, простые (двухкомпонентные)
и сложные (многокомпонентные) словосочетания.
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Особливості редагування відабревіатурних утворень

It is concluded that at the beginning of the XXI century the
use of new formations formed from abbreviations became more
active in the language of Ukrainian periodicals. They are three
major thematic groups of naming persons which are formed from
name-abbreviations: 1) parties, political blocs and public and
international associations, 2) law enforcement, force authorities,
control authorities, 3) organizations, societies, institutions, etc. The
first and third groups are constantly expanding under the influence
of extra-language factors. Suffixal lexical items, formed from
abbreviations – the names of parties, political blocs, public and
other associations, organizations, institutions, societies, prevail
above all. Some occasional formations formed from abbreviations
in the language of the Ukrainian press serve as a tool of mockery
and irony often they make journalistic texts more colloquial.
Thematic groups of lexical items formed from abbreviations have
their own word-formative peculiarities, which are shown in a
selection of word-formative suffix. The basic means of creating new
names of persons, that are formed from abbreviations, belonging to
parties, political blocs, public and other associations continue to
be word-formative suffixes ець/-івець, -овець; -ник and -ізм/-изм.
The nouns prevail in new formations, less are adjectives with the
suffix -ськ-/-івськ.
Nouns formed from abbreviations often have different graphic
reproductions of basic abbreviations and that indicates the
instability of their writing and complicates perception by the reader.
Individual derivatives formed from abbreviations in the
language of periodicals perceived not as substitutes for the word
combination, but as the usual root word.
Keywords: editing, thematic groups, formations formed from
abbreviations, language of newspaper periodicals, stylistic role.

Постановка проблеми. У мові сучасної української
періодики помітно активізувалося вживання відабревіатурних
утворень. Це словотвірне явище є порівняно новим. У
попередні періоди історії українського словотвору воно
засвідчене тільки поодинокими випадками: НАТО –
натовський – натовець, СЕАТО – сеатовський – сеатовець
(Стишов, 2003: 25), які кваліфіковано як можливості різних
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інтерференцій. О. А. Стишов наголошує, що такі мовні процеси
зумовлені низкою чинників як екстралінгвального, так і
інтралінгвального характеру, що «виступають переважно в
тісному взаємозв’язку. Серед них слід назвати демократизацію
всього українського життя, мовностилістичну розкутість
журналістів та авторів статей, зростання ролі особистості,
прагнення до емоційності, експресивності та влучності на тлі
стандарту, економії мовної енергії, прагматизму тощо»
(Стишов, 2003: 128). З приводу цих утворень дослідники
зауважують: «Як ніколи, багато утворюється прикметників та
імен осіб від буквених абревіатур, чого суворо уникало,
принаймні, писемне мовлення попереднього періоду» (Нелюба,
2007: 213).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасному
мовознавстві питання будови та класифікації відабревіатурних
утворень залишаються дискусійними (Алексеев, 1979: 227;
Бойченко, 1982: 77; Нелюба, 2007: 154). Якщо в попередні роки
вважали, що не від багатьох абревіатурних основ з’являються
похідні слова загальномовного використання, то нині цю тезу
заперечують, бо майже від усіх абревіатур можна утворити
похідне за законами словотвору. Регулярність творення
відабревіатурних слів дала підстави виділити природні (такі
слова швидше входять до загальновживаної лексики) та штучні
(слова залишаються вузько вживаними й використовуються в
межах певної субмови) процеси лексикалізації абревіатур
(Нелюба, 2007: 165). Спроба систематизувати відабревіатурні
деривати свідчить про те, що утворення нових слів
«відбувається не хаотично, а за наявними зразками, моделями,
які узвичаїлися в системі словотвору даної мови» (Ковалик,
1962: 33).
Мета статті. У пропонованій статті ставимо за мету
подати вичерпну характеристику тематичних груп нових
відабревіатурних утворень, визначити їхню частиномовну
належність та стилістичну роль у мові української газетної
періодики, зауважити на складності редагування окремих
лексем.
Виклад основного матеріалу. Найчисельнішу групу
віабревіатурних одиниць становлять слова, що утворилися від
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назв-абревіатур партій, політичних блоків та громадських
об’єднань. О. А. Стишов виділив наприкінці ХХ ст. найбільше
відабревіатурних дериватів із суфіксом -ець/-івець, -овець
(Стишов, 2003: 128). Цю тенденцію спостерігаємо в мові
української періодики і на початку ХХІ ст.: бютівець, нунсівець,
унсовець та ін. Але паралельно з ними помітно активізувалося
вживання відабревіатурних іменників із суфіксом -іст/-ист, які
синонімізуються з попередніми новотворами: ендепіст,
пеерпіст, уенпіст та ін. Пор.: «Що відбулося на засіданні
коаліції і якою є точка зору БЮТ на проблеми більшості, газеті
розповів бютівець Валерій Писаренко» («Україна молода»,
16.04.2008); «Ще один «нунсівець» Кирило Куликов каже, що
від демкоаліції може бути чотири варіанти єдиного
кандидата на пост мера Києва» («Україна молода»,
19.03.2008); «Унсовець» двері в клітці держав, щоб «Беркут»
не вломився» («Газета по-українськи», 14.12.2007); «Депутатнунсівець Давид Жванія заявив, що, мовляв, Віктор Ющенко
отруївся не діоксином, а медичні висновки в справі отруєння –
сфальсифіковані» («Україна молода», 11.06.2008); «Відлюдник
Кабміну, герой кучмівського опору, ендепіст Толстоухов
заслужив повагу однодумців і став знову знаменитим»
(«Українсько слово», 4.12.2007); «Петра Порошенка
пеерпісти вважають справжнім директором-розпорядником
«Народного союзу «Наша Україна» («Газета по-українськи»,
11.07.2007); «...чільник «уенпістів» порадив особливо уважно
придивитися до політичного контексту колишніх
коаліціянтів» («Україна молода», 10.06.2008).
Відабревіатурні іменники, які утворено за допомогою
суфіксів -ець/ -івець, -овець та -іст/-ист, зазвичай називають
особу за її належністю до політичної партії, політичного блоку,
угруповання, громадського об’єднання. Ці новотвори в
журналістських текстах виступають не тільки засобом мовної
економії (пор.: НУНСівець, нунсівець – член блоку політичних
партій «Наша Україна – Народна самооборона»), але й
надають публіцистичному стилю розмовності, а публікаціям
суспільної тематики меншої офіційності. Подекуди в мові масмедіа вони мають різне графічне написання, що ускладнює
роботу редакторів та коректорів.
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Мова української періодики чітко виявляє, як абревіатури
підлягають
законам
асиміляції,
узвичаюються,
трансформуються в нові слова, що потрапляють до
словникового складу. Деякі з них поступово сприймаються не
як замінники словосполучення, а як звичне кореневе слово, що
зумовлює й відповідні структурно-семантичні та морфологічні
наслідки (Нелюба, 2007: 158). Пор.: «Головна бютівка країни
уникає розмов про події в Грузії» («День», 22.08.2008); «Що не
канал – на екрані бютівець, який захищає свою політичну
силу» («Газета по-українськи», 21.06.2008). У мові засобів
масової інформації натрапляємо і на таке написання лексеми
б’ют, БЮТ, напр.: « БЮТ знову заблокував Верховну Раду»
(«День», 12.04.2009); «І всі згадали б’ют» («Україна молода»,
23.12.2009).
Відабревіатурні іменники на позначення носіїв суспільнополітичних ідей, поглядів тощо утворюють і за допомогою
менш продуктивних суфіксів, зокрема суфікса -к, напр.: СД
(есде) + -к → есдек; ЄЦ (єце) + -к → єцек, пор.: «Колишній
«есдек» Нестор Шуфрич сказав, що торік Віктор Ющенко
нібито пропонував Вікторові Медведчуку стати секретарем
Ради Нацбезпеки й оборони» («Газета по-українськи»,
4.04.2008); «Оксана Білозір тепер уже – єцек, а не
нашоукраїнка» («Газета по-українськи», 8.10.2008).
На основі назв-абревіатур партій, політичних блоків та
громадських об’єднань постало чимало відабревіатурних
прикметників за допомогою питомого українського
суфікса -ськ-/-івськ-: бютівський, уерпівський, унсовський та
ін. Напр.: «Навіть якось незвично читати у виконанні
бютівських експертів порівняння київського мера Леоніда
Чернівецького із «фюрером» («Народна», 14.06.2008); «Голова
заспокоїв уерпівський актив щодо проблем із офісом партії»
(«Високий Замок», 2.12.2007); «Шкіля обвинуватили в тому,
що він у давні УНСОвські часи «відправляв чужих дітей
стріляти в Абхазію» («Україна молода», 29.07.2008).
Прикметникові відабревіатурні лексеми можуть
утворювати складні слова: бютівсько-нунсівський та ін. Напр.:
«Журналісти придумали чергову бютівсько-нунсівську
брехню» («Газета по-українськи», 4.04.2008). Такі лексеми
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складні для сприйняття споживачеві інформації. Їх
використовують автори аналітичних статей суспільної,
подекуди філософської тематики.
Деякі оказіональні віабревіатурні утворення нерідко
стають засобом глузування з кого-небудь, породжують гру
мовних елементів і відповідні асоціативні ряди, що слугують
добрим емоційно-експресивним засобом, пор.: єцек, ендепєц.
Напр.: «Залишилася гола формальність: до 200 – саме стільки
налічують провідні «єцеки» – членів нової політичної сили в
області приєднати 4500 офіційно зареєстрованих «народних
демократів» («Дзеркало тижня», 12.07.2008); «Тож варто
добре подумати над майбутньою абревіатурою, щоб зробити
її ще переможнішою. Наприклад, ендепєц» («Дзеркало
тижня», 12.07.2008). Такі порівняння виявляють, що деякі
відабревіатурні утворення від назв партій, політичних блоків
та громадських об’єднань характерні для певного часового
періоду, зокрема тоді, коли спостерігається активна діяльність
цих суспільно-політичних угруповань. Якщо раніше до
глузувань, сатири вдавалися здебільшого журналісти партійних
видань щодо своїх політичних опонентів чи жовта преса, то
нині відзначаємо вживання згаданих вище лексичних утворень
і в громадсько-масових виданнях.
Досить
велику
тематичну
групу
становлять
відабревіатурні утворення, які означають представників
правоохоронних, силових органів, органів контролю. У цій та
деяких інших тематичних групах спостерігаємо широко відомі
словотвірні ланцюжки «заклад, установа, організація – особа»
(Нелюба, 2007: 166). Зазвичай це іменники, утворені за
допомогою питомого українського суфікса -ник (еменесник;
емзеесник), напр.: «Після приїзду еменесників і правоохоронців
виявилося, що 30-річний місцевий мешканець не побачив
отвору вентиляційної шахти» («Україна молода», 16.04.2008);
«Черговий раз емзеесники перегукуються заявами зі своїми
російськими колегами» («Газета по-українськи», 10.06.2008);
«Кременецькі еменесники втретє витягли з колодязя одну...
ту саму жінку» («Україна молода», 7.02.2008). Крім них
уживають іменники на -шник, що є буквальним перекладом
російських від абревіатурних іменників, пор.: рос. гаишник і
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укр. даішник, даїшник; рос. эсбеушник і укр. есбеушник, напр.:
«Мопед для «даїшника» (заг.). Правоохоронці позбуваються
зайвих коліс і переходять на легку техніку» («Україна молода»,
16.04.2008); «Редактора сайту есбеушник викликав «на
ковьор»... («День», 4.08.2008).
Відабревіатурні утворення в мові періодики мають
неоднакове написання, що свідчить про відсутність усталених
норм. Ті самі слова можуть писати в лапках і без них, напр.:
«Керівництво держави, Президент Віктор Ющенко, Прем’єр
Юлія Тимошенко та головний «еменесник» Володимир
Шандра вже у суботу обговорили ситуацію безпосередньо в
зоні стихійного лиха – в Івано-Франківській області» («Україна
молода», 29.07.2008); «Охоронець набирав номер екстреного
виклику еменесників із мобільного телефону» («Україна
молода», 2.08.2008). Деякі найменування осіб зберігають
абревіатурну графіку своєї твірної основи, з якою поєднується
питомий український суфікс -ник. Такі лексеми зазвичай
складно сприймати споживачам інформації через різне
написання кореневої і некореневої частини, це спричинює
складність для редагування текстів, пор.: МНСник, МЗСник та
ін. Пор.: «Працюють на Львівщині МНСники, військові,
десантники» («Високий Замок», 4.08.2008).
У тематичній групі відабревіатурних іменників, що
означають представників правоохоронних, силових органів,
органів контролю, наявні деривати із суфіксом -ець/-івець,
утворені нерідко від спільних абревіатур, пор.: убозівець,
еменесівець і еменесник та ін. Пор.: «Убозівці спіймали
посадовців Київської міськдержадміністрації на зловживаннях
із землею та підробці документів» («Україна молода»,
16.04.2008); «Під час отримання понад 455 тисяч гривень
хабара убозівців затримали в Києві директора Державного
підприємства управління капітального будівництва МНС
України» («Високий Замок», 16.08.2008); «Харківські
еменесівці на власні очі бачили, як працюють німецькі
пожежники» («Газета по-українськи», 24.04.2008);
«У
Запоріжжі еменесники та рибалки вийшли на береги Дніпра,
аби очистити їх від сміття» («День», 7.05.2007).
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У цій тематичній групі наявні також відабревіатурні
іменники із суфіксом -іст/-ист: есбіст та ін. Напр.: «Наразі
есбісти встановлюють українського замовника спецтехніки
та модного одягу» («Високий Замок», 16.08.2008).
Зрідка абревіатури – назви правоохоронних, силових
органів та органів контролю стають основою для творення
прикметників: еменесний, емзеесний та ін. Напр.: «Ситуація
складна в регіоні, бо розквіт контрабанди, бюджетний
дерибан, а нині й еменесне «хазяйнування»... («Газета
по-українськи», 5.08.2007).
Якщо в попередні роки в тематичній групі абревіатур –
назв міжнародних та міждержавних союзів спостерігалася
тенденція до творення слів, що означають представників та
членів цих організацій (есендівець, сеатовець) (Стишов, 2003:
128), то на початку ХХІ ст. активізувалося творення та
вживання
відабревіатурних
прикметників
із
суфіксом -ськ-/-івськ-: есендівський, єесівський, єепівський,
сотівський та ін. Пор.: «Через 30 днів Україна – 152-й
повноправний «сотівець»... («День», 15.06.2008); «Про велику
місію захисту російськомовного населення на всьому
есендівському просторі заявив Володимир Путін» («Вісті»,
10.07.2008); «Тарасюк піддасть ретельній ревізії єепівські
папери» («Україна молода», 10.07.2007); «Українська та
єесівська сторони продемонстрували спільність позицій з
обговорених питань» («Урядовий кур’єр», 10.06.2008);
«Верховна Рада відмовилася розглядати «сотівський»
законопроект» («День», 10.11.2006).
Велику за обсягом тематичну групу відабревіатурних
утворень становлять слова, що означають представників
організацій, товариств, установ тощо. Вони сформувалися
недавно на основі абревіатур, які тривалий час функціонують
в українській мові, за допомогою суфікса -ець/
-івець:
аесівець (від АЕС – атомна електростанція); ваківець (від ВАК
– вища атестаційна комісія); ентеерівець (від НТР – науковотехнічна революція);
ефенепівець (від ФНП – форум
національного порятунку); жеківець (від ЖЕК – житловоексплуатаційна контора);
маупівець (від МАУП –
Міжрегіональна академія управління персоналом); наківець
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(від НАК – Національна акціонерна компанія); пікуреєць (від
ПІК – «Політика і культура»); теенківець (від ТНК –
транснаціональна корпорація); юкосівець (від ЮКОС – нафтова
компанія) та ін. Пор.: «Аесівці працюють за звичайним
графіком. Неначе тут і не зона, і радіація в нормі...» («Сільські
вісті», 11.02.2006); «Кожен ваківець завжди готовий
«приклеїтися» до дисертанта» («Україна молода», 4.10.2006);
«Нині менше говорять про НТР і її сподвижників –
ентеерівців» («Газета по-українськи», 11.06.2007); «Поки що
почули тільки емоційні виступи ефенепівців» («Вісті»,
7.08.2007); «Що тільки не роблять жеківці, а дах протікає
досі» («Вісник Переяславщини», 9.09.2008); «Нині в Україні
кожен 60-й студент – маупівець, а кожна 50-а книжка –
видана видавництвом МАУП» («Персонал Плюс», 26.10.2007);
«У ривку, в одній із вправ двоборства, маупівець є чемпіоном
Європи і світу серед юніорів» («День», 4.07.2008); «Головою
«Західенерго» став наківець Богдан Дацишин» («День»,
4.09.2007); «Пікуреєць як ніколи висвітлив чергове державне
рішення про розвиток культури» («День», 8.11.2007);
«Теенківців турбувало одне: чи збережуть пакет соціального
забезпечення» («Україна молода», 7.08.2007);
«Через
податкові претензії кожен юкосівець почувався розгублено»
(«Україна молода», 7.07.2006).
У цій тематичній групі деякі відабревіатурні іменники
мають різне графічне відтворення базових абревіатур, що знову
засвідчує неусталеність орфографічних норм, пор.: УНІАНівець
та уніанівець; УБОЗівець та убозівець. Пор.: «УНІАНівці знову
потерпають від провокацій Банкової» («Україна молода»,
18.06.2008); «У заяві уніанівців йшлося про втручання у справи
агентства з боку Адміністрації Президента» («Газета поукраїнськи», 20.06.2008).
Лише деякі лексеми в цій тематичній групі утворені за
допомогою суфікса -іст/-ист: ЗМІ – зміст, напр.: «Не кожен,
про кого «нелєсно» писали газети, любить змістів» («Україна
молода», 18.04.2007).
На початку ХХІ ст. в мові української періодики
активізувалося вживання лексичних одиниць, утворених від
іншомовних абревіатур за допомогою суфікса -к-, що мають
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переважно розмовний характер, пор.: FM (англ. Frequent
Modulation – частотна модуляція) (ефем) + -к-(а) → ефемка;
SMS (англ. Short Messege Service – коротке повідомлення)
(есемес) + -к-(а) → есемеска. Напр.: «Нова послуга: гроші
можна переказати есемескою» («Україна молода», 7.10.2007);
«У листопаді 10-річчя відзначила перша рівненська «ефемка»
(«День», 7.08.20076); «На київських еФеМках з’являться
безліч невідомих виконавців» («Газета по-українськи»,
8.09.2007).
Є. А. Карпіловська, аналізуючи тенденції розвитку
сучасного українського лексикону, варіант номінації SMS –
есемеcка і под. також розглядає як розмовний (Карпіловська,
2008: 24), хоч і зазначає, що новотвори активно вживають у
журнально-газетних текстах. Погоджуємося з автором, що такі
інновації «потребують вироблення професійних критеріїв
оцінки перспектив їхньої стабілізації в мові. Встановлення
таких критеріїв можливе лише на підставі ретельного аналізу
формально-семантичної будови, функціонально-стилістичного
потенціалу варіантних і синонімічних номінацій»
(Карпіловська, 2008: 24).
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Отже, на початку ХХІ ст. в мові української періодики помітно
активізувалося вживання нових відабревіатурних утворень.
Вони становлять три великі тематичні групи найменування
осіб, утворених від назв-абревіатур 1) партій, політичних
блоків та громадських і міжнародних об’єднань,
2) правоохоронних, силових органів, органів контролю,
3) організацій, товариств, установ тощо. Перша і третя групи
постійно розширюють свій склад під дією позамовних
чинників. Переважають суфіксальні лексеми, утворені від
абревіатур – назв партій, політичних блоків, громадських та
інших об’єднань, організацій, установ, товариств. Деякі
оказіональні відабревіатурні утворення в мові української
преси слугують засобом глузування та іронії, нерідко вони
надають публіцистичним матеріалам розмовності. Тематичні
групи відабревіатурних лексем мають свої словотвірні
особливості, що виявляються у виборі словотворчого суфікса.
Основними засобами творення нових відабревіатурних назв
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осіб за їхньою належністю до партій, політичних блоків,
громадських та інших об’єднань залишаються словотворчі
суфікси ець/-івець, -овець; -ник та -ізм/-изм. Домінанту
новотворів становлять іменники, менше – прикметників із
суфіксом -ськ-/-івськ.
Відабревіатурні іменники нерідко мають різне графічне
відтворення базових абревіатур, що засвідчує неусталеність
їхнього написання та ускладнює сприйняття читачем та роботу
редакторів і коректорів.
Окремі відабревіатурні деривати в мові періодики
сприймаються не як замінники словосполучення, а як звичне
кореневе слово.
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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано тематичні групи нових
відабревіатурних утворень, визначено їхню частиномовну
належність та стилістичну роль у мові української газетної
періодики, указано на особливостях редагування цих лексем.
У статті для вивчення відабревіатурних лексем у мові
української періодики початку ХХІ ст. використано як основні
метод спостереження та описовий метод. На різних етапах
дослідження послуговувалися методом функціонального
аналізу для визначення стилістичного навантаження
лексичних одиниць.
Зроблено висновки, що на початку ХХІ ст. в мові
української періодики помітно активізувалося вживання нових
відабревіатурних утворень. Вони становлять три великі
тематичні групи найменування осіб, утворених від назвабревіатур 1) партій, політичних блоків та громадських і
міжнародних об’єднань, 2) правоохоронних, силових органів,
органів контролю, 3) організацій, товариств, установ тощо.
Перша і третя групи постійно розширюють свій склад під
дією позамовних чинників. Переважають суфіксальні лексеми,
утворені від абревіатур – назв партій, політичних блоків,
громадських та інших об’єднань, організацій, установ,
товариств. Деякі оказіональні відабревіатурні утворення в
мові української преси слугують засобом глузування та іронії,
нерідко вони надають публіцистичним матеріалам
розмовності. Тематичні групи відабревіатурних лексем мають
свої словотвірні особливості, що виявляються у виборі
словотворчого суфікса. Основними засобами творення нових
від абревіатурних назв осіб за їхньою належністю до партій,
політичних блоків, громадських та інших об’єднань
залишаються словотворчі суфікси ець/-івець, -овець; -ник та
-ізм/-изм. Домінанту новотворів становлять іменники,
менше – прикметників із суфіксом -ськ-/-івськ.
Відабревіатурні іменники нерідко мають різне графічне
відтворення базових абревіатур, що засвідчує неусталеність
їхнього написання та ускладнює роботу редакторів та
сприйняття читачем.
© Navalna Maryna

133

Особливості редагування відабревіатурних утворень

Окремі відабревіатурні деривати в мові періодики
сприймаються не як замінники словосполучення, а як звичне
кореневе слово.
Ключові слова: редагування, тематичні групи,
відабревіатурні утворення, мова газетної періодики,
стилістична роль.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы тематические группы
новых отаббревиатурных образований, определены их
частиречную принадлежность и стилистическую роль в языке
украинской газетной периодики, указано на особенностях
изменения этих лексем.
В статье для изучения отаббревиатурных лексем в языке
украинской периодики начала XXI века использовано в качестве
основных метод наблюдения и описательный метод. На
разных этапах исследования пользовались методом
функционального анализа для определения стилистической
нагрузки лексических единиц.
Сделаны выводы, что в начале XXI века. в языке
украинской периодики заметно активизировалось применение
новых отаббревиатурных образований. Они составляют три
большие тематические группы наименования лиц,
образованных от названий-аббревиатур: 1) партий,
политических блоков и общественных и международных
объединений, 2) правоохранительных, силовых органов, органов
контроля, 3) организаций, обществ, учреждений. Первая и
третья группы постоянно расширяют свой состав под
действием
внеязыковых
факторов.
Преобладают
суффиксальные лексемы, образованные от аббревиатур –
названий партий, политических блоков, общественных и
других объединений, организаций, учреждений, обществ.
Некоторые окказиональные отааббревиатурные образования
в языке украинской прессы служат средством насмешки и
иронии, нередко оказывают публицистическим материалам
разговорности. Тематические группы отаббревиатурных
лексем имеют свои словообразовательные особенности,
которые проявляются в выборе словообразовательного
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суффикса. Основными средствами создания новых
отаббревиатурных названий лиц по их принадлежности к
партиям, политических блоков, общественных и других
объединений остаются словообразовательные суффиксы ець/івець, -овець; -ник и -ізм/-изм. Доминанту новообразований
составляют существительные, меньше – прилагательных с
суффиксом -ськ-/-івськ.
Отаббревиатурные существительные нередко имеют
разное графическое воспроизведение базовых аббревиатур,
удостоверяющий неустойчивость их написания и усложняет
работу редакторов и восприятия читателем.
Отдельные отаббревиатурные дериваты в языке
периодики
воспринимаются
не
как
заменители
словосочетания, а как обычное корневое слово.
Ключевые слова: редактирование, тематические
группы, отаббревиатурные образования, речь газетной
периодики, стилистическая роль.
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ABSTRACT
The article gives a detailed analysis of the theoretical and
practical aspects of the development of publishing and printing
business in the context of the development of contemporary
Ukrainian education, the views of scientists on the problems of
economic growth and economic development, identifies the main
factors and prioritizes their impact on the results of the functioning
of the Ukrainian publishing and printing industry.
It is substantiated that the possibility of developing the
publishing and printing industry as a complex educational system
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in the conditions of the formation of an information and
communication society through harmonization and achievement of
a balance of interests between the components of the system, that
are the author, publishing house, printing company, book trade, an
enterprise specializing in the production of electronic books, reader
and state; a set of basic contradictions is defined that not only can
hinder the achievement of interests, but also create threats to the
development of each component and the system as a whole; the
expediency of active use of state economic instruments, which must
be in line with the current practice of developed countries, to take
into account the current state of the domestic publishing industry
and its role and role in the information society.
Applied a set of modern scientific methods and approaches,
including systemic, structural, comparative, factorial that allowed
to realize the conceptual unity of research.
The current state of the publishing sphere of Ukraine is
analyzed. A model of a computerized printing and publishing system
capable of ensuring the competitiveness of Ukrainian books and
media is proposed.
The system has been developed to ensure the effective
functioning of the publishing industry of Ukraine in the context of
the development of modern education.
Conclusions are made, namely, that an extremely important
step in the publishing industry is to ensure the replenishment of
working capital and the search for investors (sponsors) from other
spheres of business and, with their help, investing in Ukrainian
books. The peculiarities of realization of the Ukrainian publishing
and printing business of Ukraine and search of methods of
perfection are determined.
Key words: innovations, disciplines of publishing and printing
business, information and communication technologies, educational
activity, informational activity, publishing and printing industry,
book publishing, printed products, economic interests, threats.

Постановка проблеми. За останні роки процеси
підготовки та виробництва друкованих засобів інформації
зазнали i продовжують зазнавати значних змін. Останнім часом
у поліграфії супроводжувався великими змінами ycіx способів
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друку, особливо це стосується офсетного плоского, що посідає
перше місце у випуску друкованої продукції. Сучасний
офсетний cпociб друку – це високомеханізований та
автоматизований cпociб, в якому більшість технологічних
операцій виконуються практично без втручання людини або за
мінімальною участю.
Ринок друкованої продукції останнім часом динамічно
змінюється. Збільшується попит на багатокольорові
високоякісні видання, випущені малими тиражами. Зросла i
кількість виробників видавничо-поліграфічної продукції.
У таких умовах зростають вимоги до якості друкованої
продукції; вони частково компенсуються впровадженням в
Україні нових технологічних процесів, сучасного обладнання,
нових досконалих поліграфічних матеріалів, необхідного
програмного забезпечення комп’ютерних систем. Але навіть
професіоналу сьогодні нелегко розібратися у запропонованих
зарубіжними виробниками різноманітних технологіях,
системах, обладнанні, методах контролю, особливо за
відсутності узагальнюючої інформації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою
обґрунтування теоретичних концепцій розвитку українського
книговидання займаються багато всесвітньовідомих вчених в
даній галузі, таких як: О. Афонін (Афонін, 2002), Н. Зелінська
(Зелінська, 2008), М. Тимошик (Тимoшик, 2001). Однак
проблема розвитку видавничо-поліграфічної справи в сучасних
умовах розвитку України залишається актуальною і
малодослідженою.
Мета статті. Пошук сучасних методів вдосконалення
видавничо-поліграфічної справи в контексті розвитку сучасної
української освіти.
Виклад основного матеріалу. Пoдiї, щo визнaчaли cтaн
книгoвидaвничoї гaлyзi, xpoнoлoгiчнo poзвивaлиcя тaк.
У 1990 poці, y вiдпoвiдь нa пpoгoлoшeння Укpaїнoю
дepжaвнoгo cyвepeнiтeтy, РФ в oднocтopoнньoмy пopядкy
cкopoтилa пocтaвки в pecпyблiкy тoвapiв, визнaниx нeю як
cтpaтeгiчнa cиpoвинa. Пepeдyciм цe cтocyвaлocя пaпepy. Чepeз
щo зyпинялacя дiяльнicть цiлoгo pядy видaвництв. Caмe тoдi
твopчa, нayкoвa i видaвничa eлiтa, згypтyвaвшиcь, cвoїм
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вiдкpитим звepнeнням виpiшилa пpивepнyти yвaгy дepжaвниx
діячів i гpoмaдcькocтi дo мoжливoї кaтacтpoфи нaцioнaльнoгo
книгoвидaння.
Пpeзидiя Вepxoвнoї Paди Укpaїни 5 липня 1991 poкy
пpийнялa пocтaнoвy щoдo дepжaвнoгo зaxиcтy книгoвидaння
тa пpecи Укpaїни в yмoвax пepexoдy дo pинкoвoї eкoнoмiки,
згiднo з якoю Кaбiнeтy Мiнicтpiв бyлo дopyчeнo пepeдбaчити
пiльгoвe oпoдaткyвaння видaвництв тa тopгoвeльниx
opгaнiзaцiй, якi видaють i peaлiзyють лiтepaтypy, щo виxoдить
yкpaїнcькoю мoвoю. Як peзyльтaт – iз ciчня 1992 poкy вiд
cплaти пoдaткy звiльнялиcя тi видaвництвa, щo здiйcнювaли
випycк лiтepaтypи yкpaїнcькoю мoвoю тa мoвaми нaцioнaльниx
мeншин, якщo ця лiтepaтypa cтaнoвилa нe мeншe 70%
зaгaльнoгo їxньoгo виpoбництвa (Про захист національного
ринку книговидання, 2000: 112).
Тaким мyдpим piшeнням тoдiшнiй Гoлoвa Вepxoвнoї
Paди Укpaїни i мaйбyтнiй пepший Пpeзидeнт cyвepeннoї
Укpaїни Л. Кpaвчyк нaзaвжди yвiйшoв в нoвiтню icтopiю
yкpaїнcькoгo дpyкapcтвa, як пpoзipливий дepжaвний дiяч, який
пo-cпpaвжньoмy oцiнив вaгy i знaчeння yкpaїнcькoгo
дpyкoвaнoгo cлoвa для cтaнoвлeння дepжaвнocтi й yтвepджeння
yкpaїнcькoї нaцioнaльнoї iдeї. Oднaк cвoєpiдний peнecaнc
нoвiтньoгo yкpaїнcькoгo книгoвидaння тpивaв нeдoвгo.
Укpaїнcькa книгa в yмoвax piзкoгo змeншeння
дepжaвнoгo зaмoвлeння, вiдcyтнocтi дoтaцiй тa пiльг cтaвaлa
eкoнoмiчнo нeвигiднoю, a для бaгaтьox видaвцiв – i
нeпoтpiбнoю (Національна книга, 2000: 21).
Cepeдинa 1990-x poкiв yвiйдe в нoвiтню icтopiю
бeзpeзyльтaтнoю бopoтьбoю yкpaїнcькoгo книгoвидaння зa
cвoє виживaння i cпpoбaми йoгo пpeдcтaвникiв пoзитивнo
виpiшити цe питaння чepeз зaкoнoдaвчe пoлe. У цю пopy вeлacя
нeпpиxoвaнa бopoтьбa i в кoмiciяx пapлaмeнтy, i в
мiнicтepcькиx кopидopax, i cepeд видaвцiв зa пiдгoтoвкy
цивiлiзoвaнoгo Зaкoнy пpo видaвничy cпpaвy.
Нa кiнeць 1990-x poкiв cтaвaлo oднoзнaчнo зpoзyмiлим,
щo poзвитoк книгoвидaвничoї гaлyзi в дepжaвi гaльмyє
нeдocкoнaлe зaкoнoдaвcтвo, якe дoкopiннo cлiд бyлo
змiнювaти.
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Нинi в Укpaїнi, вcyпepeч вкpaй нecпpиятливoмy тa
шкiдливoмy для мaйбyтньoгo нaцiї зaкoнoдaвcтвy щoдo
книгoвидaвничoї гaлyзi, шиpитьcя пoтyжний iнтeлeктyaльний
pyx. Йдeтьcя пpo тe, щo нa пoчaтoк тpeтьoгo тиcячoлiття y нac
cклaвcя дoбpий гypт пpoфeciйнo пiдгoтoвлeниx i piшyчe
нaлaштoвaниx нa пpaцю видaвцiв i дpyкapiв piзниx фopм
влacнocтi, якi вмiлo пpoдoвжyють кpaщi тpaдицiї cвoїx
пoпepeдникiв нa книгoвидaвничoмy пoлi, пpoдyкyючи нeмaлo
гapниx, кoнкypeнтocпpoмoжниx нa євpoпeйcькoмy piвнi книг.
Oкpiм тoгo, цi видaвцi тa пoлiгpaфicти щopaз гoлocнiшe
зaявляють пpo ceбe як згypтoвaнy cилy, якa нaлaштoвaнa,
нeзвaжaючи нa пpoтидiю пeвниx кiл, вiдcтoювaти пpoфeciйнi
й дepжaвнi iнтepecи щoдo зaxиcтy yкpaїнcькoї книги в
зaкoнoдaвчoмy плaнi (Тимoшик, 2002: 45).
Нeзвaжaючи нa eкoнoмiчнi нeгapaзди, y cycпiльcтвi icнyє
cтaбiльнo виcoкий пoпит нa дoбpoтнy yкpaїнcькy книгy:
нaвчaльнy, нayкoвy, пiзнaвaльнy, дoвiдкoвy, xyдoжню тoщo.
Зaдoвoльнити цeй пoпит нe вдaєтьcя нe cтiльки чepeз виcoкy
цiнy книги, cкiльки чepeз її гeoгpaфiчнy нeдocтyпнicть. Пocтaлa
нaгaльнa пoтpeбa y cтвopeннi пiд eгiдoю дepжaвниx opгaнiв
пoтyжнoї диcтpибyтopcькoї мepeжi, якa б дaвaлa мoжливicть
«пpocyнyти» бyдь-якe yкpaїнcькe видaння – вiд cтoличнoгo чи
oблacнoгo видaвництвa – y вeликi й мaлi нaceлeнi пyнкти
кpaїни. Пoвcюди вiдчyвaєтьcя iнфopмaцiйний вaкyyм щoдo
тoгo, xтo, дe i щo видaє. В yмoвax, кoли пepeвaжнa бiльшicть
мacoвиx цeнтpaльниx i мicцeвиx гaзeт пpaктичнo iгнopyють
iнфopмaцiю, a тим бiльшe peцeнзiю нa yкpaїнcькy книгy,
виниклa нeoбxiднicть y cтвopeннi (чи вiднoвлeннi) дpyкoвaнoгo
opгaнy нa зpaзoк кoлишньoгo «Дpyгa читача», якoмy б
нaдaвaлacя дepжaвнa пiдтpимкa, a йoгo тeмaтикa мaлa б
дepжaвницький xapaктep (Про захист національного ринку
книговидання, 2000: 62).
Зa пpиклaдoм кpaїн Зaxiднoї Євpoпи, Укpaїнa вce бiльшe
пoчинaє вiдчyвaти вплив щopiчнoгo яpмapкoвoгo бyмy в
книжкoвiй cпpaвi. Вжe визнaчилиcя чoтиpи цeнтpи тaкиx
виcтaвoк-яpмapкiв – y Києвi, Львoвi, Oдeci i Xapкoвi.
Icтopiя пpийняття в Pociї бeзпpeцeдeнтниx зa cвoїми
пiльгaми пpoтeкцioнicтcькиx зaкoнoдaвчиx aктiв i пpивeдeння
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тaмтeшнix зaкoнiв y вiдпoвiднicть дo мiжнapoдниx пpaв
пepeкoнyє, щo цe cтaлo мoжливим нe caмo пo coбi, a
пoтpeбyвaлo нaпpyжeнoї пpaцi чимaлoї гpyпи aвтopитeтниx i
нaпoлeгливиx мeцeнaтiв, видaвцiв i пoлiгpaфicтiв.
Нині існує Укpaїнcька acoцiaцiя видaвцiв (oб’єднyє пoнaд
80 видaвництв i видaвничиx opгaнiзaцiй), Укpaїнcька acoцiaцiя
виpoбникiв пoлiгpaфiчнoї пpoдyкцiї (y cклaдi 90 юpидичниx
ociб), Acoцiaцiя нaвчaльниx видaвництв, Цeнтp cпpияння
видaвцям
yкpaїнcькoї
книги,
Acoцiaцiя
книгopoзпoвcюджyвaчiв,
Acoцiaцiя
видaвцiв
тa
poзпoвcюджyвaчiв пpecи. Для кoopдинaцiї зycиль, виpoблeння
cпiльниx пoзицiй циx гpoмaдcькиx cтpyктyp cтвopeнo
Кoopдинaцiйнy paдy.
Отже, сxoжe нa тe, щo кepiвники cтpyктyp вce бiльшe
ycвiдoмлюють cвoю вiдпoвiдaльнicть, глибшe poзyмiють, щo,
лишe згypтyвaвши cили, пoєднaвши нacтyпaльнicть, piшyчicть
i
пpoфecioнaлiзм,
вдacтьcя
вивecти
yкpaїнcькe
книгoвидaвництво нa тoй piвeнь, якoгo вoнo зacлyгoвyє.
На сьогодні до видавничо-поліграфічної сфери державою
ставляться жорсткі вимоги – це випуск друкованих засобів
масової інформації за технологією «Print-on-demand», тобто в
режимі реального часу. Вплив глобальної інформатизації
привів до створення нової моделі видавничо-поліграфічного
комплексу – комп’ютерно-інтегровані видавничо-поліграфічні
системи та комплекси.
Однією з причин є інтенсивний розвиток інтернет та
медіатехнологій, що частково створили передумови витіснення
друкованих видань. Проте впровадження у України
комп’ютерно-інтегрованих видавничо-поліграфічних систем і
комплексів дозволить забезпечити випуск друкованих видань
високої якості та у режимі реального часу з використанням
принципу «Print-on-demand».
Насамперед, роль держави полягає в економічній
підтримці підприємств, сприянні розвитку та розповсюдженню
україномовній книжці в індустрії української держави. Не
оминемо проблему заповнення книжкового ринку в Україні
імпортним книжковим товаром з РФ за значно дешевшу ціну,
що зумовлює витіснення української книжки з українського
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прилавку. Українське книговидання має змогу усунути свого
конкурента на власному ринку, проте слід вирішити багато
важливих проблем щодо покращення системи кредитування,
знаходження методів спонсорування видавничих проектів і т.
ін.
Президент Української асоціації видавців зазначає, що
книжкові торговельні мережі перебувають в залежності від
російського бізнесу, тому що їхній асортимент продукції
складає 80-90 % провідних російських видавництв і, як
правило, в них домінує розважальна, гуманітарна, наукова
книги, а також різні підручники для середньої і вищої школи.
Книжкову галузь необхідно кредитувати, а для цього
потрібно давати кошти видавцям в кредит під доступний
відсоток, також створити налагоджену систему книгорозвитку
щодо жанрових різновидів, щоб видавець зміг збільшувати
обсяги назв видань.
Як зазначає О. Афонін «Книга – продукт соціальний, і
будь-які потрясіння, що відбуваються у суспільстві, одразу ж
знаходять своє відображення у зниженні купівельного інтересу
до книги» (Афонін, 2003).
Так, під час кризи 2008-2009 років, у першому кварталі
2009 року випуск книг за назвами складав 40%, а от в другому
кварталі лише 25%. Порівнюючи випуск друкованої продукції
у перших кварталах 2008 і 2009 рр., ми бачимо незначну
різницю. На випуск книг і брошур видавництвами та
видавничими організаціями за 2008-2009 роки суттєво
відзначилася кризова ситуація. Так, видавництва з державною
формою власності випустили у 2008 р. кількість видань: 365
друк. од., у 2009 р. – 403 друк. од.; видавництва іншої форми
власності: у 2008 р. – 1416 друк. од., у 2009 р. – 1 589 друк. од.;
видавничі організації: з державною формою власності у
2008 р. – 2 445 друк. од. (Афонін, 2003).
Зрозуміло, що вплив мультимедійних та інтернеттехнологій мають суттєвий вплив на сучасного читача, тому,
що різко знизилось бажання до читання, проте книга – це
продукт матеріальний, що живе вічно і потрібно все зробити,
щоб її купувало більший відсоток населення. Для цього
необхідно суттєво поповнити бібліотечні фонди, книгарні;
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розробити сайти на кожне видавництво чи поліграфічне
підприємство з постійно оновленою каталогізацією нових
видань, щоб читач зміг бачити нову інформацію, а не ту
сторінку на якій вже рік залишається все без змін, хоча
щомісячне поповнення відбуваються у видавництві.
Сьогодні, через надзвичайно високий рівень витрат на
підготовку та виготовлення видавничої продукції, високі
поштові та транспортні витрати, кредиторську заборгованість
юридичних осіб видавничих підприємств, стан книговидання
не зможе швидко зміниться.
Слід сказати, що для розв’язання видавничих проблем в
Концепції розвитку України пропонується: створення каталогу
«Книги, що є в наявності та друкуються», як це взято з
прикладу на Заході під назвою «Books in Print»; захист
інформації від утисків влади; створення нових робочих місць
у видавничій сфері (як правило, один редактор працює в особі
редактора та коректора, виконуючи функцію два в одному), а
також направити увагу на розвиток нашого світогляду щодо
національності та патріотизму.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Аналізуючи сказане вище, можна зробити висновки про
необхідність формування системної класифікації виробничих
та соціально-політичних чинників, що впливають на розвиток
і стан видавничої діяльності в Україні, сформулювати системні
заходи щодо зростання ефективності видавничої сфери.
Головною умовою покращення діяльності видавничої
сфери в Україні є впровадження системних засад у видавничополіграфічну сферу для формування національного
інформаційного простору новітньої України.
Отже, вкрай важливим етапом у видавничій галузі є
забезпечення поповнення обігових коштів та пошук інвесторів
(спонсорів) з інших сфер бізнесу і з їх допомогою вкладання
грошей в українську книжку.
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АНОТАЦІЯ
У статті зроблено аналіз, теоретичних та практичних
аспектів розвитку видавничо-поліграфічної справи, поглядів
вчених на проблеми економічного зростання і розвитку,
визначено основні фактори та встановлено пріоритети
їхнього впливу на результати функціонування видавничополіграфічної галузі України.
Обґрунтовано, можливість забезпечення розвитку
видавничо-поліграфічної галузі в умовах формування
інформаційно-комунікаційного суспільства через узгодження
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та досягнення балансу інтересів між складовими системи,
тобто
автором,
видавництвом,
поліграфічним
підприємством, книжковою торгівлею, підприємством, яке
спеціалізується на виготовлення електронних книг, читачем
та державою; визначено сукупність базових суперечностей,
які не лише можуть перешкоджати досягненню інтересів, але
й спричиняють виникнення загроз для розвитку кожної
складової та системи загалом; доцільність активного
застосування державною економічних важелів, які повинні
відповідати сучасній практиці розвинутих країн світу,
враховувати поточний стан вітчизняної видавничополіграфічної галузі та її завдання і роль в інформаційному
суспільстві.
Застосовано сукупність сучасних наукових методів і
підходів, у тому числі системний, структурний, порівняльний,
факторний, що дозволило реалізувати концептуальну єдність
дослідження.
Проаналізовано сучасний стан видавничої сфери України.
Запропонована модель комп’ютеризованої видавничополіграфічної
системи,
здатної
забезпечити
конкурентоздатність української книги та ЗМІ, а також
системні
засади
для
забезпечення
ефективності
функціонування видавничої галузі України в умовах розвитку
сучасного суспільства.
Зроблено висновки, що вкрай важливим етапом у
видавничій галузі є забезпечення поповнення обігових коштів і
пошук інвесторів (спонсорів) з інших сфер бізнесу та з їх
допомогою вкладання грошей в українську книжку.
Ключові слова: інновації, видавничо-поліграфічна справа,
інформаційно-комунікаційні технології, освітня діяльність,
інформаційна діяльність, видавничо-поліграфічна галузь,
книговидання, друкована продукція, економічні інтереси.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ теоретических и
практических
аспектов
развития
издательскополиграфического дела, взглядов ученых на проблемы
экономического роста и развития, определены основные
факторы и установлены приоритеты их влияния на
результаты функционирования издательско-полиграфической
отрасли Украины.
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Обоснованы возможности обеспечения развития
издательско-полиграфической
отрасли
в
условиях
формирования информационно-комммуникацийного общества
через согласование и достижение баланса интересов между
составляющими системы, то есть автором, издательством,
полиграфическим предприятием, книжной торговлей,
предприятием, которое специализируется на изготовлении
электронных книг, читателем и государством; определена
совокупность базовых противоречий, которые не только
могут препятствовать достижению цели, но и вызывают
возникновение угроз для развития каждой составляющей и
системы в целом; целесообразность активного применения
государственных экономических рычагов, которые должны
соответствовать современной практике развитых стран
мира, учитывать текущее состояние отечественной
издательско-полиграфической отрасли, ее задачи и роль в
информационном обществе.
Применена совокупность современных научных методов
и подходов, в том числе системный, структурный,
сравнительный, факторный, что позволило реализовать
концептуальное единство исследования.
Проанализировано современное состояние издательской
сферы.
Предложена
модель
компьютеризированной
издательско-полиграфической системы, способной обеспечить
конкурентоспособность украинской книги и СМИ, а также
системные основы для обеспечения эффективности
функционирования издательской отрасли Украины в условиях
развития современного общества.
Сделаны выводы, а именно что крайне важным этапом
в издательской отрасли является обеспечение пополнения
оборотных средств и поиск инвесторов (спонсоров) из других
сфер бизнеса и с их помощью вложения денег в украинскую
книгу
Ключевые слова: инновации, дисциплины издательскополиграфического дела, информационно-коммуникационные
технологии, образовательная деятельность, информационная
деятельность,
издательско-полиграфическая
отрасль
книгоиздания, печатная продукция, экономические интересы.
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