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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

У сучасних умовах активні процеси слововживання переважно визначені 

мовною практикою засобів масової інформації, що значною мірою впливають 

на формування мовного стандарту. З огляду на це особливої уваги потребує 

вивчення мови сучасних масмедіа, які повинні поширювати норму й естетику 

слововираження.   

Проблема підвищення рівня мовної грамотності як друкованих, так і 

електронних засобів масової інформації – одна з актуальних. В оперативній 

роботі журналістів обмаль часу на пошуки відповідника у певному контексті. 

Зважаючи на це, важливо звертати увагу на мовленнєві неточності, найчастіше 

зумовлені незнанням правильних відповідників, і подавати чіткі та 

обґрунтовані рекомендації щодо їх усунення.  

Мові засобів масової інформації з погляду відповідності нормам 

літературної мови присвятили свої дослідження С. Бибик, Т. Бондаренко, 

М. Волощак, С. Єрмоленко, А. Капелюшний, А. Коваль, О. Ленько, 

М. Навальна, М. Пентилюк, О. Пономарів, О. Селіванова, О. Сербенська, 

С. Сметаніна, Г. Солганик, Н. Сологуб, Л. Струганець, Л. Супрун, 

Т. Ярмоленко, М. Яцимірська та ін. Однак досі немає комплексних робіт, 

присвячених дослідженню нормативного аспекту вживання лексики в сучасних 

українських газетних текстах, основаному на редакторському досвіді. 

Актуальність теми зумовлена необхідністю ґрунтовного аналізу 

нормативного аспекту вживання лексики в сучасних українських газетних 

текстах. Є потреба вирізнити значення слів, які в лексичних працях нечітко 

розмежовані, що спричиняє труднощі в пошуку відповідника в певному 

контексті, а також, керуючись редакторським досвідом, подати варіанти 

правильного вживання слів у конкретних випадках. Це сприятиме підвищенню 

грамотності журналістів та інших фахівців, які працюють зі словом, а через них 

і покращенню мовної ситуації в Україні, що є складником цільової програми з 

розвитку й функціонування української мови на 2018–2028 роки (Указ 

Президента України № 156/2018 від 31 травня 2018 року «Про невідкладні 

заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння 

створенню єдиного культурного простору України»).  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах науково-дослідної теми кафедри української 

мови Волинського національного університету імені Лесі Українки 

«Граматичні одиниці й категорії української мови». Тему роботи затверджено 

вченою радою Волинського державного університету імені Лесі Українки 

(протокол № 3 від 28 жовтня 2010 р.) та скоординовано Науковою радою 

«Українська мова» Інституту української мови НАН України (протокол № 55 

від 28 грудня 2010 року).  

Мета дисертаційної роботи – дослідити нормативний аспект 

використання найуживанішої лексики різної частиномовної належності 

в сучасних українських газетних текстах.   
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Відповідно до мети визначено такі завдання: 

1) окреслити поняття мовної норми в сучасному мовознавстві; 

2) простежити лексичні особливості газетної мови;  

3) з’ясувати специфіку критики газетної мови з погляду порушення 

лексичної норми;   

4) проаналізувати правильність/неправильність вживання лексем 

у газетних публікаціях на підставі довідкової літератури й 

редакторського досвіду; 

5) схарактеризувати найуживаніші лексеми за частиномовною 

належністю;  

6) виробити й аргументувати варіанти лексем, рекомендованих 

до використання в сучасній українській літературній мові. 

Об’єкт дослідження – лексика сучасного українського газетного тексту. 

Предмет аналізу – лексичні одиниці різної частиномовної належності в 

сучасній українській газетній мові з погляду норми.  

Джерельна база – видання «Високий Замок» (щоденна суспільно-

політична українськомовна газета), «День» (щоденна всеукраїнська газета 

суспільно-політичної тематики), «Дзеркало тижня» (український суспільно-

політичний аналітичний тижневик), «Експрес» (всеукраїнська українськомовна 

газета). Період дослідження – 2008–2021 роки. Проаналізовано 32 лексеми 

різних частин мови в 660 реченнєвих конструкціях з погляду правильного 

вживання, а також запропоновано правильні відповідники 

Досягнення мети й розв’язання поставлених завдань зумовили 

застосування таких методів: описового із залученням прийомів зовнішньої та 

внутрішньої інтерпретації – для докладного аналізу й інвентаризації дібраного 

фактичного матеріалу, вияву тенденцій вживання лексики; порівняльного – 

для визначення сукупності диференційних ознак, що послугували основою 

розмежування варіантів лексем;  контекстуально-семантичного та функційного 

аналізу – для з’ясування комунікативно-прагматичних і стилістичних ознак 

номінацій; а також методик компонентного аналізу – для семантичної 

диференціації зазначених мовних одиниць; трансформаційного аналізу – 

для виявлення семантичної подібності та відмінності між значеннями описаних 

слів через особливості їхніх лексичних значень у різних контекстах. Метод 

словникових дефініцій застосовано для визначення значень досліджуваних слів; 

метод синтагматичного аналізу – для вивчення сполучуваності лексем; метод 

парадигматичного аналізу – для пошуку варіантів слів; метод 

дистрибутивного аналізу – для з’ясування їхнього оточення в газетному тексті; 

метод суцільної вибірки – для добору мовного матеріалу 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше в українському 

мовознавстві на великій джерельній базі із залученням редакторського досвіду 

проаналізовано використання в газетних текстах слів, значення яких нечітко 

розмежовано в довідковій літературі, подано  рекомендації щодо правильного 

їх уживання. Вироблено алгоритм оцінювання лексики медіатексту (зокрема 

газетного тексту) з погляду норми, що охоплює три етапи: 1) виокремлення 
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випадків ненормативного використання лексем; 2) з’ясування значень 

досліджуваних лексем на підставі довідкової літератури; 3) подання 

відповідників правильного вживання. Виконана робота сприятиме вивченню 

функціонування лексики сучасної української мови в нормативному аспекті.  

Теоретичне значення дисертації полягає в поглибленні відомостей 

про мовну норму, лексичні особливості газетної мови, про критику мови як 

один із ключових напрямів у розвитку медіалінгвістики. Запропонований 

алгоритм дослідження лексики медіатексту з погляду норми збагатить 

методологію вивчення сучасної української мови. Отримані результати 

сприятимуть системному розв’язанню проблеми порушення норми в сучасній 

українській літературній мові, інтегруватимуть наукові студії мовознавців та 

журналістів для опрацювання поняття нормативності в мові української 

публіцистики. 

Практичне значення дослідження. Матеріали дослідження можна 

використати для підготовки навчальних курсів із сучасної української мови, 

стилістики української мови, спецкурсів із медіалінгвістики, літературного 

редагування, для написання довідників та порадників на допомогу журналістам 

і працівникам редакцій. Зібраний і систематизований матеріал може бути 

корисний у лексикографічній практиці для укладання словників 

Особистий внесок здобувача. Дисертантка виконала дослідження 

самостійно. Усі праці написано одноосібно. 

Публікації. Основні положення дисертації викладено в 46 публікаціях, 

з яких: 1 розділ  у колективній монографії, 7 статей надруковано в українських 

фахових виданнях, 5 публікацій – у зарубіжних виданнях, 9 засвідчують 

апробацію матеріалів дисертації, 24 додатково віддзеркалюють наукові 

результати дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

роботи відображені в статтях, тезах і доповідях, виголошених на таких науково-

практичних конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Сучасна українська журналістика: ідейно-концептуальні засади, тенденції, 

перспективи», присвяченій пам’яті професора Володимира Здоровеги (Львів, 

18–19 жовтня 2007 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми регіональної журналістики в Україні» (Кам’янець-

Подільський, 9–10 жовтня 2007 р.); XIV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Мова, суспільство, журналістика» (Київ, 18 квітня 2008 р.); 

Всеукраїнській науковій конференції «Регіональні ЗМІ України: історія, стан та 

перспективи розвитку» (Луганськ, 20–21 березня 2008 р.); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції, присвяченій ювілею Заслуженого професора 

Львівського національного університету імені Івана Франка Олександри 

Сербенської (Львів, 1–2 березня 2008 р.); ХV (ювілейній) Міжнародній 

науково-практичній конференції з проблем функціонування й розвитку 

української мови «Соціальна комунікація: мова, стиль, жанри» (Київ, 10 квітня 

2009 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Масова комунікація: 

історія, сьогодення, перспективи» (Луцьк, 17–19 червня 2009 р.); І Міжнародній 
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науково-практичній конференції «Регіональні ЗМІ України: історія, стан та 

перспективи розвитку» (Луганськ, 18–19 березня 2010 р.); XVI  Міжнародній 

науково-практичній конференції з проблем функціонування і розвитку 

української мови (Київ, 26 березня 2010 р.); XVIІІ Міжнародній науково-

практичній конференції з проблем функціонування і розвитку української мови 

(Київ, 6 квітня 2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасна новинна журналістика: тенденції розвитку, форми подання, 

суспільний резонанс» (Львів, 25–27 жовтня 2012 р.); ІІ Международном научно-

практическом семинаре (Санкт-Петербург, 17–19 апреля 2013 г.); 

ІІІ Международной научно-практической конференции «Журналистика 

в коммуникативной культуре современности» (Новосибирск, 1 ноября 2013 г.); 

15-й  Международной конференции студентов, магистров и аспирантов (Санкт-

Петербург, 9–11 марта 2016 г.); Міжнародній науково-практичній конференції, 

присвяченій 90-річчю від дня народження доктора філологічних наук, 

Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана 

Франка Сербенської Олександри Антонівни «Засоби масової інформації 

в умовах інформаційно-психологічної і військової агресії Російської Федерації 

проти України» (Львів, 1–2 березня 2019 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Філософсько-психологічні аспекти духовності в освіті та науці» 

(Львів, 23  квітня 2021 р.); ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» 

(Запоріжжя, 28 квітня 2021  р.). 

А також доповіді виголошені на щорічних звітних наукових 

конференціях факультету журналістики, наукових семінарах кафедри мови 

засобів масової інформації Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

  Результати дослідження апробовано в навчальних курсах «Українська 

мова в ЗМІ», «Практична стилістика української мови», «Редагування в засобах 

масової інформації», «Редакторський практикум» для студентів факультету 

журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Структура та зміст роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списків використаної літератури, лексикографічних джерел 

та довідкової літератури. Загальний обсяг роботи – 237 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, визначено мету, головні 

завдання роботи, об’єкт, предмет, джерельну базу, методи дослідження, 

окреслено наукову новизну, теоретичне й практичне значення одержаних 

результатів, подано відомості про особистий внесок, публікації здобувача, 

апробацію результатів дисертації, її структуру та зміст. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

лексичної норми в газетному тексті» розглянуто поняття мовної норми 

в сучасному мовознавстві, мову газет через призму лексичної норми, 
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простежено критику газетної мови з погляду порушення лексичної норми, 

висвітлено методологічні засади аналізу лексичної норми. 

Особливої уваги потребує вивчення мови засобів масової інформації, що 

орієнтовані на масову аудиторію, зокрема друковані варіанти газет (тепер 

значною мірою поширені в електронній версії).  

Нормативність – добір мовних засобів шляхом фільтрування 

(неправильно/правильно), що надає мові впорядкованості й обов’язковості. 

Завдяки фільтруванню відкидають одні мовні варіанти, що зумовлює їх 

поступове вилучення, і рекомендують інші, що сприяє їхньому поширенню й 

закріпленню. Добір мовних засобів значною мірою впливає на вираження 

думки, формування мовної грамотності як особистості, так і суспільства 

загалом. Мовна  норма – зразок суспільного спілкування, що потребує чіткого 

наслідування. Лексична норма – зразок правильного слововживання. 

Один із ключових напрямів у розвитку медіалінгвістики – критика мови 

(дослідження мови оприлюдненого матеріалу). Критика мови спрямована 

виявляти критерії досконалості/недосконалості медіатексту й досліджувати 

шляхи вдосконалення. Критику газетної мови з погляду порушення лексичної 

норми простежуємо в 1920–1930-х роках. 1925 року надруковано словничок 

«Пролетарської Правди», де було зібрано зауважені в газеті типові помилки, а 

1928 року видано «Нашу газетну мову» М. Гладкого, де  проаналізовано 

помилкове вживання слів. У 1930-х роках журнал «Рідна мова» (головний 

редактор І. Огієнко) у рубриках «Мова наших часописів» і «Мова наших 

видань» розглядає росіянізми, полонізми, місцеві слова й вислови, подає 

правильні відповідники. 

 Для критики мови медіатексту з погляду порушення лексичної норми  

запропоновано застосовувати алгоритм, що охоплює три етапи: виокремлення 

випадків ненормативного вживання лексем у газетних публікаціях, з’ясування 

їхніх значень на підставі довідкової літератури й подання правильних 

відповідників. Акцентування на неправильному вживанні слів у газетних 

текстах привертає до них увагу, аналіз довідкової літератури дає змогу краще 

зрозуміти їхнє значення, а подання правильних відповідників сприяє 

запам’ятовуванню випадків нормативного вживання.    

У другому розділі «Реалізація лексичних норм у сучасних газетних 

текстах» розглянуто функціонування в публікаціях газет «Високий Замок», 

«День», «Дзеркало тижня», «Експрес» іменників і прикметників, значення яких 

нечітко розмежовано в довідковій літературі. Щодо правильності вживання цих 

слів виникають чи не найбільші сумніви. Їхній аналіз ґрунтується на власному 

редакторському досвіді й застосуванні алгоритму критики газетної мови 

з погляду порушення лексичної норми.   

Серед іменників, які потребували докладного пояснення, вирізнено: 

відміна – росіянізм; у значенні «визнавати, оголошувати щось недійсним, 

незаконним, припиняти дію чогось» треба вживати «скасування»: скасування 

угоди; скасування тестування; скасування виборчого процесу;  
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відсутність  – протилежне до присутність; необхідно вживати, коли 

йдеться про людей, а в інших випадках треба писати «нема (немає)», «не було», 

«бракує»: нема користі; замало (бракує) фантазії; боргу нема; немає (не 

подано, не наведено або не зафіксовано) у словниках;  

напруга – фізичний термін («амплітудна напруга», «анодна напруга», 

«вібраційна напруга», «зарядна напруга», «контактна напруга», «фазна 

напруга» та ін.), а в інших випадках треба писати «напруження»: напруження у 

суспільстві, нервово-емоційне напруження, святкове  напруження;  

різниця – це числова відмінність між величинами, а на позначення 

несхожості, відмінності в чомусь, між ким-, чим-небудь, невідповідності між 

чим-небудь варто вживати «відмінність»: відмінність  між консерваторами і 

лібералами, відмінність між новим коронавірусом і ВІЛ-інфекцією;  

 ряд  – певна кількість кого-, чого-небудь, що утворює одну лінію, низка 

– нанизані однорідні предмети; предмети, явища тощо, розташовані послідовно 

один за одним, а в інших випадках варто писати «декілька», «кілька» (мала 

кількість), «багато», «немало», «чимало» (велика кількість), коли увагу 

акцентуємо не на кількості, а на тому, що це якась частина когось або чогось, то 

варто послуговуватись словом «деякі»: деякі політики, виконано чимало робіт, 

з таких (певних, деяких) спеціальностей, багато (чимало, немало, значна 

кількість) пільговиків;  

число – це «поняття, за допомогою якого передається кількість і 

провадиться лічба», «номер газети, журналу, альманаху», «комбінація цифр у 

системах числення, яку використовують для подання даних», «день місяця в 

порядковому ряді інших днів», але для позначення кількості кого-небудь чи 

чого-небудь варто вживати слово «кількість»: кількість пенсіонерів, кількість 

бойовиків, кількість свердловин, кількість депутатів, кількість спостерігачів. 

У межах прикметників, функціонування яких викликало зауваження, 

розглянуто: 

істотний – росіянізм, яким не треба замінювати такі слова, як 

«суттєвий», «значний», «важливий», «вагомий», «великий», «визначальний», 

«ґрунтовний», «слушний», «чималий» тощо: зміни суттєві (значні, 

кардинальні); значне (суттєве, ґрунтовне, кардинальне) реформування; 

суттєві (значні, важливі) переваги; значні (великі) коливання показника; 

значний (суттєвий, чималий) ефект;  

основний – це «базовий», «що є основою», прикметник «головний» більш 

вживаний: головне завдання; головна загроза; головний критерій;  головна 

причина; головна проблема; головна риса; головна умова; головний чинник; 

головна особливість; головний недолік; головна ознака; основні предмети; 

основні джерела; основний капітал;  

останній – той, котрий закінчує щось, кінцевий; антонім до слова 

перший; «щойно згаданий, названий, сказаний» не є антонімом до слова 

перший, тому вживати лексему «останній» у цьому значенні неправильно (не 

сваряться з водіями. Останні ж розводять руками, а сваряться з водіями, які 

лише розводять руками);  
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серйозний – який вдумливо, розважливо ставиться до життя, справи, не 

здатний до легковажності, а в інших випадках варто писати «значний», 

«важливий», «суттєвий», «великий», «чималий», «вагомий», «актуальний», 

«кардинальний»: вагомі підстави, великий (чималий) досвід; значна (велика, 

суттєва) перешкода; значні (великі, суттєві, чималі) розбіжності; значні 

(суттєві, важливі, кардинальні) зміни; гарячі (запеклі, напружені) дебати; 

велика (значна, головна, актуальна, гостра, складна, наболіла) проблема; 

переконливі (аргументовані, суттєві, важливі) докази.  

У третьому розділі «Порушення лексичних норм у мові українських 

газет» зосереджено увагу на функціонуванні дієслів, прислівників, 

прийменників, вставних одиниць у публікаціях газет «Високий Замок», «День», 

«Дзеркало тижня», «Експрес». Ці  слова найчастіше вживають у невластивому 

їм значенні, що є однією з найпоширеніших лексичних помилок. 

Підсумовуючи власний редакторський досвід і застосовуючи  алгоритм 

критики газетної мови з погляду порушення лексичної норми, виділили такі 

дієслова:   

викликати правильно вживати у випадках «голосом, жестами… просити 

вийти до кого-небудь, з’явитися в призначене місце… пропонувати учневі 

відповідати... за допомогою оплесків, вигуків просити, вимагати виходу артиста 

(артистів) на сцену… зв’язуватися (по телефону, радіо і т. ін.) для якого-небудь 

повідомлення, розмови… збуджувати почуття...», а на позначення дії, яка стала 

причиною чого-небудь, треба вживати «спричиняти», «зумовлювати», 

«приводити до», «призводити до»: зумовить (призведе до, спричинить) 

підвищення температури; призводить до підвищення ризику захворювань, 

спричинених уживанням недоброякісної води;  

 відбивати правильно вживати в значеннях «ударами відокремлювати 

частину від цілого… відкидати зустрічним ударом… ударами пошкодити 

що-небудь в організмі… протидіяти наступові супротивника, боєм змушувати 

його відступити… ударами, дзвоном позначати час (про годинник і т. ін.)… 

відбивати такт… сікти, розм’якшувати… б’ючи чим-небудь», а у тих випадках, 

коли йдеться про вираження, відтворення, втілення в образах, правильно 

вживати «відображати» або «віддзеркалювати»: відображається на житті, 

відображається на нашому добробуті, відображає (віддзеркалює) духовні 

проблеми;  

вказувати правильно вживати на позначення «жестом, рухом, 

спрямованим кудись, на когось, щось… показувати… виділяти, називати що-

небудь, роблячи відомим, помітним… звертаючи увагу на що-небудь, 

пояснювати, розкривати його сутність… наказувати кому-небудь, робити 

зауваження, давати розпорядження, повчати…», а в інших випадках варто 

вживати «зазначити», «занотувати», «зафіксувати», «написати», «подати», 

«свідчити» тощо: повідомлення свідчать; у декларації  зазначити (написати, 

подати) види доходів; записувати (зазначати, занотовувати) на конверті; 

 встановлювати  правильно вживати в значенні «ставити, поміщати десь 

що-небудь певним чином, підготовляючи до використання; споруджувати... 
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ставити зручно, надійно», а в інших випадках варто писати «дізнаватися», 

«з’ясовувати», «запроваджувати», «визначати», «виявляти», «налагоджувати», 

«започатковувати», «досліджувати», «доводити», «стверджувати», 

«призначати», «затверджувати», «ухвалювати», «монтувати»: з’ясовують 

(визначають) причину; визначено (затверджено, запроваджено) квоти; 

налагодити (започаткувати, відновити) стосунки (зв’язки); з’ясовано 

(виявлено, досліджено, доведено, підтверджено, аргументовано), що;  

дозволяти правильно вживати в значенні «давати згоду, дозвіл, право на 

здійснення чого-небудь», а в значенні «давати можливість що-небудь робити 

(про стан, умови, обставини і т. ін.)» треба писати «давати змогу», «давати 

можливість»: технології дають змогу (можливість)… визначати; дають змогу 

(дають підстави) зробити висновок;   

згадувати правильно вживати на позначення «відтворювати в пам’яті, 

відновлювати уявлення», а в інших випадках треба писати «цей», «такий», 

«наведений», «поданий», «описаний», «зазначений», «наведений вище», 

«описаний вище», «зазначений вище»: вкладники описаних (зазначених, 

наведених вище, описаних вище, зазначених вище, цих) установ, вилучити 

описані (зазначені) мільярди, наведено (подано, описано, зазначено) в законі;  

знаходитися правильно вживати, «коли є потреба щось шукати», а коли 

йдеться про перебування когось або чогось чи географічне розташування, то 

треба писати «бути», «міститися», «перебувати», «лежати»: будинки були 

поряд; озеро розташоване під шаром льоду; кабінет є (міститься) на 5-му 

поверсі; українці зможуть перебувати в цій країні;  

зустрічатися правильно вживати, коли йдеться про зустріч когось 

із кимось, а в інших випадках треба писати «бувати», «траплятися», 

«стикатися», «натрапляти» тощо: повідомлення трапляються (можна 

натрапити на, прочитати, є, надруковано; назви не побачите  (не 

прочитаєте, не написано, не зазначено) на карті; на кожному кроці були 

(траплялися, впадали в око, привертали увагу) паски, великодні крашанки;  

носити правильно вживати в значенні «надягати на себе, мати на собі 

або при собі», однак щодо «імені», «назви», «звання», «дії», «характеру» тощо 

залежно від контексту правильно вживати дієслова «називатися», «зватися», 

«мати» тощо: космічний об'єкт назвали ім'ям людини; Вроцлав матиме звання 

«Культурної столиці Європи»; «загрози мають тривалий характер (є 

тривалими);  

обробляти правильно вживати в значенні піддавати хімічній чи фізичній 

обробці, внаслідок якої змінюється форма, властивості тощо; обробляють 

шкурки, деревину, алмази, ґрунт, камінь, льон, рану, сталь, рибу, срібло, вовну, 

метали тощо. А в значенні глибоко, докладно вивчати, досліджувати що-

небудь, готувати що-небудь, ретельно продумуючи в усіх деталях, треба писати 

«опрацьовувати»: опрацьовувати інформацію; опрацьовувати декларації;  

опрацьовувати дані; тему опрацьовувати (працювати над темою);  

підкреслювати правильно вживати в значенні «проводити риску 

під яким-небудь текстом, словом і т. ін., вирізняючи щось», а в інших випадках 
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писати «зауважувати», «зазначати», «акцентувати», «відтінювати», «виявляти», 

«звертати увагу», «зосереджувати увагу», «повідомляти», «робити акцент», 

«увиразнювати», «виокремлювати» тощо: Президент зауважив (зазначив, 

акцентував, повідомив), що під час підготовки до нинішньої наради йому 

надали інформацію;  

позначатися правильно вживати в значенні «ставати доступним зорові, 

помітним, видимим», а також стосовно до «позначення», «позначки». А 

в значенні «виявлятися зовні», «визначатися в загальних рисах», 

«проявлятися», «впливати на кого-, що-небудь» треба писати «впливати», 

«відображатися», «визначатися», «виявлятися» тощо: впливати на прибуток; 

впливати на показники (відобразитися на показниках);  

показувати правильно вживати в значеннях «давати можливість бачити, 

розглядати, роздивлятися кого-, що-небудь… виявляти перед кимсь своє вміння 

робити що-небудь… демонструвати кінофільм, давати спектакль… робити, 

виконувати що-небудь з метою навчити когось… давати для перегляду, 

ознайомлення, перевірки, оцінки… рухом, жестом, поглядом і т. ін. вказувати 

на кого-, що-небудь, привертаючи чиюсь увагу, пояснюючи щось». А 

на позначення «виявляти що-небудь (перевіркою, дослідженням, обстеженням)», 

«свідчити про що-небудь, бути доказом чогось», «давати підставу для якого-

небудь висновку» правильно вживати «визначати», «виявляти», 

«демонструвати», «засвідчувати», «з’ясовувати», «підтверджувати», «свідчити» 

тощо: моніторинг виявив (завдяки моніторингу з’ясували); скани і 

мікроскопічний аналіз свідчать (скани і аналіз виявили (визначили) або на 

підставі сканів і аналізу з’ясували, дослідили, можна підсумувати, виснувати, 

зробити висновок); потрібно більше досліджень, щоб довести 

(продемонструвати, підтвердити, переконати), чи буде це… ефективно;  

 породжувати правильно вживати в значенні «давати початок чому-

небудь», «дати врожай», а на позначення «створювати щось», «бути причиною 

виникнення, появи чого-небудь», «створювати передумови для виникнення, 

появи кого-, чого-небудь», «пробуджувати, викликати в кому-небудь якісь 

почуття, думки та ін.» правильно писати «створювати», «спричиняти», 

«зумовлювати», «приводити до», «призводити до», «викликати» тощо: 

зумовлені (спричинені) проблеми; спричинити кризу (призвести до кризи); 

конфлікт став причиною (спричинив, призвів до).  

З-поміж прислівників, що потребують осібного коментаря, виділено: 

відносно неправильно вживати щодо російського «относительно», 

правильно «порівняно»: порівняно якісне житло; порівняно невеликий 

держборг; порівняно дешевих і ефективних ліків; порівняно невеликі суми;  

зараз правильно вживати в значенні «негайно, в цей момент, у цю  мить», 

а на позначення «в цей час, без жодного відтінку негайності» треба писати 

«тепер», «сьогодні», «нині», «у наш час», «останнім часом», «цими днями»: 

тепер управління економіки на основі загального доходу підприємств визначає 

внесок кожного підприємця; тепер (сьогодні, нині, цими днями) депутати 

вирішують гострі питання;  
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пізніше правильно вживати в значенні «після визначеного часу, через 

деякий час порівняно з іншими», як антонім до «раніше»; у значенні через 

якийсь час правильно писати «згодом», а на позначення після чогось, коли 

немає чіткої вказівки на час, – «потім»: згодом створив крилату ракету; 

згодом (потім) в еміграції співпрацюватиме з газетою;  

Щодо прийменників зауважено: 

попри треба вживати в значенні «уздовж», «мимо», «побіля», «повз», 

«біля», «при позначенні безпосередньої близькості», а в інших випадках писати 

«незважаючи на», а також «крім», «всупереч»: незважаючи на свята, вік, 

високу ціну, фізичну ваду, напружений графік, перешкоди; крім свого 

технічного прогресу, Америка приваблює також дикою природою;  

при правильно вживати «у словосполученнях, що мають значення 

вказівки на наявність чогось поряд, а також вказівки на службу десь», 

«вказують на присутність когось», «просторову близькість предмета». А 

в інших випадках треба писати «під час», «у процесі», «у разі», «у випадку», 

«коли», «якщо», «за допомогою», «завдяки», «внаслідок», «зважаючи на», 

«з огляду на», використовувати підрядні речення чи дієприслівникові звороти: 

під час укладення угоди; у процесі (під час) експлуатації; якщо нормальна 

кислотність; унаслідок вибуху бомби; працюючи над образом. 

Рекомендацій потребують такі вставні одиниці:  

так неправильно вживати на початку речення, коли не підтверджується 

правильність думки, наявність факту чи явища, не виражено згоди на якусь дію, 

а уточнено, пояснено зміст попереднього речення, вирізнено що-небудь, – треба 

писати «наприклад» («зокрема»): Зокрема, торік мер заявив;  

таким чином неправильно вживати на початку речень, здебільшого на 

початку абзаців, коли підсумовуємо, висновуємо, – правильно писати «отже»: 

Отже, девальвація національної валюти – лише справа часу. 

Результати дослідження узагальнено у висновках.  

Нормативність – добір мовних засобів шляхом фільтрування 

(неправильно/правильно), що надає мові впорядкованості й обов’язковості. 

Завдяки фільтруванню відбувається поступове вилучення одних мовних 

варіантів і введення інших, що сприяє їхньому поширенню й закріпленню.  

Дотримання літературних норм у мові засобів масової інформації, 

зокрема газет, зорієнтованих на широку аудиторію, є дуже важливим 

Критика мови медіатекстів спрямована виявляти критерії 

досконалості/недосконалості медіатексту й досліджувати шляхи його 

удосконалення. Особливої уваги потребує критика мови медіатекстів із метою 

виявлення й виправлення помилок, зокрема порушень лексичної норми.  

Для оцінювання лексики медіатексту з погляду порушення норми 

застосовано алгоритм, що складається із трьох етапів:  

1) виокремлення випадків ненормативного вживання лексем;  

2) з’ясування значень досліджуваних лексем на підставі довідкової 

літератури;  

3) подання відповідників правильного їх уживання.  
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У дисертації на основі медіатекстів із газет «Високий Замок», «День», 

«Дзеркало тижня», «Експрес» за 2008–2021 роки розглянуто використання 32 

лексем, значення яких нечітко розмежовано в довідковій літературі. 

Семантику виокремлених лексем з’ясовано в контекстах (660 реченнєвих 

конструкцій) із залученням тлумачних, перекладних словників, словника 

синонімів, довідників і порадників, а також набутого редакторського досвіду, 

що дало підстави аргументовано запропонувати правильні/точні відповідники. 

Зокрема, розглянути нормативність функціонування іменників відміна, 

відсутність, напруга, різниця, ряд, низка, число, прикметників істотний, 

основний, останній, серйозний, дієслів викликати, відбивати, вказувати, 

встановлювати, дозволяти, згадувати, знаходитися, зустрічатися, носити, 

обробляти, підкреслювати, позначатися, показувати, породжувати, 

прислівників відносно, зараз, пізніше, прийменників попри, при, вставних 

одиниць так (відприслівникове), таким чином (відзайменниково-

відіменникове) у мові сучасних журналістських текстів. 

До аналізованих лексем дібрано низку синонімічних рядів із уточненням 

використання кожної одиниці у відповідних контекстах 

Узагальнено рекомендації щодо правильного вживання досліджуваних 

лексем:  

іменників: 

– у значенні «визнавати, оголошувати щось недійсним, незаконним, 

припиняти дію чогось» доцільно вживати «скасовувати» («скасування»), а 

на позначення «припиняти діяльність чого-небудь; знищення кого-, 

чого-небудь» – «ліквідувати» («ліквідація», «ліквідування»), а не росіянізм 

«відміна»; 

– коли мовиться про людей, треба вводити в текст іменник «відсутність», 

а в інших випадках писати «нема (немає)», «не було», «бракує»;  

– лексему «напруга» правильно вживати як технічний, фізичний термін, а 

в інших випадках писати «напруження»;   

– на позначення несхожості, відмінності в чомусь, між ким-, чим-небудь, 

невідповідності між чим-небудь варто вживати «відмінність», а лексему 

«різниця» правильно вживати на позначення «результату арифметичної дії 

віднімання, числової відмінності між двома якими-небудь порівнюваними 

величинами»; 

– коли люди, тварини, предмети тощо не утворюють однієї лінії 

(наприклад, ряд машин) і не розташовані послідовно один за одним (наприклад, 

низка машин у весільному кортежі), то треба вживати лексеми «декілька», 

«кілька» (мала кількість), «багато», «немало», «чимало» (велика кількість) 

тощо; 

– коли йдеться про кількість кого-небудь чи чого-небудь, то треба 

вживати лексему «кількість», а  лексему «число» варто використовувати 

на позначення «поняття, за допомогою якого передається кількість і 

провадиться лічба»; «номера  газети, журналу, альманаху»; «комбінації цифр 
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у системах числення»; «дня місяця в порядковому ряді інших днів», а також як 

лінгвістичний, математичний, фізичний, астрономічний термін; 

прикметників: 

– росіянізмом «істотний» не треба замінювати «суттєвий», «значний», 

«важливий», «вагомий», «великий», «визначальний», «ґрунтовний», 

«слушний», «чималий» та ін.; 

– «основний» варто вживати в значенні «ґрунтовний», «базовий», «що є 

основою», а в інших випадках писати «головний»;  

– «останній» правильно вживати на позначення того, котрий закінчує 

щось, кінцевий, як антонім до слова «перший»; 

– замість слів «вагомий», «великий», «значний», «важливий», «суттєвий», 

«актуальний», «кардинальний» та інших не вживати лексеми «серйозний»; 

дієслів: 

– на позначення дії, яка стала причиною чого-небудь, треба писати 

«спричиняти», «зумовлювати», «приводити до», «призводити до», а не лексему 

«викликати»; 

– коли йдеться про вираження, відтворення, втілення в образах, 

правильно писати «відображати» (або «віддзеркалювати»), а не лексему 

«відбивати»;  

– «вказувати» правильно вживати на позначення «жестом, рухом, 

спрямованим кудись, на когось, щось, привертати до кого-, чого-небудь увагу; 

показувати… указувати дорогу… бути зразком для здійснення чого-небудь… 

відзначати, виділяти, називати що-небудь, роблячи відомим, помітним… 

звертаючи увагу на що-небудь, пояснювати, розкривати його сутність… 

наказувати кому-небудь, робити зауваження, давати розпорядження, 

повчати…». А в інших випадках варто вживати «зазначити», «занотувати», 

«зафіксувати», «написати», «подати», «свідчити» тощо;   

– правильно писати «встановлювати» у значенні «ставити, поміщати десь 

що-небудь певним чином, підготовляючи до використання; споруджувати що-

небудь на певному місці... ставити зручно, надійно». А в інших випадках 

вживати «дізнаватися», «з’ясовувати», «запроваджувати», «визначати», 

«виявляти», «налагоджувати», «започатковувати», «досліджувати», 

«доводити», «стверджувати», «призначати», «затверджувати», «ухвалювати», 

«монтувати» тощо; 

– у значенні «давати згоду, дозвіл, право на здійснення чого-небудь» 

варто вживати «дозволяти», а в значенні «давати можливість що-небудь робити 

(про стан, умови, обставини і т. ін.)» – «давати змогу», «давати можливість»;   

– на позначення «відтворювати в пам’яті, відновлювати уявлення, 

побіжно називати, коротко повідомляти, зауважувати, пригадувати» правильно 

вживати «згадувати», «згадуватися», «згаданий», а в інших випадках треба 

писати «цей», «такий», «наведений», «поданий», «описаний», «зазначений», 

«наведений вище», «описаний вище», «зазначений вище» тощо;   
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– коли йдеться про перебування когось або чогось чи географічне 

розташування, правильно писати  «бути», «міститися», «перебувати», «лежати» 

тощо, але не «знаходитися»; 

– коли йдеться про зустріч когось із кимсь, треба писати «зустрічатися», а 

в інших випадках вживати «бувати», «траплятися», «стикатися», «натрапляти» 

тощо; 

– лексему «носити» правильно вживати в значенні «надягати на себе, 

мати на собі або при собі», однак щодо «назви», «імені», «характеру» тощо 

залежно від контексту правильно вживати «мати», «називатися», «іменуватися» 

та ін.; 

– «опрацьовувати» – глибоко, докладно вивчати, досліджувати що-

небудь, готувати що-небудь, ретельно продумуючи в усіх деталях, 

опрацьовують дані, статистичну, бухгалтерську та планово-економічну 

інформацію, списки, числові дослідження, результати експерименту, тему, 

сюжет та ін. А «обробляти» – це піддавати хімічній чи фізичній обробці, 

унаслідок якої змінюється форма, властивості тощо;   

– не варто словами «підкреслювати» («проводити риску під яким-небудь 

текстом, словом і т. ін., вирізняючи щось») і «наголошувати» («силою голосу 

чи підвищенням тону вирізняти склад у слові») замінювати «зауважувати», 

«зазначати», «акцентувати», «відтінювати», «виявляти», «звертати увагу», 

«зосереджувати увагу», «повідомляти», «робити акцент», «увиразнювати», 

«виокремлювати» та ін.; 

– у значенні «виявлятися зовні», «визначатися в загальних рисах», 

«проявлятися», «впливати на кого-, що-небудь» правильно писати  «впливати», 

«відображатися», «визначатися», «виявлятися» тощо, але не лексему 

«позначатися», яку правильно вживати в значенні «ставати доступним зорові, 

помітним, видимим», а також стосовно до «позначення», «позначки»; 

– на позначення «виявляти що-небудь (перевіркою, дослідженням, 

обстеженням)»; «свідчити про що-небудь, бути доказом чогось»; «давати 

підставу для якого-небудь висновку» правильно писати «виявляти», 

«визначати», «з’ясовувати», «свідчити про» тощо, а не лексему «показувати»; 

– на позначення «створювати щось», «бути причиною виникнення, появи 

чого-небудь», «створювати передумови для виникнення, появи кого-, чого-

небудь», «пробуджувати, викликати в кому-небудь якісь почуття, думки та ін.» 

правильно вживати «створювати», «спричиняти», «зумовлювати», «приводити 

до», «призводити до», «викликати» тощо, а не лексему «породжувати», яку 

правильно вживати в значенні «давати початок чому-небудь», «дати врожай»; 

прислівників: 

– відповідно до російського прислівника «относительно» правильно 

вживати «порівняно», а не скальковане «відносно»;  

– лексему «зараз» правильно вживати в значенні «негайно, в цей момент, 

у цю мить» (рос. немедленно, сию минуту); лексему «тепер» (сьогодні або нині) 

– у значенні «в цей час, без жодного відтінку негайності». А також залежно від 



14 
 

контексту треба писати «у наш час», «останнім часом», «цими днями», не 

замінюючи їх прислівником «зараз»;  

– «пізніше» – це після визначеного часу, через деякий час порівняно 

з іншими; антонім до «раніше». У значенні через якийсь час правильно писати 

«згодом», а на позначення після чогось, коли немає чіткої вказівки на час, – 

«потім»; 

прийменників: 

– «попри» треба вживати в значенні «уздовж», «мимо», «побіля», «повз», 

«біля», «при позначенні безпосередньої близькості». А в інших випадках 

писати «незважаючи на», а також «крім», «всупереч» тощо; 

– «при» правильно вживати, зокрема, «у словосполученнях, що мають 

значення вказівки на наявність чогось поряд, а також вказівки на службу десь», 

«вказують на присутність когось», «просторову близькість предмета». А 

в інших випадках залежно від контексту правильно писати «під час», 

«у процесі», «у разі», «у випадку», «коли», «якщо», «за допомогою», «завдяки», 

«внаслідок», «зважаючи на», «з огляду на», використовувати підрядні речення 

чи дієприслівникові звороти тощо; 

інших лінгвоодиниць: 

– на початку речення, коли не підтверджується правильність думки, 

наявність факту чи явища, не виражається згода на якусь дію, а уточнюється, 

пояснюється зміст попереднього речення, вирізняється що-небудь, треба писати 

«наприклад» або «зокрема», а не «так»; 

– якщо підсумовуємо, висновуємо, то на початку речень, здебільшого на 

початку абзаців, правильно вживати «отже», а не скальковане з російської мови 

«таким чином». 

Перспективи наукових студій із дослідження лексичної норми вбачаємо 

в розширенні джерельної бази із залученням інших частин мови (числівників, 

часток, сполучників тощо). 
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АНОТАЦІЯ 

Ріпей М. В. Нормативний аспект уживання лексики в сучасних 
українських газетних текстах. На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.01 «Українська мова». Волинський національний 

університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2021. 

Дисертацію присвячено вивченню нормативного аспекту вживання 

лексики в сучасних українських газетних текстах. Дослідження зумовлене 

потребою на підставі редакторської практики вирізнити значення слів, які  в 

довідковій літературі розмежовані нечітко, що спричиняє труднощі в пошуку 

відповідника у певному контексті. 

Мовну норму розглянуто як об’єднувальний і зміцнювальний елемент 

літературної мови. Нормативність запропоновано трактувати як добір мовних 

засобів шляхом визначення неправильно/правильно, що надає мові 

впорядкованості й обов’язковості. У процесі фільтрування відбувається аналіз і 

добирання мовних одиниць, що визначає його рекомендаційну функцію. 

Завдяки фільтруванню відбувається поступове вилучення одних мовних 

варіантів і залучення до мовного вжитку інших, що сприяє їхньому поширенню 

й закріпленню.  

Зосереджено увагу на критиці мови як одному із ключових напрямів 

у розвитку медіалінгвістики. Для критики мови медіатексту, зокрема газетного 

тексту, із погляду порушення лексичної норми запропоновано застосовувати 

алгоритм, що охоплює три етапи: виокремлення випадків ненормативного 

вживання лексем, з’ясування значень досліджуваних лексем на підставі 

довідкової літератури, подання відповідників правильного їх уживання.  

Проаналізовано нормативність функціонування в публікаціях газет 

іменників, прикметників, дієслів, прислівників, прийменників, інших 

лінгвоодиниць. Аналіз довідкової літератури, оснований на набутому 

редакторському досвіді, дав змогу виокремити значення досліджуваних лексем, 



19 
 

запропонувати рекомендації щодо правильного їх уживання та до дібраних 

у газетних публікаціях прикладів подати правильні відповідники. 

Ключові  слова: норма, неправильне/правильне вживання, критика мови, 

лексема, значення слова, словники, редакторська правка, газетні публікації. 

 

SUMMARY 

Ripei M. V. Normative aspect of language usage in modern Ukrainian 

newspaper publications. Manuscript.  

 Thesis for a Candidate Degree in Philology: Specialty 10.02.01 – Ukrainian 

language. Lesya Ukrainka Volyn National University. Lutck, 2021. 

 The thesis provides a study of the standard aspect of vocabulary usage in 

modern Ukrainian newspaper publications. The research is predetermined by the need 

to establish word meanings (based on the editorial practice), which is not specifically 

delineated in the reference literature, and to give variants of their proper usage. 

 Language standard is considered to be a unifying and strengthening element of 

the standard language, an example of social communication deemed to be worth 

following, a distinctive filter that determines a proper usage of some lexical units.  

Standardization is suggested to be treated as a selection of linguistic expressions 

based on the rule of «correct/incorrect», which makes the language more well-

ordered and obligatory.  

 The study indicates that filtering results in the selecting-analyzing-choosing a 

linguistic unit, which determines its recommending and advisory function.  It has 

been emphasized that due to the filtering process some linguistic options are put 

aside, resulting in their gradual removal, and other forms are suggested, causing their 

continuing spread and reinforcement. Linguistic literacy of an individual as well as of 

a society in general and opinion expression depends on the selection of linguistic 

expressions by journalists, since linguistic mistakes in periodical newspapers, radio 

or TV tend to spread through the language and are required subconsciously. 

 The research concentrates on the critique of language as one of the main 

directions in media linguistics. It is stated that the main goal of such critique is to 

detect the perfection/imperfection criteria of media text and to study the ways of its 

improvement. Another highly important goal of analyzing media publications is to 

detect and correct some language flaws, particularly linguistic irregularities. 

 In order to perform proper analysis of media publications, particularly 

newspaper materials, a distinctive algorithm has been proposed based on linguistic 

irregularities. This algorithm consists of three phases – selecting incorrect linguistic 

usage, clarifying word meanings based on the reference literature, and suggesting the 

correct usage.  

 The research analyses proper usage of linguistic expressions in different 

publications of «VYSOKYI ZAMOK», «DEN’», «DZERKALO TYZHNYA», 

«EXPRESS» newspapers, particularly the usage of nouns CANCELLATION 

(vidmina), ABSENCE (vidsutnist), TENSION (napruha), DIFFERENCE (riznytsia), 

ROW (riad), RANGE (nyzka), NUMBER (chyslo), adjectives ESSENTIAL (istotnyi), 

BASIC (osnovnyi), LAST (ostannii), SERIOUS (serioznyi), verbs CAUSE (vyklykaty),  
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RESIST (vidbyvaty), POINT OUT (vkazuvaty), ESTABLISH (vstanovliuvaty), ALLOW 

(dozvoliaty), RECALL (zghaduvaty), FIND ONESELF (znakhodytysia), MEET 

(zustrichatysia), CARRY (nosyty), PROCESS (obrobliaty), EMPHASIZE 

(pidkresliuvaty), AFFECT (poznachatysia), SHOW (pokazuvaty), SPAWN 

(porodzhuvaty), adverbs RELATIVELY (vidnosno), NOW (zaraz), LATER (piznishe), 

pronouns DESPITE (popry), AT (pry), parentic units THUS  (tak), THEREFORE 

(takym chynom). Meanings of all these words are not explicitly delineated in the 

reference literature. There are a lot of doubts about the proper usage of these 

linguistic expressions in the editorial work. The research analyzes 32 lexems. 

 The current thesis examines the linguistic standards of vocabulary usage in 

modern newspaper publications, especially functions of nouns in the Ukrainian 

media. The research also pays attention to the incorrect usage of adjectives in 

Ukrainian newspaper publications. Given the extensive semantics of verbs, different 

meanings of these linguistic forms are analyzed. The compliance of correct usage of 

these linguistic forms has been determined.   

 The paper also traced the ambiguity of adverbs functioning. Furthermore, the 

research contains the description of the lexical variants of adverbs as used in the 

printed press of different analyzed contexts.  

 The complexity of pronouns functioning in newspapers and the variety of 

frequently used linguistic forms have been emphasized in the paper. Certain 

Recommendations regarding the correct usage of researchable forms have been 

suggested. 

 The analysis of defining dictionaries, translation dictionaries, thesaurus as well 

as other reference books, is based on the acquired editorial experience, that enables to 

define the meaning of the lexems under the study and to suggest correct compliant 

forms to the selected examples of their usage in the newspaper publications (660 

sentence constructions) 

 Key words: standard, correct/incorrect usage, language critique, lexeme, word 

meaning, dictionaries, editorial correction, newspaper publications.  
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