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Зосереджено увагу на критиці мови як одному із ключових напрямів у розвитку медіалінгвіс-

тики. Зазначено, що критика мови — це дослідження мови оприлюдненого матеріалу, її голов-

ною метою є виявляти й виправляти недоліки. Розглянуто випадки ненормативного подання 

слів у газетних публікаціях, правильність вживання яких пояснено в довідковій літературі, і 

лексем, значення яких у довідковій літературі чітко не розмежовано. Приклади наведено зі 

щоденної всеукраїнської газети «День», що є одним з найпопулярніших видань у рейтингу за-

гальнонаціональних медіа.
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У сучасних умовах активні процеси слововживання головно визнача-

ються мовною практикою засобів масової інформації, які «здійснюють 

найвідчутніший вплив на вироблення узвичаєного мовного стандарту, 

вони формують і певні мовні смаки, моду на слововживання» [7]. З огля-

ду на це особливої уваги потребує вивчення мови засобів масової інфор-

мації, які «повинні культивувати, поширювати норму й естетику мово-

вираження і на рівні слова, і на рівні висловлення» [20: 135].

Одним із ключових напрямів у розвитку медіалінгвістики вважають 

критику мови, яка спрямована виявити критерії досконалості / недоско-

налості медіатексту та дослідити шляхи його удосконалення. В. Васильєва 

[2], П. Жолнеревич [8] розглядають редагування як визначення якості за-

пропонованого до оприлюднення твору, його вдосконалення у спів праці 

з автором, підготовку до відповідного оформлення, а критику мови — як 

дослідження мови оприлюдненого матеріалу.
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Мета критики мови, як і будь-якої критики, — «оцінити достоїнства, 

виявити і виправити недоліки» [23: 283], дотримуючись добросовісності 

й уникаючи порожнього критиканства. Якщо помилковий варіант про-

тиставляти правильному, порівнюючи з ним, то це сприятиме засвоєнню 

правильного варіанта. Так званий «“негативний мовний матеріал” може 

слугувати тим тлом, на якому чіткіше виявляються механізми поєднання 

думки і слова; помилки дають змогу чіткіше окреслити норму» [19: 71].

Особливої уваги потребує критика мови медіатекстів, зокрема газет-

них публікацій (тепер значною мірою поширені в електронній версії), з 

метою виявлення і виправлення порушень лексичної норми.

Ставимо за мету розглянути випадки ненормативного подання слів у 

газетних публікаціях, правильність вживання яких пояснено в довідко-

вій літературі, і лексем, значення яких у довідковій літературі чітко не 

розмежовано.

У кожну історичну добу питання культури мови газет привертали 

увагу мовознавців, редакторів. Критику газетної мови з погляду пору-

шення лексичної норми можемо простежити в 1920-х рр. Ще 1925 р. 

надруковано словничок газети «Пролетарська Правда», де було «вико-

ристано ввесь матеріал попередньої праці та зібрано типовіші помилки 

проти української лексики наших газет» [5: 18]. А 1928 р. видано «Нашу 

газетну мову» М. Гладкого, де зазначено, що «лексика, словниковий ма-

теріял, що ним орудує наша преса, це саме те, що найбільше впадає кож-

ному в око, що легко зауважити» [там само: 16].

У 1930-х рр. журнал «Рідна мова» (головний редактор І. Огієнко) у 

рубриках «Мова наших часописів» і «Мова наших видань» розглядає ро-

сіянізми, полонізми, місцеві слова й вислови, подає правильні відповід-

ники, «очищаючи нашу літературну мову від непотрібного їй засмічен-

ня» [11: 408]. І. Огієнко вважав, що «часописна мова — то найсильніший 

засіб збільшити культуру літературної мови» [13: 294]. Писав: «Газету ж 

читають усі… А читаючи, переймають її мову, свідомо чи несвідомо… ве-

личезна сила впливу газетної мови на вироблення культури мови літера-

турної, і звідси ж випливає її велика відповідальність за стан літературної 

мови» [там само: 289]. Зауважуючи, що «через загальне мале знання від-

тінків наших слів у нас дуже часто вживають слова не в їхнім значенні, — 

плутають їх, а то й зовсім вивертають» [14: 387–388], І. Огієнко також за-

значав: «Нікому не хочу витикати їхніх «помилок», — хочу тільки допо-

магати нашій пресі скоріш створити найміцніший грунт для розвитку 

нашої культури — соборну літературну мову. Ось тому сердечно прошу 

робітників пера не брати за зле цієї нашої праці, — всі ми спокійно при-

ймаємо… лікарські поради, так само можна приймати й фахові поради 

мовні, коли мовний організм наш «не в порядку» [13: 260]. 

Аналізуючи газетну мову, М. Гладкий вказує на безпосередній вплив 

російської мови, переймання російських слів, намагання «перекладати 

російські слова, замість того, щоб знайти відповідне до даного розумін-

ня українське слово, а часом і цілий вислів» [5: 28]. Бо «історичне спів-
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життя українського й російського народів не могло не позначитись на їх-

ніх мовах» [1: 16], «тривала грубо асиміляторська політика призвела до 

глибокого проникнення росіянізмів до системи української мови» [10: 18]. 

Г. Солганик акцентує, що мова засобів масової інформації повинна бути 

бездоганною, грамотною, нормативною, «відхилення від норми мож-

ливі, але вони повинні бути усвідомлені, мотивовані стилістичним зав-

данням, задумом» [21]. Бо мова засобів масової комунікації є «активний 

суб’єкт, який забезпечує важливу суспільну функцію української мови — 

реалізацію її літературного стандарту, тобто нормовано, з культуромов-

ними традиціями загальноприйнятої мови спілкування» [20: 134].

Особливої уваги потребує виявлення в газетних текстах слів, ужитих 

у невластивому їм значенні, що є одним із найпоширеніших відступів від 

лексичної норми [22].

Для подолання труднощів слововживання написані порадники і до-

відники, зокрема, «Антисуржик» (за ред. О. Сербенської), «Етюди про 

мову» (І. Вихованець), «Культура мови на щодень» (укладачі Н. Дзюби-

шина-Мельник, Н. Дужик, С. Єрмоленко та ін.), «Культура слова: Мов-

ностилістичні поради» (О. Пономарів), «Культура української мови» (за 

ред. В. Русанівського), «Неправильно — правильно. Довідник з україн-

ського слововживання» (М. Волощак), «Сам собі редактор» (Н. Непий-

вода), «Секрети української мови» (С. Караванський), «Українське слово 

у вимірах сьогодення» (К. Городенська), «Як ми говоримо» (Б. Антоненко-

Давидович) та ін. А також працюють теле- та радіопередачі, сайти. Од-

нак, читаючи публікації щоденної всеукраїнської газети «День» (в архіві 

електронної версії), що є одним із найпопулярніших видань у рейтингу 

загальнонаціональних медіа 1, виявляємо помилкове вживання лексем: 

І саме про відміну (правильно скасування) тестування публічно заявляв 

освітній омбудсмен… (16.06.2020), …відміна (правильно скасування) морато-

рію — це лише частина великої реформи (05.01.2021), …червона зона не вплине 

на відміну (правильно скасування) виборчого процесу (21.10.2020); …бу ли неза-

довільні умови проживання, відсутність (правильно не вистачало або бра-
кувало) коштів на продукти і ліки… (23.07.2020); До сьогодні слово «Голодо-

мор» відсутнє (правильно немає або не зафіксоване) в провідних словниках 

(22.07.2020); …коли дана (правильно ця) тема виникла… (30.09.2020), 

...архітектурний конкурс на… проєктну пропозицію облаштування даної 
(правильно цієї) території (09.02.2021); …п’єса користувалася (правильно 

мала) таким шаленим успіхом… (31.01.2020); …вистави користуються 
(правильно мають) популярністю… (27.11.2020); …може привести (пра-

вильно призвести) до нових загроз… (26.10.2020), ...спалах коронавірусу 

може привести (правильно призвести, спричинити) до зростання безробіт-

тя… (18.03.2020); Учні музичних шкіл матимуть можливість приймати 

1 Дослідження «Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа у 2020 ро-

ці». URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3113580-prezentacia-novogo-opituvanna-

usaidinternews-sodo-spozivanna-media.html
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(правильно брати) участь у репетиціях, грати в оркестрі… (17.02.2021), 

Франція і Німеччина, які приймають (правильно беруть) участь у «нор-

мандському форматі»… (04.12.2020), …не заборонено приймати (правильно 

брати) участь учням членів журі… (15.01.2020), ...Приймають (правильно 

беруть) участь і миротворці з України… Активну участь приймали (правиль-

но брали) українські миротворці (23.06.2020); Ізраїльтяни, що вилітають в 

«зелені» країни, не повинні будуть знаходитися (правильно перебувати) в 

режимі самоізоляції… (15.10.2020), …у спеціальній тематичній експозиції, 

яка… буде знаходитися (правильно вилучити знаходитися чи вилучити яка 
буде знаходитися) під відкритим небом (09.02.2021), …завод, що знаходився 

(правильно був) під контролем… (27.08.2020); …сотні різних мутацій коро-

навірусу SARS-CoV-2, який викликає (правильно спричиняє) захворювання 

COVID-19 (07.05.2020), Пандемія викликала (правильно призвела до (спри-
чинила, стала причиною) «цунамі» ксенофобії у світі… (08.05.2020); Тема-

тика і сюжетика робіт… співпадають (правильно збігаються) із назвою і 

метою виставки (11.02.2021), ...локдаун, який почав діяти в Україні 8 січня, 

співпадає (правильно збігається) з інкубаційним періодом… (08.01.2021); 

Санкції за недопуск мають складати (правильно становити) мільйони гри-

вень… (07.02.2020); ...рівень безробіття в червні складе (правильно стано-
витиме або дорівнюватиме) 15,6% (14.04.2020); …рівень фінансування скла-
де (правильно становитиме) приблизно одну десяту від колишнього... 

(16.05.2020). Щоб інформувати читача у стислій і зрозумілій формі, у речен-

нях Мета уряду полягає в тому, щоб… (25.02.2020), ...одна з головних провин 

ВООЗ полягає в тому, що… (22.04.2020), Іронія долі полягає в тому, що… 

(22.04.2020) варто лексему полягати вилучати або замінювати на є, була 
(було, був): Мета уряду в тому, щоб… (Метою уряду є…); ...одна з голов них 

провин ВООЗ в тому, що… (…однією з головних провин ВООЗ є…); Іронія долі 

в тому, що… та ін. 

Правильність вживання вищенаведених слів пояснено у довідковій 

літературі. Очевидно, причиною порушення лексичної норми є не не-

правильний / неточний добір журналістами слова, а автоматичний пере-

клад російських слів на українську мову. Адже автоматичний перекладач 

вибирає перше із запропонованих у переліку слів, яке може бути й по-

милковим.

Труднощі у слововживанні виникають тоді, коли значення слова 

чітко не розмежовано в довідковій літературі. Зокрема, у газетних пуб-

лікаціях читаємо: …змальовує пікові ситуації напруги, де матадор злива-

ється з биком… (21.02.2020); ...можуть викликати соціальну напругу в 

Україні (22.03.2020); ...посилення напруги між Сирією та Туреччиною 

(13.02.2020); ...викликало сильну соціальну напругу у ветеранському середо-

вищі (03.12.2020). 

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» (ук ла-

дач В. Бусел) нечітко розмежовано значення слів напруга і напруження. 

Лексему напруга пояснено як те саме, що напруження у другому та четвер-

тому значенні, тому й сприйматимемо їх як синоніми. Зокрема, зазначено, 
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що напруга — це «1. Дія і стан за знач. напружувати, напружити і напру-

жуватися, напружитися. 2. Те саме, що напруження 2. 3. спец. Те саме, 

що напруження 4. 4. спец. Фізичний стан електрики...» (ВТССУМ1: 

731). А напруження — «1. Дія за знач. напружити і напружитися. 2. Стан 

піднесення, збудження, зосередження сил під час здійснення чого-

небудь... 3. перен. Скрутне, тяжке становище де-небудь, із чим-небудь. 

4. спец. Величина тиску або розтягання...» (там само). Таке ж тлума-

чення подано в 11-томному словнику (СУМ V: 162, 163) і в 20-томному 

(СУМ ONLINE).

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» зафік-

совано й інші приклади вживання лексем напруга і напруження: «повтор-

не переживання» початкового досвіду, який спричинив напругу (ВТССУМ1: 

2); перебуває під високою напругою (механічною, електричною, психічною 

тощо) (там само: 153); відчуття напруги чи дискомфорту в зв’язку зі своєю 

статтю (там само: 230); зменшена напруга чи тонус м’яза чи органа (там 

само: 242); міжнародна напруга (там само: 289); фантазії... спричиняють 

значну напругу та тривогу (там само: 297); випуск емоційної енергії, що до-

помагає зняти напругу (там само: 529); м’язова напруга (там само: 1362). 

Також фізичне та розумове напруження (там само: 43); фізичне або мораль-

не напруження (там само: 132); нервове напруження (там само: 168); на-
пруження організму (там само: 240); внутрішнє напруження; стримуваний 

протест (там само: 1045); психоемоційне напруження (там само: 1185); пе-

ребуває в стані крайнього напруження (там само: 1393); напруження судин-

них стінок (там само: 1461). А в тлумаченні «кульмінації» використано і 

напругу, і напруження: «найвище напруження, піднесення у розвитку чо-

го-небудь. // Момент найбільшої емоційної напруги в музичному творі 

або його частині» (там само: 596). Отже, відповідно до цього словника 

психічна напруга, але психоемоційне напруження; м’язова напруга, але на-
пруження судинних стінок.

«Великий тлумачний словник сучасної української мови» (керівники 

видавничого проєкту П.М. Мовчан, В.В. Німчук, В.Й. Клічак) у пояс-

ненні лексем напруга і напруження як приклади подає жити у постійній 

напрузі, напруження з робочою силою, внутрішнє напруження металу, а та-

кож нервове напруження (ВТССУМ2: 605). А в довіднику з українського 

слововживання читаємо, що правильно нервова напруга [4: 26].

У тритомному російсько-українському словнику до російського «на-

пряжение» наведено: «состояние — напряження, напруга, натягнення; 

сосредоточение сил, внимания и т. п. — напряження, напруга; натяну-

тость — напруження; физ., техн. — напруга» (РУС ІІ: 67).

«Словник синонімів української мови» напруження і напругу подає як 

синоніми. Зокрема, щодо слова напруга наведено «див. 1, 2, 4 напружен-

ня», а саме: «1. напруження (затрата великих фізичних або душевних 

сил під час виконання, здійснення чого-небудь), напруга, напруже-

ність, зусилля, силкування... 2. напруження (стан посиленої, інтенсив-

ної діяльності кого, чого-небудь), напруга, напруженість, кипіння... 



ISSN 1682-3540. Ukraїns' ka mova, 2021, № 196

М.В. РІПЕЙ

4. напруження (стан внутрішньої зосередженості, мобілізованості перед 

можливою несподіванкою, небезпекою і т. ін.), напруга, напруженість, 

настороженість, насторога...» (ССУМ І: 920–921).

Труднощі з уживанням цього слова пов’язані з перекладом із росій-

ської мови. У російській є «напряжение», а в українській — напруження і 

напруга (УРС: 405). Лексему напруга варто вживати як технічний, фізич-

ний термін: амплітудна напруга, анодна напруга, вібраційна напруга, вихід-

на напруга, допустима напруга, зарядна напруга, контактна напруга, фаз-

на напруга та ін. (РУСНТ МФТН: 366). Наприклад: Усю гору перетинають 

ажурні металеві опори, по яких біжать проводи високої напруги; У виселок 

нещодавно провели електрику, але напруга була дуже слабка (СУМ V: 162). 

А в інших випадках замість російського «напряжение» писати напружен-
ня [17], зокрема, альтераційне напруження, увіднотонове напруження, ка-

денційне, напруження у вимові, політичне напруження, соціальне напру-
ження (РУСНТ СН: 262). Наприклад: Вона жила у вічному напруженні... 
(М. Коцюбинський); Втомлена від надлюдського душевного напруження, 

Ка терина... припала головою до паперів; Всі слухачі перебувають у дуже 

нервовому напруженні... (О. Довженко); В момент крайнього напруження 

боротьби...; Треба було знову пережити смертельне напруження бою; Нау-

ковці прагнуть вивести нові культури різного строку дозрівання, щоб полег-

шити у жнива напруження робіт; У роки, коли буває великий урожай, ство-

рюється напруження з робочою силою і транспортом (СУМ V: 163).

У вищенаведених реченнях з газет, на нашу думку, замість лексеми 

напруга правильно писати напруження: …змальовує пікові ситуації напру-
ження, де матадор зливається з биком…; ...можуть викликати со ціальне 

напруження в Україні; ...посилення напруження між Сирією та Ту реччиною; 

...викликало сильне соціальне напруження у ветеранському середовищі.

Є труднощі у вживанні лексеми відбивати. Наприклад, читаємо: 

...жанрове кіно, яке має і впливати на мільйони споживачів, і відбивати 

їхні настрої (27.01.2021); Камерна музика… здатна… відбивати найглибші 

відчуття… композитора (29.02.2020); ...розвиток подій… не відбиваєть-
ся… на політичному вимірі вирішення конфлікту… (03.12.2020); ...відбива-
ючи дух конкретного часу… (22.01.2021); ...війна відбивається у фільмах... 

(15.01.2021); …це відбивається в заявах… президента… (16.09.2020).

У тритомному російсько-українському словнику наведено такі від-

повідники до російського слова «отражать»: «1. (удар, нападение) відби-

вати... 2. (возражение, нападки и т. п.) відбивати... 3. (отбрасывать в об-

ратном направлении) відбивати, редко відкидати... 4. (воспроизводить, 

передавать что-либо) відбивати, відображати...» (РУС ІІ: 406). «Русско-

украинский словарь синонимов» подає такі українські відповідники до 

слова «отразить» (изобразить в произведениях искусства факты, собы-

тия, явления, лица и т. п.): відбити, відобразити, віддзеркалити (РУСС: 

143). А в словнику складної лексики С. Караванського серед ук раїнських 

відповідників до слів «отражать», «отражение» немає ні відоб ражати, ні 

відображення [9: 36].
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У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» слова 

відбивати і відображати подано як синоніми. Зокрема, друге значення 

слова відображати трактовано як «те саме, що віддзеркалювати, відбива-

ти» (ВТССУМ1: 175). А в словниковій статті до слова відбивати зазначе-

но, що у переносному значенні «виражати чиї-небудь внутрішні якості 

або властивості. // Відображати, виражати… Відтворювати, зображати, 

втілювати в образах життя, ідеї і т. ін.» (там само: 164). У цьому словнику 

також читаємо: крива лінія, яка відбиває зміни будь-якого показника (там 

само: 524); відбивається ставлення інших осіб до суб’єкта (там само: 631); 

сукупність… умов у даній місцевості, що відбиваються на якості… спосте-

режень (там само: 44); план, що відбиває витрати коштів (там само: 105); 

галюцинації, що відбивають зміст емоційно забарвлених переживань (там 

са мо: 220); положення якої-небудь науки, що відбиває причинно-наслідковий 

зв’язок (там само: 397); лінія, що відбиває частоту серцевих скорочень (там 

само: 525); художній образ, який умовно відбиває яку-небудь думку, ідею, 

почуття і т. ін. (там само: 1315); сигнальний щит із світловими чи елект-

ро магнітними показниками, що відбивають стан контрольованого ус тат-

кування (там само: 1425). І в «Словнику української мови» (у 20 томах) у 

словниковій статті лексеми відбивати також зазначено «перен. Виражати 

чиї-небудь внутрішні якості або властивості... Лікар посміхнувся приєм-

ною теплою посмішкою, що відбивала його душевну врівноваженість і пев-

ність своїх дій... Відображати, виражати. Категорія «продуктивні сили» від-
биває відносини між людиною і природою. Запорізька Січ відбивала прагнення 

українського народу визволитися від іноземних поневолювачів. Діалекти мо-

жуть відбивати особливості племінних мов... Відтворювати, зображати, 

втілювати в образах життя ідеї і т. ін. Словник української мови П. Бі лець-

кого-Носенка відбиває українську мову першої половини ХІХ ст...» (СУМ 

ONLINE). Також подано Істотною ознакою предмета називається та 

ознака, яка відбиває корінну, найбільш важливу властивість предмета (там 

са мо). У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» у 

словниковій статті лексеми відбивати наведено такі приклади: Усмішка 

відбиває душевну врівноваженість; Відбивати дійсність у мистецтві; Своє 
відбиття у дзеркалі; Відбиття подиву в очах; Відбиття в свідомості об’єк-

тивної дійсності (ВТССУМ2: 131). Однак у значеннях «виражати чиї-небудь 

внутрішні якості або властивості… відображати, виражати… відтворювати, 

зображати, втілювати в образах життя, ідеї і т. ін.» (СУМ ONLINE), як чи-

таємо у словниковій статті слова відбивати, варто вживати відображати 
або віддзеркалювати [16]. Наприклад, Мужність, пильність, незламну стій-

кість радянських прикордонників, їхні високі моральні якості відображає 

фільм «Блакитна стріла»; Артистові сцени потрібно… уміти вбирати в 

себе дійсний, реальний матеріал, щоб потім пройняти його вогнем своєї об-

дарованості і відобразити перед глядачем тип з усією характерною жит-

тєвою правдою; Семирічний план став кровною справою всього народу, бо 

він відображав його думи і сподівання; Староруське письменство… дуже 

обмежено відобразило сучасну йому живу мову (СУМ І: 613); Її обличчя 
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віддзеркалювало мажорний настрій батька…; Дружба народів віддзеркалює 

в собі дружбу двох великих культур (там само: 579).

На нашу думку, у вищенаведених реченнях з газетних публікацій пра-

вильно писати: ...жанрове кіно, яке має і впливати на мільйони споживачів, 

і відображати (або віддзеркалювати) їхні настрої; Камерна музика… здат-

на… відображати (або віддзеркалювати) найглибші відчуття… композитора; 

...розвиток подій… не відображається… на політичному вимірі вирішення кон-

флікту…; ...відображаючи дух конкретного часу…; ...війна відображаєть ся 

у фільмах...; …це відображається в заявах… президента.

У газетних публікаціях виявляємо, що журналісти часто вживають 

прислівник пізніше, замінюючи ним потім і згодом: …один із радників… 

запросив дві знімальні групи… щоб висвітлити подію. Пізніше… стало відо-

мо… (12.01.2021); …пожежа у приміщенні торгового центру «Епіцентр» у 

Первомайську виникла о 12:58… Пізніше… повідомили… (02.02.2021); За мі-

сяць… його стан став поліпшуватися. Пізніше він розповів… (27.08.2020); 

Йдеться про події 2012 року. …вийшов на свободу під заставу, не з’явився в 

суд… Пізніше влада… закрила цю справу (24.02.2020); Пізніше вийшла низка 

царських указів… (03.02.2021); Пізніше міністр… зазначив… (05.02.2021); 

…«Книгарня Є»… на своїй сторінці… розмістила пост… Пізніше «Книгарня 

Є» уточнила свою позицію… (18.09.2020).

У словниках пізніше, потім і згодом подано як синоніми. Зокрема, у 

словниковій статті лексеми пізніше «Словника синонімів української 

мови» написано «див. згодом» (ССУМ ІІ: 231), а в словниковій статті лек-

семи згодом наведено «через деякий час після чогось, пізніше...» (там 

само І: 598). «Великий тлумачний словник сучасної української мови» 

пояснює, що згодом — це «через деякий час (після настання дії у минуло-

му або майбутньому); пізніше, потім...» (ВТССУМ2: 364). А у «Великому 

тлумачному словнику сучасної української мови» зазначено: «з бігом 

часу» — «згодом, пізніше, в пізнішому розвитку подій» (ВТССУМ1: 79); 

«потім» — «...через деякий час, іншим разом; згодом, пізніше...» (там 

само: 1089); «згодом» — «...пізніше, потім» (там само: 452); «іншим ча-

сом» — «згодом, колись, пізніше» (там само: 1594). У цьому словнику на-

ведено такі приклади: непристосованість окремих груп організмів до зміне-

них конкретних умов існування, що пізніше зумовлює вимирання цих груп 

(там само: 494), мали військовий характер; пізніше до них ввели музичні зма-

гання (там само: 526), одне з корінних племен, пізніше — ранньофеодальна 

держава... (там само: 551), рід волинки, пізніше — духовий язичковий музич-

ний інструмент... (там само: 575).

Хоч пояснення прикметника пізній чітке і зрозуміле: «1. Який набли-

жається до свого кінця, який уже спливає (про час року, частину доби 

і т. ін.). // Який перебуває на останньому етапі, ступені свого розвитку; 

який становить кінцевий етап, ступінь у розвитку чого-небудь. 2. Який 

діє, має місце і т. ін. дуже пізно увечері, вночі. 3. Який настає, з’являється 

і т. ін. після звичайного, встановленого, потрібного часу або занадто піз-

но. 4. Якого висівають або який дозріває після інших, йому подібних» 
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(там само: 971). І в російсько-українському словнику до лексеми «по-

зже» подано «пізніше, пізніш; не позже двух [часов] не пізніше другої 

[години]; позже всех пізніше від усіх (за всіх, всіх)» (РУС ІІ: 686).

Пізніше — це після визначеного часу, через деякий час порівняно з 

іншими (російською мовою «позже, познее» (УРС: 551). Відповідно «за-

пізній», «запізнений», «запізнілий», «спізнений», «спізнілий», «припіз-

нений» (РУСС: 1590), «запізно», «запізнився», «запізнення» та ін. Пізні-
ше — це антонім до раніше. А раніше, як зазначає І. Огієнко, «в ук раїн-

ській мові визначає тільки “перше” або “рано”. Напр[иклад]: Я вернуся 

додому раніше, як ти. Я встаю раніше від тебе. Сьогодні я встану раніше. 

Прийду до тебе раніше... я все вставав раніше від тебе, а тепер спізнююсь» 

[12]. Правильно народився (народилася) раніше або пізніше на рік від іншо-

го брата (іншої сестри) (ВТССУМ1: 1004); Найраніше встає мати; Най-
пізніше повертається син [3: 313].

Згодом — це через деякий час після чогось (російською мовою «спустя 

некоторое время», «через некоторое время»; «со временем», «впоследст-

вии» (УРС: 260). Наприклад, автотомія — захисне пристосування тварин, 

що полягає у мимовільному відокремленні частини тіла, що згодом від нов-

люється [ВТССУМ1: 8]; масонство — релігійно-етичний рух, що виник на 

початку 18 ст. в Англії, а згодом поширився у вигляді таємних товариств 

[там само: 650]; Згодом ми почули чиїсь кроки... (Леся Українка); Огляну-

лась і Катря до порога, бо чула, як грюкнули сінешні двері. Згодом рипнули 

хатні... (А. Головко); Старі помовчали, зітхнули глибоко, а трохи згодом 
поснули (М. Коцюбинський) (СУМ ІІІ: 518); У відсвітах вогнища деякий 

час видно було його постать, що віддалялась, а згодом і зовсім зникла в тем-

ряві (Г. Тютюнник) (ССУМ ІІ: 598).

Потім — це після чогось, позначення послідовності в часі чи в про-

сторі, коли немає чіткої вказівки на час (російською мовою «потом, по-

сле»; «впоследствии (по прошествии некоторого времени)» (УРС: 612). 

Наприклад, дихотомія — послідовне ділення цілого на дві частини, потім 

кожної частини знову на дві і т. д. (ВТССУМ1: 301); двокомпонентний — 

...споживачі оплачують фіксовану суму за доступ до послуги, а потім опла-

чують саму послугу (там само: 276); Ішли, ішли, а потім стали (Т. Шев-

ченко); Дочка глянула на матір, потім на батька і знову перевела очі на 

матір (Панас Мирний); Урядник люто підняв нагайку, махнув нею в пові-

трі, потім скочив на коня... (М. Стельмах); Таким він зробився красенем 

невимовленним... що хто його уперше стрічав, то й стане перед ним й оні-

міє, і потім ніколи вже не зміг забути його обличчя красного (Марко Вов-

чок); Чисте незаросле місце то зужувалося... то місцями розходилось... по-
тім знову зужувалось (І. Нечуй-Левицький); Попереду пішли... стрілецькі 

роти, потім штаб батальйону, потім рота Брянського (О. Гончар) (СУМ 

VII: 410) [18].

Прислівник потім (не пізніше) правильно вжито в реченні «Аж потім, 

коли козацька доля кинула його, молодого лицаря, на морські хвилі, він побачив, 

що є й ще така сама... краса...» у творі С. Черкасенка «Схід сонця в степу», 
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який І. Огієнко подає у «Практичних лекціях літературної мови» [15]. Жод-

не зі значень лексеми пізніше тут не підходить. Як і не підходить до вище-

наведених прикладів з газет. На наш погляд, треба писати: …один із радни-

ків… запросив дві знімальні групи… щоб висвітлити подію. Потім… стало 

відомо…; …пожежа у приміщенні торгового центру «Епіцентр» у Первомай-

ську виникла о 12:58… Згодом… повідомили…; За місяць… його стан став по-

ліпшуватися. Згодом він розповів…; Йдеться про події 2012 року. …вийшов на 

свободу під заставу, не з’явився в суд… Згодом влада… закрила цю справу; 

Згодом (або потім) вийшла низка царських указів…; Потім (або згодом) 

міністр… зазначив…; …«Книгарня Є»… на своїй сторінці… розмістила пост… 

Згодом «Книгарня Є» уточнила свою позицію.

Точність слововживання є «запорукою доступності, естетичного 

впливу і дієвості газетного матеріалу» [6: 57]. З огляду на це важливо ана-

лізувати неправильне / правильне подання лексем у журналістських тек-

стах, подавати відповідники правильного вживання, звертаючи на них 

увагу журналістів, а також редакторів і коректорів. Водночас на цих при-

кладах варто навчати студентів-журналістів, адже якість журналістського 

тексту залежить від незамінної особистості освіченого українського жур-

наліста, який добиратиме правильний / точний відповідник, а не корис-

туватиметься автоматичним перекладачем.
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VIOLATION OF THE LEXICAL NORM IN THE MODERN NEWSPAPER LANGUAGE

This article assesses language as a key component in the development of media linguistics. Given 

that the main purpose of “language criticism” is to identify and correct shortcomings, it is im-

portant to critically assess both incorrect and correct options when dealing with language pro-

ducts. The paper puts special emphasis on the language of the media which needs to be normative. 

The author explores the development of newspaper language in terms of lexical norm vio la tion in 

the 1920s and 1930s.

This article discusses equivalents to non-normative use of words in the daily all-Ukrainian 

newspaper The Day, one of the most popular publications in the ranking of national media. On 

the basis of various monolingual dictionaries of Standard Ukrainian and bilingual Russian-

Ukrainian dictionaries, the author analyzes the use of tokens/lexemes napruha ‘voltage’, vidbyvaty 

‘to reflect’, pizniše ‘later’ in newspaper publications. Thus, the word napruha ‘voltage’ should be 

used only as a technical, physical term; in other cases it is napružennia ‘tension’. When it comes to 

expression, reproduction, an embodiment in images, it is correct to use vidobražaty ‘to reflect, re-

mind of’, viddzerkaluvaty ‘to mirror’ but not vidbyvaty ‘to reflect’. As for pizniše ‘later’, it indicates 

a period after the time mentioned. It differs in its lexical meaning from zhodom ‘afterwards’ (some 

time after something) and potim ‘later’ (happening after something, following in time or space, no 

clear indication of time).

Keywords: non-normative use, lexeme, dictionaries, newspaper publications.


