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ВСТУП 

 

Сучасна лінгвістика розвивається в тісній взаємодії з іншими галузями 

гуманітаристики. Одна з них – журналістика. Центром спільного зацікавлення є 

тексти як репрезентанти різних соціокультурних сфер життя мови, 

диференційованих за гендерними, освітніми, віковими, професійно-рольовими, 

етнічними, національними, релігійними тощо чинниками. Одна з історично 

змінюваних медійних текстових мікросистем – жіночі журнали, поява яких в 

Україні зумовлена розвитком фемінізму, діяльністю жіночих товариств і 

становленням їхніх інформаційних, агітаційно-пропагандистських, 

популяризаторських видань, які з сучасного погляду є джерелами вивчення історії 

української літературної мови [242, с. 8–9; 115; 274, с. 15–18].  

Хронологія феміністичних рухів і динаміка жіночої журналістики в 

Україні збігається з періодами в історії українського літературно-мовного процесу 

– кінець ХІХ – початок ХХ ст., 20–-30-ті рр., середина ХХ ст., 60–80-ті та 90-ті рр. 

ХХ ст. – початок ХХІ ст. [252, с. 218-219]. Отже, мова жіночих журналів кожного 

з означених етапів опосередковано відбиває зміни суспільно-політичних і 

лінгвокультурологічних орієнтирів спільноти: 

І – фемінізм «першої хвилі»: 1) друга половина ХІХ ст. – перше 

десятиліття ХХ ст. (Северин Шехович, Наталія Кобринська, Олена Пчілка: 

«Лада» та «Русалка», «Перший вінок», «Жіноча доля», «Мета», «Жіноче діло»); 2) 

20-30-ті рр. ХХ ст. (у 1939 році жіночі організації було заборонено) («Наша мета: 

часопис робітного жіноцтва» (1919-1920), «Жіночий вісник» (1922), «Селянка 

України» (пізніше – «Колгоспниці України», з 1924-го), «Нова хата» (1925-1939), 

«Жіноча доля» (1925-1939), «Українська господиня» (1929), «Жіноча воля» (1932-

1939), «Жіночий голос» (1936), «Громадянка» (1938), «Українка» (1938-1939), 

«Світ українки» (1938) та ін.). Стає поширеним жанр календаря як практичного 

порадника для жінок («На новий шлях» (1926), «Наш світ» (1928), «Наша книга» 

(1928), «Для неї – все!» (1930)). З листопада 1920 р. на Наддніпрянській Україні 
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почав виходити часопис «Жінка» (з 1946 р. – «Радянська жінка», з листопада 

1992-го – знову «Жінка»). У 20-ті роки набувають актуалізації питання жіночої 

рівноправності в побуті, в освіті, у політичному житті та на виробництві, 

утверджуються стереотипи «жінки-берегині», «жінки-трудівниці», «жінки-

пролетарки»; 

ІІ – фемінізм «другої хвилі»: 60-70-ті рр. ХХ ст. (провідне 

українськомовне громадсько-політичне і літературно-художнє видання – 

«Радянська жінка»). У цей період зростає кількість жіночих організацій на 

підприємствах і установах (жінради як засіб роботи з жінками, як громадсько-

політичні об’єднання різних рівнів), усталюються стереотипи «жінки як мужнього 

захисника Вітчизни», «жінки-учасниці міжнародної боротьби з дискримінацією», 

«вільної радянської жінки», «радянські жінки – найщасливіші жінки в світі», 

«жінки-передовички», «жінки-трудівниці», «турботливої, люблячої і вірної жінки-

матері»; 

ІІІ – фемінізм «третьої хвилі»: 90-ті рр. ХХ ст. (провідний 

українськомовний щомісячник  – «Жінка», з 2008-го – ще журнал «Слово жінки»). 

Відбуваються радикальні політичні та суспільні зміни, пов’язані зокрема й з 

трансформацією жіночого руху, створенням урядових і неурядових жіночих 

організацій (традиційні організації, соціально-орієнтовані організації, організації 

ділових жінок, політично-орієнтовані жіночі організації [256, с. 16]), активізацією 

ролі жінки в політичному житті спільноти. Посилюється постмодерністський 

фемінізм, пов’язаний з обґрунтуванням «жіночого письма», формами вираження 

якого є жіноче тіло і жіноча сексуальність [255]. 

Поряд з традиційним і багаторічним журнальним проектом «Жінка», який 

з’єднує усі періоди історії літературно-мовного процесу, у 80-90-х рр. минулого 

століття формується поняття ‘глянцевий журнал’, або ‘глянець’ (адаптовані 

західні видання – «Ліза», «Cosmopolіtan», «Наталі» та багато ін.), що виходять 

російською мовою і кваліфікуються як ‘елітарна преса для жінок’.  

Жіночий журнал як «періодичне видання, орієнтоване на жіночу читацьку 

аудиторію і висвітлення жіночих життєвих практик та таких соціальних ролей, як 
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мати, дружина, сестра, господиня, успішна працівниця, подруга, кохана, коханка, 

красуня, сексуальна партнерка тощо» [73, с. 61], – це новий об’єкт 

журналістикознавства (О. М. Сушко, О. Ю. Пода, Н. М. Сидоренко, 

О. О. Сидоренко та ін. [241 – 243; 188; 190]), гендерології (О. Ю. Пода, 

О. Федорова [178 – 184; 253]), дискурсології (Т. Г. Крижанівська, І. В. Ставровська 

[119; 231]), комунікативно орієнтованих досліджень (Н. О. Клименко, 

А. Г. Шиліна [98; 274]), лінгвостилістики (Г. В. Демура [48]). На сучасному етапі 

розвитку лінгвістики окреслилася перспектива його дослідження в контексті 

симбіозу методології лінгвостилістики та прикладної лінгвістики, жанрології – 

медіалінгвістики (медіастилістики) (Л. Р. Дускаєва, Т. Г. Добросклонська, 

Л. І. Шевченко, В. В. Дергач та ін. [51 – 58; 50]), або лінгвостилістики засобів 

масової інформації. Адже, за деякими спостереженнями, жіночий журнал 

відображає «дисипативну (відкриту, нелінійну), динамічну систему, що відбиває 

гносеологічну, соціальну та мовну практику жінки, а в цілому – особливості 

лінгвогендерної картини світу соціуму України» [274, с. 4]. На нашу думку, таке 

звужене потрактування інформаційного наповнення жіночої преси стосується 

лише найсучаснішої і до того ж неукраїнськомовної періодики.  

Загальновизнано, що ЗМІ антропоцентричні й ціннісно структуровані за 

соціальними, культурними, територіальними тощо чинниками, бо завжди 

зорієнтовані на конкретне коло споживачів (Н. Д. Арутюнова, В. В. Жайворонок, 

Л. А. Лисиченко, В. І. Карасик, М. Ф. Алефіренко, М. С. Бургін, О. О. Маленко та 

ін. [8; 6; 21; 69 – 70; 89; 122; 135]). Відповідно інформація диференційована за 

потребами населення мати відомості про події в ідеологічній, суспільно-

політичній, науково-технічній, економічній, культурній сферах, у сфері розваг, 

побуту. У зв’язку з цим у ЗМІ розрізняють офіційну, подієву, ділову, довідкову й 

рекламну, естетичну, публіцистичну інформацію (В. Й. Здоровега, В. В. Різун, 

І. Л. Михайлин [79; 200; 73] та ін.). З погляду медіастилістики важливо 

структурувати і донести цю інформацію, перетворену в багаторівневий зміст, або 

контент. Вузьке термінологічне значення контенту в журналістиці – це 

«загальний обсяг інформації Інтернету або окремого інформаційного ресурсу, 
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реалізований як сукупність текстів; сукупність вмісту певного (друкованого чи 

електронного) часопису» [73, c. 132; 162, с. 450]. Медіастилістика розширює 

значення цього поняття, розуміючи під ним структурований за рубриками, 

тематичними блоками, жанрово-стильовими різновидами зміст медіа. 

Інформаційна структура видання невіддільна від ціннісно-аксіологічного 

наповнення друкованих газетно-журнальних джерел. Медіатексти, продуковані в 

конкретний історичний час, у певній національній лінгвокультурі, відображають 

ментальність та духовний світ лінгвосоціуму. Уявний читач за системою рубрик, 

заголовків, медіатекстів у їх жанрово-стильових різновидах, за концептуальним 

змістом наскрізних слів-понять, фразеологічних сполучень, перифраз, 

публіцистичних кліше, прецедентних імен, мовно-естетичних знаків культури 

прилучається до лінгвокультурологічного контенту.  

Інформація, «пропущена» крізь культурно орієнтований семіозис, завжди 

відбиває лінгвокультуру соціуму, адекватну процесам розвитку інформаційної, 

пізнавальної, естетичної, наукової, релігійної тощо його діяльності. Це означає, 

що поняття «лінгвокультура» слід розуміти ширше: як з погляду 

націєцентричного, так і з погляду комунікативно-прагматичного, конкретно-

історичного. Тому в проекції на мову ЗМІ потрактовуємо його як 

лінгвокультурологічний контент, тобто змістово-інформаційний та ціннісно-

аксіологічний феномен політематичного ЗМІ. Він відбиває часопросторові 

зміни в мові, стилістиці жанрових різновидів, соціокультурні стереотипи, взагалі 

– динаміку мови, насамперед її лексики та фразеології, які віддзеркалюють смаки, 

погляди, соціокультурні стереотипи спільноти (мова друкованих ЗМІ відображає 

часову ознаку «так писалося», «так писали»). 

Лінгвокультурологічний контент медіаресурсу – дзеркало національної 

лінгвокультури інформування, адже запровадження цього поняття сприяє 

введенню лінгвістики в культуру творення медійного тексту, поширення і 

сприймання інформації. Цей феномен політематичного ЗМІ репрезентований у 

таких субконтентах: публіцистичному, офіційно-діловому, адресно-довідковому, 

рекламному, естетичному. Вони співвіднесені з типологією медійної інформації 
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загалом, а в конкретному виданні – з його мовно-інформаційною політикою. Саме 

інформаційна політика видання як «ідейно-творча концепція ведення проблемно-

тематичних ліній ЗМІ, його напрямок, визначений соціальною позицією і 

формами реалізації програми» [195, с. 245], впливає на якість, тематичне 

спрямування і контент видання [99, с. 283].  

Лінгвокультурологічний контент завжди корелює з жанрово-стильовими 

принципами моделювання і структурування інформації. Поділ медіатекстів (далі – 

МТ) за належністю до певного медіажанру (далі – МЖ) визначає наповнення 

кожного з субконтентів.  

Вивчення лінгвокультурологічного контенту в аспектах лінгво- та 

медіастилістики є взаємодоповнюваним. Переформатування сучасного підходу до 

мови ЗМІ в контексті медіастилістики означає:  

п о г л и б л е н н я  аспектів динаміки внутрішньостильової норми мови 

мас-медіа, лінгвокультури інформування, функціонально-стилістичного підходу 

до вивчення лексики, інноваційних процесів на словотвірному, семантичному 

рівнях, а також особливостей синтаксичного оформлення окремих різновидів 

текстів ЗМІ (див. праці С. Я. Єрмоленко, А. П. Коваль, М. М. Пилинського, 

К. В. Ленець, О. Д. Пономарева, О. А. Сербенської, Є. А. Карпіловської, 

О. А. Стишова, І. Я. Завальнюк, С. П. Бибик, Т. А. Коць, М. І. Навальної та ін. [29; 

30; 66; 192; 74; 238; 18; 116; 168]); 

а к т у а л і з а ц і ю  комунікативного трактування закономірностей 

функціонування мови ЗМІ у зв’язку зі змістом (вербальний та невербальний 

канали інформування), метою (комунікативна інтенція) та ситуаціями 

спілкування. Такий підхід неможливий без урахування поняття ‘лінгвокультура’, 

оскільки контент конкретного видання в певній країні орієнтується на певні теми, 

проблеми [51, с. 43]; 

у д о с к о н а л е н н я  стилістично-типологічного підходу зі 

спостереженням закономірностей створення і функціонування МТ в оновлених 

екстралінгвальних умовах [57]. 
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Зміна підходів до мови ЗМІ супроводжує формування та усталення нових 

понять і термінів медіадискурс, медіастиль, медіатекст, медіатопік, медіажанр, 

медіанорма, комунікативна інтенція, інтердискурсивність, інтерактивна 

стилістика (Л. Р. Дускаєва, Т. Г. Добросклонська, І. В. Рогозіна, Л. Г. Лисицька, 

Н. Ф. Непийвода, Л. І. Шевченко, М. Г. Яцимірська та ін. [51 – 59; 203; 132;  170; 

270 – 272; 286]). 

У зв’язку з новітніми дослідницькими завданнями українськомовний 

жіночий журнал в Україні, зокрема часопис «Жінка», постає як об’єкт 

медіастилістики та лінгвокультурології, як одне з вагомих джерел дослідження 

літературно-мовного процесу не лише у зв’язку з гендерно орієнтованими 

практиками, але й широтою соціокультурних сфер публічного узусу. Крім того, 

таке джерело інформації відображає синергетизм медійних жанрів і структур 

медійного тексту, ціннісні орієнтири соціуму (зокрема й жінок) та їх вербалізацію 

у знаках культури. 

Актуальність пропонованого дослідження зумовлена потребами: 

1) вироблення теоретико-методологічних засад медіастилістики, пов’язаної 

з новим напрямком вивчення мови ЗМІ, зокрема медіатекстів різних жанрово-

стильових різновидів, співвідносних з інформаційною стратифікацією видання та 

його комунікативною мультиінтенційністю; 

2) обґрунтування поняття лінгвокультурології в проекції на мову ЗМІ в 

контексті визначення: а) вербалізаторів ціннісно-аксіологічних орієнтирів 

української соціальної комунікації в різні історичні періоди; б) змістово-

інформаційного (жанрово-стильового) наповнення мас-медіа; 

3) окреслення лінгвокультурологічного змісту універсального 

українськомовного жіночого журналу в сучасному мас-медійному просторі; 

4) вивчення процесів медійної трансформації стилів і жанрів української 

літературної мови середини ХХ – перших десятиліть ХХІ ст.; 

5) комунікативно-прагматичного дослідження мови ЗМІ як «мови 

культури» і «культури в мові». 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконане в контексті науково-дослідної теми відділу стилістики та 

культури мови «Сучасна лінгвостилістика в інтегративній науковій парадигмі» 

(державний реєстраційний номер теми 0113U001489).  

Тему дисертації було скориговано й затверджено на засіданні наукової ради 

«Українська мова» Інституту української мови НАН України (протокол № 74 від 

29 червня 2016 р.). 

Мета дисертації – встановлення динаміки жанрів і стилів української 

літературної мови середини ХХ – перших десятиліть ХХІ ст. у структурі 

лінгвокультурологічного контенту журналу «Жінка». 

Мета роботи передбачає такі завдання дослідження: 

1) окреслити місце лінгвокультурології в дослідженні мас-медійного 

простору, зокрема в універсальному журналі «Жінка»; 

2) визначити засади та актуальні напрямки вивчення мови ЗМІ в контексті 

взаємодії лінгвокультурології та медіастилістики; 

3) обґрунтувати зміст поняття ‘лінгвокультурологічний контент’, 

змоделювати його структуру у зв’язку з типологією інформації в універсальному 

журналі «Жінка»; 

4) запропонувати дефініції понять ‘контент’, ‘субконтент’, ‘медіатекст’, 

‘медіатопік’, ‘медіажанр’, ‘комунікативна інтенція контенту’, ‘комунікативна 

інтенція медіажанру’, 'лінгвокультурологічний індикатор цінності'; 

5) репрезентувати дослідження системи медіажанрів публіцистичного, 

офіційно-ділового, адресно-довідкового, рекламного та естетичного субконтентів 

журналу «Жінка» за стильовими (лексико-семантичними, фразеологічними, 

текстовими), ціннісно-аксіологічними параметрами та ознаками комунікативної 

інтенції; 

6) простежити процеси кореляції між субконтентами, різновидами 

субконтентів та жанрово-стильовими різновидами медіатекстів журналу «Жінка»; 

7) виявити часові зміни у вербальному контенті журналу «Жінка». 
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Об’єкт дослідження – структура лінгвокультурологічного контенту 

універсального журналу «Жінка».  

Предмет дослідження – культурно-інформаційний та ціннісно-

аксіологічний зміст універсального журналу «Жінка». 

Джерельна база дослідження – тексти видання «Жінка» середини ХХ – 

початку ХХІ ст. (близько 2, 5 тис. сторінок). 

Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечує використання 

таких методів дослідження: а) загальнонаукові: зіставний (встановлення 

диференційних ознак медіажанрів, контенту, субконтентів), моделювання (для 

виокремлення диференційних ознак субконтентів і медіажанрів), описовий 

(інтерпретація вербальних і невербальних особливостей досліджуваного 

контенту); б) спеціальні лінгвістичні: лінгвостилістичний (для визначення 

функцій лексико-фразеологічних та синтаксичних одиниць в аналізованому 

матеріалі), лінгвокультурологічний (для виявлення вербальних індикаторів 

цінностей спільноти відповідно до її потреб), елементи дискурсивного (для 

виявлення внутрішньої взаємодії медіатекстів у контенті журналу) та 

контекстуально-інтерпретаційного (встановлення комунікативних інтенцій для 

кожного з субконтентів) аналізу. Застосований метод лінгвокультурної 

інтерпретації уможливив моделювання основних жанрово-стильових форм 

медійного контексту, виявлення мовних знаків соціокультурної інформації та їх  

просторово-часових параметрів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше в українському 

мовознавстві запропоновано концепцію лінгвокультурологічного аналізу мови 

універсального жіночого журналу; обґрунтовано диференційні ознаки мас-

медійного контенту, медіатексту, медіажанру; встановлено ієрархію та лексико-

фразеологічні, текстові, функціонально-стильові, інтенційні ознаки медіажанрів 

публіцистичного, офіційно-ділового, адресно-довідкового, рекламного та 

естетичного субконтентів журналу «Жінка» середини ХХ ст. – перших десятиліть 

ХХІ ст.; умотивовано взаємодію між жанрово-стильовою диференціацією 
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медіатекстів та їхніми медіатопіками, кореляцію медіажанрів субконтентів у 

виданні «Жінка». 

Теоретичне значення дисертації полягає в обґрунтуванні феномену 

«сучасний універсальний українськомовний жіночий журнал як об’єкт 

лінгвокультурології». Сформульовано засади формування медіастилістики 

політематичного та мультиінтенційного контенту мас-медіа. Поглиблено теорію 

публіцистичного стилю (мови ЗМІ) у зв’язку з формулюванням і практичним 

застосуванням понять ‘контент’, ‘субконтент’, ‘медіажанр’, ‘медіатекст’, 

‘медіатопік’, ‘лінгвокультурологічний індикатор цінності’, ‘комунікативна 

інтенція’. Системне опрацювання журнальних медіажанрів українськомовних 

видань сприятиме розширенню лінгвостилістичних і лінгвокультурологічних 

студій в аспекті медіастилістики, комунікативної прагматики.  

Практичне значення одержаних результатів пов’язане з тим, що вони 

можуть бути використані в дослідженнях мови інших спеціалізованих та 

універсальних ЗМІ в контексті лінгво- та медіастилістики, функціональної 

стилістики, стилістики тексту, дискурсології, сугестивної лінгвістики, жанрології, 

лінгвокультурології, історії української літературної мови, журналістикознавства, 

теорії соціальних комунікацій, а також у лінгводидактиці – для написання 

підручників, посібників із медіа-, лінгвостилістики, лексикології, жанрології, 

історії мови. 

Особистий внесок здобувача. Ідея побудови концепції 

лінгвокультурологічного контенту друкованого ЗМІ, її теоретичне розроблення і 

практичне втілення для вивчення мови журналу «Жінка» належать авторові 

дисертації. Усі результати дослідження одержані самостійно. Публікації з теми 

дисертації підготовлено й надруковано без співавторства. 

Основні положення дисертації представлено в доповідях на 

міжнародних наукових та науково-практичних конференціях і семінарах (ІІ 

Міжнародний науково-практичний семінар «Україністика: вчора, сьогодні, 

завтра», 8-9 листопада 2013 р., м. Познань, Польща; Міжнародна наукова 

конференція «Ролята на ономастика та при изследването на историята и 



 16 

съврименното състояние на българския и другите славянски и балкански езице», 

26-27 липня 2014 р., м. Велико Тирново, Болгарія; III Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція «Філологія XXI століття: теорія, практика, 

перспективи» (25 квітня 2014 р., м. Одеса); Міжнародна науково-практична 

конференція, присвячена ювілею академіка С. В. Ківалова, 16-17 травня 2014 р. 

м. Одеса; ХІV Міжнародний семінар «Тарас Шевченко та його петербурзьке 

оточення», 13-17 травня 2014 р., м. Санкт-Петербург; ХV Міжнародна 

конференція з актуальних проблем семантичних досліджень «Сучасні напрями в 

дослідженні мовних одиниць (на матеріалі української та російської мов), 15-16 

квітня 2014 р., м. Харків; Міжнародна наукова конференція «Ідіолект Михайла 

Коцюбинського в контексті сучасних лінгвістичних парадигм», 27 лютого 2015 р., 

м. Ніжин; VІ Міжнародна наукова конференція «Мова, культура і соціум у 

гуманітарній парадигмі», 24-25 квітня 2015 р., м. Кам’янець-Подільський), а 

також на всеукраїнських наукових («Шевченкове слово в українському мовному 

просторі», 21 лютого 2014 р., м. Ніжин; «Українська мовна особистість», 20 

березня 2014 р., м. Київ; «Мова Т. Г. Шевченка в контексті наукової парадигми 

ХХІ ст.», 21 березня 2014 р., м. Київ) та науково-практичній («Актуальні 

проблеми культури української мови і мовлення», листопад 2014 та 2015 рр., м. 

Острог) конференціях, у всеукраїнському круглому столі («Українська мова (за 

професійним спрямуванням) у виші: формування мовних і комунікативних умінь 

студента», 10 квітня 2015 р., м. Одеса).  

Основний зміст дисертації викладено в науковій монографії «Вербальний 

контент журналу «Жінка» в аспекті лінгвокультурології та медіастилістики» 

(Одеса, 2015; 30,69 друк. арк.) та в 30 статтях, з яких 22 опубліковано у фахових 

виданнях України, 7 – у закордонних (колективній монографії, періодичних, 

зокрема електронному, виданнях і збірниках матеріалів міжнародних конференцій, 

семінарів) та 1 – в електронному виданні (інтернет-конференція). 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаної літератури (289 позицій). Повний обсяг дисертації 

– 399 с., основного тексту – 362 с.  
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РОЗДІЛ 1 

КОНТЕНТ ЖІНОЧОГО ЖУРНАЛУ: 

ВЗАЄМОДІЯ  ЛІНГВО-  ТА  МЕДІАСТИЛІСТИКИ 

 

1.1. Мова як засіб формування культурно-інформаційного простору 

Сучасна лінгвістика розвивається в тісній взаємодії з іншими галузями 

гуманітаристики. Одна з них – журналістика. Спільний об’єкт дослідження 

посприяв формуванню симбіозу лінгвостилістики та прикладної лінгвістики –  

медіалінгвістики (медіастилістики), або мови засобів масової інформації. Сучасні 

ЗМІ – репрезентанти щонайширшого кола ідей, поглядів, думок, культурно-

естетичних канонів, одним словом, – поліфункціональної та політематичної  

інформації. Містке поняття ‘інформація’,  як відомо, вживають на позначення 

‘відомостей про які-небудь події, чиюсь діяльність і т. ін.’ [ВТССУМ, с. 403]. 

Воно може бути п а р а м е т р и з о в а н е  за змістом, ціннісним та 

прагматичним спрямуванням, а також за мовними ознаками – відображення в 

ньому літературної норми, лексико-тематичних пріоритетів, зумовлених часом 

життя спільноти, а також жанрово-стильових особливостей комунікування. Саме 

останнє, спілкування, актуалізує у процесі інформування роль суб’єкта-

отримувача відомостей і суб’єкта-автора повідомлення. Отже, інформація у ЗМІ 

антропоцентрична і соціокультурно (за гендерними, віковими, професійними 

ознаками) мотивована, бо завжди зорієнтована на конкретне коло її споживачів. 

Кожний з означених складників інформації, процесу інформування 

пов’язаний з лінгвокультурою спільноти в конкретний період її функціонування. 

Це означає, що ЗМІ віддзеркалюють співвідношення смислів, що стоять за 

знаками, з їхньою соціальною, ситуативною, образною, ментальною (стереотипи, 

канони, концепти) мотивацією. Як відзначала В. А. Маслова, поняття «мова – 

культура – інформація» дуже тісно переплетені: «Культура – це інформаційне 

забезпечення суспільства, це соціальна інформація, яка накопичується в 
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суспільстві за допомогою знакових систем»  [151, с. 17]. Спілкування людей, що 

відбувається зокрема через посередництво ЗМІ, є обміном такою інформацією, 

яка по суті є соціокультурною. Зростання її кількості та розвиток якості потребує 

удосконалення системи аналізу і структурування. Сучасні дослідники 

наголошують на тому, що знання – це складна система понять і їхньої взаємодії, 

відображена у словах і прив’язана до ієрархії категорій мислення, змодельована за 

процедурами міркування на основі цих категорій. Потужне інформаційне 

середовище, у якому живе сучасна спільнота, – це результат виробництва 

інформації та знання. 

Кожне з джерел інформації, зокрема ЗМІ, у своїй інформаційній діяльності 

дотримується встановленої у спільноті інформаційної політики та лінгвокультури 

інформування. Державна інформаційна політика здійснюється у взаємозв’язку з 

політикою в економічній, соціальній, культурній, освітній, правовій сферах і 

сприяє духовній, моральній інтеграції суспільства. Мова ЗМІ – форма, зміст і 

провідник державної інформаційної політики поряд з відпрацьованими 

невербальними засобами інформування.  

Інформаційна політика видання визначає: головні принципи відбирання й 

оброблення інформації (оперативність, актуальність, достовірність, точність, 

об’єктивність); тематичне (лексико-тематичне) і жанрово-стильове різноманіття 

матеріалів; способи візуального оформлення інформаційного продукту (загальний 

дизайн видання, заголовкові комплекси, рубрикація). Як правило, аналіз того чи 

того видання щодо визначення його інформаційної політики передбачає 

врахування таких параметрів: 1. Частота виходу (щоденне, щотижневе, 

щомісячне). 2. Схема управління виданням. 3. Аудиторія (вікові групи, кількість 

читачів). 4. Мета і завдання видання. 5. Відсоткове співвідношення жанрів. 6. 

Тематичні пріоритети контенту інформаційного продукту (суспільно-політичне, 

інформаційне, літературне, культурне, разважальне). 7. Дотримання 

журналістських стандартів інформаційного продукту. 8. Частка реклами. 9. 

Принцип загального дизайну. 10. Зворотний зв’язок з аудиторією [99; 195].  
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У журналістикознавстві прийнято класифікувати інформацію за змістовим 

наповненням і функціонально-стильовими особливостями подання матеріалів, за 

акцентами на потребах населення мати відомості про події в ідеологічній, 

суспільно-політичній, науково-технічній, економічній, культурній та ін. сферах. 

На нашу думку, найприйнятніша класифікація, що характеризує інформацію за 

предметом зображення, така (автор – В. Й. Здоровега [79, с. 19-23]): 

1. Офіційна інформація (державні постанови, резолюції партійних з'їздів 

і конференцій, промови політичних діячів, заяви політичних партій, громадських 

організацій та окремих осіб. Офіційна інформація надається для опублікування 

відділами зв’язків з громадськістю, прес-центрами та прес-бюро установ чи 

організацій, з’їздів чи конференцій. Вона не підлягає редагуванню і мусить бути 

опублікована дослівно, у тому вигляді, у якому надійшла). 

2. Подієва інформація (інформаційний блок, створюваний редакційним 

колективом, його репортерами й кореспондентами. Сюди належать оперативні 

повідомлення про факти й події внутрішнього й міжнародного життя). 

3. Ділова інформація (виступи фахівців з професійно-діловою, 

адаптованою для якнайширшого кола читачів, інформацією, а також поданою «з 

перших уст» у вигляді інтерв’ю). 

4. Довідкова інформація і реклама (програми радіо й телебачення, 

театральна й кіноафіша, розклад руху транспорту, будь-яка реклама). 

5. Науково-просвітницька інформація (виступи різноманітних фахівців, 

позаштатних авторів на теми історії, культури, мистецтва, науки, економіки, 

політики, філософії і т. ін.).  

6. Естетична інформація (літературні твори, репродукції живопису й 

художні фотографії в друкованих ЗМІ; музика, вистави, теле- й художні фільми на 

радіо й телебаченні). 

7. Власне публіцистична інформація (публіцистика, тобто аналітичні 

матеріали різних жанрів від коментаря до огляду, статті, нарису).  
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Саме ця класифікація уможливлює вироблення методологічного підходу 

до аналізу синергетичних за культурно-інформаційним наповненням і 

структуруванням газетно-журнальних видань.  

Питання масової та офіційної інформації тісно пов’язане з поняттям 

офіційного дискурсу. Воно особливо актуальне для дослідження мови медіа в 

ретроспективному аспекті, оскільки саме мова зберігає знання і пам’ять про час, 

утілені в тих знаках, що мали певну політико-ідеологічну актуальність, приміром, 

у 20–80-х рр. ХХ ст. Ці знаки (слова, словосполучення, висловлення, гасла, 

лексичні асоціативні ряди) і тексти (тексти матеріалів з’їздів, конференцій, 

пленумів, постанов, а нині – й указів, законів, розпоряджень і под., а також тексти 

енциклопедичних видань, суспільно-політичних, економічних газет), у яких вони 

закріплені, є індикаторами культури [76, с. 11] певного часу; вони «показують 

зв’язок ідеологічних, етнокультурних феноменів з дискурсом» [76, с. 27], 

отримують статус лексики епохи, що відображає її соціальну організацію, 

ідеологічні міфи, ідеали поколінь. На думку Л. Т. Масенко, газетні видання 30–50-

х рр. ХХ ст. репрезентують складні процеси формування лексико-фразеологічної, 

стилістичної специфіки мови ЗМІ радянської доби – мови партійного апарату, 

«специфічного жарґону» [150]; у 70-х рр. ХХ ст. формується великий 

специфічний шар лексики, вживаної у пропагандистських цілях, що дістав назву 

«спільного лексичного фонду» мов народів СРСР [165, с. 71]. Синтез понять 

‘політична влада’, ‘політична ідеологія’ і ‘держава’ репрезентує суспільно-

політична лексика, складники якої прийнято останнім часом кваліфікувати як 

ідеологеми, у семантичній структурі яких виділяють денотативний або 

конотативний ідеологічний компонент (див. роботи Н. Д. Арутюнової, О. М. 

Вольф, В. М. Телія та ін.). Зміст останнього зумовлює певна ідеологія як спосіб 

вираження групових та суспільних інтересів, зумовлених соціальними та 

політичними ідеалами, цінностями, засіб організації управління поведінкою 

індивідів у певній історичній ситуації. Лексика, характерні звороти, що 

репрезентують певну ідеологію, здобувають додаткової ваги: вони набувають 

прагматичного змісту, статусу «ідеологем» [173, с. 79]. 
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Мова періоду тоталітаризму – це моделювальна система, що охоплює не 

просто систему знаків, а систему з ідеологічним, міфологічним (міфи про сучасне 

і майбутнє, про народ і партію, про капіталізм і соціалізм, про солідарність) 

складником у семіотичній структурі (слова з ідеологічною семою), з жорсткими 

культуромовними регламентаціями [див. наші спостереження: 142]. Ця мова не 

може існувати поза масовою свідомістю, а отже, вона вкорінена в політичну 

лінгвокультуру спільноти, яку відбиває мова ЗМІ. «В умовах тоталітаризму, – як 

зауважила Г. М. Яворська, – лінгвістичні механізми влади реалізуються сповна. У 

зв’язку з цією проблемою виникає ціла низка інших чисто лінгвістичних проблем, 

пов’язаних з визначенням мовних механізмів здійснення влади, вивченням 

внутрішньомовних [..] характеристик, що уможливлює «зловживання мовою», а 

також з окресленням результатів маніпулювання мовою, тобто впливів на мовну 

поведінку і мовну свідомість носіїв мови» [282, с. 218]. Важливим є застереження, 

що «тоталітарна мова не обмежується політичним дискурсом. Її не можна звести 

до мови пропаганди. Вона накладає свій відбиток і на інші типи текстів: наукові, 

художні тощо» [282, с. 218-219]. Влада, мова влади, суспільна ідеологія як 

сукупність абстрактних ідей, закорінених у мовній свідомості, «пронизує офіційні 

і водночас неформальні шляхи, якими відбувається циркуляція культурних 

смислів» [282, с. 221]. Останні – репрезентанти прагматики ідеології, що 

виявляються у її функціях: 1) прагматичній (вплив на масову свідомість, 

визначення соціальних цінностей і форм політичної поведінки людини), 2) 

емотивній (переконання у правильності політики держави, визначення її символів, 

що репрезентують інтереси соціальних прошарків, вираження політичних 

почуттів, настроїв, думок, переконань), 3) аксіологічній (людина виражає своє 

ставлення до ситуації, подій, суб’єктів, дає їм оцінку) [35, с. 219]. 

Крім власне лексико-фразеологічних маркерів офіційності, відзначають 

зміни в репрезентації образу автора тесту. У багатьох сучасних дослідженнях 

мови ЗМІ це виявилося у структурно-стилістичному зміщенні його репрезентації, 

що зумовлює актуалізацію образу автора як людини приватної, яка «існує» поряд 

з автором – людиною соціальною (Г. Я. Солганик, Л. Г. Кайда, О. М. Лазуткіна, 



 22 

Т. В. Радзієвська, І. Я. Завальнюк [224; 86, с. 58; 125, с. 8; 199; 74, с. 13] та ін.). Це 

означає, що зростає спектр оцінності інформації (автор як людина соціальна 

прагне до нейтрального викладу фактів, явищ), якісні і кількісні параметри 

стилістичних прийомів інтимізації, виявлення власного зацікавлення 

інформацією, авторського Я, створення психоемоційної напруги, посилення 

полемічності викладу. Внаслідок цього в читачів формується образ конкретного 

автора, зацікавленого певною проблематикою, обізнаного з певних питань, 

фахівця у певній галузі суспільної діяльності. 

У зв’язку з питанням про офіційність інформації у ЗМІ, її кореляції з 

офіційним суспільно-політичним та ідеологічним дискурсом певного часу 

виникає зіставлення: переважання людини приватної – мовний образ автора-

сучасника на противагу тому образу автора, що був виразником ідеологічних і 

політичних прагнень політичної еліти до кінця 80-х рр. ХХ ст., «віддзеркалюючи 

їх у максимально заідеологізованих і політизованих суспільних категоріях, коли 

індивідуальний підхід до дійсності, мови був практично відсутній, коли 

колективне Ми цілком нівелювало авторське Я» [224, с. 473]. 

Інформація офіційного дискурсу формує суспільну (політичну) свідомість 

людей, яка корелює з етнічною свідомістю. Остання ж, як прийнято вважати, 

виражена в мові і є об’єктом лінгвокультурології. На нашу думку, це лише один із 

можливих аспектів інтерпретації текстової інформації. На розширення уявлення 

про об’єкт лінгвокультурології впливає кілька чинників. Один із них – оновлене 

ставлення до інформації, пов’язане з розвитком теоретико-методологічних засад 

вивчення «мови культури» і «культури в мові». Пор. зауваження І. Л. Михайлина: 

«[..] все більше виявляється бінарна роль журналістики в культурно-політичному 

просторі: вона не лише відтворює суспільно-політичну й духовно-культурну 

ситуацію в світі, але й у великій мірі створює її; зростає число міжнародних та 

транснаціональних учасників процесу руху інформації в світі, а звідси – 

політичне, соціальне й економічне розмаїття цього феномену, особливо в сфері 

освіти й культури; зростає інтерес до порівняльних транскультурних досліджень, 

а також до вивчення громадської думки i образів (іміджів) за матеріалами мас-
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медіа» [162, с. 433]. Ця думка уможливлює припущення, що поняття 

«лінгвокультура» може бути поширене на (1) політичний складник, тобто 

охоплення ним іншого поняття – мовна політика, мова та ідеологія суспільства, 

офіційний дискурс та мова ЗМІ, а також на інші вже названі – (2) соціальний, 

економічний, духовно-культурний (естетичний). Це твердження корелює із 

наведеною вище класифікацією типів інформації у ЗМІ. 

Отже, одним із важливих проміжних висновків є той, що 

лінгвокультурологічний підхід до інформації (дет. див. п. 1.2.2) уможливлює 

виявлення не лише національно / етно маркованих знаків (лексем, фразем, 

висловлень), але й тих, у яких закладені загальнолюдські цінності, оцінки, 

ситуативні комунікативно-прагматичні орієнтири, зафіксовано настанову на 

соціальний діалог. Мова, проростаючи з культури, відбиває її.  

 

1.2. Синкретизм медійного контенту: мова, текст, комунікативна інтенція 

За ідеологією інформаційного суспільства уся інформація та знання мають 

бути доступні в цифровому, мультимедійному форматі завдяки розвинутим 

комунікаційним технологіям. У зв’язку з цим набув поширення термін контент. 

Його вживають у словосполученнях, що відображають різновиди інформації: 

1) за технічним оформленням: інформаційний контент (переведена в 

цифрову форму інформація в галузі освіти, науки й культури), невербальний 

контент (аудіовізуальний контент, мультимедійний контент) (оцифрована 

інформація у візуальній (кадр, монтаж, світло, графіка, спецефекти, колір), 

аудіальній (слово, шум, музика) тощо формі); вербальний контент (словесне 

наповнення видання, сторінки Інтернету, сайту тощо); 

2) за змістовим наповненням: культурний контент, освітній (навчальний) 

контент, науковий контент, рекламний контент (інформаційна продукція 

певних галузей знання, що відповідає соціокультурному рівневі її споживачів), 

місцевий контент, національний контент (записана інформація, що відповідає 

запитам її споживачів відповідно до території проживання і значення у структурі 

спільноти); 
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3) за сферами поширення: газетний контент, журнальний контент, 

телевізійний контент, контент радіо/радійний контент; 

4) ознаками змішаного типу, наприклад, змістовим наповненням, 

призначенням та принципами організації системи – навчальний інтерактивний 

контент. 

Наведені приклади термінологічної сполучуваності не вичерпують усього 

різноманіття вживання ключового поняття медійної інформації, яке дедалі 

набуває поширення, але ще належно не кодифіковане. 

Значення слова контент формується на тлі усвідомлення того, що будь-яка 

інформація потребує структурування для полегшення її сприймання, орієнтації 

аудиторії її споживачів щодо пошуку тих матеріалів, що становлять цінність для 

соціокультурної спільноти. Для цього у друкованих та електронних виданнях 

послуговуються методом рубрикування, завдяки якому підготовлена інформація 

вкладається у відпрацьовану матрицю, модель видання. У сучасній теорії 

соціальних комунікацій, журналістикознавстві та медіалінгвістиці чинність цього 

методу проектується на зміст поняття контент, що, як відомо, буквально означає 

‘зміст, вміст’, а у вузькому термінологічному вживанні – це „загальний обсяг 

інформації Інтернету або окремого інформаційного ресурсу, реалізований як 

сукупність текстів; сукупність вмісту певного (друкованого чи електронного) 

часопису» [73, с. 132; 162, с. 450]. Виходячи з наведених визначень, контент – 

структурований за рубриками, тематичними блоками, жанрово-стильовими 

різновидами зміст медіа. Саме через конкретні жанри з їх медіатопіками і 

відповідним лінгвокультурологічним наповненням і формуються контенти видань. 

Журнальний, як і будь-який інший, контент віддзеркалює певні ціннісні 

орієнтири представників світової спільноти, що структурована за соціальними 

(гендерними, освітніми, віковими, професійно-рольовими тощо), культурними 

(етно-, національно, релігійно, ціннісно маркованими), територіальними тощо 

чинниками. Особливість контенту жіночого (українського) журналу в тому, що 

він відображає «дисипативну (відкриту, нелінійну), динамічну систему, що 
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відбиває гносеологічну, соціальну та мовну практику жінки, а в цілому – 

особливості лінгвогендерної картини світу соціуму України» [274, с. 4]. 

На нашу думку, поняття контент, застосовуване насамперед у сучасному 

журналістикознавстві, має проектуватися й на такий об’єкт, як мова. У галузі 

кібернетики поняття «мова контенту» використовують у значенні ‘інструмента 

доступу до інформації, надбань культури’. Натомість у проекції на 

медіалінгвістику це поняття мало би ширше тлумачення, оскільки інформаційний 

вербальний контент відбиває часопросторові зміни в мові, стилістиці жанрових 

різновидів, культуромовні смаки, взагалі – динаміку мови, насамперед її лексико-

фразеологічного ресурсу. Вербальний контент медіаресурсу – дзеркало 

національної лінгвокультури. 

У такому разі контент видання – це не лише навігатор у Мережі або в 

друкованому виданні, але і його мова як змістово-інформаційне явище, ‘різновид 

комбінування знаків у процесі вираження думок’ [ВТССУМ, с. 534], зумовлених 

соціально-культурним і тематичним спрямуванням видання. Відповідно з 

урахуванням вербального компонента контент видання конкретно виражений у 

найзагальнішій моделі ‘рубрика – текст – жанр – слово’, де слово є не кінцевим, а 

відправним, наскрізним, визначальним складником. У такому разі поняття «мова 

контенту» набуває комунікативно-прагматичного, конкретно-історичного змісту. 

За вербальними ознаками термін контент може вживатися у сполученні зі 

словами текстовий, жанрово-стильовий, лексико-фразеологічний, 

лінгвокультурологічний тощо. У щонайширшому розумінні поняття 

«лінгвокультурологічний» може бути об’єднавчим для текстового, лексико-

фразеологічного, нормативного і под. контентів на противагу жанрово-стильовому 

як принципу моделювання і структурування інформації за типом висловлення. 

1.2.1. Поняття вербального контенту медіа. Опрацювання 

лінгвокультурологічного контенту певного ЗМІ пов’язане з вивченням його мови, 

тобто вербального контенту. Історія опрацювання мови газет та журналів уходить 

корінням у початок ХХ ст. [251, с. 217]. Але фактично мова преси як об'єкт 

лінгвостилістики постала вже у 60–70-х рр. ХХ ст. [123; 263; 240; 251, с. 5]. Про 
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мову ЗМІ як об’єкт медіалінгвістики говоримо лише в останні 10 – 15 років, у 

контексті медіастилістики – в останні 5 років. Тому диференціюємо теоретико-

методологічні засади вивчення вербального контенту в цих галузях/напрямках 

мовознавства. Ця диференціація пов’язана з поглядом на внутрішню структуру 

мови ЗМІ як її лінгвостилістичне та медійне втілення. 

Щодо мови друкованих ЗМІ, то її втілення пов’язане зі взаємодією 

вербальних і графічних (розмір шрифта, ілюстративний матеріал, кольористика, 

розташування матеріалу на шпальтах) компонентів. У мові радіо сполучаються 

звуковий, риторичний і музичний, шумовий ряди, у мові телебачення до 

вербального і звукового зображення додається відеоряд. 

1.2.1.1. ЗМІ з погляду лінгвостилістики: стильова норма, мовні засоби 

та їхнє функціонально-стильове значення. У лінгвостилістиці основним 

поняттям щодо означення функціонального різновиду мови як засобу масової 

інформації та комунікації є ‘мова ЗМІ’. У нього прийнято вкладати такий зміст: 1) 

усі тексти, що створюються і поширюються засобами масової інформації; 2) 

стійка внутрішньомовна система з певними лінгвостилістичними параметрами 

(властивостями та ознаками); 3) особлива знакова система змішаного типу зі 

співвідношенням вербальних та аудіовізуальних компонентів, що по-своєму 

виявляються в кожному з різновидів ЗМІ: пресі, радіо, телебаченні, Інтернеті. 

Упродовж тривалого часу, вже понад 50 років, усталилося коло питань, 

яким присвячують свої роботи дослідники мови ЗМІ. Серед них найважливішими 

є такі: 

а) вплив мови масової комунікації на співвідношення усної та писемної мови; 

б) вплив масового повідомлення на мовну норму; 

в) мова масової інформації в контексті функціонально-стильової диференціації; 

г) критерії типологізації газетно-журнальних текстів; 

ґ) специфіка мови конкретних ЗМІ (газет, журналів, радіо, телебачення, 

Інтернету) та реклами. 

В українській лінгвостилістиці мову ЗМІ вивчають у трьох аспектах: 
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1) нормативно-стилістичному, тобто мова ЗМІ використовується як 

матеріал для вивчення процесів розвитку мови під впливом соціальних і 

психологічних чинників (С. Я. Єрмоленко, М. М. Пилинський, К. В. Ленець, 

О. Д. Пономарів, О. А. Сербенська, Є. А. Карпіловська, І. Я. Завальнюк, 

С. П. Бибик, Т. А. Коць та ін. [29; 30; 66; 192; 74; 238; 18; 116]); 

2) функціонально-стилістичному, тобто в аспекті формування і динамічної 

трансформації внутрішньостильових норм (М. М. Пилинський, Л. І. Шевченко, 

М. І. Навальна та ін. [29; 30; 272; 168]) у зв’язку із взаємодією мовних засобів 

інших стилів – художнього, наукового, офіційно-ділового, а найбільше – 

розмовного та усної форми літературної мови [168, с. 11–45]; 

3) лексико-семантичному та семантико-синтаксичному, тобто мова 

друкованих ЗМІ зацікавлює мовознавців як сфера активного розвитку мовно-

виражального ресурсу стилю.  

Щодо першого аспекту. Один із сучасних поглядів на нормативно-

стилістичні аспекти – вивчення мови ЗМІ з погляду екології мови, оскільки після 

розконсервування гомогенності мови газет і журналів, зростання в ній 

колоквіалізмів, постало питання про вирівнювання стильової норми, окреслення її 

комунікативно-жанрових берегів.  

Перший та другий аспекти аналізу мови ЗМІ в контексті лінгвостилістики 

ґрунтуються на важливих теоретичних засадах функціонально-стильового 

поступу літературної мови. Якщо питання вияву загальної літературної норми в 

мові ЗМІ, її етноконсолідувальної й україноцентричної сили вже обговорюють 

давно, то питання динаміки внутрішньостильової норми мови публіцистики, 

визначення чинників її мінливості лише привертає увагу дослідників.  

Ще 1982 року в академічному виданні «Взаємодія усних і писемних стилів 

мови» М. М. Пилинський заклав засади вивчення функціональних різновидів 

мови саме в аспекті взаємодії лексики різних сфер, стильової інтерференції, 

міжстильової інтеграції. Ці процеси, зауважив дослідник, можливі лише в мові, де 

стабільна літературна норма і закріплений за певною сферою вживання у мовній 

свідомості вербальний знак може стилістично трансформуватися у т. зв. 
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чужорідному середовищі, виявляючи певну експресивність, змінюючи емоційне 

забарвлення і т. ін. [29, с. 39]. Від того часу в лінгвостилістиці поширилося 

поняття ‘стильова взаємодія’ [29, с. 39; 30], взаємодія мовних засобів різних 

стилів (С. Я. Єрмоленко [66, с. 306]) чи дифузний процес (М. І. Навальна [168]), 

розшарування (стильова диференціація) норми (С. П. Бибик [18, с. 63]). 

Саме завдяки цій властивості – актуалізуватися в мовній свідомості 

людини залежно від умов, мети, ситуації, функції комунікування – розвивається в 

мові як системі, з одного боку, стилістично маркована (книжна – нейтральна – 

розмовна) лексика, а з іншого, – процес легкого перекодування її функціонально-

стильових параметрів залежно від мети й ситуації спілкування. Серед останніх 

досліджень мови преси найбільшу увагу до цих процесів привернуто в роботах 

М. І. Навальної, яка зауважила, що в мові публіцистики «постійно стикаються 

мовні засоби різних функціональних стилів» [168, с. 8], і цю взаємодію показала 

через процеси адаптації новітнього лексикону різних стильових сфер (книжна, 

розмовна, конфесійного стилю, субстандартна лексика) в мові сучасних ЗМІ, де 

вони фактично розподіляються за двома функціями: забезпечувати 

інформативність про практично усі сфери діяльності соціуму (функція 

повідомлення, або інформативності), впливати на масову свідомість через 

посилення оцінки реалій довкілля. Саме симбіоз і суспільно-політичної, і 

економічної, і юридичної, і філософської, і технічної, і культурно-мистецької, і 

сільськогосподарської, і медичної та ін. груп лексики підтримує політематизм 

публіцистичного дискурсу, вербального контенту ЗМІ. Останній тому й є 

віддзеркаленням історії мов і народів, мов і культур, людства загалом. 

Дифузність елементів різних функціонально-стильових систем у мові 

публіцистики вивчають як вплив книжної та розмовної мови (М. М. Пилинський 

[29; 30], С. Я. Єрмоленко [66], К. В. Ленець [30], О. А. Стишов [238, с. 7], 

Т. А. Коць [116], М. І. Навальна [168], С. П. Бибик [18]). Найбільше теоретично 

опрацьовано питання колоквіалізації норм публіцистичного стилю, вияву в них 

явища розмовності для характеристики фонетико-орфоепічних та словесно-

граматичних показників усно-розмовної мови в стилях писемної мови [29; 30]. У 
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подальшому процеси «тиску» розмовних елементів на мову публіцистики 

характеризують як демократизацію та лібералізацію (О. О. Тараненко [245, с. 34], 

В. Г. Костомаров [114], Д. Х. Баранник [252, с. 691]), інтимізацію (Г. Я. Солганик 

[223, с. 159]) стилістики літературних текстів. Щодо мови публіцистики 90-х рр. 

ХХ ст. відзначають не лише дифузію субстандартних елементів, стилістично 

нижчих шарів мови [270, с. 50], а й наявність «загальної стилістичної тональності 

усної мови у сфері публіцистичного стилю» [245, с. 33-39], привнесення до нього 

емоційності, розкутості, фамільярності [168, с. 25-26]. 

Посилення явищ розмовності в деяких жанрах друкованих ЗМІ (газетне 

повідомлення) С. П. Бибик пов’язує з процесом взаємодії двох типів мовної 

свідомості – повсякденно-практичної та професійної [18, с. 563]. 

Ще ряд вагомих спостережень пов’язано з тим, що в «новітній» мові ЗМІ 

дифузія розмовних елементів – лексичних, фразеологічних, синтаксичних – 

відбувається під впливом стилістичних норм і мови художньої літератури. 

Кореляція ‘розмовність’ – ‘офіційність’, зауважимо, найповніше 

виявляється в текстах з офіційною, діловою, подієвою інформативністю, тобто в 

офіційно-діловому субконтенті видання, насиченому вербалізаторами соціально-

політичних, морально-політичних, економічних, професійних, юридичних 

ціннісно-аксіологічних орієнтирів сучасної спільноти. Ця кореляція щонайширше 

охоплює саме інформаційний складних текстів публіцистичного стилю. 

Логічно передбачати, що для публіцистичного стилю основною його 

категорійною ознакою є ‘публіцистичність’, суть якої можна вивести із загальних 

характеристик стилю, наведених у сучасних підручниках. Отже, 

‘публіцистичність’ – це актуалізація в мові риторичних фігур, відвертих 

соціальних оцінок, емоційності, образності, полемічної загостреності, яскравості 

виражальних засобів позитивної чи негативної експресії, спонукальності й 

декларативності на тлі взаємодії соціальної та естетичної аксіологічності, 

балансування книжності та розмовності, стандарту та експресії (див. праці 

С. Я. Єрмоленко, Л. І. Мацько, О. Д. Пономарів [66, с. 306, 307; 154, с. 272; 192, 

с. 12]). 
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Третій аспект аналізу мови ЗМІ в контексті лінгвостилістики ґрунтується 

на вивченні лексики та її семантики, інноваційних процесів на лексичному, 

словотвірному, семантичному рівнях, а також особливостей синтаксичного 

оформлення окремих різновидів текстів ЗМІ (І. Я. Завальнюк [74]). 

Цей напрямок започаткував М. А. Жовтобрюх, підготувавши 

монографічне опрацювання мови преси кінця ХІХ – початку ХХ ст. і фактично 

зреалізувавши теорію тісної взаємодії динаміки мови преси з історією 

літературної мови загалом: розвитком її лексикону, семантики, синтагматики, 

морфологічних і правописних норм [29].  

Найактивніше цей напрямок розвивається з 90-х рр. ХХ ст.: 

опрацьовуються процеси неологізації словника української літературної мови, 

розвиток у ньому суспільно-політичної, економічної, банківсько-фінансової, 

технічної, медичної, спортивної тощо лексики, зростання частки новітньої 

запозиченої лексики (Д. Х. Баранник, Л. І. Мацько, Д. Мазурик, Л. В. Струганець, 

Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк, Г. М. Віняр, Л. Р. Шпачук, М. І. Навальна, 

А. М. Нелюба, О. А. Стишов, І. А. Самойлова, О. А. Мітчук, І. В. Холявко, 

Г. В. Чорновіл, Н. О. Попова, Л. М. Архипенко та ін.), розвитку варіантності на 

лексичному, словотвірному рівнях (О. О. Тараненко, Б. М. Ажнюк, Т. А. Коць, 

С. С. Лук’яненко), актуалізацією явищ вторинної номінації (З. С. Сікорська, 

Г. В. Шаповалова), стилістики онімів (Д. В. Дергач), фразеологізмів 

(О. І. Андрейченко). 

Найзагальнішою є думка, що ядро публіцистичного стилю складає 

суспільно-політична лексика (лексика, що відображає політичне життя 

суспільства, функціонування державного устрою, законодавчого апарату, лексика 

на позначення ідейно-моральних поглядів [154, с. 274-275]). Інші групи лексики 

також усталюються в структурі стильової норми. Зокрема, стилістично марковане 

нашаровується на стилістично нейтральне, останнє ж може бути таким доволі 

умовно, бо і незабарвлена лексика – джерело лінгвокультурологічного аспекту 

вивчення вербального контенту ЗМІ. Із численних класифікацій лексики за її 

стильовими ознаками  і співвідношенням зі стильовими нормами 
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(М. А. Жовтобрюх, М. М. Пилинський, С. Я. Єрмоленко, О. О. Тараненко, 

Л. І. Мацько, Т. А. Коць та ін. [29; 30; 66; 155; 245; 116; 252]) найприйнятнішими 

для характеристики вербального контенту ЗМІ і вивчення його в аспекті відбиття 

лінгвокультури спільноти є ті, що ґрунтуються на диференціації стилістично, 

хронологічно, територіально, тематично, соціально маркованої лексики.  

Значно менше з власне мовного погляду дослідники звертають увагу на 

семантико-синтаксичний аспект мови ЗМІ. Натомість знаковим стало 

дослідження І. Я. Завальнюк [74], яка актуальність своєї роботи бачила в тому, що 

не лише лексика, але й синтаксичні одиниці зазнають впливу соціальних та 

індивідуально-авторських (суб’єктивних) чинників, що модифікує висловлення у 

мові газет 90-х рр. ХХ ст., посилює в ньому роль синтаксичних структур, 

притаманних усно-розмовній сфері спілкування. 

Мало розвиненим є аспект лексико-синтаксичної структури 

публіцистичного тексту. Лише в 1991 році Н. І. Станкевич виконала в цьому 

контексті дисертаційне дослідження на матеріалі текстів публіцистичної графіки 

журналів «Перець», «Під прапором ленінізму», «Політика і час», газет «Голос 

України», «Радянська Україна», «Молодь України» [232]. Це чи не єдина в 

україністиці робота, у якій представлено аналіз текстів сатиричного жанру – 

карикатур – з зображувальними структурами, тобто як синкретичних, медійних. 

Якщо контент видання орієнтований на відображення усіх тих різновидів 

інформації, про які вже йшлося вище, то і його вербальне наповнення є 

поліінформативним. У такому разі стилістична маркованість словника 

публіцистичного стилю – це взаємодія, сплав книжності, офіційності, 

розмовності, поетичності, нейтральності, емоційності, оцінності з метою 

інформування та оцінного впливу.  

1.2.1.2. Медіастилістика: завдання дослідження, терміносистема. Крім 

поняття «мова ЗМІ», за останні 10 – 15 років поширилося й інше позначення того 

самого об’єкта – «мова мас-медіа» (Т. Г. Добросклонська, В. Г. Костомаров, 

Г. Я. Солганик, С. І. Трєскова та ін. [51 – 52; 114; 222; 224; 237; 252]). Різні 

дослідники визначають, що останній – об’єкт медіастилістики – напрямку 
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функціональної стилістики в її комунікативному трактуванні, що вивчає 

закономірності функціонування мови ЗМІ у зв’язку: зі змістом, метою та 

ситуаціями спілкування [157]; з вивченням особливостей використання мовних 

засобів, що сприяють ефективності медіатексту, з урахуванням його 

різнопланових характеристик, зумовлених ієрархією екстралінгвальних чинників 

[57]. Найважливіші підходи в медіастилістиці – а) стилістично-типологічний, 

предметом вивчення якого є закономірності створення і функціонування 

медіатекстів різних типів і жанрів, зумовлених «оновленим» комплексом 

екстралінгвальних чинників» [57]; б) функціонально-стилістичний з його 

«концептуальним і методологічним універсалізмом» [58; 59]. 

Сучасна медіастилістика в Україні – це напрямок, що розвивається на 

основі попередньої методології нормативно-стилістичного аспекта (див. п. 

1.2.1.1), а також нових – комунікативно-стильового (Г. Шаповалова,  

М. І. Навальна [168; 266]), комунікативно-прагматичного (Ф. С. Бацевич, 

Т. Ю. Ковалевська, Л. І. Шевченко, І. Я. Завальнюк, С. П. Бибик та ін. [15 – 16; 

100; 74; 270; 18]) аспектів. 

Новим, порівняно з лінгвостилістичним, є акцент на тому, що 

медіастилістика розширює поняття публіцистичного стилю до меж масова 

комунікація = масова інформація. Ще 1999 року О. А. Стишов мову мас-медіа 

назвав підстилем публіцистичного стилю, а 2000 року Л. І. Мацько зауважила, що 

він набуває ознак окремого інформаційного стилю [238, с. 7; 155, с. 16]. У системі 

досліджень соціальних комунікацій саме в перші роки ХХІ ст. відзначають 

формування напрямку ‘мова соціальних комунікацій’ = ‘медіалінгвістика’ [88, с. 

264-265], віддаючи перевагу другому термінові.  

Тексти медійної сфери різняться відповідно до функцій ЗМІ: а) 

інформативної; 2) розважальної; 3) освітньої; 4) рекламної; 5) ідеологічної [51]. 

Вони значно модифікувалися, як зауважила М. Г. Яцимірська, оскільки 

актуалізувалися щонайменше три основні чинники: 1) у світі відбувся активний 

перерозподіл пріоритетів унаслідок не тільки міжнародного співробітництва, 

інформаційного взаємовпливу, а й міжнародних війн, агресії, тиску, 
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маніпулювання тощо; 2) кожна політична подія в Україні чи за її межами 

блискавично породжує процеси медіасприйняття, медіааналізу та медіарезонансу 

й, відповідно, медіатексту, основним промотором яких є професійна діяльність 

журналістів; 3) політика глобалізації в електронну епоху зумовила потребу в 

новій мові для масового спілкування, яка б оперувала новою термінологією, 

експресивними конструкціями тощо [285, с. 489-490]. 

Центральний об’єкт і поняття медіастилістики – медіатекст (далі – МТ), 

ознаки його формату, типологія
 
 (дет. див. п. 1.3.1.). МТ – носій і виразник 

тематичної та соціальної інформації. МТ – це феномен комунікативної культури, 

дзеркало масової свідомості, соціокультурних та ідеологічних відношень [132, с. 

3]. У медійному контенті нерідко за МТ певних жанрів закріплена функція 

відображення характерного змісту. Тематична домінанта того чи того різновиду 

МТ – медіатопік. Саме тематична структура медіа, як зауважує 

Т. Г. Добросклонська, є чинником організації усіх текстів масової інформації, або 

медіаконтенту [51, с. 43]. Зв’язок цього поняття з поняттям ‘лінгвокультура’ 

виявляється в тому, що контент конкретного видання в певній країні 

орієнтується на певні теми, проблеми. 

Комунікативно-стильовий аспект вивчення мови мас-медіа пов’язаний з 

окресленням ролі автора в мовно-стилістичній організації МТ (Г. Я. Солганик, 

Л. Г. Кайда, Н. С. Цвєтова, Т. В. Шмельова [224 – 226; 86; 158; 259; 275]); 

аналізом окремих виразних властивостей МТ чи їх системи (Г. В. Бобровська, 

Г. А. Копніна, О. П. Сковородніков та ін. [див. дет.: 156 – 158; 237]); вивченням 

ідіостильових маркерів у медіаресурсах в аспектах комунікативно-діяльнісного 

підходу до мови ЗМІ, її стратифікації за характером стильових норм 

(Н. С. Болотнова, М. А. Корміліцина, О. Б. Сиротиніна) [237, с. 18–19]. 

Комунікативно-прагматичний напрямок в медіастилістиці передбачає 

вивчення функцій мови ЗМІ в соціальних інститутах, які обслуговує зокрема й 

такий національно-культурний феномен, як українська літературна мова. 

С. П. Бибик пропонує окреслювати цю сферу як культуру повсякдення – 

професійно-виробничого та публічного, у якій мовна свідомість комунікантів 
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синергетично організована для формування «своїх» текстів-висловлень, 

сприймання «чужих» та їхньої оцінки [18, с. 18-19].  

Стилістика жанрових різновидів ЗМІ диференційована залежно від 

ситуацій і соціальних груп сприймачів інформації, на які вона розрахована. Тому 

виділяють інтелектуальну та епатажну стилістику МТ. Якщо перша сприяє 

розвитку й ускладненню мови мас-медіа, то друга – стилістичному спрощенню, 

формуванню штампів (стереотипів, кліше). Стилістичні маркери текстів, 

створюваних за цими параметрами, диференціюються й за градаційною шкалою 

емоційності – стриманість, пристрасність, кітчевість. За таких підходів до 

диференціації мови сучасної публіцистики зростає потреба у створенні соціальної 

(І. П. Лисакова) і жанрової (Л. Р. Дускаєва, І. Ю. М’ясников, Л. М. Майданова, 

С. О. Калганова, В. І. Коньков [див. дет.: 156 – 158; 237]) типології МТ. 

Окрім того, прагматику медійного контенту відбивають її ідеологічне 

спрямування, аксіологічність, етична коректність щодо дотримання норм 

літературної мови. У зв’язку з останнім оперують поняттям медіанорма [132]. 

Відомо, що медійна комунікація – це взаємодія смислів (Л. Р. Дускаєва, 

Т. В. Чернишова), фатичної (Н. О. Корнілова, Е. В. Чепкіна), полемічної 

(Л. Р. Дускаєва, М. А. Корміліцина), можливо й ворожої (Є. В. Какоріна, 

В. А. Салімовський, А. П. Сковородников [див. дет.: 156 – 158; 237]) ціннісної 

парадигми, що розгортається в МТ у відповідних лексико-тематичних 

складниках. Дослідники висувають ідею про формування за участі медіа 

публіцистичної картини світу, яка має характерні смислові параметри, систему 

оцінок часопросторових координат текстів, охоплюючи й мовні. 

У контексті комунікативної прагматики Л. Р. Дускаєва розглядає як одне із 

центральних завдань вивчення МТ – дослідження його як мультиінтенційної 

системи. На переконання дослідниці, «інтенційний підхід дає можливість 

зрозуміти, як в різних комунікативних ситуаціях відбуваються складні процеси 

формування їхній цілей, як працюють механізми їх реалізації, що визначає мовну 

поведінку автора. І тільки при такому підході, що припускає діяльнісне розуміння 

актів комунікації, у яких найважливішим компонентом мовленнєвої діяльності 
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стає суб'єкт мовлення зі своєю комунікативною інтенцією. Для глибокого 

розуміння процесів, що відбуваються в медійній сфері, системного їх опису такий 

підхід є чи не єдино можливим, тому що в мас-медіа мовленнєва інтенційність [за 

нашою термінологією – комунікативна інтенційність, М. М.] виступає основою 

мовної поведінки і визначає зміст комунікації, мовну організацію висловлювання. 

Саме тому інтенція суб'єкта мовлення перебуває у сфері уваги практично всіх 

сучасних напрямків медіалінгвістики» [156, с. 9]. Інтенційність у медіасфері 

неоднорідна: розрізняють інтенційність автора тексту-журналіста, інтенційність 

рекламної та PR-мови. Інтенційність – мотив типологізації текстів мас-медіа 

(Л. Р. Дускаєва, Н. І. Клушина), їхня ілокутивна сила (В. П. Барбашов [див. дет.: 

56; 156 – 158]). Основними типами інтенції можуть бути оцінка, стимул, 

інформування, вплив, зацікавлення, встановлення діалогу тощо (мотиваційна 

інтенція), а також мовні засоби (змістово-смислові компоненти), що допомагають 

досягнути цих цілей. У зв’язку з висловленими формулюваннями, для 

формування інтенційного поля медіа найважливішою категорією є категорія 

автора (Н. С. Цветова [259]), а отже – його, авторська інтенційність, вияв його 

індивідуального стилю (М. О. Корміліцина, О. Б. Сиротиніна [237]), суб’єктності 

та суб’єктивності у створених ним текстах (праці С. Ю. Данилова, І. М. Кобозевої, 

Ю. М. Антонової, В. П. Барбашова та ін. [237]). На сьогодні автори концепції 

інтенційності МТ зосередилися на опрацюванні функцій окремих слів і виразів 

(екзотизмів, ідеологем, крилатих висловів медійного походження, метафор, 

заголовків, слів іншомовного походження тощо), жанрових різновидів МТ: 

путівник у розважальному виданні (О. С. Кара-Мурза), художній текст у журналі 

(І. В. Ставровська), тревел-текст (Н. Ю. Редькіна), просвітницький текст 

(Н. В. Куніцина), інтерв’ю (І. В. Ставровська), розмовник (А. А. Горячев), нарис 

(В. О. Юзефович), а найбільше – рекламний текст (О. О. Семенець, 

Г. В. Бобровська, Н. О. Войтович, Л. М. Гончарова, О. С. Кара-Мурза та ін.). Не 

залишають поза увагою питання культури усної та писемної мови сучасних ЗМІ 

(Н. В. Данилевська, О. Г. Мельникова, І. О. Вещикова та ін.) [див. дет.: 156 – 158]. 
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В українській медіастилістиці працюють над систематизацією її 

термінологічного апарату з урахуванням саме «мовознавчого підходу до аналізу 

текстів у ЗМІ (інтралінгвістичні критерії аналізу) та особливостей медійних 

текстів як комунікативних феноменів, зорієнтованих на масову мовну свідомість 

(екстралінгвістичні критерії аналізу) (Л. І. Шевченко, Д. В. Дергач, Д. Ю. Сизонов 

[159, с. 6]), вивчають мову медіа в історичному аспекті (О. Пискач «Роль 

Закарпатської педагогічної періодики 20–30-х років XX ст. в утвердженні 

української літературної мови»; І. Герман «Мовностилістичні особливості 

періодичної преси Запоріжжя 20-х років: основні шляхи вдосконалення 

літературних норм та стилю»; І. В. Самойлова «Мовностилістичні особливості 

нарисів і заміток у журналі «Киевская старина» (1882–1906 рр.)» тощо [190; 241 – 

243]), розвивають соціолінгвістичні аспекти дослідження МТ (Н. П. Шумарова, 

В. В. Павловська [111; 281]).  

Отже, новий напрямок лінгвостилістики – медіастилістика –  спрямований 

на вивчення мови мас-медіа в історичному, нормативно-стилістичному, 

комунікативно-прагматичному, комунікативно-стилістичному, 

соціолінгвістичному, лінгвокультурологічному, жанрово-стильовому аспектах. 

Він поєднує як традиційні (функціональна стилістика, стилістика ресурсів), так і 

новітні (комунікативна, прагматична та соціальна лінгвістика, гендерна та 

інтерактивна стилістика) методи та прийоми аналізу вербальних та 

аудіовізуальних механізмів комунікації. Потребують уваги з боку лінгвостилістів 

зміни в орієнтації на джерельну базу в журналістикознавстві, на складники 

жанрово-стильових різновидів мас-медійного дискурсу не лише щодо вивчення 

лексико-фразеологічних засобів у МТ, але й дослідження комунікатів усності та 

писемності. Цей перелік аспектів медіастилістики не вичерпаний.  

Розширення ракурсу дослідження МТ супроводжується пошуком 

адекватних методів дослідження: поширюється метод контент-аналізу (соціолого-

статистичний метод аналізу змісту, заснований на підрахунку кількості заданих 

одиниць у певному корпусі текстів); метод дискурсивного аналізу, спрямований 

на вивчення способів творення, поширення та сприймання текстів масової 
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інформації; мережа лінгвістичних методів дослідження, серед яких – методи 

функціональної стилістики, семасіології, соціолінгвістики, риторики та 

прагматики; історико-культурологічні та зіставно-типологічні методи 

дослідження. 

1.2.2. Лінгвокультурологічний контент: функціонально-стильові 

різновиди інформації, ціннісно-аксіологічні й україноцентричні орієнтири в 

мові ЗМІ. Мова як знакова система акумулює в текстах інформацію (знання, 

думки, погляди, емоції, цінності, смисли, образи, символи), означену часом та 

етнічними особливостями її вираження [283, с. 38]. Кожна з галузей лінгвістики 

по-своєму інтерпретує мову медіа, цілісний же погляд на її підпорядкованість 

цінностям буття уможливлює лінгвокультурологія (С. М. Толстая, В. А. Маслова, 

В. В. Воробйов, В. І. Карасик, М. Ф. Алефіренко, В. В. Жайворонок [248; 151; 34; 

89; 70; 71] та ін.), предмет якої – репрезентація в мові фактів культури. У центрі 

цієї галузі знання – система семіотичних репрезентацій культурних цінностей. 

У культурі повсякдення представники соціуму діють у різних сферах 

суспільного життя, об’єднаних у т. зв. піраміді тезаурусу (вона охоплює 

художній, політичний, релігійний, науковий, освітній, економічний тощо різновид 

культур [134]). У кожній з цих галузей діяльності люди накопичують інформацію, 

використовують її як у цій же сфері, так і поширюють, передаючи спільноті через 

ЗМІ. Тому в газетно-журнальному контенті багатьох видань нормою 

інформаційної політики є широке охоплення різних видів інформації та ціннісних 

орієнтирів соціуму, що створюють його лінгвокультурологічний контент. 

Виходячи із розуміння предмета лінгвокультурології, тобто не лише 

етномаркованих знаків, мови побуту, мови як дзеркала народної культури (біля 

витоків цих думок початку ХІХ ст. стояли брати Гримм, Й. Г. Гердер, В. фон 

Гумбольдт, у 60–70-ті рр. ХІХ ст. – Ф. І. Буслаєв, О. М. Афанасьєв, 

О. О. Потебня), пропонуємо проекцію ціннісно-аксіологічної теорії 

лінгвокультурології на мову в різних сферах її вияву, у культурі повсякдення, 

зокрема медійній. Адже за гумбольдтівською концепцією, мова бере активну 

участь у всіх сферах культурно-дискурсивного життя – у сприйманні та 
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усвідомленні дійсності. Як справедливо відзначила В. І. Постовалова, «Мова, за 

цією концепцією, є універсальна форма первинної концептуалізації світу, 

виразник і зберігач несвідомого стихійного знання про світ, історичну пам’ять, 

про соціально важливі події в житті людини. Мова – дзеркало культури, що 

відображає образи минулих культур, інтуїції та категорії світосприйняття» [193, 

с. 30]. Відображення в лінгвокультурі ціннісно-аксіологічних домінант мовного 

простору – методологічна домінанта лінгвокультурології [6, с. 13]. Цінність – це  

сформоване уявлення про значення об’єкта для суб'єкта, індивіда та суспільства. 

Ціннісно марковані в культурі смисли корелюють з ключовими 

концептами як інваріантними утвореннями, у яких відкладаються образи часу, 

ціннісне уявлення, оцінки подій та людей. Ціннісним для тієї чи іншої людини чи 

групи людей стає те, що набуває певного смислу в її діяльності серед об’єктів, що 

її оточують. Ціннісне поступово стає мотивом діяльності людини  [6, с. 5], 

чуттєвим орієнтиром, ідеалом, що задовольняє широке коло потреб. 

У лінгвокультурології здебільшого вивчають такі цінності: 1) вітальні 

(життя, здоров’я, якість життя, довкілля тощо); 2) соціальні (соціальний стан, 

статус, працьовитість, професія, родина, терплячість, рівність статей тощо); 3) 

політичні (свобода слова, громадянська свобода, законність, мир тощо); 4) 

моральні (добро, благо, любов, дружба, обов’язок, честь, порядність тощо); 5) 

релігійні (Бог, Закон Божий, віра і под.); 6) естетичні (краса, ідеал, гармонія) [6, с. 

7]. 

Взаємодія усіх цих ціннісно-аксіологічних координат створює картину 

світу, виражену в мові. Останнім часом мовознавці наголошують на тезі, що 

картина світу – це відображення досвіду певних народів за допомогою 

вербалізації та орієнтації на інтереси людини (В. В. Жайворонок [70 – 71], 

Л. А. Лисиченко [130] та ін.). Цей досвід може бути виражений у мові (мовна 

картина світу), що має часопросторові, жанрово-стильові, лінгво-естетичні 

координати динаміки. Як узагальнено в одному з популярних визначень, мовна 

картина світу – «це вироблене багатовіковим досвідом народу і реалізоване 

засобами мовних номінацій зображення усього існуючого як цілісного і 
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багатоаспектного світу, який за своєю будовою і осмисленими мовою зв'язками 

своїх частин представляє, по-перше, людину, її матеріальну і духовну 

життєдіяльність і, по-друге, усе те, що її оточує: простір і час, живу і неживу 

природу, соціум» [267, с. 15]. 

Обґрунтовуючи антропоцентричність змісту «картини світу», В. І. Карасик 

увів у науковий обіг поняття ‘ціннісна картина світу’, під яким запропонував 

розуміти «систему моральних цінностей, етичних норм і поведінкових правил, яка 

реконструюється у вигляді взаємопов’язаних оцінних суджень, що 

співвідносяться з юридичними, релігійними, моральними кодексами, 

загальноприйнятими судженнями здорового глузду, типовими фольклорними і 

відомими – літературними сюжетами» [85]. Ціннісна картина світу має свої 

домінанти, що визначають тип культури, підтримуваної в мові. Отже, вона – 

складник мовної, колективної та індивідуальної, свідомості, що може бути 

описана, за переконанням В. І. Карасика, за допомогою концептів як смислових 

утворень, що відображають сприйняття, розуміння певного феномена в соціальній 

дійсності. 

Вербалізуючись, як і концепти, ціннісні орієнтири беруть активну участь у 

процесах формування, підтримки стабільності та розвитку ціннісної картини світу 

певного соціокультурного простору у складі мовної картини світу. Лексика, 

фразеологія у структурі тексту, смисловираження відображають концептуально-

ціннісну картину світу. Пор. у зв’язку з цим думку В. І. Кононенка: 

«Синергетичні, лінгвокреативні потенції вербальної одиниці виявляють себе в 

образному слововживанні при взаємодії когнітивних і дискурсивних чинників із 

опосередкованим осмисленням духовно-культурних цінностей [виділення наше. – 

М. М.] – концептосфери національної спільноти» [108, с. 250].  

Отже, цінність для соціуму – це щось вагоме, важливе з-поміж об’єктів чи 

суб’єктів довкілля, це те, з чим індивід чи соціальна група тісно пов’язані. 

Ціннісними є характеристики наукового знання, а також морально-етичні та 

художньо-естетичні складники концептуально-мовної картини  світу. Пор. думку 

О. О. Маленко: «У реальному бутті переваги надають тим цінностям, що 
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уможливлюють повноцінне життєвлаштування в його конкретних виявах, 

суспільному впорядкуванні. Простір ідеального буття окреслюють духовне, 

інтелектуальне, інтуїтивне в існуванні людини, що вповні реалізується в 

поетичній творчості. Цінностями при цьому стають екзистенційні й 

інтелектуальні рівні самої мови як сфери духовної діяльності людини» [136, с. 1].  

Цінності не існують об’єктивно, вони лише об’єктивовані і становлять 

концептуалізацію бажаного. За шкалою цінностей М. С. Бургіна та 

В. І. Кузнєцова, у першій шкалі – абстрактні властивості (предметні цінності, 

цінності навколишнього середовища, індивідів, груп, суспільства, людства, 

логосу), у другій – спрямованість цінностей (самоорієнтовані цінності – ергативні, 

біосоціальні; орієнтовані зовні цінності – особистісно-групові, соціально-

особистісні, особистісно-загальнолюдські, суспільно-групові), у третій – 

різновиди корисності (тілесні, економічні, соціальні, юридичні, моральні, 

когнітивні, естетичні, інтелектуальні, професійні) [21]. 

Ще одне важливе застереження. Цінність завжди корелює з оцінкою і без 

неї не існує. Оцінки, як відомо, можуть бути виражені емоційно-чуттєво, у 

раціонально-вербальній формі, у формі прагматики поведінки. Для 

лінгвокультурології найважливіше вербальне вираження оцінки. Цінність і оцінка 

закріплюються у словах-цінностях, які відображають концепти, образи 

глобального та етнічного світів. Лінгвокультура нації семіотизується у знаках 

культури, якими є слова, слова-символи, слова, у яких відбито мовно-предметний 

і мовно-психологічний зрізи часу, а також стереотипні формули, сформовані в 

комунікативних ситуаціях [65, с. 333–334]. 

Ціннісні орієнтири переплетені в тому чи іншому друкованому газетно-

журнальному джерелі, у його контенті і тісно взаємодіють з інформаційною 

структурою видання. Вони визначальні для неї, а також для рубрикації, 

відбиваються у системі заголовків, за якими уявний читач орієнтується щодо 

змісту текстів, вибору текстів для читання. Знаки лінгвокультури – етномарковані 

слова, словосполучення, повторювані (наскрізні) слова, фразеологізми, 

перифрази, публіцистичні кліше, паремії, прецедентні імена, мовно-естетичні 
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знаки культури, слова-носії історичного досвіду народу, навіть цілі тексти – 

пронизують усю медійну інформацію, створюючи вертикальний контекст 

культури з ціннісно маркованими універсальними знаками та етнічними 

стереотипами. Усі вони відбивають ментальність та духовний світ соціуму на 

кожному конкретному відрізку його розвитку. 

Інформація, «пропущена» крізь культурно орієнтований семіозис, завжди 

відбиває лінгвокультуру соціуму, адекватну процесам розвитку інформаційної, 

пізнавальної, естетичної, наукової, релігійної тощо його діяльності. Отже, 

насиченість текстів культури ціннісними смислами залежить від того, які сектори 

мовної картини світу вони покривають, пор.: «Диференційний підхід до різних 

сфер мовної діяльності детермінує відповідне розрізнення, виявлення специфіки 

мовної картини світу» [65]. 

У широкому значенні медійна інформація відбиває кілька шкал ціннісно-

аксіологічних орієнтирів спільноти. 

 

Таблиця 1.1 

Кореляція медійної інформації та ціннісно-аксіологічних орієнтирів 

соціуму 

Різновиди інформації 

(за класифікацією В. Й. Здоровеги) 

Різновиди ціннісних орієнтирів 

(за класифікаціями М. Ф. Алефіренка 

та М. С. Бургіна, В. І. Кузнецова) 

Офіційна інформація соціальні, політичні, юридичні, 

економічні 

Подієва інформація соціальні, політичні, моральні, 

релігійні 

Ділова інформація соціальні, професійні 

Довідкова інформація і реклама вітальні, предметні, тілесні 

Науково-просвітницька інформація 

 

інтелектуальні, когнітивні, соціальні, 

політичні, моральні (духовно-

культурні), релігійні  
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Естетична інформація естетичні, зокрема й інтелектуальні, 

когнітивні, предметні, тілесні,  

Публіцистична інформація  соціальні, політичні, моральні 

(духовно-культурні), релігійні 

 

 

Гіпотетично певне медійне джерело має свій реєстр культурно- ціннісних 

репрезентацій вербальних знаків. Вони всі закріплені в текстових структурах 

інформації, розосереджені і почленовані в контенті видання, залежно від того, з 

якою інформацією вони корелюють.  

Звичайно ж, реєстр знаків лінгвокультури у фольклорі, мові художньої 

літератури та в мові публіцистики, науки, релігії різний, оскільки в кожній з цих 

сфер культури продукуються тексти із використанням специфічних механізмів 

мовомислення – конкретно-предметного, абстрактно-логічного чи образно-

оцінного. Один і той самий універсальний концепт, або універсалія культури, – 

Добро, Зло, Правда, Омана, Краса, Дім, Воля, Честь, Справедливість, Любов, 

Щастя тощо – у різних системах знання, інформації, у різних дискурсивних 

практиках [83, с. 10-11], контекстуально-стильових умовах буде розгортатися по-

своєму у лінійній (синтагматичній) та вертикальній (парадигматичній) площині. 

Отже, мовна картина світу щоразу «різним боком повертається» як до творця 

інформації, так і до її споживача, який сприймає цю картину світу, образ світу в 

мові, культуру в мові кожного конкретного відрізку часу в контексті суспільної 

свідомості доби та власної індивідуальної свідомості й рівня розвитку духовності.  

Тексти різних сфер інформування і пізнання дійсності по-різному 

ретранслюють культуру через знаки лінгвокультури як ціннісно-аксіологічні 

символи сфер діяльності людини, оцінки  її об’єктів у часі та просторі мовно-

культурного розвитку суспільства. У контенті медійного видання мова культури 

відбивається як «сітка координат або сітка відношень між смисловими формами, 

які мають низку особливостей, зокрема розчленовують і структурують 

просторово-часове поле, що його створили люди для спільної діяльності, а також 
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орієнтації в навколишньому світі, і тому мова культури має особливий зміст» [7, 

с. 5-6]. Упорядковуючись у конкретному газетному чи журнальному контенті, 

знаки лінгвокультури репрезентують духовно-ціннісні уявлення спільноти в 

ньому, тобто світорозуміння не лише окремої людини, але і суспільства, а 

отже – свідомість культури, що відбивається, матеріалізується в семіотичній 

системі і без неї не існує. У цьому плані суголосну думку висловила Л. П. Гнатюк: 

«Мовна свідомість становить сутність мовної культури особи, соціальної групи, 

нації, суспільства» [39, с. 9]. 

Вивчення мовного матеріалу з погляду лінгвокультурології відкриває певні 

можливості для пізнання ментальності нації. Інформація, викладена українською 

мовою, є одним із джерел лінгвоукраїнознавства, оскільки спрямована на її 

споживача з україноцентричним мовомисленням. Адже українознавство, як 

відзначила С. Я. Єрмоленко, «змушує нас ширше подивитися на історію мови, 

часову й просторову неперервність мовного національного простору, наблизити до 

сучасника сторінки давньої літератури живим звучанням сучасного слова» [63, 

с. 12], «українознавство охоплює не лише відомості про структурні ознаки 

української мови, її суспільні функції, а й сферу психолінгвістики, що вивчає 

зв’язок мови з психологією народу, розкриває, пояснює явища гостро чуттєвого 

сприймання рідного слова» [63, с.12]. 

З такого погляду, сама мова українських ЗМІ – це україноцентричний 

феномен.  

По-перше, це засіб інформування, у процесі якого інформація пропускається 

через україноцентричні канали, тобто спирається, як правило, на концепти, 

створені лінгвокультурною спільнотою відповідно до її інтелектуальних, 

духовних, соціальних потреб (змістовий, ціннісно-аксіологічний ракурс).  

По-друге, це конкретно-історичний стан суспільно усвідомленої української 

літературної норми (етноконсолідувальний ракурс), що як конститутивна ознака 

літературної мови осмислюється в кожну історичну добу по-своєму [133, с. 31]. 

Пізнання культури в мові – це шлях пізнання і осмислення не лише ціннісно та 

аксіологічно маркованих одиниць семантичної системи мови, але й літературної 
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норми, що культивується в освіті, науці, ЗМІ, в художніх текстах, словниках, в 

усіх її функціонально-стильових різновидах [133, с. 31]. Зрозуміло, що не всі 

тексти рекомендують літературну норму у прямому смислі (це прерогатива 

лексикографічних джерел, граматик, підручникової літератури). Цю норму 

культивує стиль, форма, змістове наповнення і їхнє лексико-граматичне 

оформлення, мовні засоби, що «відповідають системі української мови, які 

уточнюють літературну норму, диференціюють застарілі й нові з погляду мовної 

свідомості явища норми» [133, с. 34]. 

В історії української літературної мови давно утвердилася думка, що саме 

мова художньої літератури є критерієм становлення літературних норм 

(Л. А. Булаховський, І. К. Білодід, М. М. Пилинський, В. М. Русанівський, 

С. Я. Єрмоленко, В. С. Калашник, Л. О. Пустовіт та ін.). Натомість, починаючи з 

монографічних досліджень М. А. Жовтобрюха, О. Г. Муромцевої, цей ракурс 

розширюється і переводиться у площину мовно-стилістичної практики ЗМІ, далі 

його підтримують О. О. Тараненко, Г. М. Яворська, Т. А. Коць, О. А. Стишов, 

І. Я. Завальнюк, М. І. Навальна та багатьох інших. Власне розширення сфер 

функціонування української літературної мови з початку 90-х рр. ХХ ст. вже стало 

передумовою для перегляду методології нормування літературної практики, 

уточненню критеріїв літературності = нормативності. 

Розширюючи україноцентричні джерела сучасної літературної мови, 

дослідники розширюють і погляд на норму як структурне, системне і 

функціонально, часопросторово конкретне явище, а також на ролі тих чи тих 

джерел в її динаміці, дескриптивній (стильовій/стилістичній) реалізації. На 

сьогодні за доступністю текстової інформації і зацікавленням нею саме в таких 

функціонально-стильових і жанрових формах першість тримає публіцистичний 

стиль, мова ЗМІ – мережевих та друкованих традиційних [133, с. 225]. 

Ще кілька застережень, пов’язаних з ієрархією субконтентів, що їх 

покриває лінгвокультурологічний аспект інформування. Лінгвокультурологічні 

індикатори цінностей – це одиниці знання, інформаційні одиниці, що «є 

концентрованим вираженням досвіду як окремо взятої особистості, так і соціуму 
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загалом» [83, с. 26]. Отже, лінгвокультурологічний контент ЗМІ у зв’язку з його 

політематизмом та мультиінтенційністю можуть складати такі субконтенти: 

 

Таблиця 1. 2 

Кореляція медійної інформації та субконтентів 

 лінгвокультурологічного контенту 

 

Різновид інформації 

Субконтент 

лінгвокультурологічного контенту 

Офіційна інформація 

Подієва інформація 

Ділова інформація 

 

Офіційно-діловий 

Довідкова інформація і реклама Адресно-довідковий і рекламний 

Естетична інформація Естетичний  

Науково-просвітницька та 

публіцистична інформація   

       Публіцистичний 

 

Отже, лінгвокультурологічне насичення інформаційного медійного поля  

(або за термінологією Т. Г. Добросклонської, інформаційної картини світу [51]) 

суспільства відображене в ньому через репрезентацію вербалізованих об’єктів 

культури та духовно-ментальних цінностей буття.  

Лінгвокультурологічний аспект вивчення контенту ЗМІ переносить 

дослідження на рівень концептуальний, поняттєвий, когнітивно-ідеологічний, 

посилює в ньому ціннісну інформацію про стан культури суспільства 

(Т. В. Кузнєцова [122]). Основний шлях до пізнання лінгвокультурологічного 

контенту видання пов’язаний з класичним семасіологічним аналізом змісту 

культурно маркованих знаків. Якщо контент видання має широкі часові рамки 

репрезентації, то до нього може бути застосований діахронічний метод 

дослідження, що порівнює функціонально-семантичне та стилістичне 

навантаження тих самих виділених для аналізу одиниць у різні періоди їхнього 
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вживання. Метод синхронного аналізу уможливлює вивчення цього мовного 

матеріалу в межах визначеної періодизації історії літературно-мовного процесу. 

1.2.3. Жанрово-стильові різновиди медіатекстів та їхня 

мультиінтенційність 

Як вже відзначено вище, другий складник лінгвокультурологічного 

контенту друкованого видання – текст (медіатекст, далі – МТ), тобто, за 

Л. Р. Дускаєвою, «форма мовної діяльності за прийнятими в професійному 

медійному середовищі правилами мовної поведінки, що утвердилися в 

професійному середовищі як стереотипи текстової організації» [56, с. 11]. У 

формуванні МТ зростає вага не лише вербальних, але й графічних, 

аудіовізуальних знаків [51, с. 25]. Правильне сприйняття інформації, закладеної в 

МТ, забезпечують фонові знання спільноти, тобто комунікативний фон. Через це 

МТ переростає в поняття дискурсу масової інформації, що зачіпає будь-які 

питання екстралінгвального характеру. Зауважмо, що сприйняття тексту, 

порівняно з тим, що було минулого століття (текст як вираження смислової та 

змістової зв’язності, цілісності), змінилося: нині це – фрагмент дійсності та 

інструмент комунікації. 

Мета кожного медіа – досягнення ефективної текстової комунікації, тобто 

взаємодії між текстовими аргументами, жанрово-стильовою моделлю МТ та 

сприйняттям адресатом. Комунікативна ефективність тексту загалом та МТ 

зокрема, як зауважує Т. В. Радзієвська, від автора, як творця тексту, вимагає: 1) 

усвідомлення моделі взаємодії з адресатом; 2) володіння стилістикою 

текстотворення; 3) маніфестації засобів контактності з читачем. Але, поряд з 

лінгвістичними, лінгвопрагматичними та суспільними чинниками успішності 

текстової комунікації, що стимулюють, врешті-решт, суспільну популярність 

автора, видання, зацікавлення певних категорій соціуму, підвищують редакційну і 

поліграфічну культуру видання, вагомим складником завжди є читацька аудиторія 

[199, с. 7]. Особливе місце «у забезпеченні ефективності текстової комунікації 

належить і текстам-посередникам (реклами, анотації, анонси, реферати, каталоги 

тощо)» [199, с. 7]. 
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З погляду типології розрізняють усні – писемні, монологічні – діалогічні, 

авторські – колективні МТ. Т. Г. Добросклонська наголошує, що методологія 

функціональної стилістики дуже важлива для вивчення синтагматичних 

особливостей МТ (формування стереотипів). У її концепції МТ можна вивчати з 

позицій когнітивного (уведено поняття ідеологічної модальності, що відображає 

світоглядне наповнення тексту, спектр оцінок), культурологічного 

(культуроцентризм МТ на рівні змісту, формату, мови, лінгво-медіальної 

стереотипізації) та прагмалінгвістичного (роль в освіті, розвитку лексикографії, 

що відображає динаміку мовної норми) підходів [51, с. 25]. 

МТ – притягувальна сила контенту. Щодо вербального контенту жіночого 

журналу, то утвердилася думка, що «Синергетизм жіночого журналу виявляється 

у взаємодії його понадтекстової, текстової та жанрової підсистем» [58, с. 5]. Саме 

в МТ сходяться «нитки» тематичної, мовної, стилістичної та жанрово-

композиційної організації його словесної структури, особливості синтагматики, 

що відбиває його модальність, змістову спрямованість. У такий спосіб МТ того чи 

того контенту (а в умовах Мережі употужнюється міжтекстовий контент, явище 

гіпертекстуальності МТ) зв’язані між собою інформаційно і на основі ціннісних 

запитів соціуму. МТ – це одночасно і закрита  (є внутрішньотекстові зв’язки), і 

відкрита (є міжтекстові зв’язки) інформаційна та жанрово-стилістична система, а 

також певний образ (структурний і змістовий аналог певного МТ у пошуковій 

мережі, його копія) у пошуково-інформаційній діяльності медіасфери. 

У лінгвокультурологічному контенті жіночого журналу «Жінка» як 

надтексті [222], що функціонує в певному відрізку часу з певною структурною 

спрямованістю та модальністю, редакція намагається досягти різноманіття МТ, 

що зацікавлювали б читачів різного віку, статі, способу життя тощо (до 90-х рр. 

ХХ ст. це різноманіття МТ підкреслював їхній поділ на суспільно-політичні та 

літературно-художні, що відбивав підзаголовок видання). При цьому в різних 

структурах аналізованого контенту містяться об’єднавчі, визначальні, 

інформаційно і соціально вагомі  для усіх МТ концепти (лінгвокультурологічні 

маркери). 
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У плані структури, композиції МТ велике значення в мозаїковому контенті 

жіночого журналу мають також ліди, тобто винесені за межі публікацій фраза чи 

кілька фраз, що виражають головний зміст МТ. У лідах – усі деталі, ідеї, 

сентенції, на яких закцентовано увагу в тексті публікації. 

Ще один важливий текстовий аспект – моделювання розміру МТ. Зазвичай, 

у контенті жіночого журналу переважає модель «хвиля» – чергування великих і 

маленьких МТ, оскільки це полегшує сприймання політематичної, різножанрової 

інформації. 

До сьогодні питання класифікації МТ відкрите. Пропонуємо огляд кількох 

підходів: 

Таблиця 1.3 

Класифікація медіатекстів 

Класифікаційна ознака Різновиди МТ 

Тематична громадсько-політичний (правознавчий, політичний, 

економічного типу, популярний), науковий 

(природничий, гуманітарний, загальнонауковий), 

науково-популярний (технічний, науково-

фантастичний, природознавчий, загальнонауковий), 

виробничо-практичний, популярний, літературно-

художній / літературно-мистецький, реферативний 

[268, с. 5], культурологічний (літературно-

художній, культурно-мистецький, релігійний); 

існують також галузеві фахові видання, статево-

групові (для села, для молоді, для жінок), 

розважальні, рекламно-довідкові, промислово-

виробничі, сільськогосподарські, екологічні, 

релігійні видання [258]. 

Комунікативна інтенція міфологічні (орієнтовані на ірраціональний бік 

людського життя), переконувальні (присвячені 

зіставленню реального та певних ідеалів, 
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переконань), прагматичні (описують конкретні 

життєві ситуації без глобалізованих узагальнень), 

гедоністичні (спрямовані на досягнення гострих 

відчуттів, розважання), ціннісно орієнтовані 

(спрямовані на аналіз цінностей буття). 

Функціональне 

призначення 

1) текст є продуктом галузі виробництва 

інформації; 2) текст є носієм різних суджень і 

відомостей; 3) текст є засобом поширення 

інформації та перенесення її з одного місця в інше; 

4) текст є матеріалом для трансляції та ретрансляції 

за допомогою різних технічних засобів; 5) текст – 

це засіб сприймання та засвоєння; 6) текст – зручна 

основа для маніпулювання інформацією; 7) текст є 

засобом збереження інформації та багаторазового її 

використання; 8) текст є, на жаль, і основою для 

руйнування інформації, знищення її, бо тексти 

мають здатність фізично й морально знищуватися 

[202, с. 236]. 

 

Узагальнюючи ці провідні підходи, у роботі приймаємо положення про те, 

що медіатекст є формою зв’язної та цілісної вербальної і невербальної 

діяльності у професійному медійному середовищі, здійснюваної з 

інформаційною, освітньо-виховною, ідеологічною, рекламною та 

розважальною метою. МТ диференціюємо на усні – писемні, монологічні – 

діалогічні, авторські – колективні, кожний з яких може бути МТ зі стереотипним 

чи трансформованим жанрово-стильовим текстоформатом. 

Вивчення жанрово-стильових різновидів медіатекстів – це одна з 

важливих проблем медіастилiстики, адже визначення жанрів – обов’язковий 

складник типологiї медiйного видання чи рiзновиду медiа (газета, журнал, радiо, 

телебачення, Інтернет) загалом. Той чи iнший МЖ – це формат викладу певної 
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iнформацiї в медiйному контентi. За словами польської дослiдницi Марiї Войтак, 

жанр як модель, абстрактний феномен охоплює чотири рiвнi: 1) структуру, 2) 

пiзнавальний аспект, 3) прагматику, 4) стилiстику [158, с. 9]. 

Найпоширеніша трикомпонентна типологія жанрів публіцистики охоплює 

такі різновиди: інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні [зокрема 

див.: 159, с. 50–51]. Але є й ширші класифікації МЖ. Так, Р. В. Радчик 

обґрунтовує об’єктивність поділу газетно-журнальних жанрів на п’ять груп: 1) 

інформаційні  (замітка, інтерв’ю, репортаж, звіт); 2) аналітичні (кореспонденція, 

стаття, коментар, огляд, лист, огляд листів, огляд ЗМІ, рецензія, журналістське 

розслідування); 3) художньо-публіцистичні (зарисовка, нарис, есе); 4) сатирично-

гумористичні (фейлетон, памфлет, пародія, епіграма, байка, гумореска, шарж, 

анекдот); 5) жанри зображальної журналістики [200, с. 28]. 

Не усі МЖ однаковою мірою зацікавлюють дослідників. Серед 

перерахованих зараз найактивніше обговорюють питання дифузії інформаційних 

та аналітичних МЖ. До останніх, наприклад, зараховано підвиди: кореспонденція 

– інформаційна, проблемна, критична; огляд – газетний, журнальний, радіоогляд, 

телеогляд, інтернет-огляд; за характером подій і явищ – міжнародний, 

внутрішній; за природою тематики – політичний, економічний, літературний, 

спортивний; з урахуванням часових меж – місячний, тижневий. Особливі підвиди: 

огляд листів та огляд преси [219]; журналістське розслідування [247, с. 71]. 

У журналістиці відомі й інші класифікації: поділ МЖ на новинні (коротка 

новина, розширена новина, «пісочний годинник», інформаційне інтерв’ю), 

раціональні (ньюс-фіч, коментар, аналітична стаття, експертне інтерв’ю) та 

емоційні (репортаж, особистісне інтерв’ю та портрет) [201], подійні та коментарні 

[106]. 

За класифікацією В. Буряка, основними визнано МЖ допису, інформації, 

огляду, коментаря (коментар-довідка, коментар-репліка, інформаційний 

коментар), звіту (розгорнутий, тематичний), репортажу (хронікальний, 

аналітичний, сюжетний, репортаж-роздум), інтерв’ю (інтерв’ю-портрет, 

хронікальне, проблемне), кореспонденції, статті, нарису (проблемний, 
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портретний), фейлетону [37] (проблемний, портретний), есе (проблемне, 

портретне), памфлету [23, с. 341]. Ці самі жанри за іншими класифікаціями мають 

дещо відмінний склад піджанрів, як-от: аналітичні коментар, кореспонденція, 

огляд [41, с. 393]. Виділяють різновиди власне-інформаційних, інформаційно-

публіцистичних (зокрема історичний календар, консультація, вибачення, 

привітання, рейтинг, порада), власне-публіцистичних, художньо-публіцистичних 

(історія, каламбур, мемуари, сатиричний коментар), рекламних, художніх, 

розмовно-побутових, офіційно-ділових жанрів, а також інших – гра, кросворд, 

гороскоп, тест, рецепт тощо [191]. 

Дещо модифікованою, такою, що ураховує зміни в сучасній поняттєвій базі 

лінгвістики, є класифікація В. Д. Дергача [50], який виокремлює такі МЖ: 1) 

інформаційні (новини, інформаційна стаття, інформаційне інтерв'ю, бліц-інтерв'ю, 

замітка, оголошення, афіша та ін.), 2) аналітичні (аналітична стаття, тижневі 

новини, аналітичне інтерв'ю, соціальна реклама, ток-шоу, стрес-шоу, пост-шоу, 

огляд, коментар та ін.), 3) маніпулятивні (комерційна реклама, політична, 

соціальна програма, гасло, слоган та ін.), 4) когнітивні (інтелект-шоу, формат 

каналів «Культура», «Наука», «Дискавері», телепередач «Ревізор», 

«Майстершеф» і ін.), 5) розважальні (насамперед йдеться про телевізійні та 

радійні варіанти жанру шоу – талант-шоу «Х-фактор», «Фабрика зірок», «Як дві 

краплі», «Льодовиковий період», «Вишка» та ін., реаліті-шоу, будильник-шоу та 

ін.), 6) комунікативні (чат, сторінка в соціальних мережах, електронний лист, блог 

та ін.), 7) художньо-публіцистичні (есе, нарис, фейлетон та ін.). 

На сучасні класифікації МЖ впливають зміни у структурі самих ЗМІ, у 

структурі комунікації, ціннісних орієнтирах спільноти. Через це й архаїзувався 

МЖ «передова стаття» у форматі директивності, гасловості, ідеологічної 

заштампованості мови, «безавторства», зменшилася кількість фейлетонів з 

притаманним їм гротеском, викриттям фактів дійсності в іронічній формі [87, 

с. 4]. Архаїчні жанри набули статусу ідеологем [270, с. 51]. Модифікувалися 

офіційно-ділові МЖ, що мали директивно-вольову модальність (комюніке, 
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відозва, урядова постанова, послання, заклик),  у жанри інформаційного змісту – 

дописи, хроніки [27, с. 50, 103]. 

Л. Р. Дускаєва [55] ж пропонує підходити до диференціації 

мовних / комунікативних жанрів з позицій функціональної стилістики та з 

урахуванням того, що кожний жанр, за словами М. М. Бахтіна, є різновидом 

духовної діяльності людини – її спілкування у певній сфері. Оскільки різновиди 

духовної сфери діяльності людини є екстралінгвальною основою виокремлення 

функціональних стилів, то типова мовна поведінка у цих сферах і є її жанровим 

різновидом. Мета цієї діяльності, за логікою дослідниці, – це інтенція мовця, жанр 

– виразник цієї інтенції. Оскільки екстралінгвальною основою публіцистичного 

стилю є політико-ідеологічна діяльність, поширення інформації та її 

діагностування й оцінка, то система жанрів газетного підстилю нараховує три 

складники: 1) інформаційний жанр; 2) оцінний жанр; 3) наказовий жанр. 

В україністиці ще А. П. Коваль наприкінці 60-х рр. минулого століття 

зауважила: «До первинних функціональних факторів належить також фактор 

змісту і соціальної сфери спілкування. Панівна роль змісту проявляється у тому, 

що зміст має кардинальне значення для кваліфікації стилю і жанру 

[виокремлення наші. – М. М.] тексту, при інтуїтивному доборі мовних засобів для 

вираження певної інформації» [103, с. 16]. 

У структурі змістового насичення жанрово структурованих і модельованих 

текстів вагому роль відіграє такий екстралінгвальний чинник, як комунікативна 

інтенція (довербальний, осмислений намір мовця, який зумовлює комунікативні 

стратегії, внутрішню програму мовлення та способи її здійснення 

(О. О. Селіванова [210], Ф. С.  Бацевич [15 – 16], С. Т. Шабат-Савка [265]). Це 

амбівалентна поняттєва категорія, у якій виразно експлікується план змісту 

(інтенційні потреби мовця: поінформувати, оповісти, запитати, спонукати, 

побажати, емоційно відреагувати на щось, оцінити, подякувати, вибачитися, 

поспівчувати, похвалити тощо) та плану мовної репрезентації [265, с. 10]. У 

публіцистичному дискурсі С. Т. Шабат-Савка бачить прояви інтенції впливу 

(синтаксичні засоби – розповідні, питальні, окличні, перформативні висловлення, 
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риторичні питання, вокативні синтаксеми, діалогічні єдності «запитання – 

відповідь», парцельовані комунікати, суб’єктивно-модальні синтаксеми) [265, с. 

295-301]. Крім того, в її концепції запропоновано ієрархію ключових інтенцій для 

основних типів дискурсів: естетичність та репрезентативність – для художнього, 

розмовність – для усно-розмовного, сакральності – для конфесійного, я-інтенції – 

для епістолярного, аргументування – для наукового, регламентування – для 

офіційно-ділового [265, с. 5–6].  

Вагомі для вивчення МТ і такої категорійної комунікативно-прагматичної 

та функціонально-стилістичної ознаки, як комунікативна інтенція, є підкатегорії 

‘адресність’, ‘інтерактивність’, ‘діалогізм’. 

Так, ‘адресність’ визначена сферою професійної діяльності особи, 

спрямуванням її пізнавальних інтересів чи щоденних, конкретно-практичних, 

постійних чи тимчасових потреб (Л. Р. Дускаєва [54], А. В. Кікало [97], 

О. В. Китиця [96], Г. Т. Крижанівська [119] та ін.). Журнальне видання, зокрема 

жіноче, повинно враховувати гендерні зацікавлення читачів, психологічну 

схильність до пошуку інформації конкретного типу. Загалом проблема адресності 

МТ широка і нині перебуває у сфері зацікавлень культурологів, літературознавців, 

соціологів, маркетологів, дослідників мови ЗМІ, реклами. Утім, «потреба в 

адресаті» – головна комунікативна інтенція медіа, оскільки чинник адресата 

виявляється, як стверджує Л. Р. Дускаєва, «у задоволенні інформаційних запитів і 

узгодженні композиційно-тематичних і стилістичних властивостей тексту з 

відповідними варіантами гіпотез про інформаційні очікування читача» [54]. Читач 

публіцистичного тексту жіночого журналу імпліцитний; це носій 

середньолітературного стандарту, серед його представників, очевидно, більшістю 

є жінки. Адресність видання забезпечує зв’язок «автор – текст – читач», тобто 

спрямоване формування адресно-адресатного континууму, поля інтеракції 

представників соціуму, що різняться за гендерними, віковими та ментальними 

характеристиками. У такому колективному мегамедіатексті (надтексті, за іншою 

термінологією), яким є видання журналу, не завжди усі ланки цього ланцюжка 

заповнені, оскільки в жіночому журналі «Жінка» є субконтенти з МТ, у яких 
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автор колективний, анонімний, він бере участь у досягненні кооперативного 

результату, ефективного комунікативного впливу, інформаційного забезпечення. 

У сучасному журналістикознавстві, медіалінгвістиці, стилістиці, 

колоквіалістиці прийнято говорити про інтерлінгвальні особливості сучасних 

медіа (про взаємодію журналіста і аудиторії ніколи мова й не припинялася, 

особливість сучасної мовної ситуації – розширення діапазонів діалогів і секторів 

впливу мови мас-медіа, її імперіалізму в сучасній комунікації взагалі [52]). 

Визначальна категорія для опису цих процесів – ‘інтерактивність’, під якою, у 

проекції на медіастилістику, розуміємо діалогізованість, спрямування 

текстоформату повідомлення на взаємодію з іншими форматами 

(функціональними стилями, жанрово-стильовими різновидами мови), настанову, 

інтенцію на встановлення, активізацію та ініціювання контакту між учасниками 

комунікативного акту. Дослідники відзначають наявність трьох різновидів 

інтерактивності: лінійної (не пов’язаної з попереднім повідомленням, 

інформацією), реактивної (миттєвий зв’язок повідомлення з попередньою 

інформацією), діалогічної/поліфонічної (зв’язок повідомлення з попереднім чи 

багатьма попередніми, між собою). Інтерактивність, отже, виражена у відгуку на 

інформацію, яка або має безпосереднє ситуативне вираження, матеріалізацію, або 

виражена поза контекстом, дистанційно. 

Багато дослідників відзначають діалогічність як специфічну та 

фундаментальну рису сучасного публіцистичного тексту у значенні таких її 

складників, як вплив / переконання. Діалог у газетно-журнальному дискурсі 

постає як взаємодія між автором тексту статті та читачем, як відображення 

діалогів в іншому комунікативному просторі із залученням висловлень інших 

людей, «чужої мови», як «полівекторна палітра» [74]. Завдяки діалогу газетно-

журнальна публіцистика набуває ознак аргументативного дискурсу, мета якого – 

ефективний вплив на читацьку аудиторію (Т. П. Третякова, А. В. Смирнова та ін. 

[221]). Слово, що звучить, виявляє свою глибинну діалогічну сутність, бо, за 

М. М. Бахтіним, «реальність мови – це не ізольоване одиничне монологічне 

висловлення, а взаємодія принаймні двох висловлень, тобто діалог» [14, с. 114-
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115]. Форми діалогу, а отже й діалогізму, міняються залежно від інтенцій 

мікрожанрів мови ЗМІ. 

 Переважно на інтерлінгвальному рівні аналізу сучасних медіа говорять 

про процеси взаємодії мов і поширення запозичень, їхню функціонально-стильову 

стратифікацію. На інтралінгвальному рівні – про процеси взаємодії стилів і 

розмивання їхніх чітких меж під впливом чинника інтерактивності, що модифікує 

стильову стратифікацію внаслідок посилення процесів колоквіалізації та 

оралізації комунікації не лише у ЗМІ, а й в науково-освітній сфері, політиці. У 

зв’язку з цим Л. І. Шевченко зауважила: «Лінгвіст, який працює з медіатекстами, 

має відповісти на складні питання екстралінгвістичних мотивацій і реальних 

обставин творення тексту, комунікативної спеціалізації та перспективи розвитку 

жанрів літературної мови, зважаючи на особливості жанрів медіа, а також 

міжстильових жанрових модифікацій» [274, с. 8]. Останні ж «формулюються як 

специфічна реалізація інтенцій мови в певному комунікативному середовищі, її 

відповідних можливостей та інтегральної здатності об’єднувати простір 

культури» [274, с. 8]. 

Як правило, особливості відображення усної мови в писемному 

публіцистичному тексті вивчають за фактами взаємодії лексики та синтаксису 

розмовно-побутового й публіцистичного стилів літературної мови 

(М. М. Пилинський, К. В. Ленець, Н. М. Сологуб, Т. А. Коць, О. А. Стишов, 

І. Я. Завальнюк, М. І. Навальна та ін. [29 – 30; 74; 116; 168; 238]), впливу 

елементів субкультур на комунікативну практику ЗМІ (Г. Я. Солганик, 

Б. О. Коваленко та ін. [101; 223 – 226]), а також як чинники зниження культури 

мови сучасних ЗМІ ([18; 133]). Попри це зазначена проблема ширша, оскільки в 

сучасній мові друкованих ЗМІ відбуваються інтенсивні процеси модифікації 

відомих жанрово-стильових різновидів публіцистичного стилю під впливом 

соціально-психологічного феномена інтерактивності, вираженого в повсякденній 

активній діалоговій взаємодії суб’єктів, в інтернет-комунікації, у діалогізованих 

телевізійних та радіожанрах (діалог, дискусія, полеміка, відкрите обговорення, 

круглі столи, опитування як під час ефіру, так і до нього, навіть за допомогою 
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Інтернету, SMS-повідомлень, розважальні шоу, ігри і под.). Власне під їхнім 

впливом «відбувається зворотній вплив на мову друкованих ЗМІ, у яких ‘усність’ 

інтегрується з ‘писемністю’ на структурно-змістовому, композиційному та 

лексико-синтаксичному рівнях публіцистичного тексту» [18, с. 453]. На жаль, у 

лінгвістиці мало приділяють уваги цій проблемі, попри те, що інтерактивна 

система мови мас-медіа виконує інформативну, пізнавальну, комунікативну й 

естетичну функції, а також функцію соціомовну: у ній представлена мова 

письменників, акторів, науковців, державних та громадських діячів, економістів 

та виробничників, представників усіх вікових та соціальних верств суспільства. У 

комунікативний процес втягнені усі, опиняючись під великим тиском мовно-

інформаційних стилів газет, журналів, телебачення, Інтернету. Кожний із них має 

свою тональність, інтенцію до спілкування зі споживачем інформації. Отже, 

кожний суб’єкт ЗМІ по-своєму «розмовляє» зі своїм читачем-слухачем-глядачем, 

«використовуючи стійкі медіастилістичні та риторичні засоби» [52, с. 13]. У 

цьому разі Т. Г. Добросклонська зауважує, що кожне національне видання веде 

спілкування зі своєю аудиторією по-своєму, у тій тональності, що стала 

визначальною для мови мас-медіа конкретної національної спільноти [Там само]. 

Отже, комунікативні інтенції ‘адресність’, ‘інтерактивність’ і ‘діалогізм’ 

взаємодіють у мультимедійному просторі, знаходячи своє вираження в кожному 

газетно-журнальному виданні по-своєму. 

Ще один підхід до вивчення різноманіття МЖ – застосування системно-

синергетичного принципу до пізнання жіночого журналу як понадтексту, у якому 

змішані літературні, газетно-журнальні та мовні жанри, що зумовлене концепцією 

видання [274, с. 49-50]. 

Жанрово-стильове багатоманіття медійних текстів відбиває комунікативні 

запити читачів та інформаційну політику редакції, лінгвокультурологічні засади 

вивчення вербального контенту як надтексту. Для окреслення типології МЖ того 

чи того субконтенту треба враховувати характер комунікативної інтенції МТ, 

компонентний склад його чи то інформаційного, чи то аналітичного, чи то 

художньо-публіцистичного текстоформату. 
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1.3. Теоретико-методологічні засади вивчення лінгвокультурологічного 

контенту жіночого журналу 

1.3.1. Типологія української гендерно маркованої преси, поняттєвий 

апарат дослідження. Типологія періодичних видань перетинається з тематичною 

класифікацією МТ (див. Таблицю 1.3.) і, на думку В. В. Шевченка, має таку 

структуру: 1) універсальні (суспільно-політичні, соціально-економічні, 

інформаційні, аналітичні; культурно-освітні та науково-популярні; розважальні; 

рекламні); 2) спеціалізовані (для вікових груп, гендерно-орієнтовані, гендерно-

нейтральні, тематичні); 3) фахові (реферативні, виробничо-практичні, промислові, 

правові, сільськогосподарські, медичні, військові, документальні, технічні, 

історичні) [269]. 

Перші спроби окреслити типологічну картину гендерно маркованої 

преси були зроблені російськими дослідницями (Р. Ямпольська, А. Жукова, 

В. Боннер-Смеюха, О. Пльонкіна [за джерелом: 242]). Упродовж останніх десяти 

років до цих робіт додалися публікації українських лінгвістів та 

журналістикознавців (переважно). Цей аспект вивчення жіночих медіа тісно 

корелює з питаннями історії їх становлення і розвитку.  

Український жіночий журнал – сягає своєю історією середини 50-х рр. 

ХІХ ст. (західноукраїнські землі) і з 20–30-х рр. ХХ ст. (терени Східної і 

Центральної України). За матеріалами досліджень С. Костя [115 – 116], 

А. Г. Шиліної [274, с. 15–18], О. М. Сушкової, «перші спроби видавати в Галичині 

пресу для жінок припадають на роки становлення західноукраїнської преси – 

середину ХІХ ст. Це часописи «Лада» та «Русалка», редактором яких був Северин 

Шехович. Обидва видання призначалися для жінок із заможних станів суспільства 

і мали  просвітницький характер. У 1884 р. постав у Львові альманах «Перший 

вінок» за редакцією Наталі Кобринської та Олени Пчілки. Це був найбільший 

український збірник, що вийшов на Галичині за всі попередні часи (не 
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враховуючи етнографічних і суто літературних збірок). Через п’ять років у Стрию 

були видані три випуски збірника «Жіноча доля» (1893, 1895, 1896), де 

Н. Кобринська намагалася переконати суспільство, що «організація жінок 

потрібна для їхнього самовдосконалення і кращої праці в громаді, а також для 

поступу української справи» [242, с. 8-9]. Далі виходили як окремі видання (орган 

українських поступових жінок «Мета» (1908 р.), так і додатки на зразок 

безкоштовного додатка до газети «Діло» – «Жіноче діло» (1912 р.).  Найбільше 

нових видань для жінок з’явилося в переломні 1917-1939 рр.: «Наша мета: 

часопис робітного жіноцтва» (1919-1920), «Жіночий вісник» (1922), «Нова хата» 

(1925-1939), «Жіноча доля» (1925-1939), «Українська господиня» (1929), «Жіноча 

воля» (1932-1939), «Громадянка» (1938), «Українка» (1938-1939), «Світ українки» 

(1938) та інші. Стає поширеним жанр календаря як практичного порадника для 

жінок («На новий шлях» (1926), «Наш світ» (1928), «Наша книга» (1928), «Для неї 

– все!» (1930) [242, с. 8-9]. 

Початковий етап у формуванні друкованої періодики для жінок у 

Центральній та Східній Україні – це жанр «жіноча сторінка» у газетах 20-х рр. ХХ 

ст. Держава нової формації була зацікавлена в посиленні ідеологічного складника, 

спрямованого на оновлення ролі жінки у суспільстві, на посилення каналу 

гендерної комунікації влади (просвітництво – виховання дітей та молоді, охорона 

материнства; стимуляція соціально-політичної активності). За свідченням 

О. Ю. Поди, «В Україні «Сторінка робітниці» друкувалася в газеті «Коммунар», 

«Коммунист»; а газета «Селянська правда» мала щотижневий додаток 

«Трудівниця»; жіночі сторінки були також у губернській і повітовій пресі 

України» [184, с.150]. Як зауважила О. М. Сушкова, у 1917 р. у Києві вперше 

вийшов часопис «Жіночий вісник», 1924-го року, у Харкові, – двотижневик 

«Селянка України» (пізніше – «Колгоспниця України»), з листопада 1920 р. на 

Наддніпрянській Україні виходив часопис «Жінка». Це єдиний журнал для 

жінок, унікальний за тривалістю свого існування, адже він видавався в 

Україні впродовж усієї радянської епохи. Існує він і зараз. У січні 1946 р. 

відповідно до суспільно-політичних умов місячник змінив назву на «Радянська 
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жінка» і під такою назвою виходив до листопада 1991 року [242, с. 19]. 

У часи 1941-1945 рр. засвідчено поодинокі приклади власне жіночої 

преси, про що свідчать назви-фемінітиви: «Будянка» (Буди, 1941 р.), «Шахтарка» 

(Широке, 1941 р.; Харків 1941, 1944–1945 рр.). Спорадично готували сторінку в 

газеті «Український хлібороб» (Київ, 1942, 1943 рр.) – «Для господині» [178, с. 91, 

92]. 

Загальні ознаки цих видань – продукування публіцистичного образу 

«радянського громадянина». Журнал «Радянська жінка», як і радянські журнали 

«Работница» чи «Крестьянка», змальовували вигідний для партії образ жінки як 

безликого елемента суспільного механізму [48]. На думку О. М. Сушкової, 

«рівноправність стала для партії важелем використання жінки, яка мала в 

інтересах нового суспільства поєднувати материнство з виробничою працею 

нарівні з чоловіками. Для радянських часописів зазначеного сегмента була 

характерною не лише одноманітність в ідеологічній спрямованості та змісті, а й 

уніфікація їх структури, оформлення, періодичності» [242, с. 14]. Інформація, що 

містилася в матеріалах журналістів, мала насамперед відображати важливі етапи 

життя держави, відповідати законодавчим документам, урядовим і партійним 

постановам та наказам, які стосувалися гендерної складової розвитку суспільства. 

У 80–90-х рр. минулого століття залежно від тематичного наповнення 

жіночі журнали України стали поділяти на кілька видів за характером інформації 

(класифікація О. М. Сушкової): елітарні, літературно-художні, преса громадських 

жіночих організацій, масові популярні видання, журнали, спеціалізовані за 

інтересами, видання для всієї родини, журнали з медичних проблем [241 – 242]. 

Зауважимо, що типологія не має єдиного стрижня, у ній поєднано соціальні й 

тематичні параметри диференціації журналів для жінок. За запропонованого 

підходу «від високого» класифікація жіночих журнальних видань мала би 

диференціацію на елітарні та масові, а за параметром «провідна тематика» – це 

мав би бути реєстр спеціалізованих видань. 

На сьогодні соціум у поняття ‘елітарне жіноче видання’ (російськомовний 

продукт) вкладає такий зміст: функціональний – розважальне, рекреативне 
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призначення; соціальний – орієнтується на жінок з визначеним стилем життя, 

який відповідає їх матеріальному достатку і потребам, ігнорування національних 

традицій; формальний / форматний – великий обсяг, висока якість поліграфічного 

оформлення, насиченість ілюстративним матеріалом, великий відсоток реклами, 

висока ціна; настановчий / ціннісний – настанова на екстравагантність, 

успішність, зовнішню привабливість.  

Рубрикація цих видань як маркер ціннісно-аксіологічного наповнення 

засвідчила: 1) зростання інформації зі світу моди, прикрас, парфумів, аксесуарів; 

2) появу відвертих історій про творче та особисте життя відомих жінок, зірок 

шоу- та кінобізнесу; 3) обговорення особливостей жіночої, чоловічої й дитячої 

психології, секретів успішних відносин з тими, хто нас оточує, мистецтва любові; 

4) поширення консультацій експертів і психологів, сексопатологів тощо; 5) 

розміщення добірок кращих кулінарних рецептів; 6) посилення розважального 

елемента, представленого кросвордами, анекдотами, журнальною прозою і т. ін. 

[98]. 

Ще один важливий складник образу елітарної преси для жінок – 

посилення медійності, тобто крім вербальних засобів, інформативність контенту 

актуалізує різноманітне візуальне оформлення майже кожної сторінки, кожної 

рубрики, дизайнерські експерименти. 

Вивчення МТ жіночого журналу актуалізує питання гендеру, яке, як 

відомо, у філології проектують на певні типи текстів. Отже, актуалізується ще 

один аспект диференціації лінгвокультури мас-медіа – гендерний. Він, звичайно, 

тісно пов’язаний з комунікативно-прагматичним, лінгвостилістичним та 

питаннями жанрової типології друкованих ЗМІ.  

Нині набувають поширення саме (1) аспекти мови чоловічих і жіночих 

друкованих та електронних журналів, (2) аспекти індивідуального стилю 

ведучого-журналіста за статевою ознакою, наприклад, сприймання мовної 

поведінки Марії Зубарєвої, Олени Клепакової, Алли Мазур, Оксани Таран та мови 

політиків у ЗМІ тощо. Робіт у такому напрямку в Україні ще мало, хоча 

простежуємо активне зацікавлення питаннями гендерних відмінностей у 
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соціолектах та мовно-стилістичного вираження гендерної оцінки як соціального 

різновиду останньої. Пор. думку А. В. Кириліної: «термін «гендер» має 

підкреслювати не природну, а соціокультурну причину міжстатевих 

відмінностей» [95, с. 19]. Поділ суспільства за гендерною ознакою – це певна 

соціокультурна норма, оскільки йдеться не про біологічну стать, а про визначені 

спільнотою моделі поведінки, вид діяльності, професійні схильності чоловіків і 

жінок, що засвідчені й у мовних стереотипах – лексико-фразеологічних, 

когнітивних, зокрема відбитих у мові ЗМІ. Такі стереотипи характеризують за 

допомогою поняття гендерний стереотип – це уявлення про гендерні ролі, 

прийнятні в даній культурі, сформовані представниками інших культур, країн, 

етносів [161, с. 68], уявлення про якості і норми поведінки чоловіків і жінок [82, с. 

336], або ж за допомогою поняття гендерні автостереотипи, сприйняття 

гендерних ролей представниками цієї ж культури (тобто про самих себе) [82, с. 

336].  

Імпонує думка О. В. Пермякової, яка пропонує поняття ‘гендерний 

стереотип’ розглядати в методології гендерної стилістики і відзначає, що це 

«соціокультурні стереотипи, система соціальних і культурних норм та оцінок, що 

вербалізуються в мові» [177, с. 3]. Історично в українській лінгвокультурі 

склалися стереотипи «дівчина на виданні», «дівчина-наречена», «жінка-

покритка», «жінка-вдовиця», «жінка нелюба», «жінка-молодиця», «жінка 

п’яниці», «жінка – жертва сваволі чоловіка», «сильна жінка», «жінка-жертва», 

«жінка-мати», «жінка-дружина», «одинока жінка», «слухняна жінка», «жінка-

демон» [111, с. 28-32, 68]. У сучасній комунікації ці стереотипи модифікуються, 

деякі зредуковані, інші ж розвиваються і поширюються, стають пріоритетними. 

Гендерні стереотипи є складниками концептуальної інформації, яка існує на рівні 

національної підсвідомості та національної психології.  Вони відбиваються у діях 

і спілкуванні з використанням оцінних (фемінних, маскулінних) номінацій, 

понять, суджень, фразеологізмів, паремій, метафор. О. О. Селіванова слушно 

зауважує, що стереотип – «детермінована культурою, впорядкована й фіксована 

структура свідомості, фрагмент картини світу, що уособлює результат пізнання 
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дійсності певним угрупованням і є схематизованою стандартизованою ознакою, 

матрицею предмета, події, явища» [214, с. 579]. 

Вербальний контент ЗМІ – потужний інструмент інформаційного впливу 

та само- і взаємоідентифікації представників кожної із статей. Попри те, що є 

чимало видань з гендерною орієнтацією, їхня типологізація саме як жіночого та 

чоловічого видання ускладнена. Журналістикознавці вважають, що, скоріш за все, 

гендерний маркер у ЗМІ – це спосіб привернути увагу до «свого» читача, і він є 

доволі умовним. Але оскільки гендерний поділ суспільства обґрунтований у 

соціології, психології, етиці, філософії, то перспективи вивчення мови ЗМІ саме 

під таким кутом зору є. І це підтверджують уже проведені дослідження. Гендерні 

стереотипи у ЗМІ невіддільні від ідеалу жінки, а також ідеї призначення жінки, 

які домінують у той чи інший період (Т. М. Сукаленко [239, с. 24]). Вони 

продовжують існувати, доки вони ефективні, а не істинні чи достовірні [75, с. 6]. 

Жіночий журнал у певний спосіб відбиває гендерні стереотипи, що 

втілюються в лінгвокультурологічному його наповненні – інформаційному змісті, 

ціннісних орієнтирах. Крім того, гендерний аспект лінгвокультурологічного і 

жанрово-стильового наповнення жіночого журналу виявляється у тематиці [178 – 

190], рубрикації [184; 98; 38], лексичному наповненні [178 – 190; 220; 48] (назви 

жінок за соціальним станом, професією, національністю) МТ, у засобах 

візуалізації інформації (фотоматеріали).  

Для медіастилістики може бути важливим і поняття журналістикознавства 

– стилістика видання, пор.: «У жіночих глянцевих видань є своя характерна 

стилістика, не тільки словесна, а й структурна, така, що стосується також і 

оформлення» [98, с. 67]. 

Ще одне поширене поняття – образ жінки, що розгортається у 

конкретному вживанні й як варіант «жіноча образна репрезентація», «образ 

героїні» (О. Ю. Пода [183]). Це ж поняття використовує у своєму дослідженні 

О. М. Сушкова. Щодо образу жінки, створеному в часописах 40–50-х рр. ХХ ст., 

вона узагальнено стверджує: «...на шпальтах видань для жінок створювалася 

модель жінки-трудівниці, героїні з її неодмінними успіхами у праці, при цьому 
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особисте життя, соціальна незахищеність, сімейні негаразди залишалися в тіні» 

[242, с. 77]. Авторка зауважує, що порівняно з періодом до 90-х років ХХ ст., далі 

трансформується жіночий образ. Оскільки відкритішими стають теми інтимного 

життя, на сторінках часописів посилюється імідж сексуальної жінки й 

фотомоделі. Це вже було протиставленням стереотипному образу жінки-

домогосподарки: зображення жінки переважно в межах дому чи магазину, при 

виконанні побутових, материнських і подружніх обов’язків зміцнює в суспільній 

свідомості загалом та свідомості жінок зокрема стереотипні уявлення про 

приватну сферу й домашні обов’язки як виняткову компетенцію жінки-

домогосподарки [241, с. 12]. Зі сторінок сучасних журналів жінка дізнається про 

те, як стати красивою, доглянутою, сексуальною. Разом з тим значно зменшується 

кількість публікацій на соціальні теми, тому образ жінки в медіа не може не 

модифікуватися. Отже, поняття образ жінки завдяки методології функціонально-

стилістичного та лексико-семантичного, асоціативно-образного аналізу цілком 

може розширитися і трансформуватися у поняття словесний образ жінки, тим 

більше, у сучасній стилістиці поняття «мовний / словесний образ» у проекції на 

мову художньої літератури широко використовують [251, с. 349]. 

Продуктивним для медіастилістики може бути й поняття гендерна 

біографія [183; 48] (супровідні поняття – тематика біографічного поля жінки, 

біографічний формат, стереотипна образна модель жіночого гендеру; 

супровідні часово марковані соціальні стереотипи – тип домогосподарки, тип 

жінки-нероби, тип трудящої жінки, тип дочки народу), що вживається на 

позначення мікрожанрів нарисів, розповідей, заміток, листів, статей про відомих 

жінок різних професій, надрукованих у 50-х рр. минулого століття у журналі 

«Радянська жінка» (О. Ю. Пода [183]).  

Дослідники відзначають актуалізацію в мові жіночих журналів певних 

ключових слів, власних назв (прецедентних імен), термінів, зокрема із галузі 

косметології, кулінарії, дизайну, медицини, що також сприяє формуванню у 

читачок відчуття культурної єдності з часописом. При цьому не применшується 

роль особових займенників, прийомів експресивного синтаксису (питальні, 
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окличні, інфінітивні та інші конструкції), шо відіграють важливу роль у 

формуванні емотивно-експресивної ситуації спілкування і є дієвими засобами 

аргументації. «Мовна поведінка адресанта, – за словами Л. М. Синельникової, – 

може виходити за межі параметрів його мовної особистості й «підтягуватися» до 

параметрів мовної особистості адресата, його тезауруса, лінгвокультурних 

пріоритетів, психології, сподівань» [216, с. 141–142]. Т. Г. Крижанівська у своєму 

дослідженні феномену фемінності в мас-медіа завершує твердженням: 

«Функціонування жіночих журналів як культурних продуктів та споживчих 

товарів наводить на думку про одночасне поєднання двох комунікативно-

риторичних стратегій: 1) субординації та 2) солідарності» [119, с. 70]. 

У контексті взаємодії естетичного та публіцистичного дискурсів вивчає 

особливості вклинювання художніх текстів у МТ глянцевих журналів 

І. В. Ставровська [231]. Ці тексти – логічне продовження контенту, бо в них 

підтримуються ті образи, гендерні (соціокультурні) стереотипи, ключові 

медіатопіки, що загалом притаманні такому різновиду жіночого журналу, як 

глянцевий. 

Сучасні жіночі глянцеві журнали, поширені в Україні як російськомовні, 

стають об’єктом комунікативно орієнтованих досліджень (Н. О. Клименко [98], 

А. Г. Шиліна [274]), за якими журнали-надтексти мають тематичну й модальну 

цілісність, адресантність / адресність, структурованість, єдиний лексично-

поняттєвий словник [274, с. 9], синергетичну структуру жанрів-атракторів [274, с. 

36–39], підпорядкованість тематичних груп жанрів-атракторів та власне жанрів 

потребам жінок (1) потреба у продовженні роду – розмова про дітей, 2) потреба 

жінки вступити до шлюбу та створити сім’ю – розмова про сім’ю, 3) потреба 

жінки виховувати дітей – розмова про дітей, 4) потреба забезпечити побут – 

ведення господарства, кулінарний рецепт, новинки техніки, 5) потреба жінки у 

відпочинку та розвагах – астрологічний прогноз, тест, подорож, 6) потреба 

жінки у науково-популярній інформації – порада спеціаліста, порада психолога, 

7) потреба жінки мати інформацію про світські та медійні події – інтерв’ю з 

відомими людьми, світське життя, життєва історія, обкладинка, слово 
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редактора, листи читачок, 8) потреба жінки бути красивою, модною і 

сексуальною – новинки косметики, модний огляд, підтримка краси і здоров’я,  

розмова про секс [274, с. 71]). 

Дискурс жіночого видання в Україні – велика і доволі складна проблема, 

що потребуватиме ще багатьох зусиль дослідників. Не можна в контексті 

гендерної лінгвістики і медіастилістики (поєднання функціонально-

стилістичного, лексико-семантичного та соціокультурного підходів) вивчати цей 

феномен без урахування того, що лінгвокультурологічний контент сучасної 

жіночої преси спрямований на розширення й модифікацію жанрово-стильових 

різновидів репрезентації інформації та запровадження і підтримування ціннісних 

орієнтирів, яких вимагає час і людина.  

1.3.2. Базові поняття концепції лінгвокультурологічного контенту 

жіночого журналу.  Вже вище неодноразово зазначено, що вивчення мови i 

стилю українського жiночого журналу «Жiнка» («Радянська жiнка») здiйснюється 

в аспектах лінгвокультурології та лінгво- та медiастилiстики. У центрi уваги — 

«мова мас-медiа» та її писемний репрезентант – жiночий українськомовний 

журнал, що має тривалу неперервну iсторiю видання. 

Основний об’єкт дослiдження – лінгвокультурологічний контент. Він 

репрезентований насамперед медiатекстами, пiд яким розумiємо писемний твiр, 

оформлений за прийнятими в журналiстицi правилами мовної поведiнки 

(текстоформатом), що утвердилися як стереотипи жанрово-стильової органiзацiї 

висловлення, донесення різних типів інформації. Смислова i змiстова зв’язнiсть, 

цiлiснiсть медіатекстів зумовлена їх зануренням у медiадискурс, кореляцiєю з 

медіатекстами iнших медіажанрів. Медіатексти різняться обсягом як в 

аналізованому контентi, так  i в медiасферi загалом. Отже, медiатекст жiночого 

журналу – це (1) фрагмент дiйсностi, в якому вiдбито соцiокультурнi традицiї, 

принципи, цiнностi спiльноти, зокрема й жiнок, які є цiльовою аудиторiєю 

iнформування; (2) iнструмент комунiкацiї, iнформування читацької аудиторiї. МТ 

жiночого журналу, як i загалом кожного конкретного видання, мають певну 

жанрово-стильову диференцiацiю.  
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Оскiльки жiночий журнал «Жiнка» упродовж 45 рокiв поєднував статус 

громадсько-полiтичного i лiтературно-художнього видання, то й амплiтуда 

жанрово-стильового варіювання МТ в ньому дуже широка й динамiчна в планi 

впливу часово-просторових змiн самої лiтературної мови, її жанрiв i стилiв. Для 

вивчення жанрово-стильового наповнення цього видання як вихiдне сформоване 

положення про те, що медіа жанр – це модель МТ з певною структурою, 

тематичним (змiстовим), комунiкативно-прагматичним i стилiстичним 

наповненням, якi зумовленi його iнтенцiєю (мультиiнтенцiйнiстю). Ієрархiя 

жанрiв журналу «Жiнка» співвідносна з iєрархiєю жанрiв сучасного мовно-

iнформацiйного iнтерактивного середовища. 

МТ в лінгвокультурологічному контентi диференцiюються залежно вiд 

тематичного (медiатопiки) наповнення їх складникiв, зумовлених принципами 

структурування iнформацiї. Останнi визначають макроподiл 

лінгвокультурологічного контенту конкретного медiа на субконтенти – 

офiцiйно-дiловий, адресно-довiдковий, рекламний, естетичний, публiцистичний. 

Подальша iєрархiя журнального контенту зумовлена iнформацiйною полiтикою 

видавництва, редакцiї, часово-просторовими координатами життя спiльноти, що 

вiдбиває рубрикацiя контенту. Кожний iз субконтентiв визначає жанрово-

стильовi прiоритети МТ, що його наповнюють, а також ключовi 

лiнгвокультурологiчнi iндикатори цiнностей, що закладаються в мовi цих 

публiцистичних творiв. Пiд поняттям лiнгвокультурологiчний iндикатор 

цiнностей (ЛІЦ) розумiємо лексичне, фразеологiчне наповнення МТ, що вiдбиває 

їх концептуальний змiст i цiннiсно-смислове спрямування (соцiальне, полiтичне, 

економiчне, культурне, естетичне, вiтальне тощо), зберiгає полiтико-iдеологiчну, 

етно- та соцiокультурну релевантнiсть мiж слово-, фразовживанням та їх 

внутрiшньою формою, конотативним ореолом мовних знакiв. Завдяки 

семiотичнiй властивостi зберiгати в пам’ятi слова стереотипний образ ситуацiї, 

сфери, аксiологiї їх уживання, ЛІЦ потенцiйно створюють публiцистичнi образи 

часу i людини (зокрема жiнки; автора-журналiста як людини соцiальної та 

приватної) в часi. Це вiдбиває жанрово-стильова модифiкацiя 
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лінгвокультурологічного контенту жiночого журналу також. Аналiз 

публiцистичних образiв здiйснюється за усталеними моделями аналiзу мовно-

художніх образiв у лiнгвостилiстицi (лексична, фразеологiчна сполучуванiсть 

ключового слова, його лексико-тематичний, лексико-семантичний, асоцiативно-

образний ореол, тобто мiкропарадигми образiв конкретних жанрово-стильових 

рiзновидiв МТ у конкретних субконтентах). 

 

Висновки до розділу 1. Отже, лінгвокультурологічний контент жiночого 

журналу – дзеркало вербальної культури інформування спiльноти в конкретний 

вiдрiзок її дiяльностi. Мiстке поняття «лiнгвокультура» вiдбиває у структурi медiа 

актуальнi рiзновиди iнформацiї, їх цiннiсно-аксіологічне (концептуальне, етнiчне, 

нацiєцентричне), культурно-iсторичне, гендерне наповнення. 

Лiнгвокультурологiчний контент стратифікований відповідно до його 

наповнення ціннісно маркованою інформацією: офiцiйно-дiловою (соцiальнi, 

полiтичнi, професiйнi, юридичнi, економiчнi цiнностi), адресно-довiдковою i 

рекламною (соцiальнi, професiйнi, вiтальнi, предметнi, тiлеснi цiнностi), 

естетичною (естетичнi, зокрема й iнтелектуальнi, когнiтивнi, предметнi, тiлеснi 

цiнностi), публiцистичною, науково-просвітницькою (соцiальнi, полiтичнi, 

моральнi (духовно-культурнi), релiгiйнi цiнностi).  

Жанрово-стильові різновиди МТ – це тексти з характерними 

функціонально-стильовими, структурно-змiстовими ознаками, комунікативною 

iнтенцiєю, метою висловлення. Ця диференцiйна ознака вмiсту журнального 

видання зумовлена його тематичним, соцiокультурним спрямуванням. Так, для 

донесення рiзних видiв iнформацiї в сучасному українськомовному жiночому 

журналi виробилася форма подiлу МТ на тi, що вiдбивають суспiльно-полiтичну, 

лiтературно-мистецьку, повсякденно-практичну тематику. 

Лінгвокультурологічний контент жiночого журналу зумовлений 

ієрархізованим соцiальним змістом: наявність гендерних стереотипів, що 

координують рубрикацiю контенту, орієнтація на ключовi медiатопiки, 
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концептуальне й цiннiсно-аксіологічне наповнення, на наскрiзнi публiцистичнi 

образи жiнки в рiзних суспільних сферах буття і в різні iсторичнi перiоди. 

Лiнгвокультурологiчний контент українськомовного жiночого журналу – 

об’єкт медiастилiстики, яка спирається на функцiонально-стильовi пiдходи до 

аналiзу мови ЗМІ. 
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РОЗДІЛ 2 

ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ  СУБКОНТЕНТ  УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЧОГО  

ЖУРНАЛУ 

 

2.1. Диференційні ознаки публіцистичного субконтенту та його 

мультиінтенційність 

Публiцистичний субконтент журналу «Жiнка» поєднує власне 

публiцистичнi, художньо-публiцистичнi та науково-публіцистичні МЖ. 

Вибудовуючи пiдсистему МЖ публiцистичного субконтенту, виходимо з того, що 

публiцистичнiсть тексту пов’язують з викладом актуальних проблем сучасностi в 

ньому. МЖ цього субконтенту: 

 репрезентують iнформацiю громадсько-полiтичної, суспiльно-культурної, 

виробничої, навчально-виховної сфер дiяльностi спiльноти;  

служать розв’язанню важливих суспiльно-полiтичних, соцiально-

економiчних, iдеологiчних, морально-етичних, творчих проблем;  

активно впливають на читачів; 

дають оцiнку предмету інформації; 

активiзують емоцiйно-експресивне ставлення до фактiв та суб’єктiв 

розмови.  

Ці спрямування публіцистичного субконтенту забезпечують відповідні 

лексико-тематичнi, лексико-семантичнi класи слiв (суспiльно-полiтична лексика, 

що вiдображає полiтичне життя суспiльства, функцiонування державного устрою 

i законодавчого апарату; лексика на позначення суспiльних понять; лексика iнших 

сфер дiяльностi й галузей науки i життя). На вiдмiну вiд МЖ iнших субконтентiв, 

публiцистичний тяжiє до аналiтизму, а тому логiчнi та образнi засоби мовного 

вираження тiсно переплетенi, документальна фактографiчнiсть поєднується з 

емоцiйною оцiнкою явищ, дiй, процесiв суспiльної ваги.  

Публiцистизм пронизує й iншi субконтенти, об’єднучи їх в єдиний потiк 

унiверсальної iнформацiї з комунiкативною iнтенцiєю ‘репрезентативнiсть’, 

‘впливовiсть’, ‘оцiннiсть’ (позитивна й негативна, об’єктивна й суб’єктивована, 
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iндивiдуально-авторська), що поєднуються в субконтентах з притаманним саме їм 

iнтенцiоналом. На вiдмiну вiд виокремлених субконтентiв, публiцистичний 

орiєнтований на лiнгвокультурологiчну актуалiзацiю соцiальних, полiтичних, 

моральних (духовно-культурних), релiгiйних цiнностей (власне публiцистичний 

різновид субконтенту), а також естетичних (художньо-публiцистичний різновид 

субконтенту), пiзнавальних (науково-публiцистичний різновид субконтенту). 

 

Таблиця 2.1 

Параметри створення медійних жанрів 

 публіцистичного субконтенту 

 

Медіажанр Стильова функція Комунікативна 

інтенція 

МЖ «розповідь» 

 

інформаційна, 

констатаційна, 

сугестивна,  

організаційна 

‘репрезентативність’, 

‘вплив’,  

‘оцінність’ 

МЖ «нотатки» 

 

 

інформаційна, 

популяризаторська, 

констатаційна, 

організаційна 

‘репрезентативність’, 

‘оцінність’,  

‘офіційність’, 

‘документальність’ 

МЖ «роздум» 

 

впливу,  

інформаційна,  

виховна,  

ціннісної орієнтації, 

соціальної оцінки 

‘репрезентативність’, 

‘вплив’, 

‘оцінність’ 

МЖ «портретне інтерв’ю 

з відомою особою» 

 

інформаційна, 

популяризаторська, 

констатаційна, 

виховна,  

соціальна оцінка, 

трансформація 

соціальних, гендерних 

стереотипів 

‘репрезентативність’, 

‘оцінність’, 

‘інтимізувальна’,  

‘позитивне 

налаштування на 

соціотип особистості’ 

МЖ «обкладинка» 

  

впливу,  

інформаційна,  

соціальної,  

естетичної,  

гендерної оцінки 

‘репрезентативність’, 

‘іміджевість’,  

‘позитивне 

налаштування на 

соціотип особистості’ 

МЖ «слово редактора» 

 

інформаційна, 

популяризаторська, 

констатаційна, 

‘репрезентативність’, 

‘іміджевість’,  

‘авторство’, 
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організаційна,  

оцінна,  

сугестивна 

‘інтимізувальна’, 

‘інтердискурсивна’ 

МЖ «кореспонденція» 

 

інформаційна,  

впливова,  

виражальна,  

ціннісної орієнтації, 

констатаційна, 

контактовстановлювальна 

‘вплив’,  

‘обговорення’, 

‘аналітизм’,  

‘суспільна оцінка’, 

‘діловитість’ 

МЖ «нарис» 

  

інформаційна,  

впливова,  

виражальна,  

ціннісної орієнтації, 

констатаційна 

‘документальність’, 

‘оцінність’ 

МЖ «життєва історія» 

 

інформаційна,  

впливова,  

ціннісної орієнтації, 

констатаційна 

‘репрезентативність’, 

‘оцінність’, 

‘інтимізувальна’,  

‘позитивне 

налаштування на 

соціотип особистості’ 

МЖ «науково-популярна 

стаття» 

інформаційна, 

просвітницька, 

популяризувальна, 

констатаційна 

‘репрезентативність’, 

‘вплив’ 

 

2.2. Власне публiцистичний різновид субконтенту 

До МЖ власне публiцистичного субконтенту згiдно з його цiннiсними 

орiєнтацiями уналежнено медiйнi жанри «розповiдь», «роздум», «нотатки»; 

аналiтичне, проблемне, портретне «iнтерв’ю», «обкладинка», «слово редактора», 

«iнтерв’ю з вiдомими у сферi культури i мистецтва особами». 

2.2.1. МЖ «розповідь». МТ цього рiзновиду пронизують увесь 

субконтент, вони диференцiюються на т. зв. «я»-розповiдi з вираженим у 

вiдповiдних граматичних ознаках суб’єктом, фактичним мовцем 

(дописувачем) i на власне розповiдi. 

МЖ «я»-розповiдь у публiцистичному субконтентi зорiєнтований на 

репрезентацiю особистої громадянської позиції, суспiльно-полiтичних поглядiв, 

iдеологiчних прiоритетiв. Особливо такi iнтенцiї були вiдчутнi в контентi журналу 

«Жiнка» 40-х – кiнця 80-х рр. ХХ ст. Одним iз прикладiв таких МТ є публiкацiя 
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«...І особистою участю» (РЖ, 83, 7), яка має типовi ознаки аналiзованого МЖ, а 

саме: 

1) актуалiзацiю засобiв оповiдностi, зокрема: а) займенникiв я, моя, ми, 

наш/нашi: Коли я десять рокiв тому погодилася переїхати в Бiлу Церкву, то 

добре розумiла, що доведеться наново виборювати право бути серед передовикiв 

виробництва; Моя бригада викликала на соцiалiстичне змагання колектив 

Дмитрiя Томилiна; А от Валерiя Соколова перевели туди без нашої згоди; Ми 

дотепер працюємо разом; б) присудкових словоформ, часток, прислiвникiв на 

позначення змiни дiй, процесiв, часу подiй, як-от: Я почну зi слiв...; Коли я десять 

рокiв тому погодилася переїхати...; Тодi ще не було тут...; Незабаром по 

приїздi...; І знову була розмова...; І те, що тепер об’єднання пишається нами... i 

под.; 

2) актуалiзацiю усно-розмовних маркерiв: а) односкладнi (означено-

особовi, неозначено-особовi) синтаксичнi структури: Вже чотири роки навчаюся 

у школi марксизму-ленiнiзму, якою вiн керує; Незабаром по переїздi викликали 

мене в партком об’єднання; б) явища парцеляцiї, приєднання, вставлення: І 

пiшла. І не сама, а з десятьма членами своєї бригади, що не хотiли вiдставати 

вiд мене; Я ставлю мiж ними знак рiвностi, коли думаю, скажiмо, про Миколу 

Федоровича Авдєєва; в) засоби дiалогiзацiї контексту – вiдокремлення уявних 

реплiк: І знов була розмова у парткомi: – Марiє Георгiївно, ви ж знаєте, який 

попит на нашу продукцiю. Слiд нарощувати потужностi; г) побудова 

висловлення за моделлю безсполучникового речення: А от Валерiя Соколова 

перевели туди без нашої згоди: покарали за нiбито допущений ним брак; ґ) 

експресивнi синтаксичнi структури: Чи ж могла вiдмовитися? За мiсяць Галина 

Сербiн склала 90 покришок, я — 100. Це був рекорд; А яке азартне змагання 

розгорнулося згодом за право збирати мiльйонну покришку! 

Крiм жанрових, вiдчутнi лексико-стилiстичнi, фразеологiчнi маркери 

публiцистичного МТ: 

1) суспiльно-полiтична iдеологiзована часово маркована лексика i 

фразеологiя: навчити робiтникiв i селян мистецтва боротьби з 
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експлуататорами, iнтереси трудового народу, багатогранна партiя, особиста 

участь комунiста, обов’язки пропагандиста, передовик виробництва; 

2) оцiннi лексика й усталені сполучення слів: щастя людства, справжнiй 

працiвник, працездатний колектив, набути виняткового значення; Як же це 

почесно, вiдповiдально, нелегко i радiсно – кожним трудовим днем, кожним своїм 

вчинком виправдовувати високе звання члена партiї; 

3) професiйно-виробнича лексика, жаргонiзми: старший iнженер вiддiлу 

технiки безпеки, «взуття» для авто, нарощувати потужностi, 

сiльськогосподарська машина; 

4) засоби сугестiї, iдеологiзованi гасла: Наш нинiшнiй девiз: «П’ятирiчку – 

за 4,5 роки», бо ж зростання продуктивностi працi набуло сьогоднi виняткового 

значення; Слава ж їй, створенiй Ленiним, загартованiй у битвах i працi, нашiй 

рiднiй Комунiстичнiй партiї, генеральною лiнiєю якої було i є пiклування про 

благо радянської людини! 

З початку 2000-х рр. у журналi з’явилася рубрика «Кожне мiстечко – 

столиця, кожна людина – король». У її складi МЖ «я»-розповiдь дописувачiв про 

свою малу батькiвщину. На тлi наведених вище лексико-граматичних засобiв, що 

складають основу МЖ, у новiтнiй час вiдзначаємо актуалiзацiю засобiв 

суб’єктивної оцiнки предмета розмови, означуваних проблем: Моя безмежна 

любов – рiдне мiстечко на Хмельниччинi. Його перетинає маленька рiчка, є 

дивовижний парк, а повiтря чисте-чисте, i дихаєш ним – не надихаєшся (Ж, 12, 

9); Менi подобається, що вздовж вулиць росте багато дерев, є сквери та парки 

(Ж, 12, 9) i под. У таких текстах з актуалiзованими духовно-культурними 

цiнностями використовуються й iншi за лексико-семантичним наповненням 

засоби сугестiї, апеляцiї до уявних спiврозмовникiв (нанизування питальних 

конструкцiй, використання предикатiв iз семантикою прохання): Хотiлося б i собi 

залишити якийсь добрий спогад в iсторiї мiста. Як це зробити? Своїх ровесникiв 

(я – першокурсниця вiйськового вузу в Києвi) запрошую до розмови про красу 

нашої рiдної землi й про те, як її зберегти i примножити. Як облагородити 

територiї наших мiст i сiл, озеленити, посадити на згадку про себе алеї, 
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парки, окультурити пустирi? Як залучити до цiєї справи молодь? (Ж, 12, 9); 

Тож пропоную кожному переглянути як усталенi правила вiдпочинку, так i 

особисту участь у спiльнiй справi збереження навколишнього середовища (Ж, 12, 

9). 

Поширенi в публiцистичному субконтентi й МТ МЖ «власне розповiдь». 

У них журналiст чи дописувач репрезентують ту чи iншу проблему вiдсторонено, 

«збоку», постфактум, фокусуючи увагу читачiв на певному публiцистичному 

образi. Вiн моделюється чи то у формi монологiчної, чи то дiалогiзованої 

розповiдi. 

Так, у переважнiй бiльшостi журналiв є монологiчнi розповiдi про певнi 

постатi, чиє життя пов’язане з рiзноманiтними сферами діяльності людини, життя 

спільноти. Такi розповiдi можна ще квалiфiкувати як портретнi. Один iз прикладiв 

– МТ «З роду козацьких старшин» (Ж, 94, 7). На противагу МТ попередньо 

розглядуваного МЖ, актуалiзуються дещо вiдмiннi жанровi маркери, засоби 

оповiдностi: 

а) займенники вiн/вона, його/її: Вона скрiзь встигає; Вона ж, закiнчивши 

школу з медаллю, мрiяла про далекi мiста; Її батько, вiйськовий льотчик, загинув 

на вiйнi; 

б) присудковi словоформи минулого часу недоконаного виду, як-от: Мама 

прищеплювала i самостiйнiсть, i вмiння пiклуватися не лише про себе, а й про 

двох молодших братiв; З перших днiв роботи в лiкарнi день за днем по крихiтцi 

дослiджувала, дорогою додому, в електричцi, обмiрковувала, занотовувала, 

узагальнювала побачене й вiдчуте...; 

в) прислiвники на позначення часу: Невдовзi захистила докторську 

дисертацiю; Нинi в скрутi опинилися вищi навчальнi заклади; Згодом вступив до 

аспiрантури, добре вивчив англiйську, нiмецьку; 

г) ускладненi синтаксичнi структури: елементи вставленостi (Коли ж 

котрась, мовляв, вийде замiж, народить дiтей i буде прагнути професiйної 

досконалостi – ладу нiде не буде; До речi, кухня в Людмили Василiвни у рушниках, 
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тарiлках петрикiвського розпису), вiдокремленi обставини (І не помилилась, 

обравши з-помiж iнших медичних професiй реанiматологiю); 

ґ) нанизування односкладних синтаксичних конструкцiй у функцiї опису, 

перерахування: Але з них Людмила Василiвна зумiла знайти час i для громадської 

роботи. Багато рокiв очолювала обласне вiддiлення Дитячого фонду, 

допомагала хворим дiтям, сиротам, сiмейним дитячим будинкам. Її обирали 

депутатом мiської та Верховної рад УРСР, що додавало нових обов’язкiв. 

Доводилося займатися будiвництвом закладiв охорони здоров’я, створювати 

спецiальнi служби, аби зберегти здоров’я жителiв промислового 

Приднiпров’я; 

д) складнопiдряднi речення (Згадуючи той давнiй випадок, свiдком якого 

була, мимоволi дискутую з тими, хто переконаний, що призначення жiнки — 

родина, дiм; Щоб не потерпали соцiально незахищенi спiвробiтники й 

пенсiонери, в iнститутi створено службу соцiального захисту), 

безсполучниковi складнi речення (Однак розумiла: є обов’язок, мусить чинити 

так, як радить мама). 

Щодо стилiстичних маркерiв МЖ «власне розповiдь» спостерiгаємо 

активнiсть насамперед спецiальної лексики, зумовленої сферою дiяльностi особи, 

якiй присвячено МТ, у аналізованому тексті – медичної (Новi методи 

знеболювання при оперативному лiкуваннi онкохворих, анестезiя i реанiмацiя 

при черепно-мозкових травмах, очищення (гемосорбцiя) кровi при отруєннях, 

випробування замiнника кровi – перфоторану — ось коло наукових дослiджень 

ректора Днiпропетровського медичного унiверситету), суспiльної (Їй присвоєно 

звання заслуженого дiяча науки й техніки, матерiальна й побутова допомога, 

обстеження здоров’я, запрошення на зустрiчi в iнститут, вiдвiдини вдома – все 

це викликає вдячнiсть людей), оцiнних номiнацiй та абстрактних назв на 

позначення рис характеру, поведiнки портретованої особи (пiдтримки 

талановитої молодi; Блискавична реакцiя, iнтуїцiя, точнiсть при 

встановленнi дiагнозу – з цими рисами Людмила Василiвна Новицька-Усенко; 

Просто ця струнка, тендiтна, енергiйна жiнка з незвичайною працездатнiстю 
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й розумом наймудрiшого чоловiка наполегливо й до кiнця доводить будь-яку 

справу, радо зустрiчає життя, не уникає труднощiв), поєднання офiцiйного 

iменi особи та родинно-побутового варiанта (Людмила Василiвна, Лiна). 

Подiбнi МТ доповнюють субконтент ЛІЦ, зокрема щодо гендерних 

оцiнок: ...Жiнцi, надто жiнцi в Українi, завжди було важко. Вона вiдповiдала i 

вiдповiдає за своє сiмейне вогнище i має щоденний клопiт: нагодувати, випрати, 

напрасувати, прибрати, помити...; Немає в Людмилi Василiвнi професорської 

гордовитостi... Тому й вiдбулась – як мати, вчений, керiвник, як жiнка. Адже 

сiм’я – то не лише спiльний дах над головою. То – насамперед духовна близькiсть 

(Ж, 94, 7). 

З актуалiзацiєю духовних, моральних i вiтальних, соцiокультурних 

цiнностей пов’язанi МТ-розповiдi спортивної тематики, як-от «На Олiмпiадi-

2012» (Ж, 12, 9). У них зберiгається публiцистичний стрижень – аксiологiчно 

маркованi вислови щодо оцiнки суспiльних проблем, ролi жiнки в суспiльствi 

(Подеколи здавалося, що перемоги нам потрiбнi, як лiки: Україна стомилася 

бути не прекрасною, нас ображають безробiття, бiднiсть, низька тривалiсть 

життя, заробiтчанство в далеких краях. Нам потрiбнi перемоги, бо ми, жiнки, 

народжуємо красивих, розумних дiтей для щастя), книжнi синтаксичнi структури 

(Як бачимо, спортсмени зробили вагомий внесок у загальнокомандний 

результат; На Олiмпiадi-2012... Олiмпiйська збiрна України посiла 14 мiсце в 

загальнокомандному залiку на лiтнiх Іграх 2012 року в Лондонi), використання 

прецедентих міні-текстів як засобiв пiдсилення авторитетностi думки (Але... Як 

казав Хемiнгуей, спорт учить вигравати, спорт учить програвати, спорт учить 

достойно жити), опора на засоби пiдсилення емоцiйностi – позитивно оцiнна 

лексика (Церемонiя вiдкриття i закриття Ігор були наповненi смiливими iдеями, 

захоплюючими протистояннями, яскравими змiнами сцен. Багато хто вважає, 

що надзвичайну атмосферу цих Ігор створювали також британська любов i 

вмiння веселитися, масовий фестивальний настрiй), актуалiзацiя засобiв апеляцiї 

до суб’єктивної думки читачiв – питальнi конструкцiї експресивного синтаксису 

(А ви, шановнi читачi, погоджуєтеся iз олiмпiйським чемпiоном, 



 77 

багаторазовим чемпiоном свiту в стрибках iз жердиною? Вам екiпiровка 

нашої збiрної сподобалася?). Цi засоби вiдбивають ключову особливiсть 

публiцистичного субконтенту – кореляцiю стандарту та експресiї. 

2.2.2. МЖ «нотатки». Цей жанр у журналi «Жiнка» був актуальним у 

40–80-х рр. ХХ ст. (‘нотатки – стислi записи, помiтки для пам’ятi; невеличка 

стаття, замiтка в газетi, журналi’ [ВТССУМ, с. 627]). Наскiльки точним є таке 

визначення, пiдказують проаналiзованi матерiали, в яких самi автори зазначають 

цей МЖ: «У Москвi i вдома (нотатки учасницi Всесоюзної наради працiвникiв 

промисловостi)» (РЖ, 55, 7), «Роботи вистачить на всiх» (РЖ, 88, 6) – публiкацiя 

iз рубрики «Ситуацiя», у прикiнцевiй частинi якої зазначено «Тепер стосовно 

листа, з якого почали цi нотатки» [дет. див. текст монографії: 137, с. 107-109]. 

Перший iз зазначених МТ у своїй структурi має змiстовi компоненти, в 

яких частинами подається iнформацiя про дiлову подiю суспiльної ваги, яку 

стисло узагальнює початкове словосполучення з обставинним змiстом «поїздки 

до Москви» – ефект занурення в ситуацiю разом iз суб’єктом розмови створюють 

сполуки з вказiвними частками, назвами часових перiодiв: i от я у вагонi; от i 

перон Київського вокзалу; нарада почалася о 10 годинi ранку; сповнена творчих 

думок, повернулася я з Москви на свiй завод (РЖ, 55, 7). 

Кожна з цих епiчних частин перемежована власне публiцистичними 

розповiдями про суспiльно-економiчну, суспiльно-полiтичну iнформацiю з 

дiлового форуму. Тому МТ насичений: 

1) суспiльно-полiтичною лексикою: Є в роботi нашого колективу i тi 

недолiки, про якi говорили на нарадi, але є й багато хорошого, а головне – здiбних, 

талановитих людей, якi своєю кмiтливiстю, високопродуктивною працею 

рухають вперед наше виробництво; Про рiшення наради говорили на загальних 

зборах робiтникiв i на нарадах iнженерно-технiчних працiвникiв. Вiд розмов 

перейшли до дiла; Спiльними зусиллями всього колективу ми будемо боротися 

за те, щоб привести в дiю всi резерви виробництва, добитися дальшого 

технiчного прогресу i загального успiху; 
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2) професiйно-виробничою, технiчною лексикою: Завод випускав ручнi 

паперорiзальнi машини марки...; В цеху складають картонорiзальну машину. 

Вона має близько 600 деталей. Одна з них – невелика пружина. Пружину цю 

треба було робити вручну; 

3) соцiально-економiчними лексикою i фразеологiчними сполученнями: За 

пiслявоєннi роки значно виросла культура нашого виробництва i 

продуктивнiсть працi робiтникiв; Соцiалiстичне змагання, пiднесення 

продуктивностi працi, поширення передового досвiду, боротьба за економiю 

металу – це стосувалось всiх нас, де б ми не працювали: на такому заводi-

велетнi, як «Уралмаш», чи «Запорiжсталь», чи на нашому невеликому 

пiдприємствi; Ця молода жiнка також подала кiлька рацiоналiзаторських 

пропозицiй. Одна з них спрямована на заощадження металу; випуск валової 

продукцiї; продуктивнiсть працi. 

МЖ «нотатки» має i елементи аналiтизму, на що вказують вiдповiднi 

словосполучення, самозапитання-актуалiзатори процесу мiркування: Пiд стукiт 

колiс менi добре думається; Як же працювати далi? Як типiзувати винахiдницьку 

думку робiтникiв? Фрагмент спогаду в МЖ «нотатки» виконує стилiстичну 

функцiю конкретизацiї iнформацiї про мiсце роботи i життєдiяльностi суб’єкта 

розмови: Подумала про завод, i вiдразу пiшли спогади. Згадалось, як ще у 1944 

роцi, в днi вiйни, приїхала я пiсля закiнчення Ленiнградського полiтехнiчного 

iнституту на Україну в маленьке зелене мiсто Ромни, на завод полiграфiчних 

машин. Інтимiзована репрезентацiя «свого» середовища (номiнацiї iз суфiксами 

пестливостi – маленьке, присвiйний iнтимiзувальний займенник — нашi: Хоч 

нашi Ромни знаходяться i далеко вiд наукових центрiв, ми тримаємо тiсний 

зв’язок з рiзними науковими установами. Вони охоче допомагають нам у шуканнi 

нового) привносить у власне публiцистичний МЖ емоцiйнiсть, пiдсилює думку 

про єднiсть спiльноти, що, до речi, вiдбиває i назва нотаток. 

Отже, МЖ «нотатки» в лінгвокультурологічному контентi жiночого 

журналу «Жiнка» – це невеликi за обсягом МТ. Особливiсть їхньої структури у 
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тому, що аналiз певної офiцiйної подiї супроводжують роздуми, мiркування, 

пояснення з публiцистичною експресiєю. 

2.2.3. МЖ «роздум». Як засвiдчують попереднi класифiкацiї (див. п. 1.3.2), 

такий МЖ майже не виокремлюють, окрiм змiшаного МЖ репортажу-роздуму у 

класифiкацiї В. Буряка [23]. Очевидно, вiн спорiднений з аналiтичними жанрами – 

стаття, огляд, коментар (класифiкацiя В. Д. Деркача [50]), що передбачають 

мiркування щодо певної подiї чи суспiльного явища. Утiм, роздум – ‘твiр або 

частина твору, де автор висловлює свої думки, переживання, почуття’ [ВТССУМ, 

с. 1050]. Як зауважує І. Л. Михайлин, родовими ознаками аналiтичних жанрiв 

(кореспонденцiї, статтi, рецензiї, огляду) є «встановлення журналiстом 

однотипностi фактiв i явищ i об’єднання їх в логiчний ряд; узагальнення їх, 

зiставлення з iншими, встановлення зв’язку мiж ними; оцiнювання ситуацiї i 

явища; постановка проблеми i виявлення її аспектiв; висловлення своїх 

пропозицiй щодо способiв розв’язання проблеми» [73, с. 58]. Беручи до уваги 

типологiю статей як жанрiв публiцистики, МЖ «роздум» спiввiдносимо з 

внутрiшньожанровим типом «проблемна стаття» [там само, с. 257]. Поштовхом до 

виокремлення МЖ «роздум» стали й пiдзаголовки на зразок роздуми робiтницi до 

статтi «Це дивовижне незрiвнянне почуття» (РЖ, 85, 8). Інтенцiю до мiркування 

виказують i назви статей, як-от: «Ярмарок: нашi ролi i долi» (Ж, 96, 8), «У черзi за 

роботою» (Ж, 96, 7). 

МТ МЖ «роздум» можуть не мати сюжету, послiдовних змiн подiй, 

натомiсть публiкацiя мiстить формулювання соцiальної проблеми, як-от у таких 

констатацiйних реченнях: Українськi жiнки заполонили базари ближнього й 

далекого зарубiжжя (Ж, 96, 8), Знайти роботу в Уманi сьогоднi просто 

неможливо (Ж, 96, 7), І ось нарештi робота в цеху, самостiйна робота (РЖ, 85, 

8). Саме зачини вже є першими репрезентантами соцiально-економiчних, 

духовно-культурних та інших ЛІЦ. 

Серед основних жанрових ознак аналiзованих МТ вiдзначаємо: 

1) лексико-фразеологiчнi засоби зв’язку мiкротем статтi-роздуму. 

Наприклад, взаємозамiннi номiнацiї жiнки (українськi жiнки, жiноча братiя), 
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торговельних вiдносин («комерцiя», спекуляцiя), назви локацiй подiй (базар, ложа 

«ярмарку», розцяцькований кiоск, «сорочинський» ярмарок; Умань; мiсто з 100-

тисячним населенням; старовинне мiсто, де протiкає оспiвана в народних пiснях 

славна колись рiчка Ятрань); 

2) поєднання в мiкроконтекстах вставних слiв i присудкiв, цiлих зворотiв 

iз семантикою мiркування, роздуму, оцiнки (На жаль, бiльшiсть не знайшла 

лiпшого виходу, як зайнятися торгiвлею, тобто перепродажею [тут і далі в 

цитатах зберігаємо написання і словоформи відповідно до оригіналів. – М. М.] 

скуплених в iнших регiонах товарiв. Чому «на жаль»? Бо чимало новiтнiх 

перекупщикiв дуже швидко зазнали гендлярського краху через бiднiсть землякiв 

(Ж, 96, 7); Це, гадаю, передусiм – професiя, якою ти досконало володiєш i яка 

потрiбна суспiльству; бажання i вмiння працювати там, де буде необхiдно (РЖ, 

85, 8); І з цим важко не погодитися (Ж, 96, 7)); стилiзованi як запитання до себе 

синтаксичнi одиницi (А де ж воно вiзьметься, гарне й модне, якщо кожен на 

своєму робочому мiсцi не буде його виробляти? (РЖ, 85, 8)); причиново-

наслiдковi складнопiдряднi речення (Якщо спецiалiст поганий, вiн не любить i не 

поважає професiю, i, отже, йому треба її помiняти. Чим ранiше це буде 

зроблено, тим краще для людей i для нього самого (РЖ, 85, 8)); 

3) лексико-фразеологiчнi засоби оцiнювання ситуацiї i явища: 

– оцінні прикметники (Приземлюючи її на кожнiм кроцi привидом нової 

жiночої «професiї» – вимушеної, небажаної, – перекресленого сiрою буденнiстю 

життя ще одного свiтлого чийогось сподiвання (Ж, 96, 8)); 

– абстрактнi номiнацiї, фраземи на позначення соцiальних, морально-

етичних явищ, почуттiв, переживань (Спочатку ця «комерцiя» дратувала, 

викликала у мене обурення. Згодом — жалiсть. І острах: а раптом узавтра 

доведеться взятися за неї й собi? (Ж, 96, 8); Життя змушує шукати шляхiв 

самовиживання, з котрих спекуляцiя (назвiмо речi своїми iменами) – один iз 

найпевнiших i найлегальнiших засобiв (Ж, 96, 8); Прикро. Прикро й соромно 

виробляти те, з чого зроблять погану рiч, витрачати на нього сили i час, 

одержувати за таку роботу зарплату (РЖ, 85, 8); Очоливши пiдприємство в 
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часи непевностi й занепаду, вона почала наполегливо шукати виходу (Ж, 98, 7), 

Щемить серце Наталiї Олександрiвни та її колег й через те, що, по сутi, 

працюють вони не на вiтчизняний ринок, i престижне слово «експорт» вiдлунює 

для них аж нiяк не гордiстю (Ж, 96, 7); 

– лексика з негативним (Зазнавши поразки у пошуках роботи на мiсцевих 

пiдприємствах, зневiрившись у можливостях бiржi працi, 1800 iз них уже 

вiдкрили власну справу (Ж, 98, 7); На такому ґрунтi виростає нехiть до роботи i 

зневага до робiтничих професiй (РЖ, 85, 8)) чи позитивним аксiологiчним 

наповненням (Нашi – це вiдривниця Наталя Іванiвна Іванова, досвiдчена ткаля, 

сердечна людина i наставниця в цеху, i помiчник майстра Іван Григорович 

Денисов, завжди врiвноважений i добросовiсний (РЖ, 85, 8), з контрастивною 

семантикою в одному висловленнi (Одним допомагає вижити, iншим – 

нажитися. Тому й дiлиться жiноча братiя на офiцiйних i стихiйних базарах 

надвоє: як день i нiч, свiтло й тiнь (Ж, 96, 8)); 

4) синтаксичнi прийоми пiдсилення експресивностi: 

– повтор однотипних за структурою речень (Тому й дiлиться жiноча 

братiя [...] на тих, котрим не вистачає на iномарку чи на ще одне помешкання, 

й тих, кому – на хлiб насущний. На тих, що сидять у розцяцькованих кiосках чи 

оплачуваних «ложах» ярмарку з дорогими iмпортними товарами, й тих, котрi 

безпритульно тiсняться на велелюдних перехрестях з кiлькома капустинами, 

розкладеними долi, чи батонами в руках. На тих, хто впевнений у собi, 

захищений звiдусiль i мiлiцiєю, й рекетом, i на тих, котрi панiчно наляканi ними 

– невiдомо ким бiльше. На тих, що настирно рекламують свiй товар, i тих, що 

прагнуть залишитися якомога менш помiтними, аби – не приведи, Господь! – не 

спаленiти пiд поглядом знайомого... (Ж, 96, 8); Цiнується воно [ремесло. – М. М.] 

й тепер. Хто хоче шити одяг у майстра середньої руки? Хто хоче читати 

книгу, написану сiро i нецiкаво? Хто хоче довiрити своє життя посередньому 

лiкарю? (РЖ, 85, 8)); 

– парцеляцiя синтаксичної одиницi з метою актуалiзацiї кожного 

компонента (Жiнки, жiнки, жiнки... З пирiжками й книжками. Вiдеотехнiкою й 
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бiлизною. Пiд палючим сонцем i холодним дощем. З дипломами i без них. У 

натовпi електрички й просто неба. Надриваючись з валiзами й ще раз 

«вiдпрацьовуючи» зарплату, видану на рiдному пiдприємствi взуттям, 

люстрами, пральним порошком, цигарками й замками-блискавками (Ж, 96, 8)), з 

метою вiдокремлення нового аргументу (Та директора i її колег непокоїть iнше. 

Українськi пiдприємства, в тому числi й їхнє, що їх орендують iноземнi 

iнвестори, потрапляють в економiчну залежнiсть, втрачають право на 

самостiйнiсть (Ж, 96, 7)); 

– нанизування синтаксичних структур, семантично зв’язаних з першою як 

основним аргументом (Розумiла: це все всерйоз. Це не практика, де за все, що ти 

зробив, вiдповiдає наставник. Тут нiчиєї широкої спини не буде, не буде 

потурання i скидок. Все. Навчання закiнчилось. Тепер – працюй (РЖ, 85, 8)); 

5) аргументи – цитати, покликання на думки авторитетiв, офiцiйних осiб, 

кiлькiснi показники: Немає Гоголя на нашi «сорочинськi» ярмарки, що вирують 

чи не на кожнiй вулицi й перехрестi (Ж, 96, 8); «Хочеш мати роботу – працюй!» – 

оптимiстично радять американцi (Ж, 96, 7); ...Кажуть, бiда навчить – i млинцi 

пекти, i горшки лiпити (Ж, 96, 7), Розпач, кажуть, поганий порадник (Ж, 96, 

7), – Ми постiйно обговорюємо на нарадах проблему безробiття, – говорить 

голова Уманської ради та виконкому мiської ради народних депутатiв 

Ю. І. Бодров. – Проте, щоб його позбутися, треба усунути першопричини, що 

викликали це явище (Ж, 96, 7); Серед зареєстрованих на працi їх переважна 

бiльшiсть – понад 75 вiдсоткiв (Ж, 96, 7); 

6) диференцiацiя аргументiв за порядком: ...вона визначить, чи й справдi я, 

Зоя Ковшова, чогось варта. Не осоромити батькове прiзвище перед людьми – це 

було перше завдання, яке стояло передi мною. А друге – вiдчути свою силу, якщо 

я її маю, здобути впевненiсть, мiцно стати на ноги (Ж, 85, 8). 

Серед стилiстичних засобiв МЖ «роздум» – маркери публiцистичного 

субконтенту: 

1) суспiльно-полiтична, соцiально-економiчна, дiлова лексика: Закон про 

зайнятiсть населення в Українi може гарантувати тим, хто опинився у 
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вимушенiй скрутi, виплату на термiн вiд трьох мiсяцiв до трьох рокiв (залежно 

вiд конкретних обставин); працездатне населення, безробiття; Проте 

протягом короткого часу змогли закупити iмпортне обладнання, розширити 

виробництво i, вiдповiдно, дали роботу людям (Ж, 96, 7); Через рiк менi 

присвоїли звання ударника комунiстичної працi, якщо спочатку я хвилювалася, 

чи гiдно утверджусь у званнi ткалi, то тепер на порядку денному стояла iнша 

проблема: не здати позицiй (РЖ, 85, 8); 

2) використання метафоричних засобiв, порiвнянь, сталих виразiв з метою 

емоцiйного впливу, посилення експресивностi в оцiнцi соцiальних явищ: Справдi, 

вимоги Закону про зайнятiсть на тлi загального занепаду економiки нагадують 

вiйну з вiтряками (Ж, 96, 7); Найбiльша, злоякiсна формальнiсть – це 

формальнiсть у роботi з молоддю (РЖ, 85, 8); «не можеш купувати – спробуй 

продавати» (Ж, 96, 8); 

3) актуалiзацiя прийому асоцiативно-образного зiставлення на основi 

засобiв iз вiдомих творiв художньої лiтератури: Поки що сотнi подiбних 

«Роксолан» [однойменне пiдприємство в Уманi. – М. М.] потрапляють у 

«полон», стаючи «бранками» iноземних орендаторiв та iнвесторiв. А «козак» в 

особi власної держави, – той, що мав би визволити їх з нього, схоже, не дуже 

цим i стурбований, забувши, що за всi найщирiшi «заморськi дари» треба 

платити (Ж, 96, 7); 

4) посилення синтаксичних засобiв емоцiйно-експресивного впливу на 

читача: Навiть тi, хто охоче й успiшно втягувався у неї – вони що, мрiяли 

торгувати з дитинства? Скiльки нездiйсненних покликань сховано пiд чорне 

сукно життя! Скiльки мрiй, сподiвань! (Ж, 96, 8); 

5) розмiщення в кiнцi статтi-роздуму основного узагальнювального 

аргументу, нерiдко з сугестивним компонентом: Тож працюймо, якщо хочемо 

жити краще (Ж, 98, 8); Це просто необхiдно робити. Це i робилося усюди, якби 

кожен на своєму робочому мiсцi вiдчував себе справжнiм господарем (РЖ, 85, 8). 

Отже, уналежнення частини МТ до МЖ «роздум» пов’язане з окресленням 

їхнiх специфiчних функцiй – впливу, поширення iнформацiї, виховної, цiннiсної 
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орiєнтацiї, соцiальної оцiнки. Аналiтизм контекстiв спричинює актуалiзацiю 

елементiв стилiстичного синтаксису, аксiологiчностi мови журналiстiв чи 

дописувачiв. 

2.2.4. МЖ «портретне інтерв’ю з відомою особою». На нашу думку, цей 

МЖ, на вiдмiну вiд усiх iнших, є таким, що бурхливо розвивається. Залежно вiд 

стилiстики подання диференцiюють кілька різновидів iнтерв’ю (див. 1.3.2). 

Здебiльшого iнтерв’ю в журналi «Жiнка» структурують так, що вони мiстять 

послідовно розташовані складники. Як вже зазначалося вище, МЖ «iнтерв’ю» 

диференцiюють вiдповiдно до потреб читачiв, зокрема жiнок, у медiйнiй чи 

свiтськiй iнформацiї. Такi МТ, на переконання А. Г. Шиліної, «формують 

позитивне сприйняття iнтерв’юйованих жiнок i чоловiкiв» [274, с. 176].  

Зацiкавлення певними особами стимулює до органiзацiї та опублiкування 

«iнтерв’ю з вiдомою особою у сферi культури та мистецтва» (інформацiйнi та 

дiловi, зокрема й проблемнi, iнтерв’ю будуть предметом аналiзу в контекстi 

вивчення медiйної специфiки офiцiйно-дiлового субконтенту (див. п. 3.3.6; 3.4.3)).  

Такі МТ, що  привертають увагу до людини приватної, мiстять нерiдко 

питання, орiєнтованi на розкриття iндивiдуальних рис характеру, особистiсних 

переживань поза виконанням службової дiяльностi. Соцiокультурна особистiсть 

як центр iнтерв’ю цiкава читачам i як певна iндивiдуальнiсть, що живе буденними 

переживаннями, має широке коло зацiкавлень поза основною роботою. Тому в 

журнальних iнтерв’ю, тим бiльше в жiночому часописi, є текстовi сегменти, 

означенi в характерних комунiкатах – звертаннях-зацiкавленнях на зразок: – 

Володимире, розкажiть, будь ласка, нашим читачам трiшки про свою родину; 

– Пане Володимире, читачi знають вас як письменника, сценариста, поета-

пiсняра (Ж, 92, 6); – А як вашi домашнi ставляться до такого тривалого 

«аврального режиму»? (Ж, 94, 2). У такий спосіб до будь-якого тексту iнтерв’ю 

додається портретний сегмент, що означує публiцистичний образ жiнки/чоловiка. 

Як правило, питання стають органiчними в iнтерв’ю, випливають зi змiсту 

повiдомлення iнтерв’юера, пор.: реплiка про родиннi цiнностi (Особисто я за те, 

щоб у кожнiй родинi було принаймнi четверо – як у нас з чоловiком – дiтей) 
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спонукає до вербалiзацiї комунiкативної iнтенцiї кореспондента: «Розкажiть 

трохи про своїх дiтей», «Не важко з чотирма?» (Ж, 94, 2).  

У прикiнцевих дiалогах актуалiзуються ЛІЦ публiцистичного образу 

жiнки (– Жiнка так багато може? – Жiнка, повiрте... жiнцi, може все. – Це 

добре чи не дуже? –Часом добре, а часом... Кожнiй iз нас так хочеться, щоб 

сильнiшим був чоловiк, який поруч, щоб хай не левову, та все ж добру частку iз 

того «всього» вiн брав на себе (Ж, 12, 8)), морально-етичнi, соцiально-

психологiчнi ЛІЦ: (У мене правило з дитинства, вiд бабусi: якщо тобi щось не 

подобається в людинi – чоловiковi, дитинi, спiвробiтниковi – насамперед 

замислись над власного поведiнкою (Ж, 94, 2); – Мабуть, я завинив перед ними 

[синами. – М. М.], бо недостатньо придiляв їм уваги. Щиро вдячний дружинi, 

дiдусям, бабусям, що дали їм головне – привчили до працi, виховали їх чемними, 

сформували вмiння усмiхнутися людинi, пiдтримати її в скрутну хвилину... 

(Ж, 10, 6). 

Основна комунiкативна iнтенцiя аналiзованого МЖ – дати iнформацiю 

про особистiсть, а тому МТ так чи iнакше «виказує» мовнi звички, цiннiснi 

орiєнтири респондента. 

За структурою цей рiзновид iнтерв’ю має вступ (лiд), основну частину й 

кiнцiвку. Основна частина журнального iнтерв’ю якраз i мiстить певнi маркери 

мовної особистостi iнтерв’юера та респондента. 

Щодо лiдiв, то в рiзних МТ вони рiзняться за розмiром: вiд 6 до 25 рядкiв. 

Їхнє призначення – презентацiя особистостi, знаменитостi: 

– за сферою діяльності: Багато хто ще й до сьогоднi вважає, що вiн – 

композитор, а вiн — поет. Поет-пiсняр (Ж, 95, 9); Не раз доводилося чути 

задушевний спiв нашого земляка, а нинi солiста Великого театру в Москвi 

Олександра Циліника (Ж, 09, 2); 

– за визначними заслугами, маркерами чого є поняттєвi означення 

(популярний, професiйний), експресивнi дiєслова (полонив), характеризувальнi 

описовi звороти: І пiснi на його вiршi такi популярнi, що деякi з них вже 

сприймаються як народнi (Ж, 95, 9), Професiйнi ж актори, актори за 
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покликанням не дають зачерствiти нашим душам, допомагають знайти 

вiдповiдi на наболiле (Ж, 95, 10); Бас артиста полонив увесь величезний зал – i 

глибиною мрiї, i широчiнню серця (Ж, 09, 2) i под.; 

– за варiантами номiнування особи: Рудий, Юрiй, Юрiй Рибчинський, пан 

Юрiй (Ж, 95, 9), Ада Роговцева, Ада Миколаївна, Роговцева (РЖ, 70, 6). 

Стереотипною є кiнцева частина iнтерв’ю. Це клiше-констатацiя 

органiзатора комунiкацiї: Розмову вела Милана Ісламова (Ж, 96, 9), Розмовляла 

Ніка Крижанівська (Ж, 09, 2). Або ж це прiзвище журналiста. 

Провiдна роль в органiзацiї iнтерв’ю з вiдомою особою належить 

журналiстовi, який формулює питання. Однi iнтерв’ю мають два питання-

стимули, тобто орiєнтованi на переважання монологiчної форми розповiдi 

особистостi про себе i свою творчу дiяльнiсть, iншi – вiд 6 до 20, тобто 

орiєнтують спiврозмовника на короткi вiдповiдi на широке коло питань. Серед 

них засвiдчуємо такi рiзновиди: 

а) анкетнi, спрямованi на презентацiю основних етапiв у особистому життi 

митця: Ти закiнчив школу з медаллю?, Як познайомився зi своєю дружиною? (Ж, 

96, 9); Ось стiльки рокiв спливло, подiй всiляких у життi вiдбулось, а 

пригадується вам, коли все почалося, коли народилася перша пiсня? (Ж, 95, 9);  

б) спрямованi на отримання iнформацiї про особистi вподобання видатної 

особистостi: А готувати любите?, Кому зi спiвакiв вiддаєте перевагу?, Не можу 

не запитати про ваш стиль одягу. Помiтив, що вiддаєте перевагу класичному, 

Яку пору року любите?, Чи вiдвiдуєте кiнотеатри?, А спортом займаєтеся?, Чи 

дотримуєтеся певної дiєти? (Ж, 95, 10); 

в) спрямованi на актуалiзацiю гендерних стереотипiв: За що любиш 

жiнок? (Ж, 96, 9); 

г) щодо професiйної дiяльностi, джерел творчостi: Хто Вам прищепив 

любов до пiснi? (Ж, 09, 2); Як ви пояснюєте такий успiх спектаклю?, Якi плани на 

найближчий час?, Якi плани щодо кiно?, Що вас захоплює в будь-якiй ролi? (РЖ, 

70, 6); Як завжди, шанувальницi вашої творчостi цiкавляться творчими 
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планами... (Ж, 95, 9); Чи не мрiєте про власний театр одного актора?, Акторами 

стають по-рiзному. Яким був ваш шлях?, А яка ваша улюблена роль? (Ж, 95, 10); 

ґ) констатація проблеми як мiкротеми, до якої переводить респондента 

журналiст. В одних випадках респондент продовжує i розвиває думку, даючи, з 

погляду кореспондента, вичерпну вiдповiдь, що уможливлює його перехiд до 

наступного питання анкети: – Часто дiти стверджують себе саме 

негативними вчинками, аби лиш показати, що вони не бояться дорослих... – У 

мене була можливiсть ствердити себе хорошими вчинками. До речi, такий вибiр 

завжди iснує (Ж, 96, 9). В iнших випадках кореспондент i респондент ведуть 

бесiду, в якiй оцiнка кореспондента може ставати стимулом для народження нової 

реплiки респондента (прийом пiдхоплення спiврозмовника), як-от: – Ви молода й 

уже вiдома актриса... – Я люблю свою справу. І добре усвiдомлюю: якщо не 

ставити планки вимог високо, то максимального результату не досягти нiколи. 

Щоб професiйно розвиватися, треба постiйно вдосконалюватися, працювати 

над собою. За цим правилом i живу. – Нелегке ваше життєве кредо. Як на мене, 

вам, такiй тендiтнiй, вiдкритiй, делiкатнiй, непросто торувати шлях у 

мистецтвi... – У кожного вiн свiй... Не скажу, що мiй шлях був легким, але я 

долала його, залишаючись вiрною самiй собi. Це для мене дуже важливо. Адже 

вiд того, чи прагнеш досконалостi, чи намагаєшся стати особистiстю, 

залежить сценiчне життя (Ж, 95, 10). 

МЖ «iнтерв’ю з вiдомою особою у сферi культури та мистецтва» має 

кiлька жанрових особливостей: 

а) актуалiзовану культурно-мистецьку лексику: З режисером ток-шоу 

Свiтланою Волковою ми прагнули створити таку передачу, в якiй би дiти 

навчалися висловлювати власнi думки, долали комплекси, стереотипи (Ж, 96, 9); 

Так, я викладаю акторський курс. І бачу, що дуже часто студенти не уявляють 

собi, що чекає їх у майбутньому (Ж, 95, 10);  

б) лексику зi сфери психологiї, етики та моралi: Я емоцiйна, але водночас i 

стримана людина. Це нелегко, тому досить часто було менi, м’яко кажучи, 
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незатишно (Ж, 96, 9); – Одержимiсть. До речi, ця риса приваблює мене дуже i в 

моєму чоловiковi (РЖ, 70, 6): 

в) назви творiв мистецтва: Щодо моїх пiсень, то вони мов дiти. Всi їх 

люблю однаково. І «Крик птаха», i «Ой летiли дикi гуси», i «Дев’ятий клас», i 

«Минає день», i «Цей дощ надовго»... (Ж, 95, 9); Я спiвав «Севастопольський 

вальс», «Прощайте, скалистые горы», «Раскинулось море широко», «Ой, чий то 

кiнь стоїть», «Рiдна мати моя», «Реве та стогне Днiпр широкий» (Ж, 09, 2); 

г) iмена акторiв, спiвакiв, дiячiв української та свiтової культури: Я 

щасливий, що доля познайомила мене з такими спiваками, як Юрiй Гуляєв, Йосип 

Кобзон, Олександр Малiнiн, Тамрiко Гвардцителi... Народ, мабуть, нiчого так не 

шанує, як гарну пiсню. Для українця вона не лише розрада, а це й iсторiя роду, i 

лiтопис страждань, i сповiдь душi (Ж, 95, 9); Приїжджаючи до мене в Москву на 

Новий рiк та День перемоги, бачить мене в колi знаменитих людей — Валентини 

Толкунової, Бориса Штокалова, Євгена Нестеренка, Зураба Соткiлави... (Ж, 09, 

2); 

ґ) використання покликань на авторитети: А Лесь Танюк поважно 

зазначив: – Юра Рибчинський – це щось абсолютно нове, абсолютно талановите 

й страшенно несподiване. Йому часто закидають, що починав писати 

росiйською мовою. А я ось згадую: i Микола Кулiш починав писати росiйською 

мовою, а потiм став класиком (Ж, 95, 9); 

д) використання принагiдних коротких описiв зовнiшностi митця: І що, ви, 

молода i вродлива, погодилися? (Ж, 95, 10); Наша спiврозмовниця замислюється, 

потiм пiднiмає свiтлi очi (РЖ, 70, 6); 

е) опертя на публiцистичнi образи, оцiнки: А коли вiдлунають оплески чи 

закiнчиться репетицiя, вiн повернеться в своє реальне життя з його турботами, 

радiстю й печаллю, але в його душi завжди паралельно звучатиме висока нота, 

котру хотiлося б взяти, продовжуватиметься постiйна робота розуму й серця 

(Ж, 95, 10). 

Вiдзначаємо i те, що МТ аналiзованого МЖ вiдбивають певнi ЛІЦ:  
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– гендернi (Ранiше звертав увагу здебiльшого на зовнiшнiсть. Вдача, 

характер були нiби доповненням. А зараз... Мене вражає щирiсть людини, її 

«справжнiсть» (Ж, 96, 9); Захопила мене моя героїня. Багатопланова i дуже 

жiночна. У неї закладенi здавалось би несумiснi полюси: лiричнiсть i героїзм, 

нiжнiсть i вiдчайдушнiсть, жiноче кокетство i рiшучiсть (РЖ, 70, 6));  

– україноцентричнi (Хотiли, щоб вона була веселою, адже в Українi 

завжди шанували гумор, дотепне слово (Ж, 96, 9); Народ, мабуть, нiчого так 

не шанує, як гарну пiсню. Для українця вона не лише розрада, а це й iсторiя 

роду, i лiтопис страждань, i сповiдь душi (Ж, 09, 2); З найбiльшим задоволенням 

я спiваю вдома. Особливо нам подобаються українськi народнi пiснi (РЖ, 70, 6); 

зовсiм нещодавно отримав заслуженого артиста України. Це радiсно i дуже 

вiдповiдально. Часто на концертах виконую мамину улюблену пiсню 

«Чорнобривцi» i завжди згадую своє дитинство, росянi свiтанки, квiтучi сади 

Херсонщини... Чорнобривцi ж ростуть по всьому свiтовi, але у рiдному краю 

вони неповторнi, бо бережуть тепло рiдних рук... Хоч би де я був, хоч би на яких 

великих сценах спiвав, а завжди пам’ятаю маминi слова: «Спiвати треба 

серцем...» (Ж, 09, 2)). 

Отже, МЖ «iнтерв’ю з вiдомою особою» актуалiзують публiцистичнi 

образи жiнок i чоловiкiв як представникiв певних соцiокультурних об’єднань, 

засвiдчують цiннiснi орiєнтацiї спiльноти в конкретнi промiжки її iсторiї, 

утримують позитивне аксiологiчне налаштування субконтенту. 

2.2.5. МЖ «обкладинка». Як i власне мовний матерiал, обкладинка 

журнального видання – дзеркало соцiальної групи, на яку вiн розрахований, її 

iмiджевих ознак у певнi перiоди життя соцiуму. Крiм символiчного вiзуального 

коду, закрiпленого за кожною обкладинкою, вона мiстить (хоч i не завжди) ЛІЦ – 

естетичнi, соцiально-економiчнi, моральнi, гендернi тощо. У такому разi МЖ 

«обкладинка» вiдображає типовi для часу виходу журналу, для суспiльної 

атмосфери, для соцiальної групи, способу її дiяльностi (праця, навчання, 

вiдпочинок, догляд за собою i кимось, здоров’я, мiжособистiснi стосунки, 

презентацiя когось чи чогось тощо), загалом – для української культури –явища. 
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Що стосується МЖ «обкладинка» журналу «Жiнка», то його вербальний 

компонент складається з висловлень цiннiсної орiєнтацiї з такими ЛІЦ: 

– гендерними: Чоловiки! Схилiться перед нею в пошанi й захопленнi! Вона 

– переможе! (Ж, 99, 5); Єдине цiле: Жiнка i Весна – найдосконалiше творiння 

свiту! Коли й меча торкається Вона – Крiзь меч сталевий проростають квiти! 

(Людмила Гнатюк) (Ж, 06, 5); Земних красунь сузiр’я дивне/ Чи здатнi змалювать 

слова?/ І серед них – оця чарiвна/ «Мiс Жiнка» – 2002»./ А Рiк Новий – творець 

Фортуни/ Новi запалює зiрки.../ Кого iз вас, читачки любi,/ Увiчнять «Жiнки» 

сторiнки? (Ж, 03, 1). Акцент на оцiнних епiтетах та номiнацiях осiб (пошана, 

захоплення, найдосконалiша, чарiвна, люба, красуня) щодо публiцистичного 

образу жiнки бiльш виражений у виданнях кiнця 90-х рр. ХХ ст. – початку 2000-х 

рр.; 

– соцiально-економiчними: Дорогi подруги! Смiливiше опановуйте 

технiку! Поповнюйте ряди сiльських механiзаторiв – послiдовниць Парасковiї 

Ангелiної! (РЖ, 72, 4); Працювати хочу i вмiю (РЖ, 88, 11). З таким вербальним 

рядом пов’язанi iнтенцiї актуалiзувати ЛІЦ ‘працьовитiсть, любов до працi’, 

‘соцiальна й гендерна рiвнiсть’; 

– суспiльно-полiтичними, україноцентричними: Боже, великий, єдиний! 

Нам Україну храни! (РЖ, 91, 8); 

– соцiокультурними: День учителя – щодень! (РЖ, 88, 10); І знову 

вересень (РЖ, 88, 9); 

– фiзичними (вiк людини): Довiряйте нам, молодим (РЖ, 88, 10); О будь 

благословенна, юносте! Благословеннi будьте травень i весна!.. (РЖ, 91, 5). Цей 

ЛІЦ до 90-х рр. ХХ ст. тiсно взаємодiє з суспiльно-полiтичним (молодь – 

перспектива держави): ЛКСМУ – 50. Зi святом вас, юнi! (РЖ, 69, 6); 

– морально-етичними: щастя (Що потрiбно для щастя? Тихе надвечiр’я, 

сонячний ранок, рiдний дiм, мамина незрадлива усмiшка, розважливе батькове 

слово. Дорога. Кiнь, як певнiсть того, що збережемо те, що мусимо зберегти в 

цьому свiтi... Усе це – щастя. Хай не скупим видасться на нього рiк новий! (РЖ, 

90, 1); Хто скаже, що воно таке – жiноче щастя? Може, весна? Березень... 
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Передчуття кохання?.. (Ж, 01, 3)); щаслива доля (Без страху та упереджень 

творiть власну долю. І хай вам у цьому допомагають чоловiки та ... зорi (Ж, 99, 

2)), духовнiсть (Немов новонародженi немовлята, жадайте чистого духовного 

молока, щоб вирости вам на спасiння... (Ж, 99, 1)); доброта (Хай добро нас усiх 

єднає (Ж, 01, 4)); спiвчуття, вiдповiдальнiсть, вiра (Свiча Поминальна i свiча 

Надiї... 26 квiтня полум’я їхнє в кожному нашому домi зiллється в одне полум’я 

Вiри! Ми будемо жити! І нiколи бiльше не допустимо нових чорнобилiв, не 

завдамо рiднiй землi, дiтям, нашим далеким нащадкам страждань i мук... (РЖ, 

91, 4)); 

– вiтальними: жiнка (З весною i святом вас, дорогi жiнки! (РЖ, 91, 3)); 

життя, мир (Травень, мир... (РЖ, 90, 5); І травень зелений,/ i мир на землi,/ i 

усмiх дитини... / Це все – перемога (РЖ, 88, 5); Чарiвнiсть травня. Чарiвнiсть 

юностi (Ж, 01, 5)); материнство, батькiвство, затишок (І сняться мамина 

усмiшка й татове плече, з якого вiн, малий, хоче злетiти, аби побачити i 

збагнути свiт... Хай усе буде так насправдi! Соняшники – жовтими. Мамина 

усмiшка – доброю. Татове плече – надiйним. А свiт – затишним (РЖ, 91, 6)). 

Одним iз засобiв сугестiї є використання прецедентних міні-текстів – 

цитат вiдомих загаловi письменникiв, поетiв, висловлень з фольклору, що 

пiдсилюють авторитетнiсть мовно-художнього узагальнення, ефект емпатiї, 

експресiю МЖ «обкладинка». З цим рiзновидом висловлень також пов’язанi 

певнi ЛІЦ: 

– вiтальнi – краса пори року (От i травень прийшов./ Здрастуй, травню 

веселий!/ У зелене святкове вбрання/ Одяглись дерева,/ Стали теплими днi,/ 

Заливають все сонячнi зливи,/ І назустрiч веснi/ Кожний серце своє одкрива 

(Володимир Сосюра) (РЖ, 90, 5); Стояла я i слухала весну. Вона менi багато 

говорила... (Леся Українка) (Ж, 93, 4)), кохання (Так нiхто не кохав./ Через тисячi 

лiт лиш приходить подiбне кохання./ В день такий розцвiтає весна на землi/ І 

земля убирається зрання... (Володимир Сосюра) (Ж, 97, 5); Обдаруй мене 

коханням рясним. Не дивися на мене так полохливо. Мною, може, ти тiльки 

снив. – Я чекаю тебе, увiйди в моє диво (Олександр Матiйко) (Ж, 03, 5); Як у небi 
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молодому/ Мiсяць перснем засiя,/ Голубим по голубому/ Напишу тобi: «Моя» 

(Борис Олiйник) (Ж, 08, 3); ...Так будь же зi мною,/ Як лiто з весною,/ Щоб сонце 

свiтило i зорi яснi,/ Щоб руки спiвали, Щоб руки шептали/ Таке щось чарiвне i 

миле менi (Євгенiя Лещук) (Ж, 03, 10)), любов до життя (Я дерево, я снiг, я все, що 

я люблю./ І, може, це i є моя найвища сутнiсть (Лiна Костенко) (Ж, 99, 12)); 

– суспiльно-полiтичнi: Скажiть нам, Ленiн, ми – Яких ви ждали, Ленiн?! 

(Андрiй Вознесенський) (РЖ, 88, 4); 

– естетичнi: Поезiя – це завжди неповторнiсть,/ Якийсь безсмертний 

дотик до душi (РЖ, 90, 3); 

– соцiокультурнi: Я сьогоднi безмежно щаслива./ Я вiтаю вас, друзi 

шкiльнi!/ І емоцiй хвилююча злива/ Не дає говорити менi (Вiолетта Дворецька) 

(Ж, 03, 9); Щедрий вечiр, добрий вечiр,/ Добрим людям на здоров’я! (РЖ, 91, 12). 

Упродовж тривалого часу (кiлька десятилiть) журнальний контент 

об’єднувало гасло офiцiйного дискурсу влади «Пролетарi усiх країн, єднайтеся!». 

Змiни суспiльно-полiтичних цiнностей знiвелювали цей соцiальний акцент й 

актуалiзували iнший, україно- й гендерноцентричний, – «І буде син, i буде мати» 

(Тарас Шевченко) (кiлька номерiв з травня 1992 року), що вiдповiдає духовi, 

одному з основних ЛІЦ видання – матiр, материнство. 

Медiйний текст МЖ «обкладинка» має т. зв. продовження у ширшому 

текстовому вираженi – у МТ МЖ «розповiдь», «iнтерв’ю з вiдомою особою», 

«портретний нарис», тобто компоненти власне публiцистичного i художньо-

публiцистичного різновидів субконтенту тiсно переплетенi. Цi МТ об’єднує 

рубрика «На нашiй обкладинцi». Вони мають публiцистичнi експресивнi назви – 

«Висока нота» (РЖ, 83, 4), «Щасливий початок» (РЖ, 79, 11), «Жiнка на бiлому 

конi, або хрещена мама сирiт» (Ж, 93, 11) тощо. 

Кожний iз таких МТ мiстить стислу iнформацiю про причини публiчної 

уваги до особистостi: трудова державна вiдзнака (Аж тут подзвонили з району. 

«Чули? Ваша Софiя — повний кавалер Трудової Слави. Щойно Указ передали...» 

Секретар пальто на плечi i через село – до хати Шевчукiв (РЖ, 83, 4)); набуття 

партiйностi (А ще – i це величезна подiя в життi Нiни Артин – недавно її 
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прийняли кандидатом у члени КПРС. Це значить, що працювати доведеться ще 

сумлiннiше, жити так, щоб у всьому бути гiдною високого звання комунiста (РЖ, 

79, 11)); активна соцiальна позицiя (Цю жiнку знають не лише в Харковi, в Українi, 

а й у близькому та далекому зарубiжжi. Знають її затишне кафе на Пiвденному 

вокзалi в Харковi, про її благодiйну, я б навiть сказав, подвижницьку дiяльнiсть 

(Ж, 93, 11)). 

Використання МЖ «портретний нарис» для репрезентацiї обкладинкового 

iмiджу пов’язане з тим, що такi МТ поєднують ознаки художнього та 

публiцистичного стилiв. 

З погляду насичення засобами художнього зображення вiдзначаємо 

емоцiйнiсть, художню образнiсть. Зокрема, у портретних нарисах є: 

а) короткi настроєвi описи зовнiшностi, що спираються на стилiстичнi 

функцiї епiтетiв, абстрактних iменникiв: Здається, дiвчата переважають. Може, 

враження це вiд того, що на Днiпропетровському радiозаводi усi вони гарнi, 

стрункi, модно вдягненi. Та навiть у цьому барвистому потоцi Нiна Артин 

привертає увагу своєю ставнiстю, вродою, життєрадiснiстю (РЖ, 79, 11), 

Чомусь пригадала маму молодою. Ось iде ненька з ферми – бiла хустинка 

трiпоче кiнчиками вiд швидкої ходи, складки барвистої спiдницi весело 

перебирає вiтер (РЖ, 83, 4); 

б) динамiчнi описи навколишнього середовища з використанням елементiв 

експресивного синтаксису, номiнативних синтаксем, вказiвних часток, 

прислiвникiв: Яка це яскрава картина – ранок бiля заводської прохiдної. Йдуть 

поважнi кадровi робiтники, поспiшають молодi дiвчата, хлопцi (РЖ, 79, 11); 

Село вiдкривається їй несподiвано. Завжди радiсно несподiване [...] Он їхнiй 

машинно-тракторний стан – кращий у районi. Он контора колгоспу. Тут i її 

кiмната депутата Верховної Ради Української РСР. А он її хата пiд самим 

берегом (РЖ, 83, 4); 

в) актуалiзована фiлософська лексика, що пiдсилює художньо-

публiцистичнi узагальнення щодо сприйняття довкiлля, як-от слова життя, 

юнiсть у психологiзованих описах природи, описах психоемоцiйних станiв 
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персонажа: Їй здається, що вiн мчить, як вихор, i зустрiчний вiтер пружно б’є в 

обличчя. Стане за селом, пасе коня. А на небi густi зорi, пахне споловiлим 

житом. І така навколо тиша i сторожка якась тривога, i життя обiцяє 

стiльки несподiваного, прекрасного (РЖ, 83, 4); Вона повертається з тої 

блакитної далини, що називається юнiстю, i де були її першi гiркi сльози невдач i 

шалене калатання серця вiд перших перемог – i ще багато такого, що вбирає в 

себе життя i що людина завжди носить при собi: на добре опирається, iз 

недобрим бореться (РЖ, 83, 4); 

г) актуалiзованi слова-символи, зокрема мак як символ життя, краси, 

спокою, пор. наскрiзний образ в одному з портретних нарисiв: І знову тихо. А 

сховалася Софiя на маковiй грядцi – саме бiля хати червоно зацвiв. Сидiла, 

обхопивши колiна руками, i тяжко переживала образу. Угорi тихо пливли хмари, 

над головою пишно хитали вiялами квiтки маку; Думає: «Не забути б посiяти 

грядку маку – повного, червоного» (РЖ, 83, 4). 

Притаманнi цим МТ i художнi прийоми живописання словом: 

конкретизацiя на дiях i пiднесення їх до художнього образу, оповiдач зауважує 

щодо внутрiшньої мисленнєвої дiяльностi та оцiнки баченого «персонажем»: 

Перед прохiдною затримуєтеся: побачила зграйку юних дiвчат. Мабуть, у вiддiл 

кадрiв iдуть, думає Нiна. Ось так i вона сiм рокiв тому прийшла сюди пiсля 

закiнчення десятирiчки з направленням Амур-Нижньоднiпровського райкому 

комсомолу. Нiна впевнена, що молодих радо зустрiнуть у цехах, що мине 

небагато часу, i вони прикиплять серцем до заводу. Та все це буде потiм, а 

сьогоднi, вiдчуває Нiна, треба пiдбадьорити вчорашнiх школярок, i вона 

усмiхається їм (РЖ, 79, 11); А вона, Софiя, подумки уже прилаштовувалася до 

того поля своєю ланкою. Може, воно й на буряки буде добрим? (РЖ, 83, 4). 

Художнi (дiєслiвнi метафори) i публiцистичнi засоби (спецiалiзована 

лексика) переплiтаються, пiдтримуючи медiатопiк та емоцiйно-експресивну 

оцiнку суспiльного явища, пор.: І пiшов, поринув у пахкий вир квiтня. А Софiя 

попрямувала до села. Завтра – сiяти. Вийдуть вони раненько. Всi її дiвчата – 

Лiда Бондарчук i Лiда Борник, Галя Мельничук i вiра Сiнчук. Вийде технiка. 
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Сiятимуть вiдбiрним насiнням – i заговорять, зашумлять опiсля рясними 

рядками зеленi листочки, усмiхнуться в землi бокастi коренi. «Одноростковий 

бiлоцеркiвський», «ялтушинський», полiгiбриди (РЖ, 83, 4). 

Утiм, є сегменти МТ, у яких публiцистичний компонент переважає. 

Йдеться про вживання суспiльно-полiтичної, офiцiйно-дiлової лексики (Нiна знає: 

приймають молоду змiну на заводi урочисто й уважно. Цiла комiсiя – 

представники адмiнiстрацiї, завкому, ради наставникiв, юристи, лiкарi... З 

кожним майбутнiм робiтником розмовляють окремо – на якiй дiльницi хотiв би 

працювати, що вмiєш робити, хто батьки, чим захоплюєшся? Начальники цехiв 

розповiдають про умови працi, заробiток, можливостi для пiдвищення 

професiйної майстерностi, освiти. Одне слово – знайомство ґрунтовне (РЖ, 79, 

11); Коли восени пiдбивали пiдсумки, i вона, Софiя Володимирiвна Шевчук, 

вийшла на призове мiсце в районi, i стали вiтати її ланку з черговою трудовою 

перемогою... (РЖ, 83, 4)), а також про наявність стереотипних аксiологiчних 

засобiв, притаманних публiцистичним МТ з позитивно оцiнним наповненням 

думки (Коли проходиш цехами пiдприємства, бачиш його чудову продукцiю – 

телевiзори «Весна-308», «Янтар-714» та «Весна-711», радiоприймачi, апаратуру 

для прийому телепередач в районах Сибiру i Далекого Сходу по супутниках 

зв’язку. У Нiни – вiдповiдальна робота: збирає основну дорiжку електронної 

схеми кольорового телевiзора. Вiд її майстерностi залежить якiсть 

зображення, яскравiсть кольорiв на екранi (РЖ, 79, 11)) i т. iн. 

Отже, МЖ «обкладинка» – це не лише засіб візуалізації інформації, а й МТ 

з прецедентним міні-текстом (цитатою), МТ, що корелює з МТ iнших МЖ, що у 

вербальнiй формi конкретизують публiцистичний образ особи, наповнюючи його 

констатацiйною та публiцистичною, образно-естетичною аксiологiчнiстю. 

2.2.6. МЖ «слово редактора». У 90-х рр. минулого столiття в контентi 

журналу «Жiнка» актуалiзувалася iнтенцiя ‘авторство’, пов’язана з 

виокремленням рубрики, що називалась спочатку «Колонка редактора вiддiлу» 

(з’явилася 1991 р.), згодом – «Колонка головного редактора».  
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Перша така публікація – привiтання жiнок вiд редакторського колективу i 

роздум про ставлення до жiнок, становища жiнок у кризовий перiод початку 1990-

х. Надалi ж МЖ «слово редактора» репрезентований МТ з певною суспiльною 

медiйною подiєю – з нагоди урочистостi (державне, професiйне свято, ювiлейний 

рiк у життi журналу «Жiнка») чи полiтичної ситуацiї (вибори, початок роботи 

Верховної Ради), аналiзу змісту журналу «Жiнка». Кожний iз МТ – це лише 

привiд актуалiзувати проблему, яку здебiльшого вiдбивають назви МТ: Ми – 

громадяни (Ж, 07, 7); Щоб серця не болiли, щоб душi не мiлiли (Ж, 06, 1); 

Захищаймо свої права, пам’ятаймо про обов’язки (Ж, 07, 1); Щоб були щасливими 

(Ж, 14, 6); Батькiвщину боронити (Ж, 10, 2); Всупереч традицiї? (РЖ, 91, 3); І 

будуть вiльними людьми (Ж, 10, 6) тощо. 

Усталилася структура цього МЖ: 

1) констатацiйна увiдна частина, для якої характернi клiше: На календарi 8 

Березня – традицiйне жiноче свято (РЖ, 91, 3); Стало доброю традицiєю 

вiдзначати 17 листопада ЯК ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА (Ж, 02, 11); Є такий день у календарi – День захисника 

Вiтчизни (Ж, 10, 2); 

2) варiативний складник – вiтання й побажання, розташованi або на 

початку, або в кiнцевій частині МТ: ЗІ СВЯТОМ ВАС, ДОРОГІ ТРУДІВНИКИ 

ЛАНІВ, ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ, САДІВ, ПАСІК, ТЕПЛИЧНИХ 

ГОСПОДАРСТВ! А найбiльше побажання, крiм традицiйних – здоров’я, 

довголiття, добробуту, родинного затишку, – належного поцiнування державою 

вашої нелегкої працi. Працi, яка тримає усiх нас на Землi... (Ж, 02, 11); На 

завершення розмови, дозвольте побажати вам, шановнi читачi, вашим близьким, 

рiдним мiцного здоров’я, добробуту в кожнiй оселi, поваги й пошанування (Ж, 07, 

1). Подеколи привiтання з нагоди урочистої подiї чи подiї державного, 

суспiльного значення мають форму заклику, переконувальну модальнiсть, як-от 

до Дня Незалежностi (Вiрмо в щасливу зiрку долi своєї нацiї, хоч би яким нелегким 

був сьогоднiшнiй шлях її утвердження. [..] Тож – вiрмо! І – будьмо щасливi (Ж, 

06, 8)), до Дня захисника Вiтчизни (А далi побажання: «Благословенний будь, 
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народе мiй ласкавий, добрий. Дай розуму i сумлiння керiвникам твоїм» (Ж, 10, 2)) 

i под.; 

3) основна частина – мiркування, роздум з приводу означеної суспiльної, 

полiтичної, виробничої, вiтальної, морально-етичної тощо проблеми. Вiдповiдно 

актуалiзуються, крiм власне публiцистичної, суспiльно-полiтичної, суспiльно-

економiчної, лексика, що й створює медiатопiк МЖ «слово редактора». 

Спецiалiзована професiйна лексика – сiльськогосподарська, агротехнiчна 

(врожай, механiзатор, сiвба, жнива, обжинки тощо), видавнича (читач, 

передплата журналу, лист читача, редакцiйна пошта), вiйськова (збройний 

конфлiкт, миротворча операцiя) тощо – стає опорною у тих рiзновидах МЖ 

«слово редактора», що орiєнтованi на привiтання спiльноти з нагоди 

професiйного свята, пор.: Село не знає перепочинку, вихiдних i вiдпусток. За 

сiвбою прошкують догляд за посiвами, жнива, за обжинками – оранка на зяб, 

взимку – снiгозатримання, очистка насiння й знову – пiдготовка до нового 

врожаю (Ж, 02, 11) тощо. 

Натомiсть власне публiцистична оцiнна й суспiльно-полiтична лексика 

переважають у текстах аналiзованого МЖ, опублiкованих як мiркування з нагоди 

певної полiтичної подiї. Так, у вiтальному «словi редактора» з нагоди 15-ї рiчницi 

проголошення Акта про незалежнiсть України (Ж, 06, 8) стрижневими стали 

поняття: незалежнiсть (Утiм, сама iдея державної незалежностi України не 

потребує нiякої адвокацiї – уже за своєю суттю вона така велична, благородна, 

далекосяжна), нацiя (одвiчна мрiя нацiї), держава/державнiсть (Пронiс i 

проголосив на весь свiт Україну державою вiльною серед вiльних i рiвною серед 

рiвних; Як розбудувати державнiсть, а вiдтак змiцнити демократiю; 

...творити економiчно мiцну державу), економiка (пiдняти економiку), закон 

(розробити практичний механiзм втiлення законiв), суспiльство (...серед 

нестабiльностi в суспiльствi – полiтичнiй, економiчнiй, духовнiй – серед широкої 

амплiтуди полярних гасел ... важко визначити свою тверду свiтоглядну позицiю), 

вiра (В iдею куди легше вiрити, нiж її практично втiлювати; Не поспiшаймо 

зневiрятися...; І свою зневiру в обраних ватажках ... не переносьмо на самi iдеї; 
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...у справах простежується вiрнiсть iдеям розбудови незалежної держави), 

вербалiзованi в характерних словосполученнях, сентенцiях. 

Насиченiсть МЖ «слово редактора» аксiологiчними висловленнями-

публiцистизмами пiдтверджують такi словосполучення зi стрижневими словами: 

а) з негативною оцiннiстю: А нестачi, купонно-талоннi сплетiння, через 

якi пробираємося повсякчас? Невпевненiсть у завтрашньому днi... І все думаємо, 

думаємо – що далi? На кого покладатися? На парламентарiїв, якi часом не 

можуть дiйти згоди навiть у дрiб’язку i не згоднi бодай вислухати один одного? 

(РЖ, 91, 3); Додали неспокою до загального настрою, й без того не надто 

оптимiстичного, рiст цiн на товари та послуги першої необхiдностi, над-

звичайнi ситуацiї, аварiї. Свою частку негативу вносили часто-густо нефаховi, 

непродуманi дiї керiвникiв рiзних рангiв (Ж, 07, 12); Саме тому вона мусить бути 

безперервною попри всi найскрутнiшi умови й обставини (Ж, 02, 11); Цьогорiч, 

говорячи про захист дiтей, важко знайти потрiбнi слова, позбавитися гiркоти, 

болю. На значнiй територiї йде криваве протистояння, вiд якого страждають 

насамперед i народженi, i ненародженi дiти (Ж, 14, 6); Останнiм з редакцiйної 

пошти прочитала лист, вiд якого вiяло безвихiддю. Подумалося: вочевидь, усi ми 

беззахиснi перед свавiллям можновладцiв. Чи можна взагалi говорити про 

захист прав українських громадян?.. (Ж, 07, 1); 

б) з позитивною оцiннiстю: На сторiнках журналу ви матимете змогу 

отримувати рiзноманiтну достовiрну iнформацiю, брати участь у конкурсах, 

вчитися секретам рукодiлля й домашнього господарювання, одержувати поради 

для самовдосконалення як фiзичного, так i духовного. Щоб кожна наша Читачка 

стала у роцi прийдешньому ще обiзнанiшою, мудрiшою, вродливiшою (Ж, 07, 

12); Вдячна за те, що ви опiкуєтеся нашим iнтелектом, кругозором, 

утверджуєте Україну як високоосвiчену державу, з багатою, причому 

багатонацiональною, культурою (Ж, 10, 11); Прагнемо, щоб усi разом усвiдомили, 

що сьогоднi найкоштовнiший капiтал i скарб – здоров’я, освiта, хороша 

професiя (Ж, 10, 11). 
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Не оминає головний редактор журналу «Жiнка» Лiдiя Мазур i апеляцiї до 

прецедентних міні-текстів: Згадаймо принагiдно й мудре французьке прислiв’я: 

«Чого хоче жiнка, того хоче Бог». Цi слова – та йому б у вуха... Бо чого сьогоднi 

хоче кожна з нас? Нормального достойного, цивiлiзованого життя для своєї 

родини, своїх дiтей, всього нашого великого, доброго й працьовитого народу (РЖ, 

91, 3); У сорок п’ятому минулого столiття О. П. Довженко писав у щоденнику, 

що народ може бути величним у певний момент iсторiї, потребуючи тих чи 

iнших митцiв, дiячiв, фахiвцiв. Бувають епохи поетiв, художникiв, маршалiв, 

«бувають i iншi епохи, якi народжують людей розумних i сильних, 

надзвичайно мужнiх» (Ж, 10, 2) тощо. 

Додатковий засiб експресiї – вториннi номiнацiї: вибори до парламенту – 

«одiссея» (Початку роботи Верховної Ради шостого скликання передували 

безкiнечнi перемовини мiж партiями, блоками, котрих ми, електорат, обрали до 

парламенту. Вiд цiєї «одiссеї», так само, як i вiд дилеми «бути чи не бути Радi 

п’ятого скликання», суспiльство неабияк стомилося (Ж, 07, 12)); дiти – 

наймолодшi громадяни (Стало доброю традицiєю червневий номер журналу 

присвячувати нашим наймолодшим громадянам. Саме в перших числах мiсяця 

вiдзначають Мiжнародний день захисту дiтей (Ж, 14, 6)) i т. iн. 

Емоцiйностi мiркуванням головного редактора додають опорнi питальнi 

конструкцiї, що посилюють апеляцiю до читача, актуалiзують його мисленнєвий 

процес i вiдокремлюють одну мiкротему МТ вiд iншої, пор.: Замислiмося над 

цими словами... Чи iснує бодай один день року, котрий не був би днем працi 

сiльського трудiвника? Коли б зачинялися на вихiднi ферми, коли б 

механiзатори були вiльнi вiд турбот про врожай?.. (Ж, 02, 11); Чому ми так 

легко їм вiримо? Примiром, однi запевняли, що повернуть людям їхнi 

заощадження, котрi «згорiли» пiсля розвалу Союзу, iншi казали, що цього 

зробити не можна, бо немає звiдки взяти такi суми. Але жодна сторона 

переконливих розрахункiв не наводила (Ж, 07, 12). Невипадково Г. К. Конторчук 

текстову функцiю таких трансформованих власне-питальних речень визначає як 
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те, що вони «збiльшують емфазу викладу в напрямку налагодження контакту з 

читачем» [109, с. 122]. 

Особливої усно-розмовної експресiї мiкроконтекстам надає обрамлення 

питальними конструкцiями, пор. приклад такого уживання з елiпсисом в 

другому запитаннi: Як запобiгти цим явищам, як сформувати у молодi 

активну громадянську позицiю? Запрошую читачiв, позаштатних авторiв 

спiльно вирiшувати наболiле: як змiцнити здоров’я дiтей, як забезпечити 

повноцiнне харчування в сiм’ї, як лiтнiм людям скрасити життя, а молодi 

вселити впевненiсть у щасливе майбутнє. Як?.. (Ж, 10, 11). І. Я. Завальнюк 

вiдзначає, що такi синтаксичнi конструкцiї мають насамперед експресивно-

стилiстичний потенцiал: «У такий спосiб журналiст у лаконiчнiй формi не лише 

доносить до читача змiст повiдомлення, але й зосереджує увагу на основнiй 

думцi, увиразнюючи структуру викладу» [74, с. 182], стаючи активним елементом 

авторського монологу [74, с. 188]. 

Експресивне дiєслово в наказовiй формi посилює iнтенцiю взаємодiї 

автора-редактора i читачiв: Не сумнiвайтеся, й насiнництво вiдродимо, i 

машинобудування в Українi створимо (Ж, 07, 12); Давайте спробуємо навести 

лад у своїй душi (РЖ, 91, 3). У такий спосiб актуалiзують елементи розмовного 

синтаксису. 

Так само експресивiзують контексти стверджувальнi та заперечнi слова-

речення: Бо в такi скрутнi часи ми вирiшили витратити кошти в iнший спосiб: 

бiльше заплатити гонорару за розробку узору, оплатити вiдрядження 

кореспонденту... Нi, ми не скаржимося. Просто допомагаємо, чим можемо, 

друзям журналу (Ж, 06, 1). 

Як прийоми аргументацiї часто використовують: 

а) статистичнi вiдомостi, кiлькiснi показники: Менталiтет таки 

змiнюється на користь безкомпромiсностi, рiшучостi. Так, iз 1 сiчня по 20 грудня 

минулого року в українських судах щодня розглядалося по три-чотири справи 

проти Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв, за вказаний перiод надiйшло 

1367 позовних заяв вiд громадян України, а також юридичних осiб, 
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вiдповiдачами по яких виступали уряд чи глава держави (у 2003 роцi з ними 

судилися 18 осiб, минулого – 132) (Ж, 07, 1) i под.; 

б) думки, мiркування дописувачiв журналу: Наша багаторiчна 

шанувальниця Катерина ВОЛОЩУК iз Чернiгiвської областi пише: «Хочу, 

щоб журнал залишився таким, яким вiн є. У ньому все i кожному цiкаве» (Ж, 10, 

11); 

в) дiалогiзованi частини МТ-мiркування, побудованi за моделлю 

«самозапитання – вiдповiдь», як-от: Мабуть, помиляються й елiта, i шановний 

пан професор, коли вважають, що пересiчнi громадяни у новому роцi не 

вимагатимуть вдосконалення управлiння, побудови соцiально орiєнтованої 

держави. Що є запорукою цього? Хоча б така «дрiбниця»: одноростковi сорти 

бурякiв, пане професоре, вивела українка-селекцiонер, чим вивiльнила вiд тяжкої 

працi багатьох посестер (Ж, 07, 12) i под. 

Активнi в МТ-роздумах МЖ «слово редактора» й засоби iнтимiзацiї: 

а) звертання до читачiв як до уявних спiврозмовникiв: Ми вивчаємо, 

аналiзуємо, шановнi читачi, всi вашi зауваження, пропозицiї (Ж, 02, 1); Щодо 

цього ми звернулися до вас, любi нашi читачi, i ви нас пiдтримали – тому й 

починаємо перший номер 2002 року розповiддю про батька (Ж, 02, 1); Але ж, 

шановне товариство, чи не надто нас пiдкупає, приваблює красива ефектна 

фраза, i ми, керуючись емоцiями, вiддаємо перевагу нашому обранцю, не 

зваживши його професiйне знання справи, бачення перспективи? (Ж, 07, 1); 

б) слова вдячностi: Дякуємо кожному, хто вiдгукнувся на нашу анкету 

(Ж, 02, 1); Тож нiби ще й зарано вiтати наших дорогих читачiв iз Новорiчним 

святом. А ось щиро подякувати вам, друзi, за вiрнiсть i любов до «Жiнки» 

упродовж року, що минає, завжди на часi... (Ж, 07, 12); 

в) увиразнення стилiстичної ролi особових займенникiв, особливо тих, що 

пiдсиленi сугестивним впливом на читачiв як «своїх» для видавництва: Якби 

нараз запитали, яке моє найзаповiтнiше бажання, не замислюючись, вiдповiла б: 

щоб мої рiднi й близькi були здоровi, щоб дiти й онуки могли здобути освiту, щоб 

пишалися, що носять високе звання «громадянин України»... – чого i вам бажаю 
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(Ж, 02, 1); А й щодня, коли пошта приносить вашi зацiкавленi листи, небайдужi 

вiдгуки на публiкацiї, коли редакцiйнi кабiнети озиваються вашими телефонними 

дзвiнками, що лунають звiдусiль: iз рiзних регiонiв, iз великих мiст i маленьких сiл, 

яких не знайдеш на мапi України. А електронна пошта «Жiнки» – дедалi частiше 

повниться вашими «вiзитiвками»... (Ж, 07, 12). 

Прикiнцева частина – пiдпис автора рядкiв з суб’єктивним вираженням 

прихильностi до читачiв: Зi щирою повагою Лiдiя Мазур (Ж, 07, 12); З повагою 

Лiдiя Мазур (Ж, 02, 1); Щиро ваша Лiдiя МАЗУР (Ж, 10, 11) i т. iн. 

Отже, МЖ «слово редактора» сприяє посиленню дiалогiзму в 

публiцистичному субконтентi журналу «Жiнка». 

2.2.7. МЖ «кореспонденція». Виокремлення цього МЖ пов’язане загалом 

з важливим питанням диференцiацiї жанрiв публiцистичного та епiстолярного 

стилiв. Насамперед зауважимо, що в теоретичнiй лiнгвостилiстицi є двi позицi: з 

погляду одних науковцiв, iснує епiстолярний стиль, «функцiя якого – контактна, 

форма – письмова, змiст – дiловий, науково-пiзнавальний, розмовно-побутовий» 

[66, с. 271], сфери побутування його – повсякденне, iнтимне життя, виробництво, 

полiтика, наука, мистецтво, справоведення i вiдповiдна диференцiацiя на листи 

офiцiйнi (листування мiж державами, державними особами, органiзацiями, 

службовими особами) та неофiцiйнi (приватне родинне, iнтимне, дружнє 

листування) [154, с. 295–296]; з погляду iнших – немає пiдстав для виокремлення 

епiстолярного стилю: немає окремої сфери спiлкування, вiдповiдної специфiчної 

форми суспiльної свiдомостi, специфiчних завдань спiлкування, протиставлених 

iншим формам дiяльностi; це форма (жанр) спiлкування у рiзних сферах життя i 

дiяльностi, що в них, зокрема й у публiцистицi, набуває специфiчних рис [237, с. 

632]. За тематичними, змiстовими, структурно-органiзацiйними тощо 

характеристиками листи, надiсланi до редакцiї газети чи журналу, є приватними 

офiцiйними листами: вони створюються вiд iменi приватної особи, що виражене у 

стилiстицi кореспонденцiї (прояв авторського «я», виклад вiд 1-ї особи) до 

установи, органiзацiї, вони мiстять стилiстичнi ознаки офiцiйностi. У структурi 
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друкованих медiа цi листи набувають ознак публiцистичностi – ‘впливовiсть’, 

‘аналiтизм’, ‘суспiльна оцiнка’, ‘дiловитiсть’. 

Як вже зазначалося вище, iнтенцiя до кореспондування – одна з провiдних 

у контентi видання «Жiнка», тому за час виходу журналу вона оформлювалася у 

понад двадцять структурно-композиційних варiантiв епістол. 

Зазвичай МЖ «кореспонденцiя» виокремлюється у журналiстикознавствi 

(див. п. 1.3.2). Нам близька конструктивна позицiя В. Д. Дергача [50], який 

виокремлює комунiкативнi жанри, а з-поміж них – журнальну кореспонденцiю, 

зорiєнтовану на iнтерактивнiсть (дiалогiчну розмову за моделлю 

«читач/дописувач» – «редакцiя/журналiст» – «МТ «лист», яка виражена в 

характерних комунiкатах). Як вiдзначає І. Л. Михайлин, у кореспонденцiї «на 

обмеженому конкретному життєвому матерiалi розглядається певна тема, 

ставиться проблема та пропонується її розв’язання», вона є важливим джерелом 

iнформацiї для редакцiї щодо резонансу опублiкованих матерiалiв (з цiєю метою 

редакцiя готує огляди листiв), вона «передбачає наявнiсть (або умовнiсть) 

адресата, особливо довiрчу тональнiсть, висвiтлення суспiльно важливої 

проблематики, яка становить загальний iнтерес» [73, с. 136, 141]. 

Отже, МЖ «кореспонденцiя» – це рiзновид МТ з ознаками 

публiцистичного (вплив, оцiнка, реакцiя, суспiльна приватно-офiцiйна 

комунiкацiя, актуальнiсть, популярнiсть медiатопiкiв, медiйнiсть, тобто, з 

формального погляду, орiєнтацiя на певне мiсце в архiтектонiцi контенту, з 

погляду змiсту – релевантнiсть змiстових i цiннiсно-орiєнтованих маркерiв 

запитам суспiльства у конкретний перiод його iсторiї, зв’язок iз журнальним 

контекстом) та епiстолярного (висловлення приватної думки про соцiально вагомi 

проблеми з формально-змiстовими i структурно-композицiйними ознаками листа) 

стилю. За медiатопiками листи видання «Жiнка» розподiленi на такi, що пов’язанi 

з адресно-довiдковим субконтентом (запити, прохання надати юридичну, медичну 

тощо консультацiю (див. п. 4.2.3.3 Науково-популярнi довiдковi МТ; 4.2.3.3.1 МЖ 

«Юридична консультацiя»; 4.2.3.3.2 МЖ «Порада спецiалiста»), і листи з 

суспiльно-полiтичною, соцiально-економiчною, морально-психологiчною, 
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етичною тощо проблематикою, що стимулюють iнформативнiсть власне 

публiцистичного субконтенту та його iнтерактивний статус, медiйнiсть. 

Публiкацiї в рубрицi ««Радянська жiнка» допомогла» (варiанти «Редакцiя 

допомогла», «Читач звернувся до редакцiї», «Редакцiї вiдповiдають») 

квалiфiкуємо як iнформацiйно-коментарнi МТ-листи на дiловi, морально-етичнi 

теми. Провiдна iнтенцiя цих МТ – привернути увагу громадськостi до проблеми 

конкретної людини, пiдкреслити бажання i прагнення надати допомогу, навести 

факти переадресацiї проблеми для вирішення у вiдповiдних iнстанцiях. Усi цi 

iнтенцiї мають характерне мовно-стилiстичне i лексико-фразеологiчне 

оформлення. 

Хоч у рубрицi не завжди є повнi первиннi тексти листiв, але вiдповiднi 

формули вiдсилають читача до епiстолярiю: Робiтники Гайсинського забiйного 

цеху написали про те, що... (РЖ, 64, 4); З листа І. Мiрошниченко редакцiя 

довiдалась, що... (РЖ, 64, 4); На лист О. Рубiн з Жидачiвського району вiдповiдає 

заступник голови виконкому Львiвської обласної Ради народних депутатiв 

І. Бутрин (РЖ, 91, 6) i под. 

Публiкацiя складається з кiлькох мiнi-текстiв на зразок: 

1) уривок з листа читача: «Проходячи повз наш дитсадок, не скажеш, 

що тут виховуються малята. На подвiр’ї нема iгрового майданчика. Та й саме 

примiщення старе. Щороку колгосп витрачає чимало коштiв на його ремонт, 

але користi мало. Негаразд тут i з виховною роботою. Дошкiльнята не 

одержують вiдповiдної пiдготовки», – писали батьки, дiти яких вiдвiдують 

дитячий садок села Осiй на Закарпаттi (РЖ, 74, 4); або стислий переказ сутi 

скарги: С. З. Гладич з села Цир Любишiвського району Волинської областi 

поскаржилася на те, що правлiння колгоспу iменi Івана Франка безпiдставно 

вiдмовило їй в допомозi на дiтей (РЖ, 82, 2);  

2) стереотипне пiдтвердження факту переадресацiї скарги та реакцiї на неї: 

Факти пiдтвердились: на будiвельнiй дiльницi несвоєчасно постачаються 

матерiали, незаконно переносили вихiднi днi. Керiвництво будуправлiння вжило 

заходiв щодо усунення виявлених хиб (РЖ, 64, 4); Як повiдомляє Тернопiльська 
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обласна рада професiйних спiлок, перевiрка показала, що правлiння колгоспу 

допустило порушення трудового законодавства. А. І. Демчак поновлено на 

роботi (РЖ, 78, 9) i под. 

Вiдзначаємо iнтерактивнiсть досліджуваного рiзновиду МТ. Найвиразнiше 

вона репрезентована в комунiкативнiй ситуацiї з трьома складниками: лист читача 

– вiдповiдь редакцiї з iнтенцiєю до обговорення зазначеної проблеми – аналiтична 

стаття з узагальненням думок дописувачiв, що пiдтримали iнтенцiю редакцiї. Як 

правило, журнальний номер спочатку мiстить два складники, пор.: 

 

На пiдприємствах нашого об’єднання – майже 9 тисяч жiнок. Тож на 

одному лише трансформаторному заводi працює 50 цехових жiнрад. Кожна має 

у своїй роботi чимало цiкавого. Про це можна прочитати в газетi «Трудiвниця». 

Її щомiсяця по змiнному графiку готує кожен цех. Вiдповiдає ж за випуски один з 

членiв жiнради об’єднання... 

Та мене примусило взятися за перо зовсiм iнше. Перед нашими 

активiстками стоїть багато нерозв’язаних питань. І нам би дуже став у 

пригодi досвiд жiнрад пiдприємств i установ iнших мiст нашої республiки. 

Хотiлося б дiзнатись, як вони будують свою роботу, яким формам дiяльностi 

вiддають перевагу, як складають свої робочi плани? 

Валентина НЕХАЄВА, 

голова жiночої ради виробничого об’єднання 

«Запорiжтрансформатор» (РЖ, 73, 5). 

 

Як бачимо, одна частина констатацiйна (медiатопiк – органiзацiя жiнрад 

на промислових пiдприємствах), друга – пропозицiйна (формулювання 

суспiльного запиту на обмiн досвiдом з використанням вiдповiдних 

публiцистичних клiше). 

Друга частина МТ вiдмежована гаслом «Вiд редакцiї». Вiн також 

складається з двох частин: 1) обґрунтування актуальностi теми: маркування 

медiатопiка як типового (Лист В. Нехаєвої не становить винятку); 
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формулювання iнформацiйної iнтенцiї за участi дiєслiв та прислiвникiв iз 

семантикою прохання, пiдтримки (Читачки журналу просять зiбрати та 

узагальнити досвiд громадських активiсток республiки. Ми охоче зробимо це); 

апеляцiя до громадськостi (членiв жiнрад) пiдтримати цю iнтенцiю (Але без 

допомоги самих активiсток тут не обiйтися); 2) визначення форми (Пишiть 

нам якнайдетальнiше про кожну цiкаву подiю, що стосується роботи жiнрад 

вашого пiдприємства) i змiсту комунiкацiї (Чим саме громадськi активiстки 

завоювали авторитет у колективi? Що на вашу думку слiд зробити для дальшої 

активiзацiї роботи жiночих рад?). 

На жаль, не так швидко (це може бути наступний номер чи той, де вже 

можна опублiкувати певнi пiдсумки аналiзу), але з часом редакцiя друкує 

аналiтичнi узагальнення. При цьому такий МТ мiстить лiд з вiдповiдною 

iнформацiєю-апеляцiєю до попереднiх матерiалiв, як-от: Нагадаємо читачам: у 

жовтневому номерi за минулий рiк було опублiковано два схожих за змiстом 

матерiали «Злочин i кара» та «Детектив по-новокаховськи». [...] Надiйшло 

чимало зацiкавлених емоцiйних вiдгукiв вiд читачiв. [...] вибрали для друку 

найтиповiшi (РЖ, 91, 5). 

Основна модальнiсть пiдтримки чи непiдтримки медiатопiка, його 

репрезентацiї висловлена в синтаксичних структурах вiдповiдними лексичними 

маркерами: Я згодна з автором статтi «Злочин i кара»; Згодна, серед ув’язнених 

трапляються такi, що випадково стали на злочинний шлях; Нi, Надiє, ви, 

здається, не зрозумiли головного (РЖ, 91, 5). Обов’язковою є й така модальнiсть – 

висловлення своєї впевненостi у чомусь: Я категорично вважаю, що вбивця 

заслуговує смертної кари; Я твердо переконаний, що життя — це сонце, котре 

не смiє гасити нiхто (РЖ, 91, 5), заклик до обговорення проблеми i пiдтримки 

власної версiї (Давайте не будемо втручатися в закони Природи; Не можна 

так; Давайте глянемо на ситуацiю зблизька; Давайте поговоримо з тими, хто 

став жертвою хулiганiв; Розумiєте, не можна! (РЖ, 91, 5). Дописувач, 

повертаючись до тез попереднього тексту, виставляє свої аргументи, якi маркує за 

допомогою часток чи сполучникiв як пiдтримку/непiдтримку цих тез, як-от: Ви 
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пишете про «п’ятнадцять рокiв табору», а я не впевнений, чи уявляєте собi, що 

таке цi п’ятнадцять рокiв; Ви посилаєтесь на цивiлiзованi країни. Так, подекуди 

замiнили смертну кару на довiчне ув’язнення. Та чи вiдомо вам, що в бiльшостi 

штатiв США смертна кара iснує (РЖ, 91, 5). 

Інтенцiя мiркування, як правило, оформлена за допомогою засобiв 

експресивного синтаксису: За цi горiхи їх i вбив 14-рiчний пiдлiток з їхнього ж 

села. Йому тiльки чотирнадцять, що ж буде далi?; Жителi селища кожної 

хвилини чекають нового «сюрпризу» вiд сусiдiв. Хiба таке можна терпiти? 

(РЖ, 91, 5). 

Упродовж  усього часу функцiонування видання виокремлюють рубрики 

«З нашої пошти», «Нам пишуть». У них переважає iнформацiйна iнтенцiя, що 

поєднується з iнтенцiєю впливу, суспiльної оцiнки в листах-повiдомленнях. Це 

фактично замiтки про подiї суспiльної (пор. медiатопiки 1940–1950-х рр.), пор.: 

Багато прибуло мас сюди у Ворошиловград по комсомольських путiвках. Чули 

ми, що близько 10 тисяч. Та й нас, молодих колгоспникiв i колгоспниць з 

Хмельницької областi, приїхало сюди чимало. [...] Вiд усього серця запрошуємо 

iнших комсомолок приїздити до нас. Ми щасливi, що з гордiстю можемо 

сказати: ми – донбасiвцi (РЖ, 56, 9); Навеснi цього року в село Борщi прилетiла 

радiсна звiстка: Указом Президiї Верховної Ради СРСР доярцi Ользi Корнiївнi 

Волощук присвоєно високе звання Героя Соцiалiстичної Працi. Ольга 

зобов’язалась цього року одержати по 4500 лiтрiв молока вiд кожної корови. У 

днi передз’їздiвської вахти iм’я знатної доярки називають серед передовикiв 

соцiалiстичного змагання (РЖ, 58, 11).  

Рубрика «Нам пишуть» збереглася до сьогоднi саме в полiтематичному, 

полiстильовому лiнгвоформатi, зберегла ознаки iнформацiйної мозаїковостi, стала 

репрезентанткою рiзноманiття тем i проблем, iнтенцiй, з якими дiляться читачi 

через журнал з громадськiстю. В одних дописах редакцiя зберiгає формально-

структурнi ознаки листа: звертання (Дорога редакцiє, пише вам учень VIII класу 

Дмитро Коваль. Ваш журнал передплачує моя мама. Дуже його любить. Інколи i 

я переглядаю «Жiнку»), пiдпис (Дмитро Коваль, Лiтин, Львiвської областi) (Ж, 
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01, 5). В iнших – перед читачами постає розповiдь про проблему, наприклад, 

морально-психологiчну, вербалiзовану за допомогою вiдповiдної лексики: Звати 

мене Янiна, а ровесники називають – Яна, Янка або Яся. [...] Здавалося б, що 

треба для щастя? Але всi чомусь до мене ставляться упереджено (Ж, 01, 5). У 

цiй же рубрицi редакцiя друкує й розповiдi в художньому стилi, як-от в образку 

«Бузкове морозиво», пор. кiнцiвку: Дiвчина замислилася i раптом запитала:  – 

Бабусю, а мене бузковим морозивом хтось пригостить? – Аякже! – пригорнула 

онучку до себе. Паркова алея повела їх далi, а обабiч хлюпотiв цвiтом бузок, 

розливаючи над ними й над усiм мiстом хвилюючо-солодкi пахощi (Ж, 01, 5). У цiй 

рубрицi об’єднуються усi тi тексти, якi редакцiя вважає за можливе для 

опублiкування, якi узгоджуються з цiннiсними орiєнтирами, за якими працює 

редколегiя. 

Листи-знайомства. З 1980-х рр. у журналi чинна рубрика «Контакт», яка 

також ґрунтується на двох типах листiв читачiв: один iз них – центральний (лист 

рубрики) з великим текстом, другий з рiзними типами iнтенцiї, провiдна серед 

яких – контактна, а також вираження вiри та сподiвання (Хочеться вiрити в 

зустрiч, яка змiнить мою долю (Ж, 94, 11), А раптом на моїй вулицi буде свято; 

Про себе: мiй знак — Дiва. Минуло 27 рокiв. Сподiваюся, вiрю, чекаю... 

(РЖ, 91, 3), Сподiваюся, що люди вiдгукнуться, щось порадять менi, напишуть 

до «Контакту» (Ж, 99, 10). Цей МЖ – репрезентант iнтерактивних МТ на 

сторiнках видання «Жiнка». 

Отже, перший лист-стимул до обговорення морально-етичних проблем. 

Основний маркер цiєї iнтенцiї – питальнi конструкцiї, що завершують розповiдi 

читачiв (І пiшов. А в мене – камiнь на душi. Нiяк не можу уявити нашої 

наступної розмови: як триматися? (Ж, 94, 11); Як же бути менi? (Ж, 99, 10), а 

також висловлення з вiдповiдними лексико-семантичними маркерами (Сил не 

стало в мене терпiти постiйне приниження (мовляв, ти не киянин, бо приїхав з 

Вiнниччини, отож начувайся!). І Лариса менi завше докоряла, а тут ще й Галина 

Іванiвна приєдналася до цiєї акцiї, ставлячи за приклад власне життя, де вона 

всiм заправляє (Ж, 13, 1); Людина, яка нiколи його не бачила, до дрiбниць описала, 
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який вiн, ще й додала, що ми даремно розлучилися, бо саме вiн – моя доля. А на 

його шляху стала жiнка, котра приворожила його зiллям. Та ми одне без одного 

будемо нещаснi (Ж, 99, 10). 

За час iснування рубрики МЖ листи-знайомства модифiкувався. 

Спочатку це були тексти на 10–20 рядкiв, у яких особистiсть 

репрезентувала себе за вiковими, психологiчними особливостями, 

зацiкавленнями, морально-етичними принципами, як-от: Менi 33 роки. Працюю 

iнженером-програмiстом. По натурi – жiнка лiрична. Пишу вiршi. Є вдалi – так 

вважають друзi. А ще перекладаю з французької. Захоплює мене свiт мистецтва. 

Вiрю у всеперемагаючу силу Добра й Любовi, в зустрiч з казковим Принцем. 

323037, Днiпропетровська область, Першотравенськ, а/с 40 (Ж, 94, 11). 

У 2000-х вже переважно друкують листи-знайомства (на 4–5 рядкiв) у 

телеграфному стилi. МТ складається зi стереотипних клiше, що означують стать, 

вiк, приналежнiсть до людей, що народилися пiд певними знаками зодiаку, 

намiри, особистi данi i вiдомостi для контакту. Наприклад: Самотня ЖІНКА, 65 

рокiв, бажає познайомитися з чоловiком вiд 70 рокiв для створення сiм’ї. Тел.: 

067-985-15-87; ЧОЛОВІК, 72/172/74, добрий господар, порядна людина. Прийму в 

свiй дiм приємну й самостiйну жiнку 65-72 рокiв. Живу сам у приватному будинку 

зi всiма зручностями. Тел.: 045-979-29-31 (Ж, 13, 1). 

Основнi ЛІЦ цiєї рубрики – морально-етичнi, соцiальнi. Насамперед вони 

вираженi у назвах тематичних пiдбiрок листiв рубрики: «Вона мене шанує» 

(Ж, 12, 1), «Де ви, моя бабусю?» (РЖ, 91, 5), «І влiтку, i в зимову заметiль» 

(РЖ, 88, 11), «Вiк кохання» (РЖ, 91, 5), «Берег надiї» (Ж, 94, 2) тощо. Вiдповiдно 

до характеристик, що дають один одному представники статей, постає й цiннiсно 

маркований публiцистичний образ: 

жiнки з позитивними ознаками: Передусiм цiную жiночнiсть, тепло 

домашнього затишку. Вважаю, що в сiм’ї насамперед має бути злагода та 

взаєморозумiння. Перевагу вiддам високiй, стрункiй жiнцi не старшiй сорока 

рокiв (Ж, 94, 2); На жаль, немає вiрної, надiйної, серйозної людини. Сподiваюсь, 

що така вiдгукнеться. Може, з якоюсь вадою, але щоб була доброю, не 
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ображала, мала чуйне серце й пiдтримала б у важку хвилину (Ж, 94, 2); ...не 

сумнiвайтеся, нашi вкраїнки найлiпшi у свiтi – i гарнi-прегарнi, й моторнi та ще 

й добрi господинi (Ж, 08, 10); ...iнтелект, хорошi манери, духовнiсть, 

розсудливiсть, привабливiсть тiльки вiтаються (Ж, 99, 10) тощо;  

чоловiка з позитивними ознаками: Можливо, моїм обранцем буде чоловiк 

iз незначною фiзичною вадою, нелегкою долею. Мене це не злякає, бо для мене 

насамперед – духовнiсть, щирiсть, взаєморозумiння... Хай напише менi людина 

серйозна i щира, яка справдi самотня, як я зараз (Ж, 94, 11); Маю надiю на 

благословення Бога зустрiти високодуховного, порядного, iнтелiгентного, 

освiченого, врiвноваженого чоловiка. Бажаю, щоб вiн був фiзично та психiчно 

здоровим, мав приємну зовнiшнiсть (Ж, 94, 11); Та сподiваюсь на мужню, 

сильну людину, яка б вирвала мене й мого сина з провалля (Ж, 94, 11); Ось тiльки 

б доброго господаря до хати. Умови, як i в усiх жiнок: щоб не питущим був 

чоловiк, а роботящим, хазяїном (Ж, 94, 11); Нинi непросто знайти чемну, вiрну 

людину, доброго друга. Це тiльки здається, що всi добрi, ввiчливi, вихованi. А де 

справжнi лицарi? (Ж, 94, 2); Особливих вимог до обранця не маю, аби вiн був 

надiйною людиною (Ж, 03, 1). 

Змiни медiатопiкiв у листах читачiв – дзеркало динаміки суспiльних i 

духовних змiн у лiнгвокультурi спiльноти. Час, ситуацiя, атмосфера в суспiльствi, 

спецiалiзацiя журнального видання «Жiнка» позначаються на цьому. Вiддаленiсть 

МТ вiд сучасного прочитання пiдсилює їхнє сприймання вже в контекстi iсторiї 

України, оскiльки вони вiдбивають реалiї доби в характертних мовно-предметних, 

мовно-психологiчних знаках, що i складають iсторiю лiтературної мови.  

Наприклад, у 1980-х рр. був актуальний медiатопiк ‘якiсть товарiв i 

послуг’. Дописувачi, критикуючи куплений товар, висловлювали негативнi емоцiї, 

спираючись на загальномовні фразеологiзми (Зате мiсцевих – херсонської 

взуттєвої фабрики – повно, та купувати їх – викинути грошi на вiтер (РЖ, 82, 

4); Розстiбнеш комiр, i всi цi деталi б’ють в очi несмаком (РЖ, 83, 5); А 

багатьом до смаку саме простота. Однак не та простота, що сокирою тесана, 

а та, що дає можливiсть бути елегантною попри вiк, вади фiгури, попри всi 
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примхи моди (РЖ, 83, 8)), спецiалiзовану професiйну фразеологiю (Не знаю, кого 

й запитувати: чому все взуття у нас виготовляється, як кажуть, «на одну 

колодку»? (РЖ, 83, 5); Чому мало випускають чобiткiв осiнньо-зимового сезону? 

Чи не тому, що цiни на них нижчi, а треба давати «вал»? (РЖ, 84, 5)), 

ситуативні стереотипні висловлення (А от уже диван цiєї ж фабрики – наче й не 

там виготовлений: кривий, нiжки не пiдходять, довелося гвiздками прибивати. 

Та це ще нiчого, справжнi муки почалися, коли взялися збирати шафу, 

виготовлену Кутською меблевою фабрикою, що в Косiвському районi (РЖ, 85, 3); 

Хто має повну ногу, високий пiдйом – довго шукає пiдходящi чобiтки, босонiжки, 

туфлi. Або – немає, або таке пропонують, що дивитися сумно, не те що 

носити (РЖ, 83, 5); Подивишся – полицi забитi товаром, а купувати нiчого 

(РЖ, 83, 5)). Автори листiв вдаються до засобiв iронiчної оцiнки (Я своїй обновi 

радiла аж ... п’ятнадцять хвилин – поки йшла вiд дому до роботи (РЖ, 83, 5); 

149 карбованцiв коштує цей вирiб, котрий височить тепер посеред кiмнати 

купою дров (РЖ, 83, 5); Зайдеш в унiвермаг – товарiв «видимо-невидимо». Тих, 

якi не потрiбнi – «видимо». Тих, що потрiбнi – навпаки – «невидимо» 

(РЖ, 83, 5)). Засобом сатиричної критики одноманiття товарiв чи їхньої нестачi 

виступають метонiмiчнi найменування — частини одягу замiсть цiлого: Невже 

ж таким жiнкам личить тiльки спортивний рукав, вiдкладний комiрець i 

вiдкладнi бортики! (РЖ, 84, 5). Експресивностi надає листам й переосмислене 

вживання вже усталених образних виразiв, як-от iз художньої лiтератури: Та 

почалось для багатьох жiнок «ходiння по муках» (РЖ, 82, 5) (про те, що для 

людей з повною ногою не можна придбати взуття потрiбного фасону – повсюду 

лише модне вузьке, з видовженим носком). 

Традицiйно негативнi чи позитивнi оцiнки товарiв чи послуг дають за 

допомогою епiтетiв (Одноманiтнi моделi черевикiв i босонiжок. – Коли в наших 

херсонських магазинах з’являються кiмнатнi капцi, виготовленi в Києвi, – їх 

розкуповують умить. Бо не тiльки гарнi, а й зручнi (РЖ, 83, 5)), зменшувально-

пестливих словоформ (І тканина милує око, й пошито з рiзними оборочками, 

кнопочками, шнурочками (РЖ, 83, 5)).  



 112 

У листах простежуємо й виразнi гендернi та вiковi особливостi оцiнок 

реалiй їхнiми авторами: модне – для молодi та елегантне, дороге, якiснiше – для 

жiнок середнього вiку й старших, як-от: Складається враження, що наша легка 

промисловiсть орiєнтується тiльки на молодiжну моду. Однак молодiсть, на 

жаль, минає, пiсля тридцяти жiнка формує свiй гардероб iз речей i дорожчих, i 

якiснiших (РЖ, 83, 5). 

Наскрiзною у 80-х рр. ХХ ст. була тема виховання дiтей. У мовi МЖ 

«кореспонденцiя» вiдбито i час, що позначався на формулюваннi соцiальних ЛІЦ 

(Існує давнiй, випробуваний спосiб навчити наших синiв i дочок розумiтися на 

домашнiй економiцi: довiряти їм покупки (РЖ, 82, 5); Отож Свiтлана чудово 

обiзнана з цiнами на моднi одяганки й диски на чорному ринку, зате досi не має 

уявлення, скiльки коштують у магазинi буханець хлiба, пляшка молока, кiлограм 

картоплi (РЖ, 83, 2); Як же тодi iнакше привчати їх цiнувати трудовi грошi, 

заробленi батьками? (РЖ, 83, 9)). В усi часи актуальний медiатопiк 

‘материнство й щасливе дитинство, виховання в родинi’: Хiба може бути мама 

лагiднiша, милiша за мою. Яка вона добра, щира, з якою повагою всi ставляться 

до неї. Батько нiколи не образив мене. Коли щось i не так робила, тiльки 

повчальнi слова чула вiд нього (РЖ, 87, 4)). 

Ще один епiстолярний медiатопiк 80-х рр. ХХ ст. – ‘шкода алкоголю’, або 

‘алкогольнi листи’, як їх називають самi редактори журналу. Мовно-предметними 

маркерами цiєї проблеми є назви закладiв громадського харчування, торгiвлi – 

горiлчаний магазин, кафе «Зустрiч», перифрази на позначення алкоголю (зелений 

змiй), пияцтва (викорiнення цього зла), вживання алкогольних напоїв (топити 

своє дозвiлля у бокалi пива; заглядати до чарки), суспiльно-полiтичнi клiше-гасла 

(будемо безкомпромiсними до пияцтва, самогоноварiння; викорiнення пияцтва 

сприймають як глобальну проблему в межах держави, республiки; тут 

громадськiсть не сказала свого останнього слова), а також асоцiативно-образнi 

засоби (крутяться, немов мухи бiля меду, п’янички), що надають листам 

безпосередньостi, пожвавлюють виклад, роблять його емоцiйнiшим. 
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У радянськiй пресi велику увагу придiляли листам, де висвiтлювалися 

проблеми певних пiдприємств, органiзацiй, колективiв. Маркерами такого 

тематичного спрямування МЖ «кореспонденцiя» є професiйно-дiловi клiше: 

сумiжні бригади; працювати на бригадному пiдрядi; працiвники держприймання; 

соцiалiстичне змагання; часу на розкачку; особисте клеймо якостi; кошторисом 

це не передбачено тощо. Поширене вживання оцiнних синтагм з причиново-

наслiдковими зв’язками: Падали надої молока – шукали причину й старалися, щоб 

цього бiльше не було. Виправлялися – i це ставало спiльним здобутком (РЖ, 87, 4); 

Самi не виконують планових завдань, i нам не дають (РЖ, 88, 4) i под. 

Для проблемної кореспонденцiї на виробничу тематику характернi засоби 

внутрiшньої дiалогiзацiї, функцiю яких виконують риторичні речення, що 

забезпечують змiстову зв’язнiсть висловлення, розвиток думки, перехiд вiд однiєї 

мiкротеми до iншої, як-от: Керiвництво каже: «Нема в колгоспi грошей». А звiдки 

ж вони будуть? Збудували кормоцех, витратили не одну тисячу, а вiд нього 

залишилася купа металобрухту. Вже двiчi ремонтували новий молокопровiд, а 

толку нiякого – не працює... (РЖ, 83, 4). 

Чимало текстiв листiв вiдбивають позитивний суспiльний дух, мораль, 

стереотипи мислення, що засвiдчують вiдповiднi ЛІЦ: ‘дружба’ (Свою першу 

пенсiю перерахувала у Радянський фонд миру. [...] Коли сталася трагедiя в 

Чорнобилi, ми з чоловiком перерахували 300 карбованцiв з особистих 

заощаджень. Свою мiсячну заробiтну плату 70 карбованцiв я перерахувала 

братньому грузинському народу. [...] Бо це в дусi нашого, радянського способу 

життя, бо сильнi ми згуртованiстю, дружбою народiв нашої 

багатонацiональної Батькiвщини! (РЖ, 86, 2)); ‘добро’ (Згадую час, коли 

прийшла сюди. З яким задоволенням поспiшала на роботу! Бо знала: нiхто не 

образить, завжди зустрiнуть добром (РЖ, 87, 12); Вiн жив одним життям з 

нами i старався кожному допомогти (РЖ, 81, 11)). 

МЖ «кореспонденцiя» 90-х рр. ХХ ст. насичений новiтнiми ЛІЦ: 

соцiально-економiчними (безробiття, спекуляцiя, iнфляцiя – У жовтнi минулого 

року мiй драндулет списали, i я залишилася без роботи (РЖ, 91, 6); Ринок поки 
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що обернувся для нас привабливою стороною (РЖ, 91, 6); Голова колгоспу вирiшив 

нас покарати карбованцем (РЖ, 91, 6); От якби скрiзь була така добра 

конкуренцiя, то i спекуляцiї не було б (РЖ, 91, 6)); соцiально-полiтичнi (І мамi 

здається, що як буде Україна суверенною державою, то встановлять митницi 

на дорогах (РЖ, 91, 6)); родинно-побутовi, зокрема з актуалiзованим 

словообразом ‘бабуся’ (Звiдки брала бабуся силу наготувати стiльки їжi? 

Щоправда, я завжди допомагала; А менi залишила бабуся долоньку завбiльшки 

iконку Матерi Божої. Мене дiдусь благословив перед смертю, i бабуся 

благословила; Я дуже-дуже люблю свою бабунечку. Ранiше вона пiклувалася про 

мене. А тепер я дбатиму про неї (Ж, 99, 10)). 

Репрезентативнi листи. Орiєнтовно з 90-х рр. минулого столiття МЖ 

«кореспонденцiя» використовується як прихована реклама з метою сугестивного 

впливу на майбутнiх передплатникiв. Йдеться про номери з жовтня по сiчень, у 

яких публiкуються пiдбiрки репрезентативних листiв з високою оцiнкою змiсту 

журналу. У власне публiцистичному різновиді субконтенту журналу такі МТ 

ґрунтуються, як відзначала Т. Ю. Ковалевська, на умiннi їхнiх авторiв 

«конструювати позитивнi моделi комунiкативної поведiнки» [100, с. 10]. 

Індивiдуальне сприйняття подається узагальнено з повторенням ключових 

сугестем, що активiзують позитивнi психоемоцiйнi реакцiї людини, як-от у 

висловленнях з номiнацiями ‘душа’ (Якiсь публiкацiї тримаються в пам’ятi 

довго, якiсь призабуваються швидше, але в душi залишається незгладимий слiд 

доброти, спокою, краси, що ними сповнена кожна сторiнка часопису (Ж, 13, 1); 

Для душi – це «Свiтло вiчних iстин»/ Й сокровеннi сповiдi листiв,/ Що, часи 

долаючи i вiдстань,/ Звiдусiль летять вiд читачiв (Ж, 11, 11), ‘надiя’ (Хочеться 

звернутися до тих, хто втратив надiю: повiрте в удачу, будьте оптимiстами, i 

у вас усе складеться добре. А ще передплатiть журнал «Жiнка», вiн найперший 

порадник в багатьох ситуацiях. А я точно знаю, що мiй журнал завжди буде зi 

мною! (Ж, 03, 11). Таке саме емоцiйне забарвлення мають аргументи з лексемами 

‘близькi’, ‘друзi’ (Завжди даємо його читати сусiдам, друзям (Ж, 13, 1); 
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Подруго-читачко незрадлива, Будьмо разом, будьмо навiки! Пронесiмо вiрнiсть 

лебедину Крiзь життя нелегкого роки (Ж, 11, 11). 

Виокремлення предметiв найбiльшого зацiкавлення у виданнi, з одного 

боку, вiдбиває цiннiснi прiоритети читацької аудиторiї, а з iншого – конкретизує 

iнформацiю про змiст журналу і його цільову читацьку аудиторію: краса, затишок 

(Знали б ви, скiльки зразкiв узорiв для вишивання лягли на полотно й стали 

розкiшними iконами, рушниками, серветками! (Ж, 13, 1)); рослинний свiт, 

кулiнарнi рецепти, життєвi iсторiї (Саме у вашому часописi знаходжу цiкавi 

публiкацiї про рослинний свiт, його таємницi. Люблю статтi Наталi 

Околiтенко. З журналу дiзнаюся про цiкавi страви та рецепти їх приготування 

[...] А зворушливi iсторiї з життя сiльських мешканцiв Свiтлани Погуляйло 

розчулюють, хвилюють до глибини душi, примушують мiркувати над моральними 

цiнностями (Ж, 13, 1); Подобаються матерiали про свiт природи, вiковiчнi 

дерева, про цiлющi натуральнi лiкарськi засоби – все це нам потрiбно для 

здоров’я, душевної рiвноваги (Ж, 12, 11)); краса, мода та здоров’я, етика стосункiв 

(Щодо моди на зачiски, фасони суконь, капелюшкiв, сумок, то вони дуже 

сучаснi, вишуканi й водночас практичнi, що можуть задовольнити 

найвитонченiший смак. Я їхала й уже знала, якi робитиму фiзичнi вправи для 

схуднення без шкоди для здоров’я. Запам’ятала також на майбутнє: вдома, при 

чоловiковi,  – нiяких несвiжих футболок, халатiв, стоптаних капцiв... (Ж, 13, 

1)); рукодiлля (Вишивання – справа не тiльки для рук, а й для душi. Спасибi за 

вашу невтомну працю! (Ж, 12, 11)). 

Показова для репрезентативних листiв i вдячна вербальна поведiнка 

дописувачiв: Ми дуже вдячнi всiм, хто трудиться над створенням журналу 

(Ж, 13, 1), Спасибi за змiстовне, потрiбне у кожнiй родинi видання (Ж, 12, 11). А 

також мiкроконтексти з бажальною i вiтальною iнтенцiєю на зразок: Низький 

уклiн вам, люди добрi, за вашу нелегку працю! Вона – не марна. Душевної вам 

наснаги й творчого довголiття! Будьте щасливi й благополучнi в Новому Роцi! 

(Ж, 13, 1), Здоров’я вам i творчого довголiття! (Ж, 12, 11).  
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Прямi пропозицiї мати, придбавати, передплачувати, читати журнал 

квалiфiкуємо як власне рекламнi сугестеми: Раджу всiм передплачувати цей 

неповторний, рiзноманiтний за тематикою часопис. Не пошкодуєте (Ж, 13, 

1). 

Сатиричнi листи. У контентi «Жiнка» 70-х – середини 80-х рр. ХХ ст. були 

актуальними рубрики «Пропилососили» або «Пилосос сатиричний, а не 

електричний». Сама назва рубрики ґрунтується на розмовному поняттi 

‘пропилососити’, що вживається як контекстуальний синонiм до слова 

‘пропечатати’, тобто ‘2. Пiддати кого-небудь гострiй критицi у пресi’ [ВТССУМ, 

с. 281]. Основна комунiкативна iнтенцiя цього сегмента субконтенту – ‘пiддати 

критицi явище, ситуацiю, особу’, ‘вплинути на офiцiйних осiб за допомогою 

критики їхньої дiяльностi’. Через це такий мiкрожанр стимулює до використання 

розмовних семантико-стилiстичних засобiв, засобiв пiдсилення гумористичної 

конотацiї висловлень з метою стилiстичного обiгрування моделi непрямого 

номiнування негативного явища. 

За структурою та мовно-стилiстичним наповненням сатиричнi листи (деякi 

публiкацiї мiстять вказiвку на авторiв, як-от: За листами читачiв Р. Баралацької, 

Р. Кифор та Н. Пiкурiної пiдготувала Марiя ГЛАЗОВА (РЖ, 74, 4)) поєднують 

ознаки офiцiйно-дiлового та розмовно-побутового спiлкування. 

Як офiцiйно-дiловi маркери квалiфiкуємо: власнi назви осiб у формi 

запису «iнiцiали»+«прiзвище», офiцiйнi назви установ i органiзацiй, мiст, селищ, 

професiй, посад, звань, спецiальностей: От прийшла до них, наприклад, 

Н. Пiкурiна, подала права, якi свiдчать, що вона водiй другого класу (РЖ, 74, 4); 

В автобусi, який курсує з Ярмолинцiв на Лугове Хмельницької областi, завжди 

тiсно (РЖ, 83, 7); Дитсадок № 8 Виноградiвської швейної фабрики на 

Закарпаттi потребував внутрiшнього ремонту (РЖ, 85, 9); дiловi клiше: надамо 

слово робiтницi полтавського заводу «Хiммаш» Марiї Василiвнi Нiколенко 

(РЖ, 73, 5); Керiвництво заводу «Гiгант» дбає, щоб i виробничi показники були 

високi, i людям добре жилося, пiклується про їх побут (РЖ, 83, 7); склали 

кошторис, видiлили й кошти (РЖ, 85, 9) i под. 
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Дiлова лексика i фразеологiя тiсно взаємодiють з розмовною, усно-

розмовними оповiдними конструкцiями, створюючи своєрiдний симбiоз 

публiцистичностi, невимушеностi, iронiї в межах однiєї синтаксичної одиницi, 

пор.: Ослелились вони не за тридев’ять земель, а на Ворошиловградщинi, у 

славному мiстi Краснодонi (РЖ, 74, 4); Прочула Є. П. Нововенська, що 

комплексний пункт у їхньому селi Товстеньке на Тернопiльщинi приймає меблi 

в ремонт, i вирiшила скористатися цiєю послугою (РЖ, 85, 9) i под. 

Вагомою для вираження ставлення до реалiй, його образної та емоцiйної 

конкретизацiї є побутова фразеологiя: А тi запевнять, пообiцяють, поговорять, а 

вiз i нинi там... (РЖ, 83, 7); Минула весна, наступало лiто, а нiде нi стуку, нi 

грюку... (РЖ, 85, 9); Але, як переконалися колгоспники, на обiцянцi до району, та 

навiть до центральної садиби не доскочиш (РЖ, 73, 5). 

Як розмовнi квалiфiкуємо й синтаксичнi експресиви, що допомагають 

вiдтворити, передати ситуативну невимушенiсть, емоцiйне ставлення до 

проблеми, негативного явища: Жiнок за руль нiзащо не пускають. Хоч би там 

що! (РЖ, 74, 4); Звернулася замовниця до побутовикiв у Тернопiль – може, 

допоможуть у розшуках, а звiдти навiть не вiдiзвалися. Оце так обслужили! 

(РЖ, 85, 9) тощо. Подiбнi стилiстичнi функцiї i розмовних лексем (Один грам 

нiкотину коняку [ВТССУМ, с. 452: коняка, розм. Те саме, що кiнь 1] вбиває! (РЖ, 

74, 4); Не роздивилася добре в магазинi, а вдома одягла, то всi ахнули [ВТССУМ, 

с. 28: ахнути, ахати: 1. розм. Вигукувати «ах», виражаючи здивування, 

захоплення, радiсть, горе, спiвчуття i т. п.] (РЖ, 85, 9)), розмовних граматичних 

форм (Воно в господарствi все потрiбне (РЖ, 83, 7)). 

Як засоби iнтимiзацiї функцiонують позитивно оцiннi лексеми з суфiксами 

суб’єктивiзацiї оцiнок: Ще навеснi минулого року в самбiрському коопунiвермазi 

на Львiвщинi Полiна Михайлiвна Столяр придбала гарненькi на вигляд чобiтки 

виробництва Чернiвецької взуттєвої фабрики (РЖ, 83, 7); Дiток додому не 

вiдправляли, потiснилися (РЖ, 85, 9); Якщо в такому темпi, то, дивись, 

швиденько i порядок наведуть (РЖ, 85, 9). 
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Засобами ословлення критичного ставлення до ситуацiї є й аксiологiчно 

маркованi узагальнення: ‘сором’ (Та як би там не було, а на сором 

Краснодонського автопарку працює у них жiнка-водiй другого класу 

мастильницею (РЖ, 74, 4)), ‘бiда’ (...йдуть на перекур?.. Триває вiн 10–15 хвилин. 

Вiсiм разiв на день! Бiда! SOS! (РЖ, 74, 4)), ‘клопiт’ (Тiльки Л. Гаврилюк з 

Нововолинська на Волинi вiдтепер з цим нiяк не погоджується, бо, придбавши 

плаття Львiвського виробничого швейного об’єднання «Весна», замiсть 

задоволення має лише клопiт (РЖ, 85, 9)), ‘своє’ – ‘чуже’ (Сусiди з навколишнiх 

сiл запрошують маркiвчан на млинцi. «Чужi млинцi смачнi, а свої солодшi», – 

думають гостi i все сподiваються, що млин у них буде (РЖ, 74, 4)), 

‘бракоробство’ (А те, що з бракоробiв треба питати як годиться (РЖ, 83, 7)). 

Отже, МЖ «кореспонденцiя» засвiдчує його орiєнтацiю на iнформацiйну, 

впливову, виражальну, цiннiсної орiєнтацiї, констатацiйну, 

контактовстановлювальну комунікативну інтенцію, кожна з яких актуалiзує певнi 

лексико-фразеологiчнi ресурси публiцистичного субконтенту, характерні кліше, 

комунікати. 

 

2.3. Художньо-публiцистичний різновид субконтенту 

Традицiйно до жанрiв художньо-публiцистичного пiдстилю, в контекстi 

лiнгвостилiстики, вiдносять нариси, есе, фельєтони, памфлети (Л. І. Мацько [154, 

с. 273], Г. Я. Солганик [237, с. 314]). Відомо, що такі тексти засвідчують  один iз 

векторiв взаємодiї стилiв і жанрів літературної мови. У таких жанрових 

рiзновидах публiцистичного стилю посилюється роль мовно-естетичного 

компонента, що виконує функцію засобу оповiдання про події в художньому 

ключі, засобу образного, конкретно-чуттєвого узагальнення, соцiальної, емоцiйної 

оцiнки факту, подiї, явища. У художньо-публiцистичних МЖ бiльш виражене 

авторське «я» (персоналiзованiсть), виявляються iндивiдуально-авторськi 

стилiстичнi ознаки. 

2.3.1. МЖ «нарис». Цей МЖ передбачає оперативний вiдгук на суспiльно 

важливу подiю, розкриття на документальнiй основi образу цiкавої, знакової 
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особи. У лінгвокультурологічному контентi «Жiнки» цей МЖ доволi активний. 

Репрезентований такими рiзновидами, як проблемний i портретний нарис. 

Проблемний нарис спрямований на висвiтлення гострих проблем 

суспiльної ваги. Одна з них – пам’ять про розстрiляних у Бабиному Яру 

(публікація «Вона... вдова матроса» (Ж, 12, 9)). 

Композицiйно МТ розбитий на три частини. Перша – насичена художньо-

образними компонентами, у якiй авторка вводить читача в ситуацiю через 

короткий опис довкiлля (iндивiдуально-авторськi метафори, порiвняння, 

експресивнi епiтети), що далi контрастує з чорно-сiрими конкретно-чуттєвими 

образами, пор. опис сонячного дня (Була це лiтня яскрава днина, коли сонце 

розкошувало, як молода iменинниця, птаство заливалося нестримним 

радiсним спiвом, земля пишалася розмаїттям квiтiв, метеликiв, трав). Та 

пам’ятного мiсця: Посеред цiєї розкошi життя, святкового радiсного єднання 

землi й неба дисонансом стояв над Бабиним Яром грiзний монумент полеглим. 

Поодинокi перехожi, сковзнувши поглядом по мармурових застиглих муках, 

пробiгали швиденько, не стишуючи ходи, не зупиняючись. Попри густий 

затiнок, буяння квiтiв, упорядкованiсть алей, прогулюватися сюди не 

приходять. 

Знайомство з персонажем коротке: Мою увагу привернула жiнка в лiтах, 

скромно одягнена, яка стояла перед пам’ятником. Похила її постать навiть iз-

за спини вказувала на глибокий сум i скорботу. У ньому акцент на настроєвих 

лексико-семантичних компонентах, стислих ознаках зовнiшностi. 

Друга частина – розповiдь незнайомки, що пояснює її скорботу i увагу до 

цього пам’ятного мiсця. Журналiст оформляє її мову як оповiдь вiд першої особи: 

Оце ж менi було лiт чотирнадцять у ту пору. Мама послала до родички 

сказати їй, що завтра поїдемо у село до бабусi, бо тут уже далi залишатися нам 

не можна. «Але гляди менi, не затримуйсь. Одна нога – тут, друга – там. Та не 

йди через Бабин Яр: там нiмцiв повно». Вiдповiдно стрижневi синтаксичнi 

структури, що ведуть оповiдь, нанизують iнформацiю про подiю,  – означено-

особовi речення (Таки затрималась у тiтки. А щоб надолужити згаяний час, 
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таки пiшла навпростець через той-таки Бабин Яр; Опритомнiла, певно, вiд 

холоду). Опис баченого страхiття передано стисло – за допомогою дiєслiв на 

означення руху: А один вiд кулi якось крутнувся, розвернувся до яру спиною, зняв 

руки догори i впав не у яр, а в протилежний бiк. І тодi нiмець пiдскочив i довго-

довго стрiляв по ньому. Тiло хлопця ще деякий час здригалося, i... Я вже нiчого 

далi не бачила... Переживання дiвчини вiд побаченого передає опис її 

хворобливого фiзичного стану: Вся так трусилася, начебто через мене 

пропустили струм. Поплазувала звивистою стежкою. Десь уже аж при виходi з 

яру знову спробувала звестися на ноги. Це менi вдалось, але так почала блювати, 

що от-от могла знову впасти. А також глибокi психологiчнi враження, що 

трансформувалися в образ живого матроса, втiлено в описi сновидiнь: А вночi менi 

снився матрос. Снився живим, здоровим. Удень я собi домальовувала йому очi, 

його слова, дослухалася до його голосу. Згодом навiть почала подумки 

розмовляти з ним. 

У третiй частинi нарису журналiст вдається до публiцистичного урочисто-

скорботного узагальнення з фiгурою повтору: СТО ТИСЯЧ розстрiляних лежать 

пiд нами. Обiрвано СТО ТИСЯЧ життiв, перестало битися СТО ТИСЯЧ 

сердець. Нi в чому не винних! Серед них дiти i немовлята! 

Прикiнцевi слова нарису – ключовi (пам’ятати, не забувати). Вони 

репрезентують медiатопiк, заради якого створено нарис: Допомогти не забувати 

нi у свято, нi в будень, нi в сонячнi днi, нi в непогiдь, нi в радостi, нi в скорботi 

про тих, хто вiддав своє життя, життя своїх ненароджених дiтей для того, 

щоб ми чули спiв пташок, грiлися пiд ласкавим лiтнiм сонечком, закохувалися й 

любили, вiрили i сумнiвалися...; Я низько вклонилася незнайомцi, що несе в собi 

пам’ять про подiї. 

Портретний нарис – один iз МЖ, орiєнтований на створення образу 

особистостi з певними перепетiями її життєвого шляху, внутрiшнiх переживань, 

роздумiв про життя тощо. На вiдмiну вiд художнього тексту, у портретному 

журнальному нарисi йдеться про реальну особу, яка посiдає певне мiсце в 

суспiльствi, репрезентує певну соцiальну чи культурно-мистецьку групу людей. 
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Час та зацiкавлення спiльноти, що становлять частку його образу, 

вiдбивають i МТ цього МЖ. Наприклад, у 1980-тi, коли ще був сильний iнтерес до 

постатей т. зв. революцiйного часу (10–20-тi рр. ХХ ст.), актуальним був нарис 

«Груповий портрет з Оксаною Коцюбинською» (РЖ, 88, 1), знаковим для 1990-х 

був нарис про життя i творчiсть, кiнокар’єру Вiронiки Кастро, яка зiграла головну 

роль у першому бразильському серiалi, що демонструвався на екранах країн 

колишнього СРСР («Чула, Чулiта, яка ти насправдi?» (Ж, 93, 5)). 

Кожний iз текстiв має свої мовно-стилiстичнi та композицiйнi 

особливостi. Насамперед вони вiдрiзняються тим лексичним складом, що утримує 

медiатопiк, пор.: у першому МТ переважає суспiльно-полiтична лексика – 

дружина легендарного органiзатора i командира Червоного козацтва, 

бiльшовицька партiя, лютнева революцiя, сибiрське заслання, Київський мiський 

бiльшовицький комiтет, нелегальний учнiвський гурток, член редколегiї урядового 

органу Радянської України, боротьба проти нiмецьких окупантiв та українських 

буржуазних нацiоналiстiв тощо; у другому МТ – лексика культури та мистецтва: 

сходження на Олiмп, найфотогенiчнiше обличчя, головнi ролi у телесерiалах на 

«Телевiсi», найпопулярнiшу в Мексiцi музичну програму «Ла мовiда», прямий 

ефiр, любов телеглядачiв i т. iн. 

Перший нарис структурований як груповий портрет: це вiдгуки, розповiдi 

сучасникiв головної героїнi – Оксани Коцюбинської, старшої доньки славетного 

Михайла Коцюбинського. Другий – за сферами життя вiдомої актриси та 

телезiрки i параметрами оцiнки її як особистостi (родина, зовнiшнiсть, характер, 

любов, кар’єра). 

Обидва портретнi нариси мiстять обов’язковий складник — вирiзнення 

iндивiдуальних рис особистостi. Отже, стилiстично навантаженими стають 

вiдповiднi ключовi соматизми, характеристичнi епiтети, абстракти на 

позначення рис характеру, особливостей поведiнки. Наприклад, словесний 

портрет Оксани Коцюбинської створюють такi маркери зовнiшностi: Вся її краса 

й привабливiсть – це чудове поєднання яскравих барв. Її зовнiшнiсть була 

такою довершеною, що навiть в тисячному натовпi вiдразу помiтиш i 
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замилуєшся (iз спогадiв товаришки О. Ситниченко); Оксану я не назвав би 

красунею: риси обличчя неправильнi, та й нiс аж нiяк не античний... Нi, не було 

в нiй класичної жiночностi, яка в той час неодмiнно пов’язувалася з чимось 

блiдим, хворобливим i кволим. Все мiцне: шия, плечi, уся постать мiцно 

збудована. Зате талiя – тростинка, та й годi! Рухи жвавi, поривчастi... (зi 

спогадiв чоловiка – Вiталiя Примакова). 

У портретному нарисi Вiронiки Кастро актуалiзовано також оцiннi 

епiтети, позитивно маркованi характеризувальнi дiєслова, прикметники, 

аксiологiчнi iменники на означення поведiнки, рис зовнiшностi, професiйної 

успiшностi. Отже, вона постає як вдячна дочка (Веронiка з вдячнiстю й 

побожною шанобливiстю в усiх iнтерв’ю наголошує, що саме мама допомогла їй 

стати такою, якою вона є), приємна у спiлкуваннi (Тонке вiдчуття гумору й 

невимушена реакцiя на нього. [...] бажання розумiти спiврозмовника i бути йому 

зрозумiлою), людина з високою самооцiнкою i самопрезентацiєю (Натомiсть 

прагнула доводити це щодня, щогодини невтомною працею...; Завжди 

пiдтягнута, точна, сумлiнна, уважна до людей) і под. [дет. див.: 137, с. 161 – 

162]. 

 Час i людина, її оточення – це також важливий складник медiатопiка 

портретного нарису. Для репрезентацiї середовища, в якому сформувалася i жила 

Оксана Коцюбинська, знаковими стають номінації осіб – Микола Лисенко, 

Володимир Самiйленко, Миколо Чернявський, Борис Грiнченко, Павло Тичина, 

Василь Еллан-Блакитний, Максим Горький. Щодо Вiронiки Кастро, то для глядача 

початку 1990-х свiт пiвденноамериканської культури постав через iмена актора 

Хорхе Мартiнеса та чилiйського спiвака Адольфо Анхеля, а також автора 

сценарiю серiалу «Багатi теж плачуть» нiкому до того не вiдомої жiнки Інес 

Родени. 

Автори портретних нарисiв використовують як засiб пiдсилення 

аргументацiї висловлення самих персонажiв творiв про себе. Пор. самооцiнку 

Оксани Коцюбинської: Хочу знати багато... Хочу бути щасливою, хочу вмiти 

помогати людям, хочу жити по-людському. У той же час для характеристики 
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Вiронiки Кастро використовуються уривки з її iнтерв’ю: Ненавиджу сигарети, – 

говорить актриса, – але нiяк не подолаю себе. Не допомогли й екстрасенси. Палю 

п’ятнадцять рокiв. До алкоголю ставлюся спокiйно, — продовжує Веронiка. – 

Улюблений напiй – кава з молоком; Коли впала Берлiнська стiна, я радiла, як 

дитя. А сьогоднi — сумнiви. Не знаю, не знаю... Югославiя, вiйна в Росiї... 

Полiтика — не для мене! та ін.  

Отже, МЖ «нарис» поєднує стилiстичнi ресурси публiцистичного та 

художнього функцiональних рiзновидiв, медiатопки розгортаються як 

репрезентацiя документального факту з образною оцiннiстю, соцiокультурним 

узагальненням. 

2.3.2. МЖ «життєва історія». Якщо мотивом для створення МТ МЖ 

«нарис» є подiя суспiльної ваги, тематики, то МТ МЖ «життєва iсторiя» 

орiєнтованi на репрезентацiю показових для повсякденного життя ситуацiй. Про 

це свiдчать назви МТ – «Медовий мiсяць» (Ж, 14, 10), «Назвав дочку Марiєю» 

(Ж, 93, 3), «...Його кровиночка, продовження роду» (Ж, 10, 11), «І бiльше з собою 

не забереш» (Ж, 96, 3), «Як поведешся – так i матимеш» (Ж, 13, 1), що входять до 

рубрик «На життєвих стежках», «Силуети». Отож, медiатопiки цих публiкацiй – 

морально-етичнi, духовно-культурнi, соцiально-психологiчнi, орiєнтованi на 

узагальнення побутової ситуацiї як показової в системi сучасних мiжособистiсних 

вiдносин. 

Мовно-стилiстичну основу аналiзованого МЖ визначає його оповiдна 

структура, що складається з розповiдi журналiста про людину та пов’язану з її 

долею подiю, розповiдей персонажiв про себе (стилiстично навантаженими 

стають дiєслова, прислiвники часу, частки), їхнiх мiркувань, з переданих з чиїхось 

слiв дiалогiв. Питальнi синтаксичнi структури, структури розмовного синтаксису 

засвiдчують внутрiшнi роздуми, переживання особи (Юльцi дух перехопило, 

солодка млiсть наповнила тiло. «Ідем». Куди вiн хотiв повести її? Та хiба мало 

на фермi потаємних закутiв? Вона i не опиралася (Ж, 13, 1), а також 

вiдтворюють мiркування самого автора-журналiста: Спокута? Певною мiрою, 

може, й так, тiльки почалося все набагато ранiше (Ж, 93, 3); Та, побачивши 
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через кухонне вiкно, що незабаром мати стала наливати з чайника в чашку воду 

(бо як проковтнути тi пiгулки?), здiйняла галас на всю околицю (Ж, 96, 3); Ой, 

не думав господар, насаджуючи сад, що його дiлитимуть по кущику (Ж, 96, 3) i 

под. 

Для МЖ «життєва iсторiя» суттєвими є початок та кiнець МТ, у яких 

автор висловлює своє судження з приводу певної iсторiї, формулює узагальнення, 

стилiстично наголошуючи на їхнiх смислових складниках (стилiстичне 

навантаження абстрактних iменникiв): ...Невдячна для автора тема – доля 

жiнки, у якої на совiстi страшний грiх – убивство. І не бажання виправдати її 

спонукало взятися за перо. Просто й там, за ґратами, живуть люди. І навiть для 

такого специфiчного контингенту аж надто нестандартною видається Марiїна 

доля... Тому й змiнив автор iмена й прiзвища у цiй iсторiї (Ж, 93, 3); ...Я двiчi була 

присутньою на їхнiх судах. І переконалася, там, насамперед, захищають 

iнструкцiю. А закон i мораль навiть не стикуються. До уваги не бралися анi 

свiдчення очевидцiв, сусiдiв, анi переживання самої жiнки, нi, власне, iстина, 

заради встановлення якої i засiдає суд (Ж, 96, 3). 

Вступна частина може бути зорiєнтована на створення iнтриги: Подiбнi 

дiалоги мiж подружжям – не рiдкiсть. Однак, щоб таке сталося на весiллi в 

кружляннi пiд нiжну мелодiю вальсу... (Ж, 14, 10), на презентацiю узагальненого 

чи конкретно-чуттєвого портрета персонажа: Людина вона не набожна. В iншому 

разi, може, i стрималася б того злощасного дня й не опинилася б у колонiї, де 

вiдбуває покарання за тяжкий злочин. Та все ж, коли знайомишся iз її, Марiї 

Семенiвни Гульової, недолугою бiографiєю, коли розмовляєш, вiдчувається в нiй 

намагання i за найтяжчих умов щось зробити для тих, кому ще тяжче (Ж, 93, 3); 

На Юльцi буденна мамина хустка, старенький дощовик, великуватi (навкруг 

литок вiтер гуляє) гумовi чоботи. Хто не знає – здалеку доярка пiдтоптана та й 

годi. Та, придивившись, помiтить i вродливе юне личко, i струнку тендiтну 

поставу пiд дощовиком, i крок дiвочий легкий... (Ж, 13, 1). 

МЖ «життєва iсторiя» актуалiзує в контентi жiночого журналу насамперед 

лексику та фразеологiю з тематичної групи «мораль, етика, психологiя людини»: 
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життя (Життя часом ставить людей у такi надзвичайно важкi умови, що 

дивуєшся, як можна вижити й зберегти у душi елементарно людське (Ж, 93, 3)), 

душа (Важко захистити душу вiд озлоблення й очерствiння (Ж, 93, 3)), стосунки 

(У них з нянею були особливо довiрливi стосунки (Ж, 93, 3)), вчинок (Та Марiї 

здавалося, це вiн, її хлопчик, передусiм судить її за безглуздий вчинок, котрий 

обiрвав життя людини, а їх двох розлучив (Ж, 93, 3)) тощо [дет. див.:  137, с. 165].  

Невимушеностi життєвим iсторiям надають фразеологiчнi одиницi на 

позначення певних емоцiй, станiв людей, вони є характеризувальними 

елементами ситуацiй: Лихої години виявилася мимовiльним свiдком сварки своєї 

двоюрiдної сестри з нареченим (Ж, 93, 3); – Ти, дiвко, жартуй, але не забувайся. 

По слизькому ходиш, не зоглядишся, як посковзнешся. Йому, жеребцевi, то що 

– потiшиться i лишить, у нього ж жiнка, а тобi слава на все життя (Ж, 13, 1); 

Та не надовго вистачило Юльки. Серце розуму вже не слухало. Потайки 

стрiляла очима за зоотехнiком, а голова її – i на фермi, i вдома все думками про 

нього повнилася. Грiла вона надiю зустрiтися iз Зоником у любощах подалi вiд 

людського ока (Ж, 13, 1) тощо. 

Як ключовi можуть уживатися характеристичнi назви осiб: Зiрвалася 

Юлька – i пiдтюпцем до телят. А в головi: «Байстрючка, байстрючка. Хi-хi! Ха-

ха» (Ж, 13, 1), Поруч сидiла його маленька подоба, його кровиночка, його внучок, 

продовження його роду... (Ж, 10, 11). Утiм, основнi дiйовi особи розповiдей на 

повсякденно-побутовi теми номiнують загальнi назви осiб за спорiдненiстю 

(Чотирьох менших сестер та братiв, розшуканих у рiзних дитячих закладах, 

шiстнадцятирiчна Марiя привела на квартиру матерi (Ж, 93, 3); Ми розiйдемося 

тихо i без конфлiктiв, – i похилила голову на плече жениха (Ж, 14, 10); Нема в 

мене доньки, i внуки мої мали сi в шлюбi родити (Ж, 10, 11)). 

Зафiксовано й використання прийому стилiзацiї «життєвостi», правдивостi 

переказуваної iсторiї – використання дiалектизмiв, цiлих висловлень засобами 

регiональної мови, зокрема гуцульської: «І хто сi так постарав, путь би му 

пропала. Кiлко’м просила признатисi, али така вперта як отец – закиласi i 

мовчит. Йой, смутку мiй гiркенький!» – роздумувала Параска, поглядаючи на 
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дочку, що з кожним днем усе круглiшала; «І-йой, вiдав, гора би сi борше 

поступила», – стримуючи сльози, сказала Параска вже в дверях (Ж, 10, 11). 

Отже, МТ МЖ «життєва iсторiя» привносять у публіцистичний 

субконтент безпосереднiсть i невимушенiсть морально-етичних оцiнок реалiй 

буття, актуалiзують кореляцiю медiатопiкiв та їхнього лексико-фразеологiчного 

наповнення з категорiєю повсякденно-побутової культури. 

 

2.4. Науково-публіцистичний різновид субконтенту 

Сфера мас-медiа активно послуговується iнформацiєю з наукових джерел, 

адаптуючи її для загалу. Вiдповiдно, читачевi пропонують МТ в МЖ «науково-

популярна стаття» (рубрики «Бесiди вчених», «Бесiди на атеїстичнi теми», «Дива 

природи», «Зелена аптека», «Садок врожайний коло хати», «Кургани iсторiї», 

«Тiнi бурхливих подiй», «Бiля карти свiту», «Свiт чарiвний каменю», «Любiть 

Україну» та деякi iн.). Увага до такої інформації вмотивована. На думку 

В. Л. Іващенко, людинi постiйно доводиться зiставляти змiст понять iз 

вiдповiдними уявленнями; навiть коли має справу з власне абстрактними 

предметами, вона намагається викласти свої мiркування з використанням засобiв 

унаочнення абстрактного [83, с. 138 – 139]. 

2.4.1. МЖ «науково-популярна стаття». Динамiзм цього МЖ 

насамперед пов’язаний з поступовим розширенням медiатопiкiв, якщо порiвняти 

МТ 50–60-х рр. ХХ ст. та сучаснi (90-х рр. ХХ ст. – 2000-х рр.). 

Спочатку читачам пропонувалися невеликi за обсягом iнформацiї МТ-

замiтки. Так, у рубрицi «Бесiди вчених» (РЖ, 57, 7) була публiкацiя 

«Мiжнародний геофiзичний рiк почався», що складалася з кiлькох iнформацiйних 

повiдомлень (до 10 речень) на зразок такого: Сонце випромiнює не тiльки 

ультрафiолетовi променi, якi викликають приємний загар на нашiй шкiрi, але й 

iншi, коротшi. Вони мають дуже велику хiмiчну активнiсть, i коли б вiльно 

досягали поверхнi Землi, то спопелили б на нiй все живе. На щастя, вони 

затримують їх у високих шарах атмосфери. Лексичнi та синтаксичнi засоби 

(загальновiдомі наукові поняття видiлено жирним шрифтом, засоби 
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популяризацiї пiдкреслено) спрямованi на передавання легкої для сприймання 

наукової iнформацiї. 

Ще у 1950-х рр. використовувалася мотивацiйна модель кореспондування 

запиту на наукову iнформацiю: ‘запитання читача’ (запитує читачка Н. Кiячко з 

села В.-Багачка Полтавської областi) – ‘вiдповiдь’ для поширення популярного 

знання, як-от у замiтцi «Що таке полярне сяйво?» (РЖ, 58, 3): На пiвночi в певнi 

перiоди можна спостерiгати дивне свiтiння нiчного неба, так зване полярне 

сяйво. Без нього неможливо уявити собi зимову нiч на далекiй пiвночi. Хто бачив 

це видовище, нiколи в життi його не забуде. Воно буває найрiзноманiтнiшої 

форми, кольору. Широкi кольоровi стрiчки то згортаються спiраллю, то знову 

розгортаються по всьому горизонту. Тонкi блискучi рiзнокольоровi нитки 

бахромою звисають з неба або збираються у барвисту корону. Спiввiдношення 

власне наукових (виокремлені жирним шрифтом) i популяризацiйних (пiдкреслені 

прямою лiнiєю) маркерiв на тлi нейтрального стилю розповiдi нiвелює сувору 

логiчнiсть та абстрагованiсть наукового викладу. 

Аналiзованi публiкацiї МЖ «науково-популярна стаття» мають такi 

маркери наукового стилю викладу: 

а) книжнi поняття: Пiд час обмiнних процесiв у живому 

вiдбуваються звичайнi хiмiчнi реакцiї, але особливiстю їх є закономiрнiсть, 

органiзованiсть, упорядкованiсть (РЖ, 55, 8); Календарi кiлькох народiв 

указують ту ж саму дату, вочевидь лiточислення велося вiд якоїсь реальної 

подiї, i пояснити цей збiг випадковiстю неможливо (Ж, 98, 2); 

б) термiновживання зі сфер iсторiї та археологiї, бiологiї, медицини, 

рослинництва, географії, гемології, астрономiї, астрофiзики, клiматологiї, 

метеорології тощо:  Амiнокислоти, синтезованi у верхнiх шарах води морiв i 

океанiв, могли опинитися у бiльш глибоких шарах i там у них вже синтезувалися 

бiлковi речовини (РЖ, 55, 8); ...потужнi магнiтнi й гравiтацiйнi аномалiї, якi 

свiдчили про концентрацiю якихось металевих мас пiд мiсячною поверхнею 

(Ж, 98, 2) (більше прикладів див.: [137, с. 173–175]); 
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в) тлумачення ключових термiнiв: Такi краплини бiлкових 

речовин, що видiлялися з розчину, називаються коацерватами (РЖ, 55, 8); Білки 

– це дуже складні хімічні сполуки, побудовані з кількох десятків порівняно 

простих речовин, так званих амінокислот, які сполучаються одна з одною і 

повторюються у складі білка сотні і навіть тисячі разів (Ж, 98, 2); 

г) кiлькiснi показники: ...одним з джерел енергiї для синтезу бiлка може 

бути великий тиск у 5–6 тисяч атмосфер (РЖ, 55, 8); 

ґ) вставнi слова: Бiльше того, в ньому широко представленi саме тi 

елементи, якi вiдiграють незрозумiло велику роль у бiохiмiчному обмiнi земного 

життя: нiкель, марганець, хром, ванадiй, молiбден i, звичайно ж, селен, названий 

на честь Селени – Мiсяця, де вiн був уперше вiдкритий (Ж, 98, 2); Крiм того, цi 

реакцiї вiдрiзняються ще й тим, що проходять iнодi в мiльйони разiв швидше, 

нiж поза органiзмом (РЖ, 55, 8); 

д) використання покликань на думки iнших авторитетiв: Вiдповiдно до 

теорiї радянського бiохiмiка академiка О. І. Опарiна, матерiя проходила такi 

основнi ступенi у своєму розвитку... (РЖ, 55, 8); 1969 року вченi М. Васiн i 

О. Щербаков запропонували гiпотезу про те, що наш супутник – це штучне 

небесне тiло, порожнисте всерединi, устатковане гiгантськими рушiйними 

установками, якi сприйнятi нашими приладами (Ж, 98, 2);  

е) використання засобiв логiзацiї висловлення: Спочатку рослини та 

тварини були одноклiтинними. Протягом багатьох мiльйонiв рокiв вони 

поступово об’єднувалися в багатоклiтиннi органiзми, що значно пiдвищило 

можливiсть їх видозмiни i розвитку, все життя тодi зосереджувалося в морi. 

Потiм стали з’являтися болотнi рослини, земноводнi тварини та плазуни 

(РЖ, 55, 8). 

Сучаснi публiкацiї МЖ «науково-популярна стаття» сконцентровують 

бiльше засобiв популяризацiї iнформацiї. Такi прийоми називають засобами 

«перекладу» спецiальної наукової iнформацiї на мову неспецiального знання [237, 

с. 236]. З-помiж засобiв популяризацiї викладу наукової iнформацiї вiдзначаємо 

активнiсть таких маркерiв, як: 
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а) послуговування ненауковими поняттями стосовно усталених теорiй: В 

основу кожного з них була покладена одна загальна думка: вiд неживого живе 

докорiнно вiдрiзняється тим, що в ньому присутня якась «сила», 

«душа», якої немає у неживого... (РЖ, 55, 8); 

б) апеляцiя до засобiв дiалогiзацiї (питальнi конструкцiї у функцiї 

характерних виразiв, що налаштовують читача на спiвмiркування; приєднувальнi 

конструкцiї): Що дає органiзмам можливiсть живитися, рости, пересуватися, 

розмножуватися? Що стає з живим пiсля смертi? (РЖ, 55, 8); Що ж стало 

причиною космiчної катастрофи на планетi-прабатькiвщинi? Найiмовiрнiше, 

високий рiвень розвитку технiчної думки, яка випередила мораль (Ж, 98, 2);  

в) застосування способiв тлумачення термiнiв шляхом наведення 

поняттєвих аналогiв у загальновживаному лексиконi: ...бiлковi тiла, здатнi вже 

до обмiну речовин, тобто до життя (РЖ, 55, 8); Якщо переважали процеси 

утворення нових кiлькостей хiмiчних речовин (синтез) – краплина збiльшувалася 

в об’ємi, росла (РЖ, 55, 8);  

г) використання засобiв вторинної номiнацiї, умовних назв, засобiв 

лексико-семантичного замiщення наукових понять: Поступово органiчних 

речовин, розчинених у навколишньому рiдкому середовищi, стало не вистачати, i 

первиннi органiзми «навчилися» утворювати їх для себе з неорганiчного 

матерiалу за допомогою сонячної енергiї (РЖ, 55, 8); ...родовiд кожного нiбито 

тягнеться або вiд «небесних богiв», або вiд пращурiв, переселених з iнших свiтiв 

у гiгантських яйцях, лiтаючих баштах i тому подiбних «лiтальних апаратах» 

(Ж, 98, 2). 

Функцiю засобiв популяризацiї викладу (фактично це прийоми надання 

висловленню образностi, оцiнностi, експресивностi, посилення iндивiдуального 

компонента репрезентацiї iнформацiї на тлi її стереотипностi [83, с. 141]) 

виконують певнi групи одиниць МТ: 

а) лексеми, ужитi в переносному значеннi: бродити (Коли сушею бродили 

динозаври... (Ж, 06, 12), заповзятися (...риби, нiби заповзялися бути доказом 

революцiї в дарвiнiвському розумiннi (Ж, 06, 12); 
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б) оцiннi епiтети, що збуджують творчу уяву: у тодiшнiх безмежних 

океанах (Ж, 06, 12); Та найдивовижнiше в них – кiнцiвки (Ж, 06, 12); 

в) розмовнi частки й видiльнi, вказiвнi частки з комунiкативно-

прагматичним навантаженням (надають міні-контекстам легкої іронії): ...до ста 

кiлограмiв м’яса, та ще й без кiсток (Ж, 06, 12); ...потiм усе рiдше i рiдше i 

потiм у зовсiм молодих вiдкладеннях – мiльйонiв так шiстдесят їм (Ж, 06, 12); 

г) розмовна фразеологiя: ...такi риби частенько трапляються на гачок 

рибалкам (Ж, 06, 12); Зате «шкурка варта вичинки»: нове поколiння виходить у 

свiт цiлком сформоване й озброєне досвiдом боротьби за життя, навiть лiтати 

вмiє (Ж, 09, 1); 

ґ) усно-розмовний експресивний синтаксис: От уже благо для iстот, якi 

на них полювали, бо нарощували ж на собi до ста кiлограмiв м’яса! (Ж, 06, 12); 

Та найважливiше, ця риба майже не змiнилася за 300 мiльйонiв лiт! 

(Ж, 06, 12); От буде цiкаво, коли виявиться, що це — трилобiти!.. (Ж, 06, 12). 

Отже, МЖ «науково-популярна стаття» насичує публiцистичний 

субконтекст лексикою спецiального вжитку, забезпечуючи просвiтницьку, 

популяризувальну функцiю МТ. Публіцистичний субконтент у такому разі є 

середовищем, де відбуваються активні процеси трансформації наукової 

інформації в науково-популярну, орієнтовану на широке коло споживачів. 

 

2.5. Лінгвокультурологічні індикатори цінностей  у медіатекстах 

публіцистичного субконтенту  

2.5.1. ЛІЦ у рубрикації субконтенту. У журналi «Жiнка» основними 

модулями, що структурують цiннiснi концептуальнi орiєнтири публiцистичного 

субконтенту, є насамперед рубрики, на якi постiйно орiєнтується редакцiя. 

Звичайно, що й заголовки МТ також вiдбивають орiєнтацiю на певнi ЛІЦ 

(Безцiнна якiсть – доброта (Ж, 92, 7); В єднаннi – наша нездоланнiсть 

(Ж, 92, 10); Треба небагато – здоровий глузд i фаховiсть (Ж, 96, 10); Яка ж 

держава без мiцних родин? (Ж, 98, 7); Громадою творять добро (Ж, 08, 8); Кому 
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дано, з того спитано буде (Ж, 10, 11) тощо. Ця iнформацiя доволi широка i 

потребує окремої уваги у подальших дослідженнях. 

Утiм, зазначенi в листах читачiв i узагальненi ЛІЦ визначають 

структурування субконтенту та номiнування його модулiв, назви яких 

окреслюють: 

1) орiєнтованi зовнi соцiокультурнi цiнностi: соцiально-особистiснi 

(«Особисте» (РЖ, 79, 11), «На життєвих стежках», «Силует», «Сповiдь», 

«Контакт», «Ти!» (1980–1990-тi рр.)); особистiсно-загальнолюдськi (дружба i мир 

мiж народами – «За мир i дружбу» (РЖ, 57, 3), «В сiм’ї вольнiй, новiй» 

(РЖ, 72, 9), «В однiм союзi сестри i брати» (РЖ, 72, 11), «Ми серцем єдинi» 

(РЖ, 82, 1), «Меридiани дружби» (РЖ, 84, 4); почуття патрiотизму – «Краю мiй, 

моя Батькiвщино...» (РЖ, 73, 6), «Люби, оберiгай, казковий рiдний край» 

(РЖ, 84, 4), «Кожне мiстечко – столиця, кожна людина — король» (2000-нi рр.)); 

суспiльно-груповi («Нашi депутати» (у 1950–1960-тi рр.), «Активiстки», «З 

досвiду активiсток» (1950–1960-тi рр.), «Слово комсомолки напередоднi ХIХ 

з’їзду ВЛКСМ» (РЖ, 82, 4), «Нашi сучасницi» (РЖ, 69, 4), «Ровесниця» 

(РЖ, 73, 1), «Дiвчаткам до 16-ти» (РЖ, 73, 2), «Гiсть номера», «Вiстi з 

неурядових», «Усi ми родом iз дитинства...», «Друзi нашого журналу» (1990-тi 

рр.); за мiсцем проживання («Як живеш, село?» (Ж, 93, 1)); за видом дiяльностi 

(«Спорт» (з 1950-х рр.), «Загартованi, сильнi, смiливi» (РЖ, 56, 7), «Зарубiжний 

спортивний калейдоскоп» (РЖ, 69, 4), «Стадiон для всiх» (РЖ, 82, 1), «До дня 

геолога» (РЖ, 82, 4), «До Всесвiтнього дня молодi» (РЖ, 84, 11)); родиннi 

стосунки («Рiд i родина», «Сiм’я» (РЖ, 88, 4)); жiнка в життi суспiльства («Жiнки 

братнiх республiк» (РЖ, 56, 12), «Жiнки країн народної демократiї» (РЖ, 58, 3), 

«Жiнки соцiалiстичних країн» (РЖ, 67, 3), «Жiнки країн соцiалiзму» (РЖ, 78, 9), 

«Мир, жiнки, боротьба» (РЖ, 67, 3), «До дня матерi» (Ж, 01, 5), «По жiночих 

радах» (РЖ, 58, 3) (варiанти назв: «На допомогу жiночим радам», «Вiстi з жiночих 

рад» (1960-тi рр.), «На пораду – до жiнради» (РЖ, 88, 3)), «Жiнка i полiтика» 

(Ж, 94, 10), «Жiнка i ринок» (Ж, 01, 4)); жiнки в культурi та мистецтвi («Видатнi 

жiнки минулого» (РЖ, 58, 11), «Дивоцвiт» (з 70-х рр. ХХ ст.)); 
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2) соцiально-економiчнi цiнностi: людина на робочомi мiсцi («Твої люди, 

партiє!» (РЖ, 71, 1), «Партiйному форуму — труд ударний» (РЖ, 71, 3), 

«Маршрутами п’ятирiчки» (РЖ, 78, 9), «На новобудовах республiки» (РЖ, 61, 6)); 

актуалiзацiя професiї  («Механiзатор – професiя вiку» (РЖ, 72, 4)); актуалiзацiя 

ринкових економiчних вiдносин  («СНД i ринок» (1990-тi рр.)); 

3) соцiально-iсторичнi цiнностi. Публiцистичний субконтент зберiгає 

часово маркованi назви рубрик. Ідеологiчний маркер вiдчутний у назвах 50–80-х 

рр. ХХ ст., що вiдбивали полiтичнi iдеали спiльноти. Це засвiдчують рубрики на 

вiдзначення тотальної iдеологiї ленiнiзму («Ордена Ленiна удостоєнi» (РЖ, 69, 1), 

«Тут жив Іллiч» (РЖ, 69, 3), «Готуються мiста i села (до 100-рiччя вiд дня 

народження В. І. Ленiна)» (РЖ, 69, 11)), радянського способу життя («Ідеї Жовтня 

перемагають в усьому свiтi» (РЖ, 58, 11), «Це дала нам радянська влада» 

(РЖ, 59, 6)), контрастивного протиставлення iдеологiї країн iншого суспiльно-

економiчного устрою («У свiтi капiталу – у свiтi безправ’я» (РЖ, 73, 2); 

«Рiвноправнiсть – як вона є» (РЖ, 84, 11), «Гранi нашого способу життя» 

(РЖ, 73, 6)).  

Показовi назви модулiв, що мiстять у своєму складi числовий складник, 

що має додаткову iнформацiю про часовi межi культивованої iсторичної подiї 

(«До 50-рiччя першої росiйської революцiї 1905 року» (РЖ, 55, 1), «На честь 40-

рiччя Великого Жовтня» (РЖ, 57, 5), «До 40-рiччя Комунiстичної партiї 

Радянської України» (РЖ, 58, 5), «До 50-рiччя комсомолу України» (РЖ, 69, 3), 

«Радянським Збройним Силам – 60» (РЖ, 73, 2) i под.)), в iнших числове 

позначення вказує на системнiсть мiжнародних заходiв i їхню iдеологiчну 

пiдтримку в офiцiйному дискурсi («Назустрiч VI Всесвiтньому фестивалю молодi 

i студентiв» (РЖ, 56, 12), «Напередоднi IV Всесвiтнього конгресу» (РЖ, 58, 4)). 

Власнi назви країн, республiк, держав у номiнацiях рубрик засвiдчують 

суспiльно-полiтичну увагу спiльноти до мiжнародних проблем, допомагають 

культивувати ЛІЦ ‘дружба’: «До нацiонального свята Болгарiї – Дня свободи» 

(РЖ, 72, 9), «До Дня визволення Африки» (РЖ, 71, 5) i под. 
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Рубрикацiя публiцистичного субконтенту до 90-х рр. ХХ ст. ґрунтується 

на ключових номiнацiях соцiально-економiчної сфери життя спiльноти: 

п’ятирiчка («До шостої п’ятирiчки (РЖ, 56, 2), «Маршрутами ХI п’ятирiчки» 

(РЖ, 82, 4)), перебудова («Перебудова: дiло i слово» (РЖ, 88, 3)); 

4) соцiально-психологiчнi цiнностi репрезентують кiлька складникiв: 

духовнi («На атеїстичнi теми» (РЖ, 58, 4), «На науково-атеїстичнi теми» 

(РЖ, 61, 6), «Свiтло вiчних iстин» (з 1990-х рр.), «Українська iкона» (РЖ, 91, 4), 

«Бiля рiдних джерел» (Ж, 01, 3)); психолого-педагогiчнi («На педагогiчнi теми», 

«Нотатки педагога» (1950-тi рр.), «Семiнар для батькiв», «У колi сiм’ї», 

«Унiверситет батькiв», «На теми моралi» (1960-тi рр.), «Поговоримо про наших 

дiтей», «На сiмейнiй радi», «Нашi батькiвськi збори» (1970-тi рр.), «Сторiнки 

досвiду» (1980-тi рр.), «Як любити дiтей» (1990-тi рр.), «Вiдкритий урок для 

батькiв» (Ж, 01, 3)); комунiкативнi («Контакт» (РЖ, 88, 1), «Я до твого серця 

кладку прокладу» (Ж, 93, 3), «Давайте познайомимось» (РЖ, 84, 4)); 

5) культурно-мистецькi цiнностi, що їх культивують у МТ не лише  

публіцистичного, але й естетичного субконтенту. Через це у подібних МТ 

накладаються комунікативні інтенції обох субконтентів, а МЖ науково-популярна 

стаття, есе, нарис видозмінюються (йдеться про публікації у рубриках «Наш 

календар», «Календар», «Зiрки зблизька» (з 1990-х рр.), «Дивоцвiт» (з 2000-х рр.)); 

6) пiзнавальнi цiнностi: «Бесiди вчених» (РЖ, 56, 7), «Горизонти науки» 

(РЖ, 84, 2); 

7) цiнностi iнтерактивної комунiкацiї за моделлю ‘редакцiя’ – ‘читач: 

«Нам пишуть», «Лист рубрики», «Вашi листи», «Ви нам писали...», «Запитання – 

вiдповiдь», «Читач продовжує розмову», «Читач звернувся до редакцiї», «Читач 

просить поради», «З нашої (редакцiйної) пошти», «Вiдповiдаємо читачам» тощо. 

А також за моделлю ‘редакцiя’ – ‘виробничий колектив’: «Редакцiя допомогла», 

«Радянська жiнка» допомогла». 

Отже, рубрикацiя контенту журналу «Жiнка», тобто його сегментацiя на 

тематичнi модулi, вiдбиває унiверсалiзм його змiсту, полiiнтенцiйну орiєнтацiю 

на дискурс влади та рiзноманiтнi запити соціуму. 
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2.5.2. Лiд як засiб актуалiзацiї медiатопiкiв та ЛІЦ. Велике 

значення в мозаїковiй картинi медiатопiкiв, ЛІЦ журналу мають також лiди, тобто 

винесенi за межi текстiв публiкацiй фраза чи кiлька фраз, що виражають головний 

змiст тексту. 

У публiцистичному субконтентi журналу «Жiнка» можна диференцiювати 

три рiзновиди лiдiв: 1) текстовi, розмiщенi пiсля заголовка в публiцистичних МТ; 

2) текстовi крос-жанровi лiди, розмiщенi пiсля заголовкiв МТ iнших контентiв; 3) 

фразовi врiзки в текст, що, за словами Т. В. Шмельової, виконують роль 

конденсата тексту, «щодо якого увесь текст – деталiзацiя i подробицi» [277, с. 

147]. 

Лiди, як i будь-якi тексти, можуть бути закритi, самодостатнi за 

iнформативним наповненням i вираженням смислу, думки, емоцiйного ставлення 

до iнформацiї, як-от: Цiлина... І уявляється розлогий степ – золота житниця 

країни. А минуло ж тiльки тридцять лiт. Тридцять рокiв з тих незабутнiх 

свiтанкiв, коли iшли i йшли на схiд спiвучi ешелони. Коли на мiсцi майбутнiх 

селищ здiймалися намети. І пружно крiзь чорнозем вперше проростало зерно... 

(РЖ, 84, 3); Глибокi думки з часом набирають особливої цiнностi. Стаття 

класика української лiтератури Івана СЕНЧЕНКА вражає небуденним поглядом 

на постать великого Кобзаря (Ж, 02, 3) i под. 

А можуть мати вiдкритий характер. Як правило, у такому разi йдеться про 

лiди-презентацiї, вони найпоширенiшi в рiзних типах МЖ iнтерв’ю, наприклад: 

Ідуть жнива. До колоска, до зернини прагнуть зiбрати сiльськi трударi 

вирощений хлiб. Наш кореспондент зустрiвся з комбайнером колгоспу «40-рiччя 

Жовтня» Погребищенського району Вiнницької областi, Героєм Соцiалiстичної 

Працi Марiєю Карпiвною Снiдевич та механiзаторкою колгоспу «Знамя Ленина» 

Бiлгород-Днiстровського району Одеської областi, випускницею 

Старокозацького СПТУ Людмилою Феденко (РЖ, 79, 8); Наша спiвбесiдниця – 

голова правлiння агрофiрми-колгоспу «Подiлля» Стефанiя Антонiвна Тислицька 

(Ж, 93, 1). У складi таких текстiв є власнi назви об’єктiв господарювання 

(ергонiми), власнi iмена представникiв певної професiї, роду занять, 
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репрезентативне клiше на зразок «наш кореспондент зустрiвся», «наш 

спiврозмовник / спiвбесiдник», «з ... розмовляє». Зрозумiло, що такi лiди мiстять 

соцiально-груповi, соцiально-професiйнi ЛІЦ. 

Лiди такого типу iнколи квалiфiкують як «однозначнi». Об’єкти та 

суб’єкти презентацiї найрiзноманiтнiшi, наприклад, постатi письменникiв у 

естетичному субконтенті [137, с. 182-183]. Лiди-презентацiї насиченi оцiнними 

епiтетами, аксiологiчними виразами – надзвичайно популярний; незвичне, 

рiзноманiтне взуття; генiї моди i т. iн. Саме iнтенцiя ‘адресностi’ актуалiзує 

такий шар семантико-стилiстичних засобiв сугестiї. Отже, лiди-презентацiї в 

iнших субконтентах – це крос-жанровi рiзновиди актуалiзаторiв медiатопiкiв та 

ЛІЦ у них. 

Крiм того, лiди можуть бути квалiфiкованi як МТ-розповiдi, МТ-

мiркування [дет. див.: 137, с. 183-184]. 

Близькi до лiдiв-мiркувань «проблемнi» лiди. Такий їхнiй статус 

визначаємо за ключовими номiнацiями на позначення якихось негативних явищ, 

соцiальних, фiзичних, екологiчних тощо проблем (наркоманiя, «чорнобилець», 

лiкування, безробiття, перепони тощо): Аромотерапiя – наука майбутнього, яка 

має перспективу для успiшного розвитку, зокрема, вона знаходить усе ширше 

застосування в медицинi: при лiкуваннi бронхiту в дiтей, у профiлактицi 

наркоманiї у пiдлiткiв, у програмi реабiлiтацiї «чорнобильцiв» тощо (Ж, 07, 3); 

Безробiття – вже не привид, а реальнiсть. Тисячi людей опинилися або ж 

опиняться завтра перед його невблаганною загрозою. Оптимiсти твердять: 

крiзь це проходять усi країни на шляху до ринкової економiки. Цiлком логiчно. 

Проте є рiзниця мiж незайнятiстю населення у розвинутiй країнi i такiй, як 

наша. Закон про зайнятiсть населення в Українi може гарантувати тим, хто 

опинився у вимушенiй скрутi, виплату на термiн вiд трьох мiсяцiв до трьох 

рокiв (залежно вiд конкретних обставин). На щедрiшу допомогу поки що наша 

держава неспроможна (Ж, 96, 9). Маркером актуалiзацiї того чи того медiатопiка 

як проблеми є використання засобiв експресивiзацiї, наприклад, знака оклику: Не 

мають дитячих дошкiльних закладiв та лазень. Близько 1,1 тисячi сiльських 
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поселень користуються привозною водою. За останнi чотири роки в трьох 

тисячах так званих малих сiл не народилося жодної дитини. Третина сiл не має 

установ охорони здоров’я. І – як вирок: щотижня з карти України зникає два (!) 

села (Ж, 92, 5). 

«Проблемнi» лiди в публiцистичному субконтентi 40–70-х рр. минулого 

столiття розмiщувалися на перших сторiнках видання, приєднувалися до рубрик з 

соцiально-полiтичними ЛІЦ на засадах контрастування ‘своє – чуже’, ‘ми – вони’, 

‘у нас – у них’, пор. таку iнформацiю з одного iз лiдiв: Мiнiмум 52 мiльйони дiтей 

у свiтi змушенi заробляти собi на життя. Це жахливе явище характерне не лише 

для найбiднiших країн Азiї, Африки, Латинської Америки, а й країн Захiдної 

Європи, США (РЖ, 79, 9).  

Знаками часiв посилення iдеологiчного тиску, тоталiтарного просякнення 

ЗМІ iдеологемами офiцiйного дискурсу влади є цитатнi лiди. Джерело інформації 

– постанови, рiшення, директиви влади, як-от: Головним завданням у галузi 

сiльського господарства є значне збiльшення виробництва продуктiв 

землеробства i тваринництва з метою кращого задоволення зростаючих 

потреб населення в продуктах харчування, а промисловості – в 

сiльськогосподарськiй сировинi. Директиви ХХIII з’їзду КПРС по п’ятирiчному 

плану розвитку народного господарства СРСР на 1966–1970 роки (РЖ, 66, 5). 

«Проблемний» лiд, що передує дiловому iнтерв’ю, зацiкавлює читача, 

акцентуючи увагу на певних асоцiативних центрах, словах-оцiнках – популярний, 

вiдомий (Лiки, на пляшечках яких скромний напис МП «Барвiнок», нинi досить 

популярнi, а втiм, не менш вiдомi й самi господарi, органiзатори цього малого 

пiдприємства народнi цiлителi Данило Никифорович та Наталя Петрiвна 

Зубицькi (Ж, 92, 5)); ключових словах (Ми звично користуємося незафiксованим у 

жодному календарi вiдлiком часу «до Чорнобиля» й «пiсля». Списуємо на 

радiацiю головний бiль та погане самопочуття. Намагаємося щось вичитати 

мiж рядкiв хронiки про стан безпеки на атомних станцiях. І найглухiшої ночi 

раптом прокидаємося з вiдчуттям смутку й безнадiї... Ядерна катастрофа i 

людей подiлила на двi категорiї – чорнобильцiв та всiх iнших (Ж, 94, 4)). 
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Цитатнi лiди – найбiльшi репрезентанти ЛІЦ: зокрема, соцiально-

полiтичних (до статтi «Заповiтами Іллiча»: «...Для повного визволення жiнки i 

справжньої рiвностi її з чоловiком треба, щоб було суспiльне господарство i 

щоб жiнка брала участь в спiльнiй продуктивнiй працi». ЛЕНІН (РЖ, 69, 1)), 

соцiально-економiчних (Ми будемо жити, а не виживати, якщо пiдтримаємо 

вiтчизняного виробника – стверджують в Київському акцiонерному товариствi 

«Каштан», яке щойно вiдсвяткувало своє 55-рiччя (Ж, 02, 3)), україноцентричних 

(Туди мої думки полинуть швидко i привiтають ту ясну країну... Леся 

УКРАЇНКА (Ж, 96, 2)), родинно-побутових, вiтальних, гендерних (Молодий, як 

ясен мiсяць,/ Молода, як зiрка;/ Ой випийте, поцiлуйтесь,/ Щоб не було гiрко! 

НАРОДНА ПІСНЯ (Ж, 12, 9)), морально-етичних (Хоч би яких висот сягнула у 

життi людина, хоч би яких набула статкiв i посад досягла, та найбiльший скарб 

її лишається незмiнним упродовж усього життя. І скарб цей неоцiненний – 

Совiсть, у цьому переконаний начальник Головного Контрольного управлiння 

Адмiнiстрацiї Президента України Валентин САВИЦЬКИЙ (Ж, 02, 3)) тощо. 

Цитата в лiдi може бути сугестогеном, iнiцiювати певнi асоцiативно-

образнi зв’язки в уявi читача, як-от цитата з вiдомої пiснi гурту «Пiккардiйська 

терцiя» стала стимулом для розгортання розповiдi з елементами мiркування про 

красу рiдної землi, малої батькiвщини, пор. уривок: «Повези мене туди, де 

природа сама. Повези мене за місто, де асфальту нема. Повези мене туди, де 

зелена трава. Повези, повези, старенький трамваю!..»  (Ж, 09, 2). 

Лiди-приклади також унаочнюють предмет iнформування, обмiрковування. 

У МТ 1970-х рр. такi лiди поєднувалися з вербальним складником МТ та 

вiзуальниими кiнемами (фото учасникiв iнтерв’ю, зустрiчi, репортажу i под.), 

вмiщували, вiдповiдно, вказiвки щодо супровiдних фото, характернi оцiннi 

складники, соцiально-професiйнi, соцiально-економiчнi ЛІЦ, пор. такi приклади: Цi 

дiвчата (злiва направо) – Любов Фан, Валентина Дiбрiвка, Лiдiя Олiйник та 

Надiя Москаленко – передовi трактористки Смiлянського району Черкаської 

областi. Всi вони були учасницями зльоту жiнок-механiзаторiв, який вiдбувся в 

Черкасах (РЖ, 69, 6). 
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Лiд, що складається з питальних конструкцiй, активiзує увагу читача, 

справляє на нього сугестивний вплив, акцентуючи на ключових проблемах, 

обговорюваних у публiкацiї. Так, наприклад, за допомогою питань у рубрицi 

«Кабiнет здоров’я» анонсується тема зберiгання продуктiв: ЯК ВИ ЗБЕРІГАЄТЕ 

ПРОДУКТИ? ЧИ ЗАВЖДИ ДОТРИМУЄТЕСЬ ПРАВИЛ ГІГІЄНИ, 

КОНСЕРВУЮЧИ ОВОЧІ ТА ФРУКТИ? ЧИ ЗНАЄТЕ, ЩО ПОРУШЕННЯ ЇХ 

МОЖУТЬ ВИКЛИКАТИ СЕРЙОЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ? (РЖ, 79, 8). 

Третiй рiзновид лiдiв (фразовi врiзки в текст) репрезентують такi 

приклади. Пор., як поєднанi такi компоненти у статтi пiд назвою «Та, яку не 

покидають»: Не дивiться на чоловiка, як на «останнiй шанс»; Приймайте «бiй на 

своїй територiї»; Не догоджайте (Ж, 98, 7). У статтi «МРІЙ! ТВОРИ! ДІЙ!» 

одним iз лiдiв є фраза «І хай зустрiнеться на твоєму шляху той, хто допоможе 

тобi «вийти на орбiту» (Ж, 07, 3). Якщо в першому прикладi основним ЛІЦ є 

соцiально-психологiчний (‘упевненiсть’, ‘iндивiдуальнiсть’), то в другому – 

соцiально-особистiсний (‘цiлiснiсть’, ‘зреалiзованiсть’). В обох випадках самi 

назви статей та їхня внутрiшня форма мiстять необхiднi лiнгвокультурнi 

iндикатори – основнi та конотативнi семантичнi компоненти. Зазвичай саме лiди 

третього типу i вiдбивають вiтальнi, морально-етичнi, соцiально-психологiчнi i 

под. ЛІЦ. 

Отже, лiди – це специфiчнi власне публiцистичнi рiзновиди МТ. Вони 

з’явилися в аналiзованому субконтентi приблизно наприкiнцi 1960-х i з тих часiв 

їхня варiантнiсть зростала, ускладнювалася, урiзноманiтнювалися крос-жанровi 

зв’язки, змiстова кореляцiя з основним текстом. 

2.5.3. Прецедентні міні-тексти як маркери ЛІЦ. Маркерами ЛІЦ в 

аналiзованому субконтентi є й власнi iмена дiячiв культури та мистецтва. На 

думку І. А. Нефляшевої, прецедентнi міні-тексти, прецедентнi iмена – це 

своєрiдний «культурологiчний мiсток» мiж минулим i сучасним, перехiд по якому 

збуджує у свiдомостi читача процес упiзнавання закодованого у прецедентному 

міні-тексті смислу [172, с. 427]. Разом з тим прецедентні феномени, як пiдкреслює 

К. М. Орєхова, з’являючись у текстi, засвiдчують специфiку сучасного стану 
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спiльноти: її цiннiснi орiєнтири, нацiональну культуру, нацiональний менталiтет 

[175, с. 196]. 

Орiєнтовано перелiк прецедентних iмен сфери культури i мистецтва 

публiцистичного субконтенту журналу «Жiнка» складають І. Котляревський, 

Т. Шевченко, Леся Українка, І. Франко, М. Коцюбинський, М. Заньковецька, 

М. Старицький, М. Рильський, Ю. Смолич, М. Гоголь, О. Герцен, А. Чехов, 

М. Шолохов, О. Гончар, Б. Грiнченко, Л. Костенко, К. Бiлокур та багато iн. Їхнi 

iмена репрезентують вагу суспiльно-свiтоглядного та художньо-естетичного 

процесiв для формування констант української культури. Так, з iм’ям М. Гоголя 

пов’язана в мовно-культурнiй свiдомостi загальна iнформацiя, що «кожному 

об’єктивному дослiднику зрозумiло: творча спадщина великого Гоголя збагатила 

духовну скарбницю українцiв i росiян» (Ж, 09, 4), з iм’ям Б. Грiнченка 

засоцiйовано, що він – «громадський дiяч, письменник, педагог, автор «Словника 

української мови»» (Ж, 09, 6). Подiбну загальну прагматичну iнформацiю 

супроводжують вступнi коментарi про постатi в iсторiї України, як-от Івана 

Мазепу: «Одна з найтаємничiших постатей нашої iсторiї – Іван Мазепа – 

належав до найбагатших людей своєї епохи» (Ж, 13, 4). 

Зустрiчаємо в журналах i прецедентнi iмена свiтової мистецької культури, 

наприклад, онiми Беатриче, Рембрандт тощо. Власна назва Беатриче, зокрема, 

використовується як асоцiат натхненницi почуттiв (Бува, щось у особистому 

життi звершується, щось – нi. Але Дантова Беатрiче, спроможна надихнути на 

творчiсть i на подвиги, живе в кожнiй жiнцi незалежно вiд вiку (Ж, 13, 3). 

Отже, серед прецедентних міні-текстів журнального контенту розрiзняємо 

прецедентнi iмена – онiми з прагматичним навантаженням (прагматонiми), цитати 

з творiв представникiв української та свiтової культури. 

Комунiкативно-прагматичний пiдхiд у медiастилiстицi передбачає 

вивчення функцiй мови ЗМІ в соцiальних iнститутах, якi обслуговує, зокрема, 

українська лiтературна мова. Саме в цьому аспектi важливо враховувати, що 

сучасна стилiстика жанрових рiзновидiв ЗМІ диференцiйована залежно вiд 
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ситуацiй i соцiальних груп сприймачiв iнформацiї, на якi вона розрахована. Тому 

видiляють iнтелектуальну та епатажну стилiстику мас-медiйного тексту. 

 Один iз аспектiв медiастилiстики – вивчення прецедентних феноменiв, 

що i вiдбивають узагальнений культурний досвiд спiльноти, i впливають на 

формування мовної свiдомостi, лiнгвокультури сучасних поколiнь мовцiв. 

Прецедентні міні-тексти мають екстралiнгвальну спiввiднесенiсть з певними 

явищами в iсторiї культури, на якi робиться акцент у тому чи iншому текстi як 

прагматичнiй одиницi спiлкування. Це саме стосується i цитат як прецедентних 

міні-текстiв, уживання яких, як переконує Г. М. Сюта, «завжди мотивоване 

конкретною прагматичною метою: укласти власне судження у максимально 

виразну, експресивно сприйнятну й енергетично резонансну форму «чужого» 

слова, яке уже закрiплене традицiєю мовно-поетичного вжитку i має культурну 

пам’ять» [244, с. 12]. 

Одним iз центральних прецедентних міні-текстів є iм’я Тараса Шевченка. 

У традицiї публiцистичного субконтенту журналу «Жiнка» кожний третiй номер 

року – т. зв. шевченкiвський, де в той чи iнший спосiб нагадують про певнi 

аспекти Шевченкiани. Сама повторювана з року в рiк номiнацiя Тарас Шевченко 

набуває ознак прагматонiма, тобто знака культури з виразною внутрiшньою 

формою, нацiонального знака-символу, прецедентного феномена. 

На сторінках видання власне iм’я Тарас Шевченко включене у специфiчнi 

механiзми мотивування соцiокультурних цiнностей нацiонального буття, якi 

виявляють не стiльки свiтоглядну позицiю авторiв дописiв, розвiдок, скiльки, за 

суспiльною тривалою традицiєю, спрямовують свiдомiсть читачiв у потрiбне 

русло та прагматично впливають на нього специфiчними контекстами. 

Формами актуалiзацiї прагматичного потенцiалу онiмiв на сторiнках 

журнальної жiночої перiодики є прагматичнi МЖ статей про життєдiяльнiсть 

видатного українського письменника, генiя i пророка нацiї. 

Прецедентний міні-текст Тарас Шевченко та його вторинна прецедентна 

номiнацiя Кобзар є ядром текстiв, присвячених його постатi в українськiй 
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культурi. Вербальне оточення онiма має iнформацiйно-стилiстичне та емоцiйно-

стилiстичне навантаження. 

Так, iнформацiйно-стилiстичну функцiю виконують номiнацiї художнiх 

творiв письменника – поеми «Гайдамаки», «Лiлея», «Русалка», «Іван Гус», 

«Кавказ», «Варнак», «Чернець», «Катерина», «І мертвим, i живим, i 

ненародженим», повiстi «Близнецы», «Княгиня», вiршi «Садок вишневий коло 

хати...», «Росли укупочцi, зросли...», «Барвiнок цвiв i зеленiв», «Реве та стогне 

Днiпр широкий», «Заповiт», «Полякам», «Холодний яр», «Давидовi псалми», 

«Маленькiй Мар’янi», «Минають днi», «Три лiта», пор.: Це нам тiльки здається, 

що знаємо про Тараса Григоровича все уже з шкiльної лави. «Реве та стогне 

Днiпр широкий», «Заповiт», «Катерина»... (Ж, 96, 3). Назви творiв митця 

фактично є прецедентизмами-алюзiями поетичного доробку. До речi, саме з цих 

творiв i наводиться найбiльше цитат. 

Включаючи у статтi прецедентнi міні-тексти – цитати iз зазначених творiв, 

автори публiкацiй вводять своїх читачiв у сферу тем – мотивiв мовотворчостi 

поета. Фактично, як вiдзначає Г. М. Сюта, вони актуалiзують попереднi знання, 

стають механiзмом «просування тексту в часi» [244, с. 10]. Один iз найбiльш 

вiдомих Шевченкових мотивiв – мотив домiвки й саду, втiлений у поезiї «Садок 

вишневий коло хати». Саме так називає свiй образок М. Костенко i розгортає iдею 

цих вiдомих рядкiв як втiлення батькiвського, покровительного начала старого 

могутнього українства: «Це – знакова система сили, що йде вiд розумiння 

чоловiчої вiдповiдальностi за окремiшнє сiмейне гнiздо рiдного народу. Бачимо ж: 

i сiла, й повечеряла бiдна родина, i спати полягали з дрiбними дiтьми. А проте 

чоловiка – батька й охоронця – в нiй немає. Чи чумакує, чи вбито десь по 

царських вiйнах, чи на заробiтках, чи помер. Плугатарi йдуть iз поля до своїх 

сiмей, а в цiй свого плугатаря не ждуть... Вiрш – символiка найвищого розумiння 

сутi людської. Чоловiк, мужчина, князь свого роду-племенi говорить запеченими 

вустами Шевченка. Справдi великодушне князiвське дбання про малу – сiмейну 

державу, в якiй для чоловiка єдино надiйна духовна опора. Це стогiн душi 

окраденого одинака, приреченого на нiмування поза рiдним краєм. Стиснуте до 
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крику крiзь скупу сльозу нерозтрачене чоловiче почуття. Ця поезiя, як жодна iнша 

потiм, доводить абсолютну несхитнiсть Шевченка, готовнiсть його за рiдне стояти 

до останнього подиху. Бо то є i його українська сутнiсть» (Ж, 07, 3). Рядки цiєї 

рефлексiї стають основою для розгортання зiставлень iз сучасним моральним 

станом суспiльства, сучасними родинними цiнностями. Отже, прецедентний 

феномен – поезiя «Садок вишневий коло хати...» – iдилiчна цiннiсна картина, в 

якiй протиставленi прагматичнi оцiнки, вираженi в номiнацiях з негативним 

експресивним наповненням – безлад, незгода, беззаконня, байдужiсть, 

наркоманiя, розбещенiсть, розпуста, пиятика. Саме їх автор статтi об’єднує в 

метафору хрущi. 

Цитати з вiдомих читачам жiночого щомiсячника вiршiв Тараса Шевченка 

стають ключем до актуалiзацiї ще одного важливого мотиву – ставлення поета 

до материнства, матерi Катерини Якимiвни, рiдних сестер Ярини та 

Марiйки. Для публiкацiї обрано цитату з поезiї «У нашiм раї на землi» – «І перед 

нею помолюсь...» (Ж, 98, 3). Якими оцiнками насичений прагматонiм Тарас 

Шевченко / Великий Кобзар? Насамперед це позитивнi оцiнки самих жiнок 

(найсвятiше, найкраще слово мати, матерi святої, матiр добрую мою), а до того 

ж – опосередкованi оцiнки Кобзаря – сина та брата. Трепетне, шанобливе 

ставлення до жiнки, жiнки-матерi, прекраснi жiночi образи, гiркота втрати, 

хлоп’я омивало слiзьми свою сирiтську долю – такi аксiологiчно маркованi слова 

та висловлення створюють прагматичний змiст прецедентного імені Тарас 

Шевченко. 

В iнших дописах до шевченкiвських днiв в Українi використовуються 

цитати-алюзiї з iнтимної лiрики про особисте драматичне життя поета. У жiночiй 

перiодицi окреслено прецедентне iм’я Тарас Шевченко iз семою ‘самотнiсть’. 

Мотив подружнього життя створюють формульнi народнорозмовнi сентенцiї 

на зразок жити душею-серцем, асоцiацiя подружнього життя як дороги без 

сварок (Так одружитися i йти,/ Не сварячись в тяжкiй дорозi); натомiсть 

зневаженi почуття в поета асоцiюються з народнопiсенним образом барвiнка при 

дорозi (Барвiнок цвiв i зеленiв,/ Слався, розстилався;/ Та недосвiт перед свiтом/ 
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В садочок укрався./ Потоптав веселi квiти,/ Побив... Поморозив.../ Шкода того 

барвiночка/ Й недосвiта шкода!). Автор статтi «Мрія, що не збулась» Л.Зінчук 

(Ж, 95, 3), цитуючи Шевченковi слова Поставлю хату i кiмнату,/ Садок-райочок 

насажу, нагадує читачам про наскрiзний мотив його поетичної творчостi – 

хата, в якiй самотинник облаштовує свiй рай i оберiгає з усіх сил. Так iнтимнi 

поетичнi рядки формують внутрiшню форму прецедентного iменi Тарас 

Шевченко – лiрик, добра й сердечна людина, вiдкрита для щирих почуттiв. 

Мовотворчiсть Тараса Шевченка, як засвiдчують матерiали аналізованого 

часопису, була й залишається своєрiдним засобом підтвердження соцiально-

полiтичних, громадсько-полiтичних аргументів офіційного дискурсу влади. Один 

iз них – мотив трагiзму iсторiї, моральної вiдповiдальностi за подiї, що 

пiдтверджує цитування з Шевченкової поеми «Гайдамаки». Автор статтi нагадує, 

як Гонта звертається до синiв: Поцiлуйте мене, дiти:/ Бо не я вбиваю,/ А 

присвята./ І далi: Де ви, людоїди?/ Де ви поховались?/ З’їли моїх дiток – тяжко/ 

менi жить!/ ...Тяжко менi плакать!/ Праведнiї зорi!/ Сховайтесь за хмару./ Я вас 

не займав (Ж, 07, 3). Ще один момент – це стосунки з поляками. Ось що ми 

читаємо в одному з дописiв: Шевченкова творчiсть допомогла спустити тугу 

нап’яту струну взаємної недовiри помiж поляками й українцями. Програмою 

нових взаємин став його вiрш «Полякам», де є слова: Неситiї ксьондзи, магнати/ 

Нас порiзнили, розвели,/ А ми б i досi так жили./ Подай же руку козакові/ І серце 

чистеє подай!/ І знову iменем Христовим/ Ми оновим наш тихий рай. Пiд час 

польського повстання 1863–1864 рокiв цей вiрш ходив по руках вихованцiв 

Кадетського корпусу, пробуджуючи дух братерства серед учорашнiх ворогiв, 

об’єднуючи їх пiд глибоко революцiйним за своїм змiстовим наповненням гаслом 

(Ж, 95, 3). 

Чимало дописiв у журналi «Жiнка», де у внутрiшнiй формi прецедентного 

iменi Тарас Шевченко пiдтримується концептуальний змiст ‘скарб’, ‘святиня’, що 

пов’язано насамперед зi словесною творчiстю. Метафора «дiамант у словi» 

означує оздоблений коштовностями «Кобзар», який виготовили працiвники 

київського ювелiрного заводу в 2012 р. Прагматичний змiст шевченкiвської 
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соцiально акцентованої афористики має нове сучасне сприйняття, про що нагадує 

змiст статтi «Шевченко як скарб» (Ж, 12, 3), як-от: Не дуріте дітей ваших,/ Що 

вони на свiтi/ На те тiлько, щоб панувать.../ Бо невчене око/ Загляне їм в саму 

душу/ Глибоко! глибоко!/ Дознаються небожата,/ Чия на вас шкура,/ Та й 

засядуть, i премудрих/ Немудрi одурять! (Т. Шевченко, з поеми «І мертвим, і 

живим..»). 

Ще одна iдеологема шевченкiвських номерiв – утвердження мотиву слово 

– зброя. В однiй iз публiкацiй про подiї часiв Другої свiтової вiйни вмiщено 

особистi переживання фронтовика вiд сприйняття цiєї збiрки: Радiо передавало 

новини з Москви, а я жадав почути Київ. Написав листа молодшому братовi 

Євгену, щоб вислав якусь книжку про Україну, й незабаром одержав «Кобзар». 

Гарний вибiр. Бо хто ж краще розкаже менi про Вкраїну? Почалася вiйна... У 

ранцi з солдатськими пожитками носив я фронтовими шляхами й цю дорогу 

книжку [...] Не зоглядiвсь, як поринув у той далекий, до щему рiдний свiт. Нiби 

там, надворi, обабiч окопiв шумлять верби, шелестить очерет, хлюпоче вода... 

[...] в «Кобзарi» є поле, степ, сад, луки, а на них усе, що посiяне, посаджене, 

природою дане: жито, пшениця, вишнi, яблунi, очерет, осока, лобода, щириця, 

барвiнок... Налiчив понад пiвтори сотнi таких образiв. Цiлий свiт! (Ж, 93, 3). 

Таке значення Кобзаревого слова було передбачене, оскiльки «[...] у квiтнi 1942 

року в Уфi стотисячним тиражем вийшов «Кобзар» з передмовою П. Г. Тичини. 

У нiй читаємо: «В численних листах червоноармiйцiв до наших редакцiй, до 

Академiї наук, – є одне прохання, що без кiнця повторюється, прохання надiслати 

«Кобзар» Шевченка на фронт!» (РЖ, 75, 3). І не лише словеснi образи, мотиви, 

близькi теми зiгрiвали воїнiв, але й тi слова, що утверджували силу духу народу. 

Тому як iдеологеми сприймалися Шевченковi слова: «...На оновленiй землі/ Врага 

не буде супостата,/ А буде син, i буде мати,/ І будуть люди на землi». 

Наступний вагомий сегмент публiцистичного субконтенту – це МТ про 

Шевченка-художника, що створюють iнше крило внутрiшньої форми 

прецедентного феномена Тарас Шевченко. Автори текстiв вiдзначають вагомiсть 

малярського мистецтва Кобзаря, те, що його крупним планом замальовки, ескiзи 
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до картин, жанровi сценки «беруть за душу», а деталi на них дають iнформацiю 

про час. Прецедентне iм’я Тарас Шевченко-художник конкретизоване в назвах 

творiв, написаних пензлем. Йдеться насамперед про мистецьку творчiсть в 

альбомах, зокрема, «Видубичi», «Аскольдова Могила», «Троїцька церква Києва», 

«Лавра», «Василькiвський форт Києва», «Дочка хiоського гончара», 32 iлюстрацiї 

до книжки М. О. Полєвого «История князя Италийского, графа Суворова-

Рымникского, генералиссимуса российских войск», 12 портретiв до книжки 

М. О. Полєвого «Русские полководцы, или Жизнь и подвиги российских 

полководцев. От времен императора Петра Великого до царствования императора 

Николая I», картина «Казарма», шаржевi портрети тощо. 

Крiм того, час Шевченка постає в контекстi його спiвробiтництва, 

спiлкування, творчих дискусiй з видатними сучасниками, про що свiдчить 

прагматика iнших онiмiв – К. Брюллов, А. Мокрицький (художники), І. Лизогуб 

(композитор), М. Саскiн, О. С. Афанасьєв-Чужбинський (поет, етнограф) та iн. 

Прецедентний міні-текст Тарас Шевченко в публiкацiях аналiзованого 

часопису розгортається i як словесний образ Шевченка-людини. Так, в одному з 

дописiв автор наводить слова свiдка селянського повстання, в якому засвiдчено 

позицiю Кобзаря, вiдзначено деякi зовнiшнi риси його словесного портрета, як-от: 

«Колгоспник Василь Савич Гречуха переказує, як батько його по людях молотив i 

скрiзь отак розповiдав про Шевченка: «Вiн стояв за таких молотникiв, як би й я. 

Я сам його бачив. Йому було пiд 50, здоровий дядюня. Сiра свитка, чоботи 

юхтовi на ньому. Проти панiв був, грав добре на скрипку, аж поки її полiцiя 

зламала. Грав красиво про Україну, приспiвував: «вiддай землю бiднякам», 

спiвав, як люд заневолювали, як жiнки на возах родили. Пан Крижанiвський оддав 

його пiд суд за це» (Ж, 07, 3). Зi сторiнок журналiв читачi дiзнаються про останнє 

прагнення Поета «От якби до весни, та на Україну», про його фiзичний стан 

наприкiнцi життя (Ж, 96, 3). 

«Будиночок Шевченка» – це ще один складник внутрiшньої форми 

прецедентного iменi Тарас Шевченко, своєрiдний архiтектурний мовно-

предметний образ часу – першої половини ХIХ ст.: Садиба огороджена високим 
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дерев’яним парканом iз ворiтьми за хвiрткою, якi завершенi давньоукраїнським 

«дашком». Впритул до нього – одноповерховий будиночок за № 98-а, крута 

покрiвля якого пошита в чотири ряди дранню. На бiлоснiжнiй стiнi головного 

фасаду – троє вiкон з лиштвою й вiконцями. Цей старосвiтський будиночок наче 

гiсть з iншої епохи (Ж, 13, 3). Медiатопiк щодо цiєї реалiї розгортається так, що 

цей просторовий прагматонiм об’єднує i номiнацiї сучасникiв – друзiв поета i 

художника, i назви його мистецьких творiв. 

Прецедентнiсть iменi Тарас Шевченко репрезентують не лише МЖ 

«стаття», але й «кореспонденцiя». У таких МТ засвiдчено концептуалiзацiю 

системи констант Шевченко – Україна, Канiв, Чернеча гора, Шевченко – 

«Кобзар», вiрш-пiсня про безталанну дiвчину, бiлолицю дiвчину-красуню з 

чорними кiсками у стрiчках кольору веселки (Ж, 03, 1: «Прабабця моя ласкава», 

автор – О. Ткаченко). 

Внутрiшня форма прецедентних міні-текстів розкривається також у 

художньо-публiцистичному МЖ «портретний нарис». У таких МТ оживають 

образи часу і простору, в якому сформована і творить індивідуальність. Такі 

журнальні публікації стають витвором мистецтва, оскільки, готуючи їх до друку, 

використовують і додаткову інформацію – візуальні кінеми (портретні, живописні 

ілюстрації). Для підтвердження певних фактів нарисовці додають автобіографічні 

відомості, спогади, свідчення, щоденники, записки, тобто елементи 

мемуаристики, що створюють інтимність у МЖ «портретний нарис». Велике 

значення для посилення враження про постать мають такі мовно-естетичні знаки, 

як афоризми, слова-символи, асоціативно-образні стереотипи [дет. див.: 137, с. 

196-202].  

Отже, у мовi журналу «Жiнка» на рiзних рiвнях – текстовому, 

стилiстичному, прагматичному – закрiплено широкий перелiк засобiв актуалiзацiї 

прецедентних міні-текстів, що розширюють iнформацiйно-стилiстичнi та 

емоцiйно-стилiстичнi функцiї ЛІЦ українства. 

2.5.4. Гендернi стереотипи в системi ЛІЦ. У публiцистичному 

субконтентi «Жiнки» засвiдчуємо низку концептуальних моделей стереотипiзацiї 
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образу жiнки з так званими «часовими» й «позачасовими» (архетиповими) 

параметрами. Форма вербалiзацiї тiєї чи iншої концептуальної моделi може бути 

рiзна (на це вказуватимемо принагiдно). Парадигму основних гендерних 

стереотипiв репрезентує така загальна типологiя: цiннiснi (нацiонально-культурнi, 

суспiльно-груповi, соцiально-особистiснi архетиповi), поведiнковi, предметнi. 

Гендерний стереотип як носiй нацiонально-культурних ЛІЦ. Прикладом 

такої моделi може послужити цитата: Головне призначення хасидки – 

одружитися й народити дiтей, а здобути освiту, знайти гарну роботу, дбаючи 

про успiшну кар’єру, – це другорядне. А ще в дiвчат у днi святкування є 

традицiя. Вони одягають весiльнi сукнi, танцюють у них i радiють. Так 

просять собi чоловiка (Ж, 14, 10). Отже, система культурних традицiй 

представлена через номiнування характерних обрядодiй i формулювання 

ключових цiннiсних орiєнтирiв. 

Гендерний стереотип як носiй суспiльно-групових ЛІЦ – це, як правило, 

низка клiшованих висловлень iдеологiчного спрямування, що найбiльше було 

виражене в публiкацiях до середини 80-х рр. ХХ ст. (Дiвчата ж казали – то 

нагорода всiй бригадi. Чи не найбiльша радiсть, яку подарувала нам п’ятирiчка, 

це радiсть колективної працi, злиття в єдиному поривi тисяч зусиль заради 

однiєї великої мети (РЖ, 75, 12). Така модель стереотипiзацiї образу жiнки 

пов’язана також iз вживанням прикладкових структур на позначення соцiального 

статусу особи (Героїня мого нарису – молода вродлива жiнка, народна артистка 

УРСР Зiнаїда Миколаївна Дехтярьова, дочка одеського робiтника (РЖ, 89, 7). 

Поза iдеологiчними канонами в повсякденнiй мовнiй свiдомостi живе стiйка 

асоцiацiя, що свекруха та невiстка – вороги, вiддаленi iстоти. Зворотне 

потрактування таких стосункiв мiстить позитивну конотацiю: Із радiстю 

довiдалася, що конкурс «Свекруха + невiстка = любов» триває (Ж, 07, 9). 

Гендерний стереотип як носiй соцiально-особистiсних ЛІЦ. В 

аналiзованому мовному матерiалi така концептуальна модель цiнностей ‘родина – 

робота’ виражена в характерних побутових та офiцiйно-дiлових клiше: В 

особистому життi щоденну радiсть приносять дiти, онуки. Менi цього року 
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присвоєно звання заслуженого працiвника сiльського господарства. Це 

почесний додаток до моїх нагород – ордена Трудового Червоного Прапора та 

ордена «Знак Пошани» (РЖ, 75, 12). 

Одним iз структурних рiзновидiв цього гендерного стереотипу є вторинна 

номiнацiя (Адже 70 вiдсоткiв тваринникiв саме вони, тi, кого ми так гречно 

назвали «прекрасною статтю» i з ким поводимося зовсiм не гречно (Ж, 99, 11); 

Та мої маленькi господинi привченi до домашньої роботи, допомагають мамi, i 

чоловiк, теж робiтник, допомагає менi в усьому (РЖ, 75, 12)), епітет (Ти 

подобаєшся менi такий – замислений i задуманий, трохи суворiший, нiж був 

(РЖ, 70, 2)). 

Засобом вираження гендерного стереотипу – поведiнкового iдеалу може 

бути певна вторинна номiнацiя з арсеналу «жiночої лексики». Такою є, 

наприклад, назва принцеса. Пор. висловлення: Яка дiвчина не мрiє прокинутися 

вранцi в прекрасному замку, в ролi чарiвної принцеси? Для юної Софiї мрiя 

стала дiйснiстю, i невдовзi маленька дiвчинка з тихої провiнцiї стане 

справжньою принцесою (Ж, 14, 10). Звичайно, у контекстi часових параметрiв 

стереотипiзацiї жiночої поведiнки такий концепт є набутком новiтньої доби – 

кiнець 90-х рр. минулого столiття i нашi днi. Мовний матерiал жiночої перiодики 

унаочнює часову градацiю таких гендерних стереотипiв: прагнення до краси та 

зовнiшньої охайностi i чистоти прийшло на змiну усталеним за попереднi 

десятилiття публiцистичним клiше ‘самовiдданiсть’, ‘чеснiсть’, ‘товариськiсть’, 

‘родиннiсть’ (Звичайно, органiзацiя працi, товариськi взаємини у колективi, 

злагода в сiм’ї – все багато важить. Але людська самовiдданiсть, чеснiсть в 

роботi... Вiд них – теж нашi успiхи (РЖ, 75, 12)). Пор. вторинну номiнацiю 

«золотоволоска» як маркер новiтнього iдеалу зовнiшностi i краси: – А основна 

тенденцiя нинiшньої моди — це повернення до жiночностi, стиль 40-х рокiв. 

М’якi лiнiї, локони, завитки i – нiжний, примружений погляд, уявляєте? – 

Золотоволоска... (Ж, 93, 5). 

Щоправда, журналiсти видання не вiдсторонюються вiд популяризацiї 

високих позитивних iдеалiв, пов’язаних iз заохоченням енергiйностi, 
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дiяльнiсностi, вiдповiдальностi, пор. цитату з iнтерв’ю: Тетяно Вiкторiвно, на 

завершення не можу не запитати: звiдки Ви черпаєте натхнення та енергiю? 

Видно, що Ви не просто працюєте, а живете потребою змiн, спонукаєте до 

цього усiх, хто поруч... – Дякую за добрi слова. Гадаю, всiм читачам «Жiнки» 

добре вiдомо, звiдки у нас, жiнок, енергiя та натхнення. Вiд любовi та родини. 

Вiд бажання бачити плоди працi. А чому? Тому що небайдужiсть i любов, 

вiдповiдальнiсть за майбутнє – це те, що рухає нами й змушує шукати тих, хто 

потребує пiдтримки, бо всi ми маємо право жити у мирi й свободi (Ж, 07, 7). 

Ще один рiзновид поведiнкового гендерного стереотипу – фразеологiчнi 

висловлення, стереотипні узагальненн на зразок: Марина й зараз не втрачає 

оптимiзму: «Все одно, незважаючи на суцiльнi дефiцити i дорожнечу, буду про 

маму говорити устами свого чоловiка: «Не буває поганих тещ, є поганi зятi» 

(Ж, 92, 5); О, так, сiльськi жiнки не звикли скаржитись. У Великiй Чечелiївцi я 

зустрiчалася з багатьма (Ж, 92, 5) i под. 

Як вже не раз вказувалося вище, в утриманнi моделi ЛІЦ велику роль 

вiдiграють оцiннi засоби – епiтети. Вони утворюють характерну аксiологiчну 

парадигму, систему гендерних епiтетних стереотипiв, за ними в кожний 

конкретний вiдрiзок часу на вiсi мовно-культурної iсторiї суспiльства зберiгається 

конкретне змiстове наповнення. Епiтети – засоби стереотипiзацiї iдеалiв 

зовнiшностi, iнтелекту, способу поведiнки: Я слухала цю енергiйну, розумну 

жiнку, а в мозок закрадалася думка. Який же парадокс. Героїня мого нарису – 

молода вродлива жiнка, народна артистка УРСР Зiнаїда Миколаївна 

Дехтярьова, дочка одеського робiтника (РЖ, 89, 7), Вони [жiнки. – М. М.] 

незамiннi на своїх робочих мiсцях, сумлiннi, вiдповiдальнi (Ж, 07, 9). 

Крiм епiтетiв, велике навантаження на стереотипiзацiю позитивних рис 

жiнок припадає на абстрактнi iменники на зразок: Однiєю з характерних рис Надiї 

Костянтинiвни була надзвичайна скромнiсть, душевнiсть, чуйнiсть (РЖ, 69, 2); 

Саме завдяки бабусi я маю такi досягнення, як грацiознiсть, розкутiсть, 

жiночнiсть. Донинi вдячна їй за те, що тримаюся i поводжуся цiлком природно, 

– пiдсумовує Марина (Ж, 92, 5). 
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Такi гендернi аксiологiчнi стереотипи закрiпленi в журнальнiй перiодицi i 

як наскрiзнi засоби репрезентацiї позитивно конотованого ореолу особистостей, 

що виявили себе у сферi культури та мистецтва, напр., про співачку Оксану 

Петрусенко – практичнiсть, безпосереднiсть, емоцiйнiсть, загадковiсть 

(Ж, 96, 10); про поетесу Олену Телiгу – дiяльна, енергiйна, цiлеспрямована 

(Ж, 95, 5); про доктора фiзико-математичних наук Тамару Стрижак – замрiяна, 

працелюбна (Ж, 95, 5). 

Щодо гендерного означення представникiв чоловiчої статi, то, наприклад, 

МТ 1970-х рр. утверджують провiднi морально-етичнi ЛІЦ за допомогою 

модальних конструкцiй (бажанiсть чогось) – турботливiсть, родиннiсть, вiрнiсть 

дружинi, як-от: Дуже хотiлося б, аби не лише жiнки, а й чоловiки турбувалися 

про збереження сiм’ї (РЖ, 70, 6); Зневажаю чоловiкiв, якi залишають сiм’ї 

(РЖ, 70, 6); ...треба, щоб чоловiк iшов у одну ногу з сiм’єю, а не збочував улiво 

(РЖ, 70, 6); Коли голова сiм’ї такий безсовiсний, що його варто поманити i вiн 

бiжить за iншою, то навiщо такий чоловiк i батько потрiбен? (РЖ, 70, 6); 

Адже не секрет, що деякi чоловiки зовсiм не цiкавляться вихованням дiтей, та 

й не поспiшають вiддавати дружинi зарплату, вважаючи, що це його 

«кишеньковi витрати» (РЖ, 70, 6) i под. Такi ЛІЦ сконцентрованi у МЖ 

«стаття», «кореспонденцiя», «нарис». 

В окресленнi, утриманнi в мовнiй свiдомостi читачiв видання 

архетипових ЛІЦ важливу роль вiдiграють прикладковi моделi гендерних 

стереотипiв на зразок жiнка-матiр, жiнка-трудiвниця, жiнка-вчитель, жiнка-

лiкар, а також низка аксiологiчних епiтетiв, клiшованих позитивно конотованих 

зворотiв: – Якою Ви бачите роль жiнки-матерi, жiнки-вчительки у нашому 

суспiльствi? [..] Думаю, що оцей образ нашої гордої матерi-виховательки 

багато може зробити i зможе стiльки посiяти добра, яке дасть нам добрий 

врожай! (Ж, 07, 9); Наталю Петрiвно, кожна жiнка – домашнiй лiкар. Жiнка – 

це сiмейна злагода, тепло, якого вистачає на всiх членiв родини. Вона i 

домашнiй лiкар, бо найпершу медичну допомогу, як кажуть, не дай Бог чого, 

сiм’я одержує з рук жiнки (Ж, 92, 5) i под. Такi означальнi стереотипи ще 
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квалiфiкують як гендернi ролi, якi розподiляють за кiлькома параметрами: 1) 

жiнка та соцiум (жiнка – це талановита особистiсть (Ж, 10, 1); жiнка – це 

сеньйора (Ж, 10, 3); жiнка – це митець (Ж, 10, 4)); 2) жiнка i чоловiк (жiнка – 

це цiлеспрямована вродливиця (Ж, 10, 1); жiнка – це кохана людина (Ж, 10, 4); 

жiнка – це насамперед особистiсть, а не об’єкт для задоволення статевого 

потягу (Ж, 10, 5); жiнка – це слабкiсть чоловiка (Ж, 10, 5)); 3) жiнка i 

духовнiсть (жiнка – це муза (Ж, 10, 2); жiнка – це жива справжня богиня 

(Ж, 10, 5); жiнка – це коштовнiсть (Ж, 10, 5); жiнка – це ангел (Ж, 10, 6); жiнка 

– це найкоштовнiший скарб (Ж, 10, 10)); 4) жiнка та сiм’я (жiнка – це 

годувальниця (Ж, 10, 1); жiнка – це берегиня козацького роду (Ж, 10, 4); жiнка – 

це мати (Ж, 10, 4)); 5) жiнка i краса (жiнка – то краса, а краса – то сума 

любовi й самоповаги (Ж, 10, 8)). 

Публiцистичний субконтент зберiгає й гендернi предметнi стереотипи – 

ЛІЦ повсякденно-побутової культури. Один iз таких – хлiб, з яким у героїнi 

одного з нарисiв асоцiюється образ бабусi: З пам’ятi мого дитинства виринає 

усмiхнене обличчя бабусi: ще хвилина чи двi – вийматиме з печi Хлiб! Радiтимемо 

i ми, що паляницi вдалися – з рум’яними гребiнцями! [...] Справа та була для 

наших бабусь звичною. Бралися до неї, як правило, у п’ятницю – той день одвiку 

вважався «жiночим», коли найважливiша робота господинi неодмiнно 

вдасться... (Ж, 92, 8). 

Отже, українськомовний жiночий журнал «Жiнка» впродовж своєї iсторiї 

утримує закрiпленi в мовi архетиповi, цiннiснi, поведiнковi стереотипи, що 

вiдбивають стале i часово змiнне в публiцистичному мовному образi жiнки. 

 

Висновки до розділу 2. Публiцистичний субконтент журналу «Жiнка» – 

це ядерний сегмент його змiстового наповнення i загальної комунiкативної 

iнтенцiї – iнформувати, впливати на свiдомiсть читача, культивувати й 

пiдсилювати соцiальну само- та взаємооцiнку, формувати орiєнтацiю на позначені 

часом iмiджевi особливостi тощо. Цi комунiкативнi iнтенцiї сконцентрованi в 

певнiй системi МЖ: однi з них є власне публiцистичними, iншi ж модифiкованi, 
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дифузнi, оскiльки потребують для репрезентацiї iнформацiї додаткових 

мовностильових засобiв (наукового, художнього стилiв). У зв’язку з цим  

публіцистичний субконтент постає як платформа трансформації стилів і жанрів 

сучасної української мовно-літературної практики. 

Структура МТ публiцистичного субконтенту відзначена певними 

особливостями: однi з МТ мають традицiйну замкнену текстову композицiю, iншi 

– вiдкриту до подальшого розгортання ключового медіатопіка у подiбнiй або 

вiдмiннiй жанрово-стильовiй формi (стаття – стаття; стаття – лист/листи; лист – 

стаття, лист – листи), ще iншi мають додатковi медiйнi складники (лiди, 

декларативнi компоненти). 

Публiцистичний субконтент насичений рiзноманiтними часово, соцiально, 

гендерно маркованими та загальнокультурними ЛІЦ, серед яких є прецедентні 

міні-тексти – маркери україно- та культуроцентричної iнформацiї, що проходить 

через увесь контент видання. Знаками лінгвокультури інформування є й 

виробничий лексикон, його часово-просторова динаміка, зумовлена 

екстралінгвальними чинниками. 

Аксiологiчне наповнення лексико-фразеологiчного складу 

публiцистичного субконтенту динамiчне: шкала змiн пов’язана з чергуванням 

пафосної, пiднесено-урочистої, офiцiйної, фiлософсько-медитативної та 

врiвноваженої, iнтимiзувальної, безпосередньої, iз змiною медiатопiкiв, 

розширенням репрезентацiї людини приватної та її повсякдення. 
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РОЗДІЛ 3 

ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ  СУБКОНТЕНТ   

УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЧОГО  ЖУРНАЛУ 

  

3.1. Поняття ‘офіційно-діловий субконтент’, комунікативна інтенція 

його медіатекстів 

Як уже відзначено вище, офіційно-діловий субконтент репрезентує 

офіційну, ділову, подієву інформацію, кожна з яких становить особливий 

різновид субконтенту (з 1946 до 1991-го року аналізоване видання мало 

підзаголовок «громадсько-політичний ілюстрований місячник»). У журналі 

«Жінка» такий інформаційний блок структурується за періодами в історії: 40–50-

ті, 60–80-ті, 90-ті рр. ХХ ст. та початок ХХІ ст., з яких 40–90-ті рр. пов’язують з 

тим, що в межах тоталітарної преси відбувається поява ідеологізованих 

радянських видань для жінок, а з 1991 р. – становлення та розвиток елітарних 

часописів, масово-популярної преси для жінок, періодичних видань громадських 

жіночих організацій в Україні [242, с. 50]. 

Інформація цього субконтенту не становить основу соціальних, духовних і 

біологічних потреб людини, але входить до розряду пізнавальних потреб (п’ята в 

пірамідній ієрархії А. Маслоу [288]). При цьому «другорядність» офіційно-

ділового субконтенту саме в журналі для жінок не применшує його 

лінгвокультурологічного значення. Виокремлені ЛІЦ узгоджені з вербалізованими 

соціальними (соціальний стан, статус, працьовитість, професія, родина, 

терплячість, рівність статей тощо); політичними (свобода слова, громадянська 

свобода, законність, мир тощо); моральними (добро, благо, любов, дружба, 

обов’язок, честь, порядність тощо) цінностями.  

Поняття ‘офіційно-діловий субконтент’ в журналі загалом та в жіночому 

журналі зокрема не збігається з поняттям ‘офіційно-діловий стиль’. Останній, як 

відомо, представлений у сучасній літературній мові жанрами указ, договір, закон, 

кодекс, постанова, наказ, заява тощо, характеризується високою книжністю, 
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наявністю формуляра, реквізитів, мовних штампів, що робить тексти документів 

універсальними за формою і структурою. 

Офіційно-діловий субконтент – це поняття журналістикознавства і 

медіастилістики, з яким пов’язують інформування громадськості про події 

суспільного, політичного, економічного, ділового життя різних рівнів. Отже, 

йдеться про: 1) трансформацію  текстів офіційно-ділового стилю для ЗМІ; 2) 

публіцистичні МЖ з характерним лексичним, фразеологічним наповненням, що 

відображають ціннісно-аксіологічні орієнтири передаваної інформації; 3) 

використання субконтенту для впровадження в масову свідомість через мовні та 

візуальні канали соціально-політичних, професійних і морально-психологічних 

ЛІЦ, усталених в офіційному дискурсі влади в певний період її функціонування. 

Провідне комунікативне інтенційне наповнення (офіційно-ділове та 

ідеологічно-пропагувальне) аналізованого субконтенту пов’язане з його мовно-

стилістичними особливостями, а тому детерміноване поширенням інформації, 

впливом на адресатів за допомогою цієї інформації з метою трансформації 

офіційного дискурсу влади, її ідеології, з метою регулювання громадсько-

політичної ситуації, стосунків між владою і людьми, обслуговування потреб 

читачів у офіційній інформації.  

Таблиця 3.1 

Параметри створення медійних жанрів 

 офіційно-ділового субконтенту 

 

Медіажанр 

 

Стильова функція Комунікативна інтенція 

МЖ «хроніка» 

 

інформаційна, 

констатаційна, 

організаційна 

‘репрезентативність’, ‘вплив’ 

(‘ідеологічно-пропагувальна’), 

‘оцінність’,‘документальність’, 

‘діловитість’ 

МЖ «звіт» інформаційна, 

констатаційна, 

‘репрезентативність’ 

МЖ «репортаж» 

 

 

інформаційна, 

констатаційна, 

організаційна 

‘репрезентативність’, ‘вплив’ 

(‘ідеологічно-

пропагувальна’),‘оцінність’, 

‘позитивне налаштування на 
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соціотип особистості’ 

МЖ «замітка» 

 

інформаційна, 

констатаційна 

‘репрезентативність’, ‘вплив’ 

(‘ідеологічно-пропагувальна’), 

‘оцінність’ 

МЖ «стаття» 

 

 

інформаційна, 

констатаційна, 

організаційна, 

впливу 

‘репрезентативність’, ‘вплив’ 

(‘ідеологічно-пропагувальна’), 

‘оцінність’ 

МЖ «інформаційне 

інтерв’ю» 

 

інформаційна, 

констатаційна, 

 

‘репрезентативність’, ‘вплив’ 

(‘ідеологічно-

пропагувальна’),‘оцінність’, 

‘позитивне налаштування на 

соціотип особистості’ 

МЖ «листівка» 

 

інформаційна, 

констатаційна, 

організаційна 

‘репрезентативність’, ‘вплив’ 

(‘ідеологічно-пропагувальна’), 

‘оцінність’, ‘діловитість’ 

МЖ «телеграма» 

 

 

 

інформаційна, 

констатаційна, 

організаційна 

‘репрезентативність’ (швидке 

поширення інформації), 

‘ідеологічно-пропагувальна’, 

‘документальність’, 

‘діловитість’ 

МЖ «протокол» 

 

інформаційна, 

констатаційна, 

організаційна 

‘репрезентативність’,  

‘документальність’, 

‘діловитість’ 

 

3.2. Офіційний різновид субконтенту 

Офiцiйна iнформацiя на сторiнках часопису зi змiшаним контентом та 

цiннiсно-смисловими координатами не може не змiнюватися, не пiддаватися 

публiцистичному впливовi насамперед через високий сугестивний потенцiал, 

закладений у нiй. 

Офiцiйний різновид субконтенту найбiльш чiтко виражений у перiоди 40–

50-х та 60–70-х рр. минулого столiття, причому iз помiтною вже у 60-тi 

тенденцiєю до зменшення такої дослiвної iнформацiї, яка модифiкується, її 

заступає широке коло жанрових рiзновидiв МТ-iдеологем. Тематичнi категорiї цих 

документiв, їхня структура i ключовi поняття залишалися незмiнними до середини 

80-х рр. ХХ ст. [76, с. 14]. Мета публiкування цих матеріалів – утвердження 

лiнгвокультурологічних iндикаторiв iдеологiчних цiнностей соцiуму, серед яких 

мир, сила провiдної полiтичної партiї та пiднесення соцiального статусу i 
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полiтичної, професiйної ролi жiнки в тоталiтарному офiцiйному дискурсi. У 2000-

нi рр. подекуди публiкують такi тексти у складі рубрики «Юридична 

консультацiя». При цьому такий уривок iз документа зi збереженою в оригiналi 

структурою, рубрикацiєю, може мати публiцистичну назву, що акцентує увагу на 

важливостi офiцiйної iнформацiї (наприклад, «Знову про пiльги захисникам 

Вiтчизни» (Ж, 05, 2), офiцiйну назву закону Закон України «Про внесення змiн до 

Закону України «Про полiпшення матерiального становища iнвалiдiв вiйни» (Ж, 

92, 10). Крiм опублiкування змiн до законiв i розгорнутих цитат iз статей законiв, у 

1980-х рр. вдавалися до опублiкування формулярiв-зразкiв документiв, як-от у 

статтi «З’явився власник у землi» (Ж, 85, 5): 

 

Народному депутату____району 

____________________областi 

/прiзвище, iм’я, по батьковi/ 

/Прiзвище, iм’я, по батьковi/, який мешкав 

______________________/адреса проживання/ 

ЗАЯВА 

Прошу передати менi безплатно у приватну власнiсть земельну /земельнi/ 

дiлянку/и/ площею _____________ га для ____________/мета, призначення/. 

Земельна /земельнi/ дiлянка/и/ розташована/i/ в ________________ /адреса 

мiсцерозташування/. 

Дата                                           Пiдпис заявника 

 

У 1950–1980-х рр. були опублiкованi документи Всесвiтнього конгресу 

матерiв (РЖ, 55, 8), Звернення Всесвiтньої асамблеї миру (РЖ, 55, 7), Звернення 

Бюро Всесвiтньої Ради Миру (РЖ, 56, 1), Указ Президiї Верховної Ради СРСР 

(РЖ, 56, 10), Вiтання ЦК КПРС з нагоди свята 8 Березня (РЖ, 56, 3), Вiдкритий 

лист делегатiв ХХI з’їзду КПРС (РЖ, 60, 3), Звернення учасниць республiканської 

зустрiчi жiнок-механiзаторiв України до сiльських трудiвниць (РЖ, 72, 4), Вiтання 

з нагоди рiчницi визволення України вiд нiмецько-фашистських загарбникiв 
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(РЖ, 74, 11), Звернення Комiтету радянських жiнок до жiнок свiту (РЖ, 81, 6), 

Інформацiйне повiдомлення про Пленум ЦК КПРС (РЖ, 84, 3) та iн. Найбiльший 

текст офіційного різновиду субконтенту – Конституцiя СРСР (РЖ, 77, 11). Тексти 

з такими заголовками прийнято квалiфiкувати як авторитетнi, оскiльки вони 

детермiнували офiцiйний дискурс [76, с. 14, 66]. 

Однi з названих документiв надруковано в незмiненому виглядi, iншi ж 

адаптованi для масового видання, i у такий спосiб офiцiйна iнформацiя зазнавала 

жанрово-стильової трансформацiї у подiєву, але вагому, ключову для 

конкретного часу. На нашу думку, саме про такi рiзновиди текстiв, створенi 

журналiстами, й можна говорити, як про МТ. Одним iз основних маркерiв цього 

субконтенту є iнформацiйний лід У Центральному Комiтетi КПРС i Радi 

Мiнiстрiв СРСР. 

Прикладом МТ-ідеологеми може бути Указ Президiї Верховної Ради 

СРСР (РЖ, 56, 10), що мiстить необхiднi реквiзити – назву документа, заголовок 

(про перейменування мiжнародних Сталiнських премiй у мiжнароднi Ленiнськi 

премiї «За змiцнення миру мiж народами»), текст, структурований за пунктами 

(напр.: 1. Зважаючи на побажання Комiтету по мiжнародних Сталiнських 

премiях, перейменувати мiжнароднi Сталiнськi премiї в мiжнароднi Ленiнськi 

премiї «За змiцнення миру мiж народами». 2. Встановити, що особи, 

нагороджуванi мiжнародною Ленiнською премiєю, одержують: а) диплом 

лауреата мiжнародної Ленiнської премiї; б) золоту нагрудну медаль з 

зображенням В. І. Ленiна; в) грошову премiю в розмiрi 100 тисяч карбованцiв), 

мiсце, дата (Москва, Кремль. 6 вересня 1956 р.) та пiдпис (Голова Президiї 

Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ. Секретар Президiї Верховної Ради 

СРСР О. ГОРКІН). 

МТ офіційного різновиду субконтенту 40–80-х рр. ХХ ст. – носії 

публіцистичних мовних образів держави СРСР, матерiв свiту, якi ословлюють 

своє бачення життя як миру без вiйни, публiцистичного образу свiтової 

громадської думки, які створюють характерні стилістично марковані лексеми, 

словосполучення і кліше [дет. див.: 137, с. 214-216].  



 158 

Офiцiйний різновид субконтенту мiстить такi соцiальнi, полiтичнi, 

моральнi ЛІЦ (або, як їх квалiфiкує О. В. Зарецький, «ключовi слова 

бiльшовицького дискурсу» [76, с. 67]): 

м и р , д р у ж б а , б р а т е р с т в о  – гарантована безпека всiх європейських 

держав, i цi держави стануть на шлях тiсного економiчного i культурного 

спiвробiтництва (РЖ, 56, 1); Всесвiтнiй конгрес матерiв був яскравим виявом 

великої дружби мiж жiнками всього свiту. Поклянемося зберегти єднiсть i 

розширяти нашi зв’язки для захисту наших дiтей вiд вiйни, за роззброєння i 

дружбу мiж народами (РЖ, 55, 8); По проблемi роззброєння i атомної зброї, яка 

досi залишалась нерозв’язаною через неiдеологiчнi суперечностi, точки зору 

зблизились настiльки, що угода є лише питанням доброї волi (РЖ, 55, 7); Велика 

дружба народiв Радянського Союзу допомогла вигнати фашистiв з нашої землi 

(РЖ, 74, 11); 

в i й н а  – холодна вiйна, атомна вiйна, воєнний блок, грiзна небезпека 

атомної вiйни (РЖ, 55, 7); тривожить гонка озброєнь (РЖ, 56, 1); Радянськi 

люди всiх нацiональностей беззавiтно воювали на фронтi, самовiддано 

працювали в тилу; кувати перемогу над фашизмом (РЖ, 74, 11); 

п е р е м о г а  с о ц i а л i з м у  – вирiшальнi переваги радянського ладу перед 

ладом капiталiстичним є запорукою безумовної i повної перемоги соцiалiзму в 

мирному економiчному змаганнi з капiталiзмом (РЖ, 56, 3); 

к о м у н і с т и ч н а  п а р т i я  – обстановцi всенародного полiтичного i 

трудового пiднесення, викликаного iсторичними рiшеннями XX з’їзду 

Комунiстичної партiї Радянського Союзу (РЖ, 56, 3); Хай живе Комунiстична 

партiя Радянського Союзу – розум, честь i совiсть нашої епохи, натхненник i 

органiзатор всiх перемог героїчного радянського народу! (РЖ, 60, 3); в 

обстановцi непорушної згуртованостi навколо Комунiстичної партiї; Слава 

КПРС – натхненнику й органiзатору всiх наших перемог! (РЖ, 74, 11); 

р а д я н с ь к и й  н а р о д  – Хай живе радянський народ, народ-

переможець, народ-творець! (РЖ, 74, 11); 
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д i т и  – гарантувати захист дiтей (РЖ, 55, 8); Великою є тривога 

матерiв за життя своїх дiтей перед лицем небезпеки нової, ще жахливiшої – 

атомної вiйни, яка загрожує знищенням мiльйонiв сiмей. Дiти посмiхаються 

назустрiч життю, вони мають право рости i процвiтати в радостi. Тому 

матерi звертаються до Органiзацiї Об’єднаних Нацiй, за роботою якої вони 

стежать з iнтересом (РЖ, 55, 8); 

ж i н к а : 

всесвiтня матiр-борець – матерi країн, що потерпiли вiд страхiть 

останньої свiтової вiйни, зустрiлися з матерями країн, в яких рани ще свiжiшi. 

Вони зустрiлися з японськими матерями, дiти яких приреченi на повiльну 

смерть в результатi радiоактивної дiї вибуху атомної бомби, вони зустрiлися з 

матерями колонiальних i напiвколонiальних країн, де експлуатацiя i репресiї 

ставлят, пiд загрозу життя дiтей i розвивають прагнення народiв до бiльш 

високої цивiлiзацiї (РЖ, 55, 8);  

трудiвниця (слово трудiвник входило до розряду стереотипiв на 

позначення осiб за виконуваною дiєю [289, с. 70]) – робiтниця, колгоспниця, 

дiяч науки i технiки, освiти, культури та охорони здоров’я (РЖ, 56, 3); Слава 

радянським жiнкам – активним будiвникам комунiзму! (РЖ, 56, 3); 

славна / героїчна дочка Батькiвщини – безмежна енергiя, iнiцiатива, 

невичерпнi обдаровання i таланти славних дочок нашої Батькiвщини (РЖ, 56, 

3), героїчним дочкам нашої Батькiвщини (РЖ, 74, 11); 

вихователь – сердечне спасибi говорить наш народ радянським жiнкам-

матерям, якi вiддають любов i теплоту своїх сердець вихованню пiдростаючого 

поколiння будiвникiв комунiзму (РЖ, 56, 3); 

особистiсть – вперше в iсторiї людства забезпечило жiнцi справжню 

свободу, рiвнi права з чоловiком i необмеженi творчi можливостi в усiх галузях 

виробничого, громадського, наукового й культурного життя (РЖ, 56, 3); перед 

жiнками широко вiдкритi дверi учбових, наукових i культурно-освiтнiх закладiв 

(РЖ, 56, 3). 
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Отже, МТ офiцiйного різновиду субконтенту в серединi минулого 

столiття були провiдниками офiцiйного дискурсу, iдеологiї боротьбизму 

(О. Г. Тодор називає слово боротьба актуальним у словосполученнях мови ЗМІ 

50–80-х рр. ХХ ст. [289, c. 68] й утвердження у мовнiй свiдомостi спiльноти 

позитивних образiв влади, народу та його представникiв – жiнок. Основнi ЛІЦ 

скерованi на соцiалiзацiю, полiтизацiю конкретних МТ та контенту жiночого 

українськомовного журналу загалом, особливо у 40–80-х рр. ХХ ст.  

 

3.3. Подієвий різновид субконтенту 

Видання журналу «Жiнка» («Радянська жiнка») масовими тиражами (у 

1973 р. наклад становив 1,7 млн. примiрникiв) робило його важливим джерелом 

iнформування про подiї внутрiшнього та мiжнародного життя. Подiєвiсть – 

основна засада iнформування та оформлення офiцiйно-дiлового різновиду 

контенту в жiночому журналi, це орiєнтир для громадсько-полiтичної частини 

цього контенту i в журналi «Жiнка». Усi подiї, що увiйшли в iсторiю української 

культури через це джерело iнформацiї, можна розподiлити на кiлька рiзновидiв: 1) 

подiї зовнiшнього i внутрiшнього життя України; 2) подiї партiйного, полiтичного 

i господарсько-виробничого життя у країнi; 3) ювiлейнi iсторичнi подiї; 4) 

святковi подiї (мiжнароднi, державнi свята). Завдання подiєвого різновиду 

субконтенту – створити образ подiї (словесний, словесно-вiзуальний, вiзуально-

словесний, вiзуальний). Цю iнформацiю доносили в середині ХХ ст. за допомогою 

МТ насамперед iнформацiйних МЖ хроніка, звіт, репортаж, замітка, стаття, 

поширюють її нині здебільшого у МЖ замітка, стаття, інформаційне інтерв’ю. 

3.3.1. МЖ «хронiка». Термiн хронiка вживають на позначення ‘стислої 

iнформацiї про подiї сучасного життя’, ‘лiтературного твору, який мiстить iсторiю 

суспiльних, полiтичних, сiмейних та iнших подiй’ [ВТССУМ, с. 1354]. Жанрово-

стильова органiзацiя подiєвого різновиду субконтенту журналу «Жiнка» засвiдчує 

саме такi два рiзновиди хронiки. 

Отже, у першому значеннi з жанром хронiки пов’язане iнформування про 

подiї насамперед партiйно-полiтичного життя суспiльства. Один iз медiатопiкiв – 
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хронiка засiдання сесiї Верховної Ради СРСР (РЖ, 55, 3). МТ складається із трьох 

частин. У вступi констатується факт певної подiї та основнi її складники, як-от: 

Депутати Верховної Ради розглянули i затвердили Державний бюджет СРСР 

на 1955 рiк, обговорили i одностайно схвалили зовнiшню полiтику Радянського 

уряду. Сесiя прийняла Декларацiю Верховної Ради СРСР, яка закликає... Вступна 

частина мiстить i оцiннi клiше, спрямованi на пiднесення результатiв роботи: З 

почуттям глибокої радостi зустрiв багатонацiональний радянський народ 

рiшення другої сесiї Верховної Ряди СРСР. Цi рiшення мають життєво важливе 

значення для дальшого розвитку нашої країни. 

Основна частина мiстить iнформацiю про поліфонізм подiй, їхнiй  

порядок, причиново-наслiдковий характер: На пропозицiю депутата 

М. С. Хрущова, який виступив з дорученням Центрального Комiтету КПРС i 

Ради Старiйшин, Верховна Рада одностайно прийняла рiшення про ... ; 

Виступаючи на спiльному засiданнi обох палат Верховної Ради, Голова Ради 

Мiнiстрiв СРСР М. О. Булганiн у своїй промовi висвiтлив основнi питання 

дальшої дiяльностi Радянського уряду; Заслухавши i обговоривши доповiдь 

першого заступника Голови Ради Мiнiстрiв СРСР i Мiнiстра закордонних справ 

СРСР В. М. Молотова «Про мiжнародне становище i зовнiшню полiтику Уряду 

СРСР», Верховна Рада схвалила зовнiшню полiтику Радянського Союзу. 

Прикiнцева частина мiстить iдеологiчно насиченi пiдтвердження 

одностайностi спiльноти, сформульованi за допомогою спецiальної лексики та 

стереотипних сполук: Жiнки нашої великої країни, як i весь радянський народ, 

палко пiдтримують наш рiдний Радянський уряд, його зовнiшню полiтику – 

полiтику змiцнення миру i безпеки народiв. Радянськi жiнки, як i всi трудящi 

нашої країни, пiд керiвництвом рiдної Комунiстичної партiї докладуть усiх сил 

до того, щоб день у день змiцнювати могутнiсть своєї любимої Вiтчизни, 

прискорювати її рух вперед, до комунiзму. 

Кожний МТ хронiки громадсько-полiтичного життя 1940–1960-х рр. – це 

не лише iнформацiя, але й привiд сугестiї, пiдсилення iдеологiчного спрямування 

мовомислення. За кожною подiєю постає iдеологiчна оцiнка (функцiонально 
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навантаженi епiтети): У вiдповiдностi з рiшенням Пленуму Радянського комiтету 

захисту миру в СРСР була проведена кампанiя по збиранню пiдписiв пiд 

Зверненням Всесвiтньої Ради Миру проти пiдготовки атомної вiйни. [...] 

Збирання пiдписiв проходило в обстановцi величезного полiтичного i трудового 

пiднесення... Проведена кампанiя була яскравою демонстрацiєю тiсного 

згуртування радянського народу навколо свого уряду i Центрального Комiтету 

Комунiстичної партiї Радянською Союзу... Радянським людям близькi i зрозумiлi 

бажання всiх простих людей свiту не допустити виникнення нової вiйни, 

добитися мирного спiвiснування держав з рiзними соцiальними i полiтичними 

системами (РЖ, 57, 8). 

Хронiка тiєї чи iншої подiї може бути й дуже стислою, МТ компонують за 

допомогою речень з констатацiйною семантикою (дiєслiвнi форми минулого 

часу, висунута на початок речення подiєва, а не суб’єктна, частина): Широко 

вiдзначили трудящi Радянської України Мiжнародний день захисту дiтей: 

повсюдно пройшли збори активу жiнок, працiвникiв освiти та пiонерських 

працiвникiв. Багатолюднi збори активу жiнок вiдбулися в столицi України – 

Києвi. Колонний зал республiканської фiлармонiї заповнили представники 

фабрик i заводiв, вченi, лiкарi, педагоги, учнi, пiонерськi працiвники. Доповiдь про 

Мiжнародний день захисту дiтей зробила заступник мiнiстра освiти УРСР 

т. Петрусенко. Потiм виступили заслужена вчителька УРСР директор 

середньої школи № 258 т. Числовська, робiтниця кондитерської фабрики iм. 

Карла Маркса т. Лопатiна [..] (РЖ, 56, 6). Такi стислi хронiки мiстять i точнi 

дати проведення заходiв: З 18 по 27 квiтня цього року Голова Ради Мiнiстрiв 

СРСР М. О. Булганiн i Член Президiї Верховної Ради СРСР М; С. Хрущов 

перебували в Англiї (РЖ, 56, 5). Як правило, подібнi МТ супроводжують вiзуальнi 

образи (фотозвiти), що унаочнюють iнформацiю, надають їй фактографiчностi й 

документальностi. Пор. МТ-хронiки пiд фотографiєю (РЖ, 55, 4): В багатьох 

країнах свiту почалося збирання пiдписiв пiд Зверненням Всесвiтньої Ради Миру 

проти пiдготовки атомної вiйни. За рiшенням Радянського комiтету захисту 

миру, кампанiя збирання пiдписiв пiд Зверненням у нашiй країнi проводиться у 
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квiтнi. Радянський народ знову пiдносить свiй могутнiй голос протесту на 

захист великої справи миру, проти злочинних планiв палiїв атомної вiйни [...] На 

Українi першими поставили свої пiдписи пiд цим документом учасники 

розширеного пленуму Українського республiканського комiтету захисту миру. 

На фото (на першому планi): пiдписується пiд Зверненням голова колгоспу Іменi 

Ленiна Довбиського району Житомирської областi Герой Соцiалiстичної Працi 

Парасковiя Чухно (злiва). 

Такi змiшанi МТ стають дедалi популярнiшими i переважають у журналах 

1970–1980-х рр., їхнiй змiст корелює iз зображенням, створюючи своєрiдний 

об’ємний МТ iз вiзуалiзованою частиною.  

МТ «хроніка» у значенні ‘лiтературного твору, який мiстить iсторiю 

суспiльних, полiтичних, сiмейних та iнших подiй’ – це публікації, що входять, як 

правило, до певних тематичних рубрик, що функціонують системно впродовж 

певного часу (півроку – рік). Зокрема йдеться про МТ із рубрик До 50-рiччя 

повстання на броненосцi «Потьомкiн» (РЖ, 55, 6), До 50-рiччя першої росiйської 

революцiї 1905 року (РЖ, 55, 5)  – «Страйк луганських робiтникiв», «Селянський 

рух на Українi в 1905–1907 роках», «Жовтневi подiї», «Грудневе збройне по-

встання». Такi хронiки є констатацiєю ряду фактiв, що створюють подiєвiсть, у 

них велике навантаження для розгортання медiатопiка має дiєслiвний ряд, 

лексику на позначення часу, порядку подiй, кiлькостi їх учасникiв: До роботи 

нiхто не приступав. Робiтники жваво обговорювали кожний пункт вимог, 

сформульованих у листiвцi. Так почався страйк на заводi Гартмана. На 

заводськiй площi вiдбувся мiтинг, в якому взяли участь три з половиною тисячi 

робiтникiв. На мiтингу з промовою виступив К. Є. Ворошилов, який закликав 

робiтникiв... [дет. див.: 137, с. 223-224]. 

3.3.2. МЖ «звiт». Дуже близькi до МЖ «хронiка» звiти. Вони мiстять i 

полiтичну, i дiлову iнформацiю, означену через найменування рiзноманiтних 

зiбрань (нарада, мiтинг, збори, конференцiя, засiдання, з’їзд, конгрес тощо). Звiт 

як МЖ, відзначив В. Й. Здоровега, – це «оперативне розширене повiдомлення про 

актуальну подiю, виражену вербально» [79, с. 167]. Вiн та М. К. Василенко [26, с. 
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83-84] зазначають, що в останнi роки iнформацiйний звiт набув популярностi в 

пресi. Проте, як засвiдчує аналізований матерiал, цей МЖ був давно актуальний 

для офiцiйно-дiлового субконтенту. У той самий час цiлком можна погодитися з 

твердженням, що є тенденцiя переходу МЖ «звiт» з iнформацiйних жанрiв до 

аналiтичних [26, с. 84]. 

На вiдмiну вiд МТ-хронiк, МЖ «звiт» мiстить більш детальну iнформацiю 

про перебiг самої подiї, образ якої створюють офiцiйно-дiловi клiше. Наприклад, 

у звiтi «Зустрiчi в Копенгагенi» (РЖ, 60, 6): В мiстi Копенгагенi вiдбулась 

мiжнародна зустрiч жiнок, присвячена 50-рiччю Мiжнародного жiночого дня 8 

Березня. В нiй брала участь i радянська делегацiя в складi 25 чоловiк, очолювана 

Нiною Половою. В урочистiй обстановцi пiд звуки фанфар у великому 

спортивному залi Копенгагена вiдбулось вiдкриття зустрiчi. Вiдкрила нараду 

Анна Вастергод – одна з учасниць мiжнародної конференцiї жiнок у Копенгагенi 

1910 року. Було зачитано численнi привiтання учасникам зустрiчi. Королева 

Бельгiї Єлизавета почала свою вiтальну телеграму словами: «Я всiм серцем 

сьогоднi з вами». [...] 

На пленарному засiданнi було зроблено шiсть доповiдей: Еженi Коттон 

(Францiя) «Про роль i вiдповiдальнiсть жiнок у врятуваннi свiту вiд воєн, голоду 

й темряви»; Маргарет Тiбер (Францiя) «Про участь жiнок в економiчному 

життi»; Джованні Пратiллi (Італiя) «Про громадянськi права жiнки», Нансi 

Рiверс (США) «Про участь жiнок у полiтичному життi країни»; Нiколау 

(Мексiка [за нинiшнiм написанням «Мексика». – М. М.]) «Освiта i культурний 

розвиток жiнок»; Аккерман (Швецiя) «Про роль жiнки в сiм’ї»; Рамiсзшварi 

Неру (Індiя) «Завдання жiнок у боротьбi за роззброєння, спiвробiтництво i мир». 

Звичайно, що цей МТ звiту – публiцистичний, а тому на тлi офiцiйної подiєвої 

iнформацiї постає оцiнна власне публiцистична на зразок: Еженi Коттон навела 

яскравi данi про те, що народи багатьох, особливо колонiальних країн, 

систематично терплять вiд голоду, що повсякчасне недоїдання – доля народiв 

Латиської Америки, Африки й iнших країн. 
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Подiбнi звiти, адаптовані для журналів, мали й характерні сугестогенні 

назви, як-от «Сердечнi зустрiчi» (РЖ, 60, 1) [дет. текст див.: 137, с. 225].  

У МЖ «звiт» практикувалися й вiтальнi статтi до Нового року, як-от «Все 

для тебе, радянська людино» (РЖ, 74, 12). У структурi такого МТ три частини: 

вступ (От ми й прощаємося з 1974-м... Оглядаючи пройдене, як годиться, 

пiдбиваємо пiдсумки зробленому), основна частина (Тепер виробництво продукцiї 

зросло... Нинi заводи i фабрики випускають продукцiї... Трудящi України разом ... 

освоювали цiлиннi землi... На крутому пiднесеннi i наше сiльське господарство... У 

республiцi створено сотнi нових високопродуктивних машин... Приблизно на 12 

процентiв зросла середня зарплата... Хотiлося б нагадати, що полiпшилося 

соцiальне забезпечення... та iн. стереотипи) i власне вiтання (Чого ж побажати 

вам, нашi славнi трудiвницi, у переддень Нового року! Перш за все – здоров’я. І 

злагоди в сiм’ї. І творчої наснаги). 

В орiєнтацiї на читацьку аудиторiю, автор статтi спирається на такi 

соцiальнi й полiтичнi ЛІЦ: 

ж i н к а -трудiвниця: жiнки переважають на пiдприємствах; працюють 

бригадир, апаратниця, доярка, швачка-мотористка, ткаля, в’язальниця; А 

скiльки славних працiвниць працює в народному господарствi!; Це лише один iз 

виявiв турботи про жiнку-трудiвницю; 

д i т и  та їхнє свiтле майбутнє: Ми стали сильнiшими. І це додає нам 

впевненостi у свiтлому майбутньому наших дiтей. 

МЖ «звiт» втратив свою актуальнiсть у 90-х рр. минулого столiття, 

трансформувався у МЖ дiлової iнформацiї. Почасти у 1990-х рр. ще публiкували 

подiбнi МТ (див. зокрема: Ж, 96, 8), але такі публiкацiї постали з ознаками 

україноцентризму, бо в колi уваги журналiста поставали події іншого масштабу, 

як-от всеукраїнська конференцiя, діяльність новiтнiх жiночих органiзацiй України 

90-х рр. ХХ ст. (Комiтет у справах жiнок, материнства i дитинства при 

Президентовi України. Оргкомiтет по реалiзацiї Пекiнської декларацiї i 

Програми дiй, ухвалених IV Всесвiтньою конференцiєю зi становища жiнок при 

Кабiнетi Мiнiстрiв, Представництво ООН в Українi, Інститут демократiї iменi 
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Пилипа Орлика, Товариство iменi Олени Телiги, Союз Українок, Спiлка жiнок 

України, Асоцiацiя «Жiнки в засобах масової iнформацiї»). 

3.3.3. МЖ «репортаж». Це також неавторизований, анонiмний МЖ 

публiцистики, що ‘становить iнформацiю, повiдомлення, розповiдь про поточнi 

подiї’ [ВТССУМ, с. 1026] громадсько-полiтичного значення, якi вiдбуваються 

масштабно. При цьому журналiст повинен скомпонувати зiбрану iнформацiю так, 

щоб вона у стислому виглядi вiдображала подiєву архiтектонiку, поєднувала 

вербальну та вiзуальну iнформацiю про медiйний образ. 

МТ-репортаж є практично в кожному журналi, без нього важко подати 

iнформацiю жваво, документально достовiрно, наповнити подiєвий різновид 

субконтенту, що є центром iнформування. Такою є публiкацiя «Воля матерiв 

свiту єдина» (РЖ, 55, 9). У центрi – медiатопiк ‘Збори активу жiнок столицi 

України, де слухали доповiдь учасницi Всесвiтнього конгресу матерiв’.  Як 

притаманно офiцiйно-дiловiй iнформацiї, МТ має короткий вступ, що знайомить 

читача з цiєю подiєю. Далi журналiст вдається до художньо-публiциcтичного 

прийому живописання з метою створити пiднесений настрiй, актуалiзувати 

образне сприйняття подiї (Високо в Альпах розкинулась мальовнича країна 

Швейцарiя. Її гiрськi вершини, льодовики, що виблискують на сонцi, голубi озера 

вiдомi всьому свiтовi. 

На пiвнiчному березi Женевського озера знаходиться мiсто Лозанна. 

Вздовж його вулиць посадженi кущi чудових троянд, персиковi дерева, виноград, 

барвистi декоративнi дерева. В цьому красивому мiстi з 7 по 10 липня 1955 року 

проходив Всесвiтнiй конгрес матерiв, скликаний з iнiцiативи Мiжнародної 

Демократичної Федерацiї Жiнок). Отже, полiтична подiя «занурюється» в 

позитивний художнiй свiт. Так само позитивно маркованим постає 

публiцистичний образ ж i н к и -захисницi: …згуртованостi мiльйонiв жiнок в їх 

боротьбi на захист миру, за розширення i зростання демократичного жiночого 

руху; Конгрес палко вiтав мужнiсть цих матерiв. Подолавши всi перешкоди, вони 

прибули сюди, щоб захистити своїх дiтей вiд страхiть вiйни; радянськi жiнки 

своєю працею сприяють змiцненню миру. Разом з тим соцiально-полiтичними ЛІЦ 
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стали поняття ‘дружба’ (спiвали чудову пiсню Бернса про дружбу), ‘єднiсть’ 

(Поклянемося зберегти єднiсть i розширяти нашi зв’язки для захисту наших 

дiтей вiд вiйни, за роззброєння i дружбу мiж народами), ‘мир’ (Але незалежно вiд 

того, як проявлялося пiднесення жiнок, в його основi було одне почуття – 

радiсть вiд усвiдомлення своєї сили i єдностi, величезне бажання продовжувати 

боротьбу за мир). 

Як новинний репортаж, цей МТ мiстить чимало доказiв достовiрностi 

подiй: iмена людей, мiсця зустрiчей, ознаки людей за нацiональнiстю, професiєю, 

назви громадських мiжнародних органiзацiй, документiв мiжнародного права. 

Одним iз масштабних репортажiв в українському жiночому журналi був 

МТ про святкування 30-рiччя перемоги у вiйнi 1941–1945 рр. Автори обрали 

лiнгвоформат зустрiчi-спогаду, створивши єдиний МТ, що складається з окремих 

новел. Вiн наивається «Нескоренi» (РЖ, 74, 8). Репортаж має в основi постановчу 

подiю: зустрiч жiнок-партизанiв органiзувала редакцiя журналу «Радянська 

жiнка» з редакцiями росiйських та бiлоруських журналiв. Як засвiдчено у 

вступнiй частинi репортажу, ключовим мотивом має стати поняття дружба i 

публiцистичний образ жiнки, що складається iз зовнiшнього та внутрiшнього 

психологiчного портретiв. Його створює, оцiнюючи ситуацiю, журналiст. Так, 

маркерами публiцистичного образу ж i н к и -воїна є описовi конструкцiї-

знайомства: І присiли бiля землянки три жiнки, нагородженi медалями «За 

вiдвагу», три бiйця; В партизанський загiн вона прийшла зовсiм юною, 

школяркою; Не красуня, але її обличчя i в 70 прекрасне. Наскрiзним є iдеологiчно 

маркованi клiше про морально-психологiчнi типи стiйких i смiливих жiнок-

партизан, що створюють своєрiдне героїчне тло подiєвого образу в цьому МТ: в 

тому й наша сила, що в сувору годину пiднялися всi захищати нашу Батькiвщину; 

i живе в дiтях батькiв ця звитяжна сила i материнська готовнiсть до подвигу; 

де горiла земля пiд окупантами, де не було мирного населення, а були нескоренi; 

Сьогоднi, на зустрiчi жiнок-партизанок, я хочу сказати про наших бойових 

сестер, мужнiх, бойових, самовiдданих; Молоде, виховане комунiстами, жiноче 

поколiння – це упертий прошарок помiчникiв партизанського руху, який нiде i 
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нiколи не вiдступає; Максима Горького, великого спiвця материнства; цi слова 

повторюємо зараз, уславлюючи материнську мужнiсть; буде в її дiтей мати-

Вiтчизна, що дасть їм i хлiб, i свою материнську ласку тощо. 

Невiд’ємний складник подiєвого репортажу – зворушливi метафори, що 

привносять iнтимно-лiричну або ж щемну тональнiсть в окремi новели: І гладить 

рукою старенька мати вирiзьбленi на гранiтi лiтери, наче пестить легке волосся 

на голiвцi малого сина; Вже болiли не тiльки пальцi, якими вп’ялася в щiлину 

зрубу, вона вся – бiль. 

Для подiєвого репортажу вагома й додаткова документальна iнформацiя, 

що допомагає пiдкреслити правдивiсть зображуваного, узагальнити конкретне до 

типового. Йдеться у цьому випадку про аналiтичний складник, що iснує поза МТ 

як таким, тобто зв’язаний з ним не синтагматично, а через медiатопiк: У 1941 роцi 

в тилу ворога було сформовано 3500 партизанських груп; На тимчасово 

окупованiй територiї України було розповсюджено понад 400 мiльйонiв листiвок, 

газет i брошур, виданих ЦККП(б)У та iн. 

Помітні в аналізованому журнальному контенті 40–80-х рр. ХХ ст. МТ-

репортажі, де актуалізовано публiцистичний образ ж i н к и -трудiвницi [дет. див.: 

137, с. 229]. МЖ «репортаж» про подiї сучасного життя акумулює соцiальнi ЛІЦ 

знання, освіта, талант України, українознавче наповнення медiатопiків  (ключовi 

вислови українська мрiя, українське небо, гарнi українськi люди, прапорець 

України, українськi пiснi, українська церква, українська школа) [дет. див.: 137, 

с. 230].  

3.3.4. МЖ «замiтка». З констатацiєю фактiв, акцентом на подiєвостi 

пов’язаний i такий МЖ, як замiтка – ‘невелика стаття, повiдомлення в газетi, 

журналi, збiрнику’ [ВТССУМ, с. 311]. 

Прикметнi замiтки офiцiйно-дiлового субконтенту, що об’єднанi 

рубриками. Наприклад, такою – «Готуються мiста i села» (РЖ, 69, 3). Її формують 

МТ, що складаються з трьох i бiльше стислих повiдомлень, які окреслюють 

динамiзм щоденного буття – полiтичного, виробничо-професiйного (МТ мають 

такі назви: «Подарунок студiї», «Розповiдає кiнооб’єктив», «Вiдродження 
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традицiї», «Новi експонати», «До знаменної дати», «Ювiлейнi видання», «Народ – 

вождевi», «Ударники святкової вахти» i под.): У Ждановi проведено обласний 

огляд любительських фiльмiв, присвячений 100-рiччю В. І. Ленiна. Сорок 

кiнострiчок подали на огляд члени робiтничих кiноклубiв Донеччини. В них 

розповiдається про героїку наших буднiв, славнi робiтничi традицiї, подвиги 

батькiв, про життя i дiла молодих; Трудiвники Мелiтопольського агрегатного 

заводу знаходять все новi форми змагання на честь сторiччя з дня народження 

В. І. Ленiна. Нещодавно В. Корпусова, В. Маркiна, В. Кир’янова, В. Миляшонок, 

О. Тупикiна – верстатницi механiчного цеху пiдприємства, якi виготовляють 

гiдророзподiльне обладнання для тракторiв, заявили: «Кожну десяту деталь 

випускатимемо понад план». Зараз вони практичними дiлами пiдкрiплюють свої 

слова. Основа текстів – нескладнi речення, в яких дiєслiвнi присудки з 

семантикою доконаностi, конкретностi дiй, порядок слiв орiєнтований на 

констатацiю факту дiї. 

Цi МТ вважають найпростiшим жанром оперативного газетного 

повiдомлення, який характеризується стислiстю в поданнi новини, ощадливiстю 

тексту, що не перевищує 35 – 40 рядкiв, точнiстю i зрозумiлiстю для масового 

читача [73, с. 88]. Звичайно, журнал-щомiсячник не може орiєнтуватися на 

оперативнi повiдомлення, але МЖ «замiтка» своєю стислiстю пiдсилює 

стилiстичний ефект публiцистизму в усьому вербальному контентi. За нашими 

спостереженнями, МТ такого МЖ активнi в контентi 40–80-х рр. ХХ ст. Як 

замiтки можна квалiфiкувати і деякi дописи, що надсилали на адресу редакцiї 

читачi, беручи участь у певних конкурсах. 

Так, у контентi 1950-х засвiдчуємо публiкування МТ-замiток разом з 

фоторепортажами, що сприяло пiдсиленню враження вiд iнформацiї, 

розширювало образне сприймання сухого iнформацiйного повiдомлення. Один iз 

прикладiв – замiтка «На «космiчнiй» фабрицi» (РЖ, 67, 2), що складається лише з 

тридцяти рядкiв. Новинарна подiя – трудовi досягнення на фабрицi «Киянка». Як 

iнтригувальна деталь (комунiкативна iнтенцiя ‘зацiкавлення’) використана цитата 

з книги запису вiдвiдувачiв: Три роки тому, перебуваючи на трикотажнiй 
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фабрицi «Киянка», космонавт Павло Попович записав у книзi вiдвiдувачiв: 

«Бажаю всьому колективу нових успiхiв. Будьте завжди на космiчному рiвнi!» 

А через рiк вiн же вiдзначив: «Приємно впевнитися в тому, що колектив 

вийшов на задану орбiту i швидко вийде на задану висоту». Рядки з тої ж 

цитати використовуються як обрамлення замiтки: Ось чому, поздоровляючи 

колектив фабрики з новим 1967 роком вiд усiх космонавтiв, Павло Попович 

побажав йому нових звершень i коротко написав: «Молодцi!». 

Публiцистичний ефект справляє метафоричне використання т. зв. 

космiчної термiнологiї у сферi виробничiй, економiчнiй: вийти на орбiту, 

набрати висоту, тобто ‘досягти помiтних успiхiв’. 

Орiєнтацiя на виробничу тематику актуалiзує і професiйно-виробничу 

лексику (Тут випускають верхнiй трикотаж. Пiвтора мiльйона жiночих i 

чоловiчих шерстяних костюмiв, кофт, джемперiв, сорочок, дитячих в’язаних 

речей високої якостi виготовили торiк на «Киянцi»; Та члени бригад виявляють 

iнiцiативу i робiтничу кмiтливiсть, вишукують новi виробничi можливостi, 

вносять рацiоналiзаторськi пропозицiї, беруть на облiк хвилини i секунди, щоб 

прискорити роботу машин, менше витрачати часу на виготовлення кожного 

виробу). Експресивностi iнформацiйному матерiалу надають публiцистичнi 

оцiнки-штампи (У колективу «Киянки» постiйна i мiцна дружба з 

космонавтами; Одинадцять космiчних бригад працюють бездоганно, хоч часом 

їм буває нелегко; Продукцiю фабрики високо оцiнили торiк на Всесоюзнiй 

виставцi досягнень у народному господарствi). 

3.3.5. МЖ «стаття». Як відомо, стаття – це ‘твiр невеликого розмiру у 

газетi, журналi, збiрнику’ [ВТССУМ, с. 1180]. Цей МЖ неоднорiдний. 

 Для газетно-журнальної публiцистики характерний такий рiзновид, як 

передова стаття – керiвна редакцiйна стаття в перiодичному виданнi, що мiститься 

на його початку i висвiтлює важливi питання сучасностi [73, с. 724]. Поступово 

саме цей жанровий рiзновид перерiс у МЖ аналiтичної журналiстики «колонка 

редактора» – стовпець у газетi, журналi з короткою авторською замiткою на 

злободенну тематику (можливо, з новелiстичним несподiваним фiналом чи 
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висновком), написаною колумнiстом в iндивiдуальному стилi. Крiм того, для 

газетно-журнальної публiцистики подiєвого різновиду субконтенту характернi й 

статтi на актуальнi громадсько-полiтичнi, суспiльно важливi теми. 

Спостерiгаємо, що передова стаття у 1940–1960-х рр. – це анонiмна 

публiкацiя. І це невипадково, адже вона виражає загальну думку, загальну 

iдеологiю, орiєнтовану на масового читача, що мислить стереотипно, суголосно з 

iдеями, якi пропагує ЗМІ. Цi статтi рiзняться за ключовими медiатопiками: однi з 

них є повiдомленнями про полiтичнi новини, iншi – про усталенi мiжнароднi 

святкування певних дат, ще iншi – про усталенi державнi дати, що мали на метi 

солiдаризувати спiльноту навколо певних iдеологем, концептуальних складникiв 

суспiльного устрою. 

Отже, передова стаття-повiдомлення, як правило, має характернi гасловi, 

афористичнi назви на зразок Народ кує своє щастя (РЖ, 60, 6), Нас кличе 

перемога (РЖ, 60, 3), Історична мiсiя миру (РЖ, 60, 4). 

У такому МТ полiтична подiя – привiд дати оцiнку владi, яка турбується 

про народ, увиразнити всеохопнiсть такого ставлення до людей (Величезне 

пiднесення i справжню гордiсть усiх трудящих викликали прийнятi сесiєю 

Закони про скасування податкiв з заробiтної плати робiтникiв i службовцiв, про 

завершення переходу в цьому роцi всiх трудящих на семи- i шестигодинний 

робочий день (РЖ, 60, 6); Визначну роль у змiцненнi миру i дружби мiж 

народами вiдiграла поїздка Микити Сергiйовича Хрущова до США, яка стала 

початком великих зрушень в полiтицi дружби мiж народами (РЖ, 60, 4). 

Сугестивнiсть таких передових статей створює насичення клiше на 

позначення колективностi, масовостi (радянський народ, усi трудящi, радянськi 

люди, демонструвати перед усiм свiтом i под.), позитивностi того, що 

вiдбувається (торжество соцiалiзму, прекрасний час великих звершень, пiднесення 

добробуту, велетенськi успiхи, успiшне просування i т. iн.). 

Дiлова iнформацiя повторюється в модифiкованому виглядi з увиразненою 

оцiннiстю: На довгi роки залишиться в пам’ятi кожного з нас п’ята сесiя 

Верховної Ради СРСР; Рiшення п’ятої сесiї Верховної Ради СРСР мають 
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величезне значення для дальшого успiшного просування нашої країни по шляху до 

комунiзму (РЖ, 60, 6). 

Передовi статтi-вiтання також анонiмнi: це спiльна думка, орiєнтована на 

однозгiдне сприймання. За десятилiття текст вiтання з Мiжнародним днем захисту 

дiтей, Мiжнародним жiночим днем трансформувався, оскiльки цi два медiатопiки 

є ключовими для жiночого журналу, саме вони мiстять ядернi громадсько-

полiтичнi (соцiальнi, полiтичнi) ЛІЦ. 

Отже, у статтях, присвячених Мiжнародному дню захисту дiтей, перша 

частина – констатацiйна: за допомогою стереотипних висловiв фiксується факт 

вiдзначення подiї, коротко зазначається її iсторiя (Першого червня прогресивне 

людство всього свiту вiдзначило Мiжнародний день захисту дiтей. 

Встановлено цей день у 1949 роцi з iнiцiативи Мiжнародної демократичної 

федерацiї жiнок, яка звернулась до матерiв усього свiту iз закликом виступити 

на захист дiтей, за врятування їх вiд загроз нової вiйни. Заклик МДФЖ пiдхопили 

люди доброї волi всiєї земної кулi (РЖ, 55, 6); 1 червня прогресивне людство 

вiдзначило Мiжнародний день захисту дiтей. Цей день був установлений з 

iнiцiативи Мiжнародної демократичної федерацiї жiнок i, починаючи з 1950 

року, проводиться в усiх країнах як день мобiлiзацiї сил свiтової громадськостi на 

захист прав i щастя дiтей, за збереження їх життя (РЖ, 60, 6). 

Наступна частина – це своєрiдний перехiд до нової пiдтеми «що роблять 

для дiтей у країнi»: У день 1 червня чеснi люди земної кулi запитують себе: чи все 

вони зробили для того, щоб усi дiти були здоровi, ситi, щоб усi вони вчилися i були 

щасливi (РЖ, 60, 6); Дитячi садки, школи, стадiони i Палаци пiонерiв, табори 

вiдпочинку – захоплюючий свiт дитинства (РЖ, 72, 6). 

Далi – контрастивний складник «недогляди у вихованнi й пiклуваннi про 

дiтей у країнах свiту», наприклад: Зовсiм iнше становище дiтей в країнах 

капiталу (РЖ, 55, 6); Виховання дiтей у країнах капiталу пiдпорядковано iдеологiї 

панiвних класiв. Буржуазна дитяча лiтература пройнята духом расизму, 

людиноненависництва, вона оспiвує вiйну, злочини, ненависть до всього 

прогресивного. Американськi кiнофiльми, комiкси, що розповсюджуються в 
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багатьох країнах, вчать дiтей мучити тварин, малюють в усiх деталях 

картини грабункiв, вбивств (РЖ, 60, 6); Дитячою працею не гребує iмперiалiзм 

(РЖ, 72, 6). 

Загалом для текстiв офiцiйного дискурсу цього перiоду притаманне 

протиставлення «добро – зло», «правда – кривда» [76, с. 72], що демонстративно 

пiдкреслювалося на таких самих контрастивних за семантикою одиницях 

поширюваних, тиражованих МТ. Остання частина – апеляцiя до цiнностей миру, 

захисту, що концептуалiзовано в образi жiнки-матерi: В день 1 червня цього року 

жiнки-матерi всiх країн ще раз продемонстрували свою волю до миру, ще 

тiснiше згуртувалися в боротьбi за збереження життя дiтей, за їх здоров’я i 

щастя (РЖ, 60, 6). 

У другiй половинi 1960-х рр. i до кiнця 1980-х цей пафос боротьбизму 

зменшується, бiльш iнформативними стають вiзуальнi кiнеми (фотографiї) з 

характерними тематичними пiдписами: Свiт очима дитини. В об’єктивi – 

найменшi жителi планети (РЖ, 72, 6), Вони ростуть i свiтовi радiють; Дiти 

звинувачують (РЖ, 84, 6). У передових статтях медiатопiк «свято дiтей» 

розкривається ще в контрастних тонах: 

д i т и  – матерi: вони дорогi матерям – щасливi й знедоленi, здоровi й 

хворi, веселi й засмученi (РЖ, 72, 6); У Мiжнародний день захисту дiтей усi 

матерi свiту закликають людство до солiдарностi в боротьбi проти воєн, 

розрухи, голоду, в боротьбi за щасливе майбутнє планети (РЖ, 72, 6); За мир i 

життя, проти ядерної вiйни – таке гасло нинiшнього дня i таке найпалкiше 

прагнення дiтей i матерiв (РЖ, 84, 6); 

д i т и  – соцiальне середовище: радiсне життя юної змiни (РЖ, 72, 6); 

про освiту, здоров’я дiтей, їх виховання пiклується держава, увесь народ (РЖ, 

72, 6); А то: лiто – дiти, дiти – лiто – як не перетасовуй, а виходить на одне: 

треба державi, нам усiм дбати про майбутнє (Ж, 94, 6); 

д i т и  радянськi – дiти iнших країн: тривожним стало мирне життя 

дiтей Клаускайде (РЖ, 72, 6); Щоправда, рокiв десять тому не брали за клопiт 
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замислитися, вiд чого саме їх захищати. Хiба що тих, «iноземних»: кого вiд 

апартеїду, кого вiд злиднiв, хвороб (Ж, 94, 6). 

Разом з тим, фiксуємо й статтi-мiркування, що так само сугестивно 

скерованi на актуалiзацiю мiркування у читачiв, на емпатiю пiд час читання таких 

МТ. Одним iз таких є вiтання з початком навчального року «І знову – за 

навчання» (РЖ, 65, 9). МТ розпочинає ряд питальних висловлень: Чи давно 

спiвали зранку пiонерськi сурми, сповiщаючи про початок веселого i цiкавого 

лiтнього дня? Чи давно схилялися над картами рiдного краю бiлявi i чорнявi 

дитячi голови, розробляючи новi маршрути по мiсцях бойової i трудової слави, по 

мiсцях пам’ятних i iсторичних подiй? Чи давно споряджали в дорогу рюкзаки, 

збираючись у похiд по неходжених лiсових стежках, по стрiмких рiчках i чарiвних 

озерах?, якi налаштовують на спогад, на позитивнi образи лiтнього вiдпочинку. 

Таке саме радiсно-оптимiстичне налаштування дають i рядки: Знов укладено 

книжки в портфелi й ранцi, гостинно вiдчинилися широкi шкiльнi дверi. 

«Здрастуйте, друзi, здрастуй, школо, здрастуй, новий навчальний рiк!» – звучить 

радiсно з усiх сторiн. 

Ключовими стають слова, притягнутi до асоцiативно-семантичного поля 

‘дитина’: нове (прямий шлях до нових винаходiв, до глибокого розумiння справи, 

якiй вiддаєш життя; Новим цiнним обладнанням поповнилися кабiнети в школах, 

що працюють вже багато рокiв), виховання (Ось чому такий великий у нашого 

народу потяг до знань, ось чому справi виховання i навчання молодих придiляє 

таку велику увагу Комунiстична партiя; значну частину турбот про виховання 

дiтей взяла на себе держава). 

Таких статей з iнтимiзованими оцiнками, у центрi яких радiсть матерi й 

дитини, стає дедалi бiльше: Це все червень – мiсяць, у якому стiльки дитячої 

радостi, а значить, i нашої, материнської, теж (РЖ, 85, 6). Ще бiльшої 

iнтимiзацiї досягають журналiсти, компонуючи передову статтю як цитатник з 

дописiв дiтей, де вони засвiдчують свої iнтимнi переживання стосункiв з татами, 

як-от у № 6 журналу «Жiнка» 1996 р.: Мiй тато любить мене i старшого 

братика Сергiйка. Щодня вiн зустрiчає нас iз школи, готує обiд, допомагає 
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вчити уроки. Я люблю свого тата Толю, вiн дуже добрий, багато працює i 

завжди веселий, Таня Яковенко, 8 рокiв. Ядерними стають такi ЛІЦ – ‘бути 

зрозумiлим, захищеним у власнiй країнi’ (Найголовнiше ж – i найгiрше,  – 

сьогоднi стало зрозумiлим: наших дiтей є вiд чого захищати. І вiд складної 

екологiчної ситуацiї, i вiд хвороб, i вiд злиднiв. Зрештою, вiд уряду (Ж, 94, 6)), 

‘піклуватися про здоров’я дiтей’ (Наших же, наших просто треба було 

вiдправляти до пiонерських таборiв, санаторiїв, на село – до бабусь та дiдусiв 

(Ж, 94, 6)). 

У 1990-х рр. пафос святкування Мiжнародного дня захисту дiтей як 

приводу актуалiзувати медiатопiк боротьби за мир знижується i повнiстю спадає 

на початку ХХI ст. Пiдготовленi статтi, репортажi, розповiдi про дiтей переходять 

в iншу тональнiсть, бо радикально змiнюється iнтенцiя лінгвокультурологічного 

контенту жiночого видання. У 2000-х з’являються мiкротеми т. зв. новiтнiх, 

внутрiшньодержавних контрастiв i знову поняття ‘дитина’ опиняється у 

контрастивних характеристиках: д и т и н а  – малолiтнiй жебрак: жебракування, 

пошук заробiтку, скоєння злочинiв; малолiтнi бомженята, потенцiйнi злочинцi, 

дитяча безпритульнiсть (Ж, 03, 9). 

Змiни передової статті-вiтання з Мiжнародним жiночим днем вiдчутнi вже 

у назвах: Ми усi з партiєю (РЖ, 56, 3), Свято жiнок всього свiту (РЖ, 61, 3), Чим 

стала вона сьогоднi (РЖ, 60, 3), Жiноцтво свiту дивиться на нас (РЖ, 75, 3), 

Свято весни, любовi, натхнення (Ж, 09, 3). Як вже вiдзначено вище, у 1970–

1980-х рр. бiльший акцент у медiастилiстицi передової статтi-вiтаннi з державним 

чи мiжнародним святом переноситься на зображальний канал iнформування i 

впливу, активно моделюються написи-вiтання, побажання: Зi святом, мамо! (РЖ, 

70, 3), З нашим святом, дорогi жiнки! (РЖ, 80, 3), Свято пролетарок (РЖ, 88, 3), 

З весною i святом вас, дорогi жiнки! (РЖ, 91, 3), З Березнем! З любов’ю вас, 

дорогi жiнки! (Ж, 96, 3), Зi святом 8 Березня! (Ж, 98, 3) i под. Бiльшiсть з них 

перейшли до видань нашого часу. 

За весь перiод функцiонування журналу «Жiнка» навколо подiї 8 Березня 

сформувалося два рiзновиди текстiв з протилежними за семантикою та 
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аксiологiєю ЛІЦ. Один iз них притаманний МТ 40-х – середини 80-х рр. ХХ ст. 

Вiн пов’язаний з утвердженням мiфологем: 

ж i н к а  – борець за мир, солідарність; жiнка – будiвниця комунiзму: 

Жiнки Радянської України разом з усiма трудящими республiки вiддадуть всi свої 

сили, всю свою енергiю, весь вогонь своїх люблячих сердець боротьбi за 

дострокове виконання планiв семирiчки, за торжество комунiзму в нашiй 

країнi (РЖ, 60, 3); Мiжнародний жiночий день не примиряє жiнок з їх тяжкою 

долею, навпаки, вiн повинен об’єднувати їх зусилля, щоб подолати iснуючi 

перешкоди (РЖ, 60, 3); Перемогами, якi здобули жiнки з початку нашого 

сторiччя, ми зобов’язанi не тiльки величезним подiям, що зруйнували численнi 

перепони, не тiльки тим вiдважним жiнкам, якi стали для нас прикладом, а i 

традицiї щорiчного i дедалi ширшого святкування Мiжнародного жiночого дня 

(РЖ, 60, 3); Всеперемагаючi iдеї Великого Жовтня... стали могутнiм стимулом 

розв’язання проблем жiночого руху, у боротьбi жiнок свiту за мир i соцiальний 

прогрес (РЖ, 75, 3); Мiжнародний жiночий день 8 березня цього року радянськi 

жiнки вiдзначали в обстановцi величезного полiтичного i трудового 

пiднесення, викликаного рiшеннями XX з’їзду КПРС (РЖ, 56, 3); протягнемо 

руки тисячам i тисячам жiнок (РЖ, 85, 3); 

ж i н к а  – рiвна з чоловiками: Перед усiма нами стоїть одна проблема – 

об’єднання чоловiкiв i жiнок на справедливих основах, iнакше кажучи – на 

основi рiвноправностi... Тiльки рiвноправнiсть здатна забезпечити жiнкам ту 

людську гiднiсть, яку треба поважати в усiх людях – чорних, жовтих чи бiлих, 

християнах, мусульманах чи євреях, чоловiках чи жiнках (РЖ, 60, 3); 

ж i н к а  –  професiонал: У багатьох країнах з кожним днем дедалi бiльше 

стає жiнок-вчених, жiнок-мерiв, жiнок-депутатiв парламенту, жiнок-

мiнiстрiв, дипломатiв та iнших професiй (РЖ, 60, 3); В СРСР неухильно 

здiйснюється ленiнський принцип широкого залучення жiнок до управлiння 

державою (РЖ, 75, 3); ...до 8 Березня вшановуємо кращих трудiвниць (РЖ, 85, 

3); 
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ж i н к а  радянська – жiнки iнших країн: За це радянськi жiнки безмежно 

вдячнi рiднiй ленiнськiй партiї, радянському урядовi (РЖ, 75, 3); Та ми добре 

знаємо, що в рядi країн жiнки й досi зазнають дискримiнацiї (РЖ, 75, 3); 

Радянськi жiнки охоче дiлитимуться iз зарубiжними подругами своїм досвiдом 

i досягненнями у розв’язаннi цих проблем (РЖ, 75, 3); Жiнки капiталiстичних i 

колонiальних країн провели день 8 Березня пiд знаком боротьби проти 

експлуатацiї (РЖ, 61, 3); 

ж i н к а  – подруга: Хотiлося б побажати нашим жiнкам доброго 

здоров’я i настрою, сил i енергiї, таких потрiбних для успiшного виконання i 

трудових, i громадських, i сiмейних обов’язкiв. Справжнього, великого щастя 

вам, дорогi подруги! (РЖ, 75, 3); 

ж i н к а  – особистiсть: В пошанi за працелюбнiсть, за красу душi (РЖ, 85, 

3). 

І не лише концептуальний змiст ЛІЦ ‘жінка’ вкладається в МТ, але й в 

асоцiативно з нею пов’язанi номiнацiї: ДІТИ (Дiти – це щастя, надiя i майбутнє 

людства, це тi, хто вершить те, що почато сьогоднi. І той, хто любить життя 

– любить дiтей. Їх не можна не любити, як не можна не любити сонця, 

блакитного неба, весни i квiтiв. Багато з них сьогоднi ще малi, але пройдуть 

роки, вони стануть сильними, мужнiми, будуватимуть домни i електростанцiї, 

мости i заводи, вирощуватимуть високi врожаї на колгоспних ланах, 

водитимуть машини i лiтаки, своїми трудовими подвигами множитимуть славу 

нашої Вiтчизни. В їх вихованнi неоцiненна роль жiнки-матерi; Кожна матiр хоче 

бачити своїх дiтей здоровими i щасливими. І кожна з них скаже – мир! Для 

матерi немає бiльшого щастя, нiж щастя її дiтей. Ось чому кожна мати так 

гаряче, усiм своїм серцем i душею пiдтримує миролюбну зовнiшню полiтику 

Радянського уряду (РЖ, 61, 3); МИР i ДРУЖБА народiв (Хай священний вогонь 

материнської любовi запалить серця всiх людей на боротьбу за мир i дружбу, за 

свiтле майбутнє i щастя наших дiтей, за торжество розуму i справедливостi! 

Цi хвилюючi слова Звернення Центрального Комiтету КПРС у зв’язку з 
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Мiжнародним днем – 8 Березня запалюють радянських жiнок на новi героїчнi 

дiла в боротьбi за свiтле майбутнє людства, за мир в усьому свiтi (РЖ, 61, 3). 

Основна iнтенцiя таких МТ – переконувальна, об’єднавча, 

солiдаризувальна (актуалiзацiя стилiстики означальних займенникiв): 8 Березня... 

Мiжнародний жiночий день... Вiн особливо дорогий для жiнок всього свiту (РЖ, 

61, 3). 

З початку 1990-х рр. публiцистичний образ жiнки змiнюється й 

оновлюються деiдеологiзованi ЛІЦ. Насамперед ж i н к а  – джерело позитиву, 

натхнення, життя: Сердечно вiтаємо вас iз ним, дорогi нашi читачки, 

передплатницi, прихильницi! Нехай буде милосердною до вас доля, 

супроводжують кохання, злагода й удача, радують дiти й онуки. Дякуємо за 

найкоштовнiший подарунок «Жiнцi» – вашу прихильнiсть, вiрнiсть! (Ж, 09, 3). 

Прикладом передових статей про усталенi державнi дати були численнi 

МТ ленiнської тематики, актуальнi для сiчневих, квiтневих, а також жовтневих i 

листопадових контентiв журналу «Радянська жiнка». Наскрiзнi стереотипи 

«всеохопностi», «величностi», «масовостi»: Радянський народ, а разом з ним усе 

передове людство 22 квiтня урочисто вiдзначають дев’яносторiччя з дня 

народження Володимира Іллiча Ленiна (РЖ, 60, 6). Ключовi епiтети, що 

увиразнювали полiтичну й соцiальну цiннiснiсть цих МТ, мають префiкс най- (Це 

свято є найбiльш радiсним для нас, радянських людей...; Воно є найрадiснiшим 

для нашого народу, який своїм сьогоднiшнiм щастям, своїми грандiозними 

успiхами i всiма своїми свiтлими перспективами завдячує...; зразком найвищої i 

найпослiдовнiшої демократiї; найпереконливiшим свiдченням життєвостi i 

непереможностi ленiнiзму); з коренем велик- (великим святом для трудящих 

країн народної демократiї; Величним пам’ятником Ленiну є електричнi велетнi 

на Днiпрi, Волзi, Ангарi; ...добився величезних успiхiв у розвитку своєї економiки й 

культури) та багато iнших, що увiйшли у стереотипи доби ленiнiзму-комунiзму: 

свiтлий путь, широкi перспективи. 

Новiтнiм явищем у пiслярадянський час стало святкування у травнi Дня 

матерi (Ж, 03, 5). Публiкацiї цих перiодiв засвiдчують оновлення ЛІЦ 
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материнства, жiноцтва. Серед них: ж i н к а - м а т i р : Саме їм, найдорожчим, 

хочеться промовляти найнiжнiшi слова, спiвати пiсень, дарувати квiти!; 

матерi, мов ангели-охоронцi, охороняють нас, затуляють, як пташки, своїми 

крилами вiд небезпеки; найрiднiша людина — матiр; материнська любов, як 

квiтка. 

У 1990-х рр. передовi статтi в такому лiнгвоформатi, як вони були, 

вiдiйшли в iсторiю медiастилiстики. Та сама iнтенцiя – привiтати, вiдзначити 

представникiв певного соцiального середовища – набула iншої жанрової форми. 

Нею став МЖ «слово редактора» (див. п. 2.2.6). 

У зв’язку з цими змiнами, яким передували екстралiнгвальнi (соцiальнi, 

соцiально-психологiчнi змiни) чинники, МТ з актуалiзованими соцiальними ЛІЦ 

були переведенi в полiфонiчну форму, у дiалог з читачем з вираженням 

авторського ставлення до подiї, суб’єктивними оцiнками, полемiчнiстю. Пор. 

вiтання зi святом 8 Березня (Ж, 14, 3) (аналог репортажу). «Багатоголосому» 

привiтанню передує МТ «слово редактора» (фактично виконує функцiю лiда), де 

вiн у формi роздуму (Донедавна точились дискусiї щодо свята 8 Березня...; 

Чомусь рiдко згадують, що у США бiлi поселенки ще в ХIХ столiттi почали 

вiдстоювати своє право...; А на початку ХХI столiття в цивiлiзованих країнах 

проводять конференцiї, присвяченi рiвним правам жiнок i чоловiкiв...) пiдводить 

читача до думки про певний «добрий намiр», ословлений у ввiчливих, 

урiвноважених виразах: добра традицiя вiтати i юних панянок, i жiнок у вiцi 

елегантностi; уроки поваги до жiнки; подякуймо жiнкам за їхнє щоденне по-

движництво; аби жiнки були спокiйнi за рiдних i близьких, аби повернути усiм 

упевненiсть у прийдешньому днi. Друга частина полiфонiчної статтi – перехiд-

пропозицiя взяти слово (Святковi привiтання вiд чоловiкiв – талановитих, 

неординарних особистостей, котрi багато зробили i роблять задля благополуччя 

України. Нехай їхнє небайдуже слово додасть їм душевної рiвноваги, оптимiзму, 

доброго настрою). Третя частина статтi – мовнi партiї вітальників – 

представникiв рiзних соцiумiв. У медiастилiстицi жiночого журналу «Жiнка» 

зберiгається традицiя поєднання громадського та особистого, тому в цих партiях 
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вiтань сполучається лексичне наповнення, притаманне книжному (офiцiйно-

дiловому, виробничому) контенту та iнтимiзоване повсякденно-ритуальне. Пор. 

складники МТ-вiтань: виробничникiв (У сiчнi наше пiдприємство, що є лiдером в 

енергетичнiй галузi України, вiдзначило свiй 80-лiтнiй ювiлей... серед 

висококвалiфiкованого персоналу переважають жiнки... Усiм їм велика вдячнiсть 

i низький уклiн... щастя, здоров’я, благополуччя i впевненостi в завтрашньому днi; 

Нашi жiнки-колеги – це грамотнi, досвiдченi фахiвцi... Недарма ж ми досягли 

такого рiвня високопродуктивного рослинництва... Низький уклiн вам, славнi 

трудiвницi села! Здоров’я, радостi свiтлої всiм жiнкам України!), актора 

(Українська пiсня воiстину обiймає своїми крилами увесь свiт. ...Вiтаючи чарiвне 

українське жiноцтво з весною, лагiдними весняними святами, висловлюю 

найщирiшi почуття поваги i благоговiння до вас. Ви – наша найкраща пiсня, наш 

оберiг. Будьте здоровi, коханi, щасливi!), багатодiтного батька (У нас з дружиною 

шестеро дiтей... Непросто було зiбрати дiтей у родину: на той час лише 

започатковувалася державна програма зi створення будинкiв сiмейного типу... 

Нехай буде хлiб i до хлiба у вас на столi! Нехай радують дiти й онуки! Будьте 

щасливi в своєму материнствi!). 

Інший варiант МТ «слово редактора» – залучення як аргументiв уривкiв iз 

листiв читачiв (аналог огляду, есе). Пор. полiфонiчний МТ, що складається з двох 

частин: перша – мiркування редактора у виглядi нанизуваних питань, що 

збуджують думку; друга – уривки з листiв дописувачiв «Жiнки» (Ж, 98, 2). 

Актуальний медiатопiк – вибори. Мова редактора насичена питальними 

конструкцiями з актуалiзованими в них ключовими словами, що мають 

сугестивно захопити й утримати увагу читачiв: ...вибори депутатiв мiсцевих рад 

та сiльських, селищних, мiських голiв. З якими настроями йдемо до цiєї важливої 

подiї в життi всiєї держави й кожного з нас? Чи визначилися, за кого 

голосуватимемо? Чи вiримо своєму кандидатовi – як полiтиковi, патрiотовi, 

людинi? Чи пов’язуємо з виборами надiї на краще? Зрештою, чи стоїмо на 

свiдомiй громадянськiй позицiї активного виборця? Чи, можливо, все ще 
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почуваємося безправними людьми, од яких нiчого не залежить у бурхливому вирi 

полiтичних iгор? Про це – листи наших читачiв. 

Ключовi слова редактора – вiра (Повiрили ми тим обiцянкам, вiддали свої 

голоси хто за комунiстiв, хто за демократiв. І що ж? Як була пенсiя мiзерною, 

так i лишилась, як стояли заводи, так i стоять, як не виплачували матерiальної 

допомоги на дiтей, так i по цей день не виплачують – годуй їх чим завгодно; Та 

коли за пiвроку (скiльки ж було за цей час наших листiв, дзвiнкiв i згаяних на 

прийомi годин!) вiн так i не спромiгся допомогти однiй людинi – даруйте, не 

повiрю, що вболiває за всю державу; Ось вже вишила Богоматiр. Побачили б ви, 

яка краса. Хотiла б вишити Ісуса Христа. Каже «О, вже як Ісуса вишию, то 

вже можна вмирати»), надiя (Тож не занепадаймо духам, дорогi спiввiтчизники! 

Нинi як нiколи потрiбно об’єднати зусилля для розбудови України, 

демократичного суспiльства. А для цього в парламент мають бути обранi 

патрiоти й мудрi полiтики. Вони є!), кожний з нас (Або ось у нас хоч одна 

Андрiївна – що б ми без неї робили? Тож поки є у нас такi вiдданi своїй справi 

люди, як вона,  – держава житиме; Та тiльки наступного дня я додзвонилася на 

довiдкову «швидкої», аби дiзнатись, як почувається наша хвора, чергова сказала, 

що це вже третiй дзвiнок вiд учорашнiх пасажирiв. Й менi трохи i вiдлягло – не 

у всiх зачерствiли серця). Вони як ЛІЦ вплiтаються в канву дiбраних уривкiв з 

листiв, якi не усi про полiтику i громадянську позицiю, а тому створюють 

мозаїковий образ сьогодення або ж, як свiдчить назва публiкацiї, образ «Жiнки у 

«дзеркалi суспiльства»». Виокремленi слова, як засвiдчили цитати, по-рiзному й 

виявляють свою семантику, притягуючись до ЛІЦ. 

У серединi 1990-х редколегiя жiночого журналу вже орiєнтувалася на те, 

що МЖ «слово редактора» може, як колись передова стаття, бути використаний 

для привiтань з державними, професiйними святами, але вже без вульгарної 

соцiологiзацiї життєвих цiнностей людини. Таким є, наприклад, МТ «Завжди – з 

любов’ю» (Ж, 95, 10), де вмiщено вiтання з нагоди дня вчителя. Основний маркер 

перемiн – це також пiдпис «Щиро ваша – «Жiнка», що засвiдчив iнтимiзацiю 

iнтенцiй редколегiї щодо привертання уваги читачiв. Наскрiзна стилiстична 
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особливiсть – «ти-орiєнтованiсть», iнтимiзованiсть i зворушливiсть семантики: У 

кожного з нас був, є або буде Вчитель. Це той, кому довiряємо свою долю. Хто 

вiрить у нас попри невтiшнi прогнози iнших, нерiдко – й батькiв, i поведе за 

собою. [...] вiн не втомлюватиметься переконувати: «Ти – зможеш. Ти – 

зумiєш. Ти – обдарований...» [...] Сьогоднi вчительське свято. Вшануймо ж тих i 

вшановуймо завжди тих, кого любимо. Кого пам’ятаємо всупереч плиновi часу. 

Хто зачаровував нас щирiстю й обширом знань. Хто завжди бажав нам добра й 

кого ми часом ображали... [...] ...Сьогоднi – свято. На день вiдступили буднi. 

Найрозкiшнiшi й наймилiшi квiти осенi – в руках тих, хто вчить нас мудростi, 

хто вiдкриває дверi у свiт знань Спасибi за терпiння. За жертовну працю. [...] 

За вiру в нас, ваших учнiв. Адже ми все життя – лише учнi... Щастя вам, дорогi! 

Загалом назви передових статей-вiтань до свят рiзного рiвня показовi, бо 

на них – вiдбиток часу: 

Новий рiк, Рiздво – «На порозi Нового року» (РЖ, 55, 12), «З Новим роком, 

товаришi!» (РЖ, 60, 12), «З Новим роком, дорогi товаришi!» (РЖ, 69, 12), «З 

Новим роком, дорогi подруги!» (РЖ, 71, 12), «Сердечно вiтаємо з Новим роком i 

Рiздвом» (Ж, 95, 12), «З Рiздвом Христовим!» (Ж, 13, 12); 

8 Березня – «Радянськi жiнки – активнi будiвницi комунiзму» (РЖ, 62, 3), 

«З святом, подруги!» (РЖ, 65, 3), «З святом, мамо» (РЖ, 74, 3), «З святом, любi 

подруги!» (РЖ, 85, 3), «З святом, любi жiнки!» (Ж, 96, 3); 

1 Травня – «Славний Першотравень» (РЖ, 56, 5), «За мир, за щастя на 

землi!» (РЖ, 58, 5); 

День захисту дiтей – «Захистити щастя дiтей, припинити ядернi вибухи» 

(РЖ, 57, 6), «Мiжнародний день захисту дiтей» (РЖ, 59, 5), «1 червня – 

Мiжнародний день захисту дiтей» (РЖ, 77, 6); 

9 Травня – «Ми мир у боях здобували» (РЖ, 55, 5), «9 Травня – День 

перемоги» (Ж, 14, 5); 

День матерi – «Мамо, тобi низенько вклонюсь» (Ж, 01, 5), «І дух 

сiмейства за столом» (Ж, 03, 5); 
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1 вересня – «Навчальний рiк почався» (РЖ, 56, 9; 58, 9), «Навчальний 

почався!» (РЖ, 57, 9), «І знову – за навчання!» (РЖ, 65, 9), «Щасливої путi» (РЖ, 

74, 9), «До школи за знаннями» (Ж, 96, 9), «І знову – свято» (Ж, 03, 9), 

«Першовересень кличе до знань» (Ж, 10, 9); 

7 Листопада – «До перемог нас партiя веде» (РЖ, 55, 11), «Жовтень 

великий» (РЖ, 56, 11), «Ми йдемо до свiтлої будови комунiзму» (РЖ, 57, 11), «З 

великим святом вас, дорогi жiнки!» (РЖ, 77, 11). 

3.3.6. МЖ «iнформацiйне iнтерв’ю». Великий сегмент подiєвого 

різновиду субконтенту журналу «Жiнка» – МТ iнтерв’ю. Це продуктивний засiб 

iнформування, що мiстить i елемент авторської позицiї журналiста, iнтерв’юера. 

Для подiєвого різновиду субконтенту найбiльш актуальним є 

iнформацiйне iнтерв’ю, мета якого – виявлення, пiдтвердження або уточнення 

певних фактiв. В офiцiйно-дiловому субконтентi жiночого журналу основний 

акцент перенесено на вiдповiдний тип iнформацiї, яку репрезентує, створює, 

поширює офiцiйна особа – представник офiцiйно-дiлових кiл, службовець, 

фахiвець, що виражає iдеологiю часу й соцiуму, в якому вiн живе. Кожний 

часовий вiдтинок в iсторiї держави i мови засобiв офiцiйної iнформацiї 

репрезентує свої зразки таких МТ. 

Отже, у центрi iнформацiйного iнтерв’ю-факту в цьому різновиді 

субконтенту – офiцiйно-дiлова подiя, зокрема – конгрес (XIII Всесвiтнiй конгрес 

по птахiвництву), що вiдбувався у 60-х рр. минулого столiття (РЖ, 66, 8). МТ 

такого iнтерв’ю має чiтку структуру: запитання – вiдповiдь, навiть iз зазначенням 

цих структурних сегментiв – своєрiдних рубрик МТ, що змiнюють одна одну 

(Запитання; Вiдповiдь). Пiдсилює офiцiйну iнтенцiю анонiмнiсть журналiста 

(публiцистичний образ анонiма, який виражає суспiльну єдину думку i 

зацiкавлення, що притаманне тоталiтарному суспiльству), що протиставлена 

думцi, iнформацiї, знанню, якi дає офiцiйна особа «товариш» (заступник голови 

Ради мiнiстрiв УРСР, вiце-президент оргкомiтету конгресу тов. 

Н. Т. Кальченко). Усi запитання спрямованi на сегментування iнформацiї про 

захiд, його учасникiв, мету i результати роботи, як-от: Запитання: Що являє собою 
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конгрес, якi його цiлi?; Де проводить роботу конгрес, хто його учасники?; У 

нашiй республiцi багато науково-дослiдних закладiв i передових господарств по 

птахiвництву. Чи познайомляться з ними учасники конгресу? Публiцистичний 

образ подiї створює iнформацiя у вiдповiдях респондента про її мiсце (Мiсце 

проведення конгресу по птахiвництву — Жовтневий палац у Києвi), учасникiв 

(Запросив взяти участь у роботi конгресу вчених з 128 країн свiту. За неповними 

даними iз закордону прибуде понад 4 тисячi чоловiк), проблемнi питання (Обмiн 

досвiдом i всебiчне обговорення актуальних науково-технiчних i економiчних 

проблем птахiвництва, яким присвячено конгрес, – значний вклад у науку i 

практику ведення цiєї галузi сiльськогосподарського виробництва; Виставки 

передового досвiду в народному господарствi Української РСР; Вона дiятиме з 15 

до 21 серпня 1966 року. У нiй беруть участь близько 300 фiрм i об’єднань з 21 

країни свiту, зокрема – Угорської Народної Республiки, Польської Народної 

Республiки, Францiї, Сполучених Штатiв Америки, Англiї, Голландiї, Канади, 

Бельгiї, Данiї, Японiї та iнших країн). Як бачимо, медiатопiк iнтерв’ю (наш 

кореспондент звернувся до...) виключно суспiльно-полiтичний та економiчний, 

позбавлений прямого означення гендерностi (являють iнтерес для населення, 

членiв добровiльних товариств, юннатiв та любителiв). 

У 1970-х рр. з’являються iнтерв’ю-факти авторськi, де журналiст заявляє 

про особистий намiр вести розмову на певну суспiльно-полiтичну тему, як-от у 

МТ «Нас – половина людства!» (РЖ, 73, 5): напередоднi я довiдалася, що 

генеральний секретар Мiжнародної демократичної федерацiї жiнок...; Я прошу 

свою спiврозмовницю розказати бiльше про дiяльнiсть... Але в МТ, орiєнтованому 

як iнтерв’ю-монолог, основне завдання журналiста – вiддiлити сегменти 

розповiдi, розбити текст на складники одного медiатопiка: де був респондент 

(Демократична Республiка В’єтнам), як розвивається мiжнародний жiночий рух, 

особиста причетнiсть респондента до нього. У спiввiдношеннi «загальне – 

особисте» переважає перша лiнiя медiатопiка, яка репрезентує публiцистичнi 

образи держав – учасниць мiжнародних рухiв у боротьбi за мир (живу однiєю 

радiстю з цим героїчним народом; благородна справа мiжнародної солiдарностi; 
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iнiцiатори численних масових демонстрацiй; прогресивнi дiячi нiмецького 

робiтничого руху; «фалангiсти» вчинили заколот проти Іспанської Республiки), 

сусiднього народу – в’єтнамцiв (чимало дiтлахiв народилося у пiдземних лiкарнях; 

злочини американської вояччини; фонд солiдарностi з народом В’єтнаму) та 

жiнки як учасницi руху за мир (мала дiловi зустрiчi з дiячками нацiональних 

жiночих органiзацiй; мужнiсть, виявлена жiнками ДРВ у боротьбi з 

американським агресором, помножена на героїзм щоденної працi; об’єднати у 

могутнiй рух наших жiнок, якi прагнуть захистити свою батькiвщину, дiтей i 

мир; жiнки соцiалiстичної Куби; зустрiчi з проблем прав жiнок, розвитку 

взаєморозумiння та забезпечення миру в Європi; подiї у життi прогресивного 

жiноцтва; 1975-й – мiжнародний рiк сприяння жiнцi; пропагування досвiду 

вирiшення жiночого питання i под.) у характерних полiтичних ЛІЦ. 

В iнформацiйних iнтерв’ю, опублiкованих у 1980-х рр., почасти 

зберiгалася традицiя сегментувати МТ за рольовим принципом (кореспондент – 

респондент). Одна сторона iменується або як Кореспондент, або скорочено КОР., 

друга – за прiзвищем чи посадою особи. Наприклад: Кореспондент: Ольго 

Тимофiївно! Якi позитивнi моменти намiтилися в роботi райкому за останнi два 

роки? О. Т. Пiддубна: На початку дванадцятої п’ятирiчки в районi було 

розроблено програму соцiально-економiчного розвитку (РЖ, 88, 4); Кореспондент: 

Як ви господарюєте? Назвiть одну, але конкретну цифру. Директор: Два 

мiльйони вас влаштовують? Два мiльйони — наш щорiчний прибуток (РЖ, 88, 

10). Інтерв’ю-факти цього часу наповненi характерними ЛІЦ, що загалом 

вiдiгравали роль провiдного лексико-фразеологiчного аксiологiчного ресурсу в 

мовi ЗМІ пiслявоєнного перiоду i до 70-х рр. ХХ ст. та здобували в цiй 

функцiональнiй сферi статусу публiцистизмiв. Так, пор. активнiсть таких 

складникiв словника ЗМІ: 

полiтичних: якщо райком ранiше займався землею, кормами, технiкою, 

людьми, то тепер – насамперед людьми; День секретаря партiйної органiзацiї; 

День села; пiдняти коефiцiєнт корисної дiї партiйного впливу; 
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економiчних: вiдмовитись вiд застарiлих методiв виробництва; пiдсумки 

соцiалiстичного змагання; органiзацiя торгiвлi на фермах; досвiд 

соцiалiстичного господарювання; питання переходу на цехово-потокову форму; 

господарчий неспокiй; розрахувати лiмiти часу; 

соцiальних: забезпечити умови, за яких люди не могли б працювати 

погано; змiцнити почуття справжнього господаря; прогресивнi форми 

органiзацiї працi; 

професiйних: оператор машинного доїння, тваринник, головний 

зоотехнiк, директор комбiнату; 

гендерних: Катерина Гнатiвна Сташиба – зразок справжнього 

ватажка, який стимулює роботу кожного працiвника партiйної органiзацiї; 

Наталiя Линевич виявила себе думаючою комунiсткою; чоловiк не дає менi 

забувати, що я в першу чергу жiнка, дружина, мати, а вже потiм — депутат, 

директор комбiнату тощо. 

У 1990-х рр., як загалом традицiйно для офiцiйно-дiлового субконтенту, 

вага iнформацiйних iнтерв’ю подiєвого різновиду субконтенту знижується. 

Збiльшується вага портретних (див. п. 2.2.1.4 МЖ «портретне iнтерв’ю з вiдомою 

особою») i дiлових iнтерв’ю (див. п. 3.4.3 МЖ «iнтерв’ю»). 

Очевидно, як рiзновид iнтерв’ю можна розглядати блiц-iнтерв’ю по 

телефону, що опублiковане як замiтка «Приклад для всiх» у журналi «Радянська 

жiнка» вiд серпня 1975 р. (Вiдбулась коротенька розмова). Воно складається з 

коротких запитань, що виникли як реакцiя на трудову подiю – перевиконання 

особистого плану. Кореспондент формулює публiцистичнi питання: «Що ви 

вiдчуваєте в цi днi?», «Надiє Петрiвно, ви перейшли на обслуговування трьох 

машин i стали пiонером у своїй галузi. Розкажiть про своїх послiдовникiв», «До 

ХХV з’їзду КПРС ви прагнете виконати ще двi рiчнi норми. За рахунок чого?», що 

допомагають створити публiцистичних образ ж i н к и -трудiвницi, передовика 

виробництва. На цi питання й отримує вiдповiдi, що поєднують лексику су-

спiльної i громадсько-полiтичної, виробничої сфер застосування: це велике щастя 

(трудова перемога); ми з конструкторами, технологами все розрахували; Недавно 
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за моєю пропозицiю було реконструйовано машини. І їх швидкiсть зросла на 10 

процентiв. Буду й надалi шукати невикористанi можливостi нової технiки. 

Вивчатиму її, опановуватиму. Так хочеться зробити ще щось значне, вагоме. 

Отже, МТ подiєвого різновиду субконтенту журналу «Жiнка» 

репрезентованi в МЖ журнальної публiцистики – хронiка, репортаж, стаття, 

замiтка, iнформацiйне iнтерв’ю. Для них характерний конкретний текстоформат, 

зумовлений статусом пiдконтенту, який вони формують. Основнi ЛІЦ скерованi 

на створення соцiального, полiтичного, виробничо-професiйного публiцистичного 

образу людини i середовища (офiцiйного дискурсу), в якому вона здiйснює 

комунiкацiю. 

 

3.4. Діловий різновид субконтенту 

Офiцiйний дискурс не може iснувати без дiлових контактiв, вияву 

професiоналiзму й утвердження соцiальних i професiйних, юридичних та 

економiчних цiнностей. Текстоформат дiлового різновиду субконтенту якраз i 

спрямований на ословлення цих концептуальних явищ. Як вже зазначено вище, 

дiлова iнформацiя – це виступи фахiвцiв, як створенi ними самими, так i отриманi 

у виглядi iнтерв’ю з якнайширшого кола питань, що цiкавлять аудиторiю (з 

медицини, освiти, будiвництва, агрономiї, права тощо). Отже, основними жанрами 

дiлового різновиду субконтенту є МТ-iмiтацiї дiлової публічної чи усної 

вiдтворюваної (обговорення, нарада, iнтерв’ю) та писемної (дiлове листування – 

листiвка, телеграма) комунiкацiї. Усi вони певним чином пов’язанi з часовими 

параметрами дiлового різновиду субконтенту в українському жiночому журналi 

та з усталеними публiцистичними iнформацiйними МЖ – репортаж, хронiка, 

замiтка, iнтерв’ю. Причому цю iнформацiю можна квалiфiкувати часом i як 

подiєву, i як дiлову. 

3.4.1. МЖ «хронiка». МТ цього МЖ входять до певних рубрик. Так, у 

1956 р. в журналi «Радянська жiнка» була рубрика «Нашi новi успiхи». Вона 

об’єднувала кiлька змiшаних вербально-вiзуальних МТ з дiловою iнформацiєю 

(хронiкою) про певнi професiйно-виробничi досягнення в Українi. Ознаки 
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дiлового різновиду субконтенту пов’язанi саме з використанням точних дат (цього 

року, першого року шостої п’ятирiчки), лексики на позначення мiсця проведення 

певного заходу (Дубнiвська беконно-консервна фабрика (Ровенська область); 

Полтавський паровозоремонтний завод; Київська 4-та взуттєва фабрика), 

професiйно-виробничого словника (добре знають закройщицю шкiрпiдкладки; 

керiвник кращої змiни заводу iнженер-технолог; робiтниця перевiряє готову 

продукцiю; автоматична лiнiя по виробництву консервних банок), кiлькiсних 

показникiв (виконує змiннi завдання на 240–250 процентiв; виготовлено понад 

план на 5,5 мiльйонiв карбованцiв; м’яса – на 800 тонн). Ці мовні конструкції 

спрямовані на створення публiцистичного образу працюючої спiльноти, зокрема 

жiнок-професiоналiв. Наведемо приклад такого МТ: Дубнiвська беконно-

консервна фабрика (Ровенська область) цього року збiльшує випуск м’ясних 

виробiв: м’яса – на 800 тонн, ковбасних виробiв – на 200 тонн, консервiв – на 700 

тисяч умовних банок. Значно перевиконано план першого кварталу цього року по 

всiх видах продукцiї. На фабрицi працює автоматична лiнiя, продуктивнiсть якої 

становить 60 тисяч банок за змiну. Незабаром стане до ладу новий консервний 

цех. 

На фото: автоматична лiнiя по виробництву консервних банок у новому 

жерстянобаночному цеху. Верстатницi закатувальної машини Надiя Грогуль 

(злiва) та Ірина Марковська за роботою. 

Важливим складником дiлового різновиду субконтенту є фотохронiки, у 

деяких номерах вiзуальнi кiнеми переважають як носiї основної iнформацiї, 

пiдписи до фото – номiнативнi речення, що репрезентують лiнгвоформат замiтки-

констатацiї, вони дають щонайстислiшу дiлову iнформацiю про наради, з’їзди, зу-

стрiчi, конгреси, презентацiї тощо. Наприклад: Група учасникiв республiканської 

наради працiвникiв сiльського господарства Львiвської областi (РЖ, 55, 3); 

Презентацiя цiнного досвiду Цюрупинської гiмназiї на засiданнi вченої ради 

Нацiональної академiї педагогiчних наук (Ж, 08, 3). 

Фотохронiки та МТ-хронiки поєднуються залежно вiд стилiстичної 

iнтенцiї МТ. Такими, наприклад, є МТ, що iнформують про наради. Так, у 
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публiкацiї «Двi важливi наради» (РЖ, 60, 7) МТ фотохронiки (Республiканська 

нарада активу працiвникiв охорони здоров’я УРСР. Виступає секретар ЦК КП 

України тов. О. І. Іващенко) сполучається з дiловим МТ-хронiкою. Ознаки його 

уналежнення до цього функцiонального рiзновиду мови: точнi дати, числа, 

вказiвки на мiсця офiцiйних заходiв, назви офiцiйно-дiлових заходiв (Недавно в 

Києвi вiдбулися двi республiканськi наради: активу працiвникiв охорони здоров’я 

Української РСР та нарада в питаннях роботи дитячих дошкiльних закладiв; В 

УРСР працює 76 тисяч лiкарiв, 255 тисяч середнiх медичних працiвникiв. На 

10 тисяч чоловiк населення у нас припадає 18 лiкарiв i понад 60 середнiх медичних 

працiвникiв), дiловi клiше, притаманнi звiтам (Учасники першої наради обговорили 

питання, як ...; Учасники наради вказали i на ряд серйозних недолiкiв; Учасники 

наради звернулися до ...; Багато уваги нарада придiлила питанню про обладнання 

дитячих дошкiльних закладiв; Учасники другої наради з задоволенням вiдмiчали, 

що ...; Учасники наради у своїх виступах пiдкреслювали те велике значення, яке 

мають ...; На нарадi пiдкреслювалось, що ...; Держава вживає всiх заходiв, щоб i 

далi ...), а також власне публiцистичнi аксiологiчно маркованi висловлення 

(Учасники наради запевнили Центральний Комiтет КП України, що партiйнi, 

радянськi, профспiлковi i комсомольськi органiзацiї, працiвники дошкiльних 

закладiв, органи народної освiти республiки докладуть усiх сил, щоб з честю 

виконати рiшення XXI з’їзду КПРС i Ради Мiнiстрiв СРСР у питаннi 

дошкiльного виховання, доб’ються нових успiхiв у розвитку сiтки дитячих 

закладiв, полiпшеннi виховання i медичного обслуговування дiтей; визнання дiстав 

патрiотичний почин, з яким виступили колгоспники Черкаської областi; 

спираючись на iнiцiативу трудящих; Пiд неослабним контролем партiйної 

органiзацiї i громадськостi в мiстi тепер споруджуються 24 новi дитячi заклади 

i под.), ергонiми з iдеологiчним компонентом семантики (За приклад на нарадi 

ставили дитячий садок колгоспу «Пам’ять Ленiна» Черкаського району; 

вiдкрито садки i ясла на заводах «Серп i Молот», «Свiтло шахтаря»). 

У такому контекстi постає публiцистичний образ дитинства й дитини 

1950–1960-х рр. (об’єднаних дошкiльних закладiв нового типу – дитячих ясел-
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садкiв та iнших закладiв дає змогу охопити єдиним педагогiчним впливом усiх 

дiтей дошкiльного вiку, створює для жiнок-матерiв можливiсть брати 

активнiшу участь у трудовiй i громадськiй дiяльностi; добре обладнаних, 

розташованих у мальовничих мiсцевостях типових будинкiв для дитячих садкiв i 

ясел; Просторi свiтлi примiщення мають 22 кiмнати, центральне опалення, 

водопровiд, електричне свiтло. Навколо – хороший фруктовий сад, квiти, 

площадки для розваг. У кiмнатах – спецiальнi меблi, килими, художнi картини, 

багато цiкавих iграшок. Дiти колгоспникiв одержують добре, висококалорiйне 

харчування i т. iн.), а також образ держави-пiклувальника (успiшно здiйснити 

великi i почеснi завдання, поставленi перед медичними працiвниками Партiєю 

i Урядом, якими шляхами йти, щоб, використовуючи досягнення медичної науки i 

практики, добитися головного – змiцнення здоров’я, пiдвищення працездатностi, 

полiпшення медичного обслуговування радянських людей; Великим нашим 

здобутком є безплатне лiкування, чого немає в жоднiй капiталiстичнiй країнi 

свiту, де за медичну допомогу треба платити великi грошi; добиватися дальшого 

полiпшення медично-санiтарного обслуговування населення, зокрема 

вдосконалювати найбiльш масову амбулаторну медичну допомогу i под.). 

Природно, що МТ-хронiка дає ширшу iнформацiю, але у поєднаннi з фототекстом 

медiаконтекст стає наочнiшим, увиразнюється офiцiйно-дiлова та iдеологiчно-

пропагувальна iнтенцiї. 

3.4.2. МЖ «стаття». Дiловий різновид субконтенту репрезентують i статтi 

у формi розповiдi про певнi дiловi подiї. Чимало публiкацiй, у яких поняття 

‘розповiдь’ означує тип статтi, про що може бути зазначено в пiдзаголовку 

(«Путiвка в життя» (Розповiдь голови жiночої ради Макiївського металургiйного 

заводу iменi Кiрова Зiнаїди Пемкiної) (РЖ, 58, 7), «Наша дяка навiки» (Розповiдь 

учасницi Республiканської наради передовикiв сiльського господарства УРСР 

бригадира Мукачiвської артiлi iменi XXII з’їзду КПРС Г. Пеци) (РЖ, 69, 4)). Як 

відомо, ‘розповiдь’ – це iнтенцiя для дiлового ‘усного, словесного повiдомлення 

про кого-небудь, що-небудь’ [ВТССУМ, с. 1068]. Але іноді жанровий формат 

розповiдi на дiлову тему встановлюється iз її формальних i мовно-стилiстичних 
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ознак, вираження «я» мовця, яке у МТ 1950–1980-х рр. було доволi приглушеним, 

але вираженим колективним «ми», вiд iменi якого й передається інформація. 

Офiцiйний дискурс 50–60-х рр. минулого столiття був спрямований на 

пропагування робiтничих професiй, а тому в центрi дiлової iнформацiї – 

виробничий процес, його оновлення, що й становить суть дiлової подiї. Як i МЖ 

«дiлова хронiка», МЖ «стаття» офіційно-ділового субконтенту мiстить 

характерну професiйно-виробничу лексику (замiна шамотних протисвiльних 

мостiв пiдiгрiвом камери глино-каолiнонами; були внесенi конструктивнi змiни в 

найголовнiшi вузли виробiткового каналу i ванної печi), номiнацiї професiй i 

спецiальностей, зокрема жінок-робітниць (iнженер-конструктор, оператор 

механiчного цеху; iнженер; iнженер-термiст; лаборантка хiмiчної лабораторiї; 

конструктор; робiтниця мартенiвського цеху; начальник цеху; нормувальниця; 

завiдуюча молочно-товарною фермою колгоспу, керiвник бригади штукатурiв, 

ланкова радгоспу, кушнiр-обробник хутрового об’єднання, ткаля, 

фрезерувальниця, монтажниця-складальниця, намотувальниця, начальник 

гiдрозаводу, директор побуткомбiнату, бригадир штукатурiв), об’єктiв 

виробництва (механiзований склозавод; Днiпропетровський металургiйний завод 

iм. Петровського), а також публiцистичнi звороти з пiдсилювально-оцiнними 

складниками: При активнiй участi рацiоналiзаторiв автоматизовано процеси; 

Плодотворно працює над впровадженням технiчних введень конструктор Ірина 

Виноградник; Борючись за дальший технiчний прогрес у металургiї, нашi жiнки з 

творчим натхненням працюють над тим, щоб дати Батькiвщинi бiльше 

високосортної сталi i чавуну; Ми складаємо щиросердну шану Комунiстичнiй 

партiї, Радянському уряду, усiм народам Країни Рад, якi у грiзну годину подали 

нам руку, допомогли здiйснити вiковiчне прагнення закарпатцiв до волi, до 

возз’єднання з рiдною матiр’ю – Радянською Україною тощо.  

МЖ «стаття» ділового різновиду субконтенту може мати ознаки звiту  з 

наявними констатаційними складними або ускладненими синтаксичними 

структурами: Крiм загальнозаводської жiночої ради, у нас 17 жiночих рад в 

цехах та вiддiлах, понад 60 жiноргiв та їх заступниць. В жiночих радах заводу 
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працює двiстi двадцять активiсток. До своїх жiноргiв, членiв жiночих рад 

робiтницi, жiнки-iнженери i технiки звертаються в найрiзноманiтнiших 

питаннях, приходять за порадою i допомогою, зi скаргою i проханням. 

Дiяльнiсть активiсток рiзноманiтна: допомога профоргам в органiзацiї 

соцiалiстичного змагання, влаштування дiтей в дитсадки i ясла, оздоровлення 

школярiв, побутовi справи, влаштування лекцiй, вечорiв. Жiночi ради провели 

цiкавi вечори. Жiночi ради разом з цеховими профспiлковими комiтетами 

органiзували гуртки крою i шиття та влаштували огляд своїх виробiв. Жiноча 

рада заводу допомагає робiтницям у вихованнi пiдлiткiв. Ми взяли пiд свiй 

контроль трудовлаштування десятикласникiв; У заступника голови жiночої 

ради Серафими Корнєєвої є завiтний зошит; Одноголосно ухвалили органiзувати 

шкiльну виробничу бригаду з учнiв 8–10 класiв, потiм обрали раду бригади. До 

складу ради увiйшли: бригадир шкiльної бригади, чотири ланкових, агроном 

колгоспу, бригадир комплексної бригади колгоспу, викладач бiологiї. З допомогою 

агронома склали виробничi плани бригади. Зобов’язалися ми одержати врожай 

не нижчий за колгоспний; Успiшно завершив план 3-го року п’ятирiчки i наш 

колгосп. Члени артiлi виростили i зiбрали в середньому з гектара: зернових – по 

44 центнери, картоплi – по 288, овочiв – по 264, винограду, фруктiв i ягiд – по 50, 

кормових бурякiв – по 944, сiна багаторiчних трав – по 71 центнеру. На 100 

гектарiв сiльськогосподарських угiдь вироблено по 164 центнери м’яса, по 527 – 

молока. Значно перевиконано завдання по продажу державi зерна, картоплi, 

овочiв, винограду, фруктiв i ягiд, молока i м’яса. 

До наведеного текстоформату подiбна стаття-розповiдь штампувальницi 

Київського радiозаводу «На кожному робочому мiсцi» (РЖ, 83, 1). Публікація 

репрезентує монологiчний тип розповiдi у комбiнацiї з офiцiйно-дiловими 

звiтними (Державний план економiчного i соцiального розвитку СРСР i 

Державний бюджет СРСР на 1983 рiк набрали сили закону. [...] намiчено 

пiдвищити продуктивнiсть суспiльної працi ще на 3 проценти [...] 

Випереджаючими темпами розвиватимуться галузi групи «Б» [...] Рiчне завдання 

1982-го року ми завершили достроково [...]) та публiцистичними (І радiсно стає 
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вiд того, що отак крок за кроком утiлюються у життя рядки рiшень ХХVI з’їзду 

КПРС; А найголовнiше завдання для кожного – трудитися на совiсть; Для себе 

насамперед видiляю слово «кожен»; Поки що можу засвiдчити: i там, i там 

«Кожен день одинадцятої п’ятирiчки – ударний». «Кожнiй робочiй годинi – 

найвищу вiддачу!» Це гасла нашої роботи. Бо ми всi твердо знаємо, що доля 

наших планiв у наших же руках) лiнгвокультурологічними iндикаторами 

соцiально-професiйних та полiтичних цiнностей тоталiтарної влади. 

Груповi розповiдi – це полiфонiчнi статтi, в яких створюється iмiтацiя 

дiалогу, полiлогу, голосiв кiлькох спiврозмовникiв, кожний з яких доповнює 

iнформацiю про предмет дiлової, професiйно-виробничої розмови, в якiй беруть 

участь i жiнки, i чоловiки як представники професiйних груп соцiуму. У такому 

разi цей лiнгвоформат означують як ‘розмова’, про що зазначають у преамбулi 

статтi: Ми запросили на розмову генерального директора обласного аграрно-

виробничого об’єднання (РЖ, 83, 7); Саме цi питання у центрi уваги учасникiв 

розмови, органiзованої редакцiєю журналу, Укрпрофрадою i Мiнлегпромом 

УРСР, що вiдбулася на житомирськiй панчiшнiй фабрицi «Комсомолка» (РЖ, 83, 

9).  

Ознакою стилiзованої розмови є насичення реплiк інтерв’юерів 

розмовними синтаксичними структурами: односкладнi, неповнi, простi речення 

оповiдної модальностi, синтаксична сегментацiя, приєднання (Ранiше було так: 

працюєш, пряжа є, гумова вилка про запас – от i добре; Тепер у нашiй бригадi 

три помiчники майстра; Тож iншi члени бригади, судячи з усього, – теж; Про 

сумнiви. Не криюсь; Перемогло ж iнше. Бажання поступу; Пробували працювати 

на 12 машинах. Вийшло!; Ми в економiчному вiдношеннi i моральному зробили 

крок уперед), посилене вживання часток i вставних слiв (Так, так, усiм вiдомо, 

хто, коли i на скiлькох машинах працював; А нiяк!), змiнений порядок слiв, 

емоцiйнi слова i вирази, образнi перенесення (якщо повертається брак, то 

шукати його «автора» довго не доводиться). Використовується i публiцистичний 

прийом драматизацiї: Голоси бригади В. Глущенка: i ми, i ми не згоднi. 
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Аналізований МЖ пронизаний iдеологемами часу (мiй вклад в 

iнтернацiональну справу; Робота для мене – все. Часом менi здається, що я 

чогось дуже важливого ще не зробила, i це, важливе, десь попереду; почуття 

гордостi за свою Батькiвщину сповнювало моє серце, коли недавно на зустрiчi з 

журналiстками вiсiмнадцяти країн Європи менi довелося вiдповiдати на їхнi 

численнi запитання про мою роботу, про депутатську дiяльнiсть; Новий рiк 

ставить перед нами вимоги: працювати краще, бiльше дбати про якiсть; 

рапортували про дострокове виконання п’ятирiчного завдання; Чи не найбiльша 

радiсть, яку подарувала нам п’ятирiчка, це радiсть колективної працi, злиття в 

єдиному поривi тисяч зусиль заради одної великої мети тощо). МТ статей 

ділового різновиду субконтенту репрезентують i публiцистичний образ 

р а д я н с ь к о ї  ж i н к и : Тому жiнки, якi прийшли на зустрiч, такi МОЛОДІ, 

незалежно од вiку, – звитягою, енергiєю своєю, устремлiнням в завтра; 

ЩАСЛИВІ – вiдчуттям повноти життя, усвiдомленням значущостi своєї працi 

для справи миру, для долi комунiзму, усвiдомленням виконаного обов’язку перед 

людьми i своєю совiстю; КРАСИВІ – осяянi вмiнням бачити красу навколишнього 

свiту i справ своїх; БАГАТІ – бо ж народна мудрiсть каже: людина багата 

насамперед не тим, що у неї є, а тим, що вона дарує iншим; ЗНАТНІ – 

соцiалiстичне суспiльство вiддає належне за творчу невтомну працю; ЩЕДРІ – 

готовi безкорисливо подiлитися своїм досвiдом, вмiнням, знаннями; СИЛЬНІ – 

дружбою, товариською пiдтримкою, почуттям колективiзму; НАДІЙНІ – 

єднiстю слова й дiла. ЧУДОВІ ЖІНКИ – РАДЯНСЬКІ ЖІНКИ! 

Дiлова подiя може бути iнтенцiєю до серiї статей/замiток, якi вона 

об’єднує в єдиний МТ. Такою у 50-х рр. ХХ ст. була iдеологiзована стилiстична 

iнтенцiя ‘обговорення’, притаманна офiцiйному дискурсу влади, а тому для них 

консолiдувальним є авторське соцiалiзоване «ми» (Отже, ми, матерi, вiд усього 

серця вiтаємо перебудову навчання в школi на виробничiй основi), множиннi 

форми ключових iменникiв на зразок: матерi, дiти. Зазначена інтенція 

вербалiзована у вступнiй об’єднавчiй частинi: Обговорюємо проект тез ЦК 

КПРС i Ради мiнiстрiв СРСР «Про змiцнення зв’язку школи з життям i про 



 195 

дальший розвиток системи народної освiти в країнi». Ця частина визначає 

державницьку вагу заявленої теми. Вагомим є й публiцистичний образ держави, 

що його створює суспiльно-полiтична лексика i фразеологiя: Педагогiчний 

колектив нашої школи в основу своєї роботи поклав вказiвки товариша 

М. С. Хрущова; Вся навчальна i виховна робота в школi зараз спрямована на те, 

щоб здiйснити поєднання навчання з життям, щоб забезпечити виховання 

поваги до фiзичної працi, формування у молодi комунiстичних рис поведiнки; 

Факти переконують нас в тому, що заходи, запропонованi товаришем 

М. С. Хрущовим в справi дальшого розвитку народної освiти, диктуються 

життям i є необхiдними. Вони озброюють молодь практичними знаннями i 

навичками, наближають учнiв до життя, виховують всебiчно розвинених 

будiвникiв комунiзму i под. 

Частина аналізованих статей ділового різновиду субконтенту з 

комунікативною інтенцією ‘обговорення’ зберігає публiцистичний образ: 

 ж i н к и  – трудiвницi, яка висловлювала свої мiркування з широким 

використанням iдеологiчних клiше: Я дуже вдячна рiднiй партiї за те, що в 

нашiй країнi створенi всi умови для працi i навчання молодi. За час, що минув 

вiд XX з’їзду КПРС, так багато хорошого сталося в моєму життi. XXI з’їзд 

КПРС i XX з’їзд КП України ми зустрiнемо новими перемогами в працi i 

навчаннi; Як i у життi всiєї нашої країни, радiснi змiни сталися i в моєму 

життi. З величезним задоволенням знайомились ми з тезами доповiдi 

товариша М. С. Хрущова на XXI з’їздi КПРС; Ми схвалюємо i вiтаємо цi 

величнi накреслення партiї i натхненно працюватимемо над здiйсненням 

плану нашої семирiчки; 

ж i н к и  – суспiльного дiяча: жiнрада взяла пiд свiй материнський 

контроль; громадськi активiстки областi палко пiдтримали; у центрi турбота 

про жiнку. Жiнку-матiр, жiнку-трудiвницю. 

Крiм вище означеної, широко використовувалася й iнша iнтенцiя до 

подання дiлової iнформацiї – ‘нарада’ як спiльне обговорення певних питань 

професiйного, громадського життя у групах соцiуму. Ця iнтенцiя ‘спiльне 
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обговорення’ виражена, наприклад, у матерiалi «Впроваджувати все нове i 

прогресивне» (РЖ, 55, 8), який присвячений нарадi жiнок-рацiоналiзаторiв. За 

маркованiстю основних функцiонально навантажених мовних засобiв вiн майже 

не вiдрiзняється вiд МТ з iнтенцiєю ‘обговорення’ чи МТ iнших типiв статей 

дiлового різновиду субконтенту, особливо щодо насичення вузькоспецiальними 

технiчними поняттями, виробничою, економiчною лексикою (наприклад, Подала 

рацiоналiзаторську пропозицiю по траншейному екскаватору я. Вона полягає в 

тому, щоб змiнити бронзовi диски екскаватора сталевими. Це зекономило 

близько двох тонн бронзи на суму 14 847 карбованцiв). МТ занурений у 

публiцистичний образ одностайностi спiльноти (...закликали їх ширше розгорнути 

соцiалiстичне змагання за дострокове виконання п’ятирiчки i державного плану 

1955 року; Одностайним схваленням зустрiли трудящi нашої країни рiшення 

липневого Пленуму ЦК КПРС, в яких накреслено шлях дальшого пiднесення 

соцiалiстичної промисловостi). Мета публiкацiї – узагальнити й пiднести образ 

ж i н к и -трудiвницi, ж i н к и -робiтницi, для якої труд – боротьба (метафора-клiше 

борець за впровадження... трудова перемога): Жiнки – робiтницi та iнженери 

заводу «Транссигнал» активнi борцi за впровадження нової технiки, передової 

технологiї. 283 робiтницi систематично виконують свої виробничi норми на 

130–200 процентiв. Досягненню цiєї трудової перемоги сприяла творча думка 

рацiоналiзаторiв; Боротьба рацiоналiзаторiв i всього колективу заводу 

увiнчалась успiхом. «Точелектроприлад» успiшно завершив виконання п’ятого 

п’ятирiчного плану по випуску валової продукцiї. Ми зобов’язалися достроково 

виконати збiльшений план 1955 року; Револьверниця Таранник зобов’язалась 

виконувати по 2 норми i бiльше. Вона пiдвищує свiй технiчний рiвень; Велику 

роботу ведуть жiнки-конструктори по удосконаленню вулканiзацiйних котлiв. 

3.4.3. МЖ «дiлове iнтерв’ю». З усiх жанрів, що репрезентують дiловий 

різновид субконтенту жiночого журналу «Жiнка», саме iнтерв’ю є 

найпоказовiшим щодо збереження в ньому соцiальних та професiйних ЛІЦ. Тому 

насамперед розглянемо публiцистичний образ ж i н к и -професiонала. Так, у 1950–

1960-х рр. практично не існує iнтерв’ю як жанр дiлової журналiстської 
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комунiкацiї – його роль заступають хронiки, монологiчнi, полiлоговi розповiдi, 

замiтки, статті, МТ фоторепортажiв тощо. Першi виразнi ознаки дiалогiзму за 

моделлю «журналiст питає, подає iнтенцiю, а респондент вiдповiдає/розповiдає 

про себе i свою професiю, про соцiальну чи економiчну проблему» з’явилися у 

1970–1980-х рр., активно публiкувалися у 1990-х. З початку 2000-х перевагу стали 

вiддавати портретним iнтерв’ю. Основнi рубрики в журналах зазначеного часу – 

«Нашi сучасницi» (1970), «Інтерв’ю дає делегат ХХIV з’їзду КПРС» (1971), 

«П’ятирiчка крокує Україною» (РЖ, 72, 2), «Два iнтерв’ю на одну тему» 

(РЖ, 72, 1), «Повертаючись до надрукованого» (РЖ, 77, 9), «Революцiя, партiя, 

жiнка», «Здобутки, люди, досвiд» (РЖ, 1977, 1), «Що може дiлова жiнка» 

(РЖ, 88, 4, 10, 11), «Гiсть номера» (Ж, 12, 2, 4) – об’єднували iндивiдуальнi i 

колективнi, груповi форми iнтерв’ю. Ключовi номiнацiї жiнок за професiями, 

спецiальностями у цей час: робiтниця швейної фабрики, геронтолог (РЖ, 72, 8), 

трактористка, механiк, няня, листоноша (РЖ, 72, 1), вчитель (РЖ, 72, 8), жiнка-

iнженер (РЖ, 72, 6), бригадир закрiйникiв, начальник цеху (РЖ, 72, 2), 

прядильниця (РЖ, 77, 9), швачка (РЖ, 77, 1), доярка, будiвельниця (РЖ, 83, 11), 

бухгалтер (РЖ, 88, 11), кравчиня, художник-модельєр (РЖ, 83, 9), пасiчниця 

(РЖ, 88, 2); лiкар (РЖ, 88, 10); за сферою дiяльностi, посадою – депутат 

Верховної Ради УРСР (РЖ, 71, 5), директор пiдприємства (РЖ, 77, 1), голова 

колгоспу (РЖ, 83, 5); за званнями – Герой Соцiалiстичної Працi, комунiстка 

(РЖ, 71, 3), народна артистка УРСР (РЖ, 71, 3), доктор медичних наук, 

професор (РЖ, 72, 8), директор бджологосподарства (РЖ, 88, 4), кандидат 

медичних наук (Ж, 93, 9) тощо.  

Наприкiнцi 1980-х рр., коли вiдбувався злам поглядiв i переконань, 

кiлькiсть офiцiйно-дiлових масштабних iнтерв’ю-фактiв стала ще меншою, 

бiльший акцент був переведений на публiцистичнi МЖ iнформування. Дiловi 

iнтерв’ю, що складалися з коротких питань – вiдповiдей, фiксували 

публiцистичний образ часу: Ранiше ми готувалися до зборiв, призначали, хто має 

виступити. Вони писали самозвiти з недошкульною критикою. А тепер у 

кожному виступi – серйозний аналiз ситуацiї (РЖ, 88, 11). У 1990-х – на початку 
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2000-х рр. дiловi iнтерв’ю-факти здебiльшого трансформувалися в iнтерв’ю-

думку, портретне iнтерв’ю, де сполучаються вiдповiдi на дiловi, органiзацiйнi 

питання та питання особистiсного спрямування, тому вони увiйшли в 

публiцистичний субконтент жiночого журналу.  

Дiлове iнтерв’ю вiд iнших вiдрiзняється не лише лiнгвопрагматикою 

запитань, але й лексичним наповненням МТ – насиченням їх книжною, 

професiйно-виробничою лексикою, яка входить у мову ЗМІ як маркер певної 

сфери життя соцiуму, культури професiйно-виробничого повсякдення, пор. 

мiкрогрупи лексикону окремих публiкацiй: 

суспiльно-полiтичного: Але ми, себто комсомол, були уважними до 

перших (РЖ, 72, 1); готуємо висококвалiфiкованих спецiалiстiв для нацiональної 

школи та дошкiльних закладiв своєї держави (Ж, 96, 10); Задля цього треба було 

консолiдувати громаду, налагодити спiвпрацю мiж багатьма суб’єктами 

господарювання, щоб запрацювала економiка – знайти iнвесторiв, 

упроваджувати економiчнi реформи (Ж, 12, 4); 

офiцiйно-дiлового: запровадити двадцятивiдсоткову надбавку до 

посадового окладу (Ж, 86, 10); На їхнiх округах прокладено дороги, освiтлено 

вулицi, вiдремонтовано каналiзацiйну систему (Ж, 12, 2); У форумi взяли участь 

представники адмiнiстрацiї Президента, члени Кабiнету Мiнiстрiв, голова 

Київської мiськдержадмiнiстрацiї (Ж, 12, 4); 

виробничого: усе вимiрювалося кiлькiстю зробленого; перегляд 

соцзобов’язань, змiцнення трудової дисциплiни, дострокове виконання плану; 

право колективу самостiйно формувати план; модернiзацiя обладнання 

(РЖ, 88, 2); забезпечити потреби країни в енергопотужностях (Ж, 10, 4); 

вiдкрили «зелену вулицю» пiдприємництву, чимало охочих розвивати власний 

бiзнес, зокрема, ремонт i сервiсне обслуговування автомобiлiв, виготовлення 

меблiв, вiзкiв для iнвалiдiв (Ж, 12, 2); вiдновлення iнфраструктури (Ж, 12, 4); 

питаннями екологiї одягу ми займаємось дуже серйозно (Ж, 06, 7); 
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будiвельного: тваринницькi комплекси з високим рiвнем механiзацiї, 

соцiально-побутове будiвництво, одноквартирний будинок, вагончики-їдальнi, 

вагончики-побутовки (РЖ, 83, 11) 

технічного: випустили кілька матриць (це металеві решета для пресів, 

що ними обладнані комбікормові підприємства) (РЖ, 88, 2); 

сільськогосподарського: тепер хлібороби одержують 

сільськогосподарські машини – 724 найменування (РЖ, 72, 1); Із свинофермою 

вихід один – докорінно поліпшити організацію праці; тваринництво, свинина, 

яловичина (РЖ, 88, 11); з кожної корови надоюється в середньому… (РЖ, 83, 5); 

бухгалтерсько-економічного: планування «від зробленого» (РЖ, 88, 2); 

фінансове здоров’я господарства, доцільність витрачання колгоспних коштів, 

вчасно погашати кредити банку (РЖ, 88, 11); виграти тендер (Ж, 10, 4), 

відрахування до місцевого бюджету (Ж, 12, 2), знайти інвесторів, 

упроваджувати економічні реформи (Ж, 12, 4); 

навчально-педагогічного: викладачам, які готують навчальну 

літературу, розробляють методики та ведуть заняття з фахових дисциплін 

державною мовою; Але хвилює ось що: зі шкільної парти вони пересіли на 

інститутську, з неї — на аспірантську. Стали викладачами (Ж, 96, 10). 

Жiноча журнальна публiцистика дiлового різновиду субконтенту насичена 

часово маркованими висловленнями, зворотами з соцiально-прагматичним 

змiстом, з вiдповiдними ЛІЦ: Фабрика носить iм’я пiдприємства комунiстичної 

працi, у нашому колективi немає поганих працiвникiв (РЖ, 70, 9); саме закрiйники 

виступили iнiцiаторами дострокового завершення п’ятирiчки (РЖ, 72, 2); 

Чесна, самовiддана праця на нашiй вулицi Радянськiй стала серцевиною 

гiдностi людини i джерелом її добробуту (РЖ, 77, 1). МТ-iнтерв’ю дiлового 

різновиду субконтенту зберiгають соцiально-економiчнi, професiйнi ЛІЦ, з якими 

моделюється публiцистичний образ жiнки-трудiвницi, як-от: з повоєнних рокiв для 

наших матерiв нiяка праця не була важкою (РЖ, 72, 1); значна частина 

висококвалiфiкованого персоналу – жiнки (Ж, 10, 4); Жiнки довели свою 

здатнiсть працювати на вищому рiвнi (РЖ, 70, 9); ...i радiсно, що на 
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передньому краю нашого виробництва – жiнки (РЖ, 71, 3); ...жiнки. І додам, 

що вони зайнятi на найтонших, найделiкатнiших, так би мовити, операцiях,  

– на складаннi готових виробiв. Це процес дуже копiткий, вимагає надзвичайної 

акуратностi, що якраз бiльше притаманно жiнкам, анiж чоловiкам 

(РЖ, 79, 11); Жiнка на сiльськiй будовi... Якби менi довелося складати її 

соцiальний портрет, я би написав: ставить громадськi iнтереси вище 

особистих (РЖ, 83, 11). Принаймнi за одною iз цитат з сучасного видання 

журналу «Жiнка» стає очевидною змiна цiннiсних прiоритетiв, ословлена за 

допомогою епiтетiв: Щоб усi були щасливими, берегли сiмейний затишок, не 

брали на себе забагато обов’язкiв. Просив би дотримуватися слова 

апостольського: бути смиренною, мирною, лагiдною, доброю (Ж, 12, 4). 

Розмова мiж журналiстом i респондентом народжувала публiцистичний 

образ жiнки-професiонала, вербалiзований у соцiальних портретах: жiнки-

механiзатора: Людина з характером. Нi, не з хлоп’ячим. Щоб обов’язково бiдова й 

така, що не дасть себе образити. Нехай соромиться i нiяковiє, i має душу 

вразливу, i веснянi квiти любить, красивi слова... Головне, щоб у душi якийсь 

жар мала. До роботи, до степу нашого, до машин... А за рiвнем знань [...] А 

хочеться йти в ногу з часом (РЖ, 72, 1); жiнки-депутата: До слова, з жiнками 

працювати дуже приємно. Вони мудрi та помiркованi, вiдповiдальнi (Ж, 12, 2), 

жiнки-керiвника: керувалася i отим своїм материнським началом: допомогти 

слабшому; одне щастя для жiнки, на якiй би посадi вона не була: дiм, сiм’я; 

сила жiноча, мабуть, проникнути в людську душу, допомогти розквiтнути в 

нiй доброму, гарному (РЖ, 83, 5). 

МЖ «дiлове iнтерв’ю» 1990-х – початку 2000-х рр. вiдзначений тим, що в 

його МТ з’являються україноцентричнi ЛІЦ: На всiх без винятку факультетах 

впроваджено такi курси, як «Історiя України», «Народознавство», «Історiя 

свiтової й вiтчизняної культури», спецкурси: «Культура українського 

мовлення», «Слов’янська мiфологiя» тощо. Фольклорну та дiалектологiчну 

практику студенти проходять здебiльшого в захiдних областях України; 

Наснагу всiм нам дає вiра в Україну, її майбутнє. В те, що з часом вчитель у 
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нашiй державi таки буде оточений увагою й любов’ю. Адже в його руках – доля 

нацiї. Дуже хочеться, щоб i нашi випускники усвiдомлювали це (Ж, 96, 10). 

МТ цього жанрово-стильового рiзновиду розширювали лексико-

тематичний дiапазон його субконтенту, зумовлений новiтнiми, наприклад, для 

1990-х, медiатопiками – чорнобильським («Встань iз вiчних снiв», 1992 р., «Не 

спекулюймо Чорнобилем», 1994 р.), легалiзацiї народної медицини, зокрема 

досвiду Зубицьких («Процвiтай, «Барвiнку», 1992 р.), становлення фермерства 

(«Вчора – мiльйонери. А сьогоднi?», 1993 р.) та iн. 

Стилiстична iнтенцiя МЖ «дiлове iнтерв’ю» багато в чому залежить вiд 

якостi поставлених питань: 1) офiцiйних розлогих, що спрямовують розмову 

фактично в монологiчне русло; 2) коротких, спрямованих на пiдхоплення реплiк, 

на дiалогiзм. Це можна побачити на прикладi дiлових iнтерв’ю, що репрезентують 

1980-тi, 1990-тi та новiтнiй перiоди виходу журналу «Жiнка». 

Перший тип дiлових iнтерв’ю-фактiв, iнтерв’ю-думок має питальну 

частину, що складається з повних, розгорнутих, часто складних речень. Перше 

запитання формулюється з ускладнювальним компоненом – звертанням. Такi 

реплiки включають i репрезентативний складник – коротку характеристику 

самого спiврозмовника або його діяльності: Миколо Федоровичу, як у республiцi 

буде прискорюватися розвиток галузей виробництва одягу? (РЖ, 85, 12); 

Валентино Прокопiвно, розкажiть про себе (Ж, 94, 4) і под. 

Власне нове питання переноситься в кiнець клiшованого звороту: З вашого 

дозволу, Валентино Прокопiвно, ми до них iще повернемось. А зараз скажiть, яку 

допомогу надає ваш фонд дiтям України? (Ж, 94, 4). 

Цьому рiзновиду iнтерв’ю притаманнi й типологiзованi прикiнцевi 

висловлення: І останнє запитання, Людмило Юхимiвно! Чи цiкаво вам 

працювати? (РЖ, 88, 11); Дякую вам за розмову, Валерiю Івановичу! (РЖ, 83, 11) 

та ін. Здебiльшого ж творчiсть журналiста скерована предметом розмови, 

особливостями ведення дiалогу респондентом, а тому останнi висловлення 

можуть i не мати вираженої iнтенцiї до закiнчення розмови, як-от: Односельцi 

недаремно характеризують Вас, Миколо Івановичу, як людину, що вмiє 
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працювати на перспективу, враховуючи потреби сьогодення, зосереджуючись на 

головному (Ж, 12, 2); Для мене загадка: як вам вдається поєднати в моделях 

комфорт i елегантнiсть? (Ж, 06, 7). 

Ведучи проблемний дiалог, журналiст може звужувати тему розмови, 

виокремлюючи iз загальної проблеми, актуальної для певного часу, один iз 

напрямкiв. Так, в iнтерв’ю на чорнобильськi теми, iнтерв’юер вибудовує цiле 

вступне слово для окреслення сегмента майбутньої бесiди – лiкування дiтей: Пане 

Володимире, ранiше традицiйно в перший червневий день ми повторювали: «Усе 

найкраще – дiтям!», «Дiти – найпривiлейованiший клас!». Нинi луснула i ця 

словесна куля: виявилося, що дiти – найнезахищенiшi. Нi продуктiв (екологiчно 

чистих i смачних), нi одягу, взуття (зручного й дешевого), нi лiкiв (ефективних). 

До того ж наслiдки Чорнобиля дають про себе знати, вiдбивається це, знову ж 

таки, насамперед, на дiтях... (Ж, 92, 6). 

Будь-яке iнтерв’ю, то ж i дiлове (проблемне), складається з тематичних 

блоків з низкою взаємодоповнюваних сегментiв, що їх зв’язує досвiдчений 

журналiст за допомогою: 1) ситуативних коротких уточнювальних питань, як-от: 

Торiк вiд продукцiї пiдсобних промислiв мали п’ять мiльйонiв прибутку. Але 

сьогоднi – i ми в боргах. – Чому? – Бо село знову скривдили. З подачi Верховної 

Ради сплачуємо неймовiрно високi податки. До прикладу, за буряки маємо 

одержати сорок мiльйонiв прибутку. Однак пiсля всiх вiдрахувань та 

перерахункiв лишається менше трьох мiльйонiв. Нинi це не кошти. Здається, 

нiби колектив господарства хочуть навмисне розвалити. – Вашi люди проти 

реорганiзацiї свого господарства. Чи, може, я щось не так зрозумiла? – Ви не 

помилились. Реорганiзувати нерентабельнi колгоспи, а здоровi, фiнансово мiцнi 

зберегти [...] (Ж, 92, 1); 2) вставлень – коментарiв, оцiнок з приводу почутого: Це 

в одинадцять рокiв... На жаль, сон виявився вiщим, i почалася бiганина нещасної 

матерi вже по нових пекельних колах. Володю прооперували, потiм на два тижнi 

вiдправили до Францiї. – Страшно й гiрко... – А хiба не гiрко, коли приходить 

мати, яка не має грошей, щоб купити дiтям поїсти? І чорнобильська, й не 

чорнобильська [...] (Ж, 94, 2); 3) пiдсумкових узагальнень зi вставним словом 
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отже: Його слова для мене – формула життя: якщо не змiг вилiкувати себе, 

свою дитину – то ти не лiкар... – Отже, батько бачив вас у майбутньому 

лiкарем? – Так. І лiкарем, i мрiяв ось про таку аптеку... (Ж, 92, 5). 

Загалом, за нашими спостереженнями, питальна частина варiюється: 1) як 

власне запитання для переходу до iнших мiкротем розмови: А як взагалi в колгоспi 

приживаються новi методи оплати працi? (РЖ, 88, 11); Що вважали 

прiоритетним у своїй дiяльностi на новiй посадi?; Який головний напрямок 

роботи жiнради? (Ж, 12, 2); 2) як запитання з метою уточнення змiсту сказаного 

та iнтенцiєю для розгортання думки: – Тож упродовж двох рокiв у нас працювали 

три експертнi комiсiї з атестацiйної експертизи. – І якого ж висновку вони 

дiйшли?  – Що ми готуємо висококвалiфiкованих спецiалiстiв для нацiональної 

школи та дошкiльних закладiв своєї держави (Ж, 96, 10); 3) як запитання з 

демонстрацiєю пiдготовленостi журналiста – вiн знає тему розмови, органiзовує 

спiлкування i володiє матерiалом про професiйну дiяльнiсть спiврозмовника: 

Нещодавно я був свiдком не зовсiм приємної суперечки. [...] Яка ваша думка з 

цього приводу, Валерiю Івановичу? (РЖ, 83, 11); В одному з Ваших публiчних 

виступiв прозвучало, що нинi бюджет села становить близько чотирьох 

мiльйонiв гривень. Хiба можливо зiбрати такi кошти зi згаданих пiдприємств? 

(Ж, 12, 2); 4) як реплiка-констатацiя господарської, економiчної чи соцiальної 

проблеми, що не оформлена як запитання: Нам i часу свого шкода. Потрапити до 

майстра непросто. Потiм примiрки – одна, друга... (РЖ, 83, 9); Гострою 

залишається проблема оптимiзацiї шкiл у сiльськiй мiсцевостi (Ж, 12, 4); 5) як 

запитання, що трансформується i подається як iнтенцiя кiлька разiв: Ви сказали, 

що це один iз перших етапiв переходу методу на iндустрiальнi рейки. А коли 

наступний? – І знову, Володимире Ульяновичу, знайоме запитання: коли ми з 

цього скористаємося? (РЖ, 83, 9); 6) як запитання-переформулювання, що дають 

можливiсть спiврозмовниковi обдумати вiдповiдь: То яким же чином ви 

пробуджуєте у людей прагнення працювати по-сучасному? Іншими словами, що 

нового у стимулюваннi змагання? (РЖ, 88, 2); 7) як запитання-уточнення: Тобто, 

шкiдливi умови виробництва не тiльки в гарячих цехах, а й у сферi управлiння? 
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(Ж, 95, 2); 8) як запитання-здивування (вираження модальностi, ставлення до 

почутого): – Справжнiй прокатний стан? – Не дивуйтеся, прокатний стан (Ж, 

95, 2). 

Щодо другого рiзновиду питань (коротких, що створюють iнтенцiю 

доброзичливої, розкутої розмови), то показовими є: 1) короткi питання, 

поставленi журналiстом в iнтерв’ю «Бережiвської доброти» (РЖ, 88, 10), пор.: 

Вистачає кадрiв?; І що ж, все гаразд?; Наприклад?; 2) питання як реплiки 

продовження думки спiврозмовника: – Воно нiби розширює береги людської 

доброти, щедростi. – Особистої i колективної... – Так. [...]. Усi iншi питання, 

так би мовити, класичнi, притаманнi дiловому iнтерв’ю: Тамiло Михайлiвно, а як 

ви ставитеся до «сiмейних лiкарiв», колективного пiдряду?; Тамiло Михайлiвно, а 

як ви розумiєте поняття «лiкар на селi»? та iн. 

В аналiзованих МТ є приклади публiкацiй з iнтерв’ю-дiалогом (РЖ, 83, 5) 

[дет. див.: 137, с. 270]. 

Для МЖ «дiлове iнтерв’ю» характернi вiтальнi, побажальнi кiнцiвки на 

зразок: Напередоднi Нового року i в переддень нової п’ятирiчки, користуючись 

наданою менi можливiстю, вiд усiєї душi вiтаю вас з Новим 1986 роком i бажаю 

мiцного здоров’я, щастя, мирного неба, благополуччя вам i вашим родинам 

(РЖ, 85, 12); На закiнчення розмови – щастя, здоров’я, добра всiм вашим 

читачам. А жiнок хочу запевнити, що вони вродливi, любi у будь-якому вiцi 

(Ж, 95, 2). 

Свої мовнi звички, свiй професiйний словник виявляють i респонденти. 

Фактично йдеться про психолiнгвальнi механiзми вияву мовної особистостi: у 

професiйному повсякденнi мовна особистiсть-респондент користується тим 

словником, що характерний для її дiяльностi, використовує тi комунiкати, що 

характернi для сталих, звичних, стереотипiзованих ситуацiй-мiкрожанрiв, 

сформованих у тiй чи iншiй сферi професiйної дiяльностi iндивiдууму. Крiм того, 

мовностилiстичнi засоби, якими насичений МТ ділового iнтерв’ю, є маркерами 

психологiчних типiв респондентiв за характером вираження емоцiй, за 

прагматичним спрямуванням висловлень. (У монографії можна детальніше 



 205 

ознайомитися з фрагментами аналізованих МТ, що виявляють зазначені 

особливості мовців [137, с. 271-273]). 

Отже, МЖ «дiлове iнтерв’ю» 90-х рр. ХХ ст. вiдбиває мову соціально 

активних мовних особистостей. Тому створюванi ними висловлення 

вiдображають i колективний, i iндивiдуальний мовний досвiд, соцiокультурнi, 

зокрема й мовнi, норми поведiнки в характерних ситуацiях – професiйній 

дiяльності та родинно-побутовому середовищі. Через соцiальну зорiєнтованiсть 

iнтерв’ю вони вiддзеркалюють швидше загальнi особливостi мовно-лiтературного 

стандарту у певний перiод життя соцiуму. Разом з тим, як видно з наведених 

прикладiв, – й iндивiдуальнi гендернi, психоемоцiйнi особливостi мовців. 

3.4.4. МЖ «листiвка». У багатьох журналах офiцiйне привiтання з тим чи 

iншим святом має не лiнгвоформат статтi, а невеликої епiстоли – листiвки, яка є 

маркером подiї i стислою формою її вiдзначення. Наприклад: З 8 Березня – 

святом любовi i краси, дорогi жiнки! Любовi, нiжностi, уваги вам вiд ваших 

рiдних i коханих! Надiйного захисту вiд держави, вiд сильної половини людства – 

вiд чоловiкiв! Будьте щасливi щодня! Володимир Шуба (Ж, 08, 3). Традицiйним є i 

те, що такi листи – лише iнформацiйний привiд, привiд для розповiдi про iншi 

факти, що прямо не пов’язанi з днем вiдзначення. У такому разi листiвка – форма 

не лише привiтання, але й самопрезентацiї певної особистості. професіонала. 

Вiтальна листiвка – це й iнтенцiйний жанр для репрезентацiї медiатопiка, 

наприклад, початку навчального року. Пор.: 1 Вересня – День знань. Початок 

нового навчального року – очiкуване радiсне свято для школярiв, учнiв коледжiв, 

студентiв вишiв. Для освiтян, педагогiчних колективiв. І для кожного з нас – 

матерiв i батькiв, бабусь i дiдусiв, школярiв i студентiв. Тож вiд щирого серця 

привiтаємо їх усiх зi Святом Знань [..] З початком нового навчального року вас, 

дорогi читачi! (Ж, 14, 9). 

МТ листiвок мають ознаки дiлової кореспонденцiї, бо маркованi 

книжнiстю, офiцiйнiстю (Надiйного захисту вiд держави; згiдно з 

розпорядженням Мiнiстерства освiти i науки України (Ж, 14, 9)). 
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3.4.5. МЖ «телеграма». Цей МЖ журнальної публiцистики засвiдчений 

досить рiдко. Наприклад, у журналi «Радянська жiнка» вiд 1971 р. надруковано 

фотокопiю вiтальної телеграми росiйською мовою: 

 

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА 

РАДЯНСЬКА ЖИНКА ТОВ. ПРИХОДЬКО Н. А. 

КОМИТЕТ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ЖУРНАЛ РАДЯНСЬКА ЖИНКА И ЕГО ЧИТАТЕЛЕЙ СО СЛАВНЫМ 

ЮБИЛЕЕМ [. .] ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН 

ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА. 

 

Як бачимо, МТ – типова iдеологiчно насичена публiкацiя з вираженим 

лiнгвокультурним соцiально-полiтичним, громадським акцентом. 

Практикувалися документальнi телеграми й в iнших номерах журналу, 

наприклад, у виданнi 1973 р. – з iнтенцiєю її лексико-синтаксичного формату до 

блискавичного поширення iнформацiї про намiри бригади полтавських 

працiвникiв сiльського господарства виконати плани чергової п’ятирiчки, як-от: 

 

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ РАДЯНСЬКА ЖІНКА 

НАТХНЕННІ РІШЕННЯМ 24 З’ЇЗДУ КПРС ЧЛЕНИ МЕХАНІЗОВАНОЇ 

ЛАНКИ ЗПТ ЯКУ Я ОЧОЛЮЮ ЗПТ УСПІШНО СПРАВЛЯЮТЬСЯ З 

ВИКОНАННЯМ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТРЕТЬОГО РОКУ 

П’ЯТИРІЧКИ ТЧК. 

 

У 1990-х роках такий МЖ як засіб інформування про ділові події вже не 

використовували. Він залишився маркером історичних подій і соціальних 

стереотипів доби тоталітаризму. 

3.4.6. МЖ «протокол». Звичайно ж, такi типи документiв не притаманні 

ЗМІ, але в умовах тоталiтаризму й просякнення iдеологiчними концептами усiєї 

преси їх наявність цiлком обґрунтована з погляду публiцистизму офiцiйно-
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дiлового різновиду контенту. Наявні й МТ, стилiзовані пiд такі документи, як 

протокол. Не випадково стаття «Випускаємо – контролюємо – споживаємо» має 

пiдзаголовок Вiдкритi партiйнi збори закрiйного цеху львiвської взуттєвої фiрми 

«Прогрес» обговорюють проблему якостi виробiв (РЖ, 73, 11). Протокол – 

iнтенцiя документальностi, впорядкованостi, дiловитостi, що виражене у 

текстоформатних компонентах МТ, якi додає журналiст як вiдсторонений 

режисер події: Слово – iнженеру асортиметного кабiнету; А тепер — слово 

робiтникам закрiйного цеху; У рiшеннi зборiв написано. Звичайно, це елементи 

стилiзацiї, яка в пiдсумку дає можливiсть навести стереотипне узагальнення: 

Безсумнiвно, все це сприятиме чiткiшiй роботi цеху, полiпшить якiсть продукцiї. 

Заштампованою є й мова самих працiвниць (закрiйниць, майстра, бригадира, 

начальника цеху), якi приурочили обговорення виходу чергової партiйної 

постанови про полiпшення якостi взуття, пор. такi партiйно-номенклатурнi клiше, 

канцеляризми: пiдвищення ролi виробничого контролю; давайте критично 

оглянемо свої робочi мiсця; у боротьбi за якiсть немає дрiбниць; чеснiсть 

кожного з нас до своєї роботи тощо. 

Отже, у дiловому різновиді субконтенту сконцентровано МТ, створенi за 

текстоформатом МЖ як власне журналiстських (хронiка, стаття, iнтерв’ю), так i 

стилiзованих текстоформатiв листiвки, телеграми, протоколу. Мовнi засоби обох 

напрямкiв громадсько-полiтичного складника медіастилістики жiночого журналу 

взаємодоповнюють один одного, пiдсилюють прагматику iдеологiзацiї мовної 

свiдомостi. 

 

Висновки до розділу 3. МТ офiцiйно-дiлового субконтенту – 

репрезентанти офiцiйного дискурсу влади та впровадження її iдеологiї, зокрема 

iдеологiї тоталiтаризму (до кiнця 80-х рр. ХХ ст.), через масову мовну свiдомiсть 

читачiв як споживачiв офiцiйної, дiлової, полiтичної, подiєвої iнформацiї. 

Аналiзований мовний матерiал (суспiльно-полiтична, виробнича, 

економiчна, офiцiйно-дiлова лексика i фразеологiя) засвiдчив його розподiл у МТ 

трьох типiв: 1) вiдтворених офiцiйних документах; 2) власне публiцистичних МТ 
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офiцiйно-дiлового субконтенту (хронiка, репортаж, iнформацiйне i дiлове 

iнтерв’ю, стаття, замiтка); 3) стилiзованих пiд офiцiйно-дiлову комунiкацiю МТ 

(звiт, офiцiйне привiтання, листiвка, телеграма, протокол). 

ЛІЦ в офiцiйно-дiловому субконтенті жiночого журналу охоплюють 

шкалу соцiальних, полiтичних, економiчних, правових, моральних координат, 

спрямованих на створення публiцистичних образiв держави (тоталiтарної та 

самостiйної з нацiєцетричним мовомисленням), партiйних / полiтичних лiдерiв, 

представникiв жiночої статi як професiоналiв (трудiвниць), борцiв за мир i 

щасливе дитинство, iдеальних матерiв свiту. Морально-етичнi ознаки жiночих 

особистостей уписанi в шкалу мовних цiнностей буття, що концептуалiзувалися в 

результатi частотних повторiв у ЛІЦ мир, дружба, братерство, вiйна, перемога 

соцiалiзму/комунiзму, партiя, жiнка – всесвiтнiй борець, 

трудiвниця / професiонал, «славна / героїчна дочка Батькiвщини», вихователь, 

особистiсть, матір / захисниця, джерело позитиву, натхнення, життя, рiвна з 

чоловiком; ж i н к а  радянська – жiнки iнших країн; ж i н к а  – подруга; д i т и  та 

їхнє свiтле майбутнє; д i т и  радянськi – дiти iнших країн. 

Жанрово-стильовий аспект вивчення офiцiйно-дiлового субконтенту 

засвiдчує дифузнiсть багатьох власне публiцистичних жанрових текстоформатiв, 

їх тяглiсть до структурування як публiцистичного твору з характерною для цього 

субконтенту аксiологiчнiстю – пафосною, пiднесеною, урочистою, канцелярсько-

дiловою. 
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РОЗДІЛ 4 

АДРЕСНО-ДОВІДКОВИЙ  І  РЕКЛАМНИЙ  СУБКОНТЕНТИ 

УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЧОГО ЖУРНАЛУ 

 

4.1. Вплив комунікативних інтенцій ‘адресність’, ‘офіційність’ 

‘інтерактивність’ на жанрову модифікацію адресно-довідкового та 

рекламного субконтентів 

Адресно-довiдковий та рекламний субконтенти об’єднанi в один 

iнформацiйний блок, оскiльки вони репрезентують субконтенти з вiтальними, 

предметними, тiлесними, соцiальними (юридично-правовими, особистiсними) 

ЛІЦ. Цей субконтент мiстить i дiлову iнформацiю, оскiльки тi чи iншi публiкацiї, 

наприклад, у МЖ iнтерв’ю, можуть поєднувати вiдомостi, що створюються з 

просвiтницькою метою або є провiдником реклами i тих методiв впливу на 

читача, її споживача, якi для неї характернi. 

На вiдмiну вiд офiцiйно-дiлового субконтенту, орiєнтованого на масового 

споживача iнформацiї, адресно-довiдковий та рекламний субконтенти мають свої 

особливостi жанрово-стильового оформлення комунiкативної iнтенцiї 

‘адресностi’, ‘цiлеспрямованостi’, тобто спрямування iнформацiї на конкретну 

особу (адресний — ‘який має на увазi конкретнi особи, установи i т. под.’ 

[ВТССУМ, с. 8]) чи коло осiб за певними зацiкавленнями. Рекламний субконтент 

жiночого журналу як видання, що поєднує два вектори iнформування – 

громадсько-полiтичний та художньо-мистецький, також скоригований щодо 

вибору мовно-мистецьких засобiв впливу, що разом (у текстовому та графiчному, 

вiзуальному форматах) створюють специфiчні МТ з аргументативною риторикою.  

Складники адресно-довiдкового та рекламного субконтентів жiночого 

журналу по-рiзному зорiєнтованi щодо емоцiйно-експресивного наповнення: 

якщо адресна iнформацiя та рiзноманiтнi довiдки, швидше за все, продовжують 

нести комунiкативну iнтенцiю ‘офiцiйностi’, ‘дiловитостi’, ‘узагальнення’, то 
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рекламний субконтент – ще й ‘емоцiйностi’, ‘оцiнностi’, оскiльки вiн 

спрямований на репрезентацiю iндивiдуальних властивостей предметiв, 

керування (манiпулювання, органiзацiя дiяльностi) поведiнкою людини (вибiр) i 

встановлення психоемоцiйної кореляцiї мiж предметом, його якостями, 

призначенням i вiтальними, предметними, соцiальними, естетичними тощо 

потребами читача-споживача iнформацiї. Якщо адресно-дiловий субконтент 

зорiєнтований на донесення iнформацiї, її репрезентацiю, iнтелектуальне 

сприйняття i засвоєння основних ЛІЦ, то рекламний – на її сприймання, на 

психоемоцiйний, логiко-психологiчний вiдгук, поведiнкову реакцiю щодо цiєї 

iнформацiї, в якiй ЛІЦ виокремленi, вияскравленi. 

І адресно-довiдковий, i рекламний субконтенти обов’язково зануренi в 

лінгвокультуру iнформування, де репрезентують цi типи iнформацiї як певний 

соцiально-психологiчний феномен (Т. Ю. Ковалевська, Н. Ф. Непийвода та ін. [10; 

170]). Журналiсти, створюючи МТ адресно-довiдкового та рекламного 

субконтентів, так чи iнакше «прислухаються» до своєї аудиторiї, до її запитiв i 

«ведуть» мисленнєвий дiалог у тональностi, якої потребують лiнгвоформати МЖ, 

що його наповнюють. Отже, iнтерактивнiсть МЖ цих субконтентів в тому, що 

журналiст i редакцiя виявляють бажання й готовнiсть до висловлення своїх 

позицiй з обговорюваної проблеми, готовнiсть сприйняти потреби партнера-

читача, готовнiсть до активної взаємодiї, зорiєнтованiсть на соцiально-

комунiкативну взаємодiю з ним. Це зумовлює, своєю чергою, активне 

використання широкого арсеналу жанрово-стильових різновидів, подання 

адресно-довiдкової iнформацiї, варiювання рекламного субконтенту. Як 

вiдзначила Т. В. Радзiєвська, «простi у функцiональному планi та за семантичною 

структурою [тексти-посередники: реклама, анонс, реферат, каталог i под.  – 

М. М.] цi суто допомiжнi тексти роблять внесок у формування аудиторiї 

потенцiйних читачiв. Їхня роль полягає у тому, що вони iнформують соцiум про 

появу певних текстiв у сферi комунiкацiї, повiдомляють про тематику. Завдяки їх 

сприйняттю у реципiєнта формуються певнi очiкування щодо текстiв, тематикою 

чи автором яких вiн зацiкавився» [199, с. 7–8]. 
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Взагалi, питання про жанрово-стильове i лiнгвокультурологічне 

наповнення адресно-довiдкового i рекламного субконтентів цiлком не розроблене. 

Вiдомо, що проблеми адресно-довiдкового iнформування перебувають у площинi 

iнформатики, комп’ютерної технологiї, комп’ютерної лiнгвiстики, 

журналiстикознавства, дiловодства, стилiстики офiцiйно-дiлової сфери 

спiлкування. Як вже зазначалося вище, довiдкова iнформацiя, з погляду 

журналiстики, – це програми радiо й телебачення, театральна й кiноафiша, 

розклад руху транспорту, будь-яка реклама. Натомiсть кiлькiсть i лiнгвоформат 

текстiв-носiїв цiєї iнформацiї рiзняться залежно вiд типу видання, його орiєнтацiї 

на певнi цiнностi й жанрову генералiзацiю цих цiнностей у мовних знаках 

культури. Як зауважила С. Т. Шабат-Савка, «комунiкативна iнтенцiя українця 

представляє окремiшню когнiтивну домiнанту свiтобачення, чiтко окреслений 

змiстовий обшир iнформацiї, що вiдображає психоментальний простiр 

українського народу, креативнiсть мислення та iнтенцiйний стан мовця, його 

емоцiйну, перцептивну та волюнтативну дiяльнiсть загалом» [265, с. 81]. Саме 

iнтенцiйне спрямування адресно-довiдкового та рекламного субконтентів 

зумовлює їх подiл за рубриками вiдповiдно до концептуалiзованих цiннiсних 

орiєнтирiв сучасної спiльноти (за нашою термінологією – ЛІЦ). Так, в адресно-

довідковому субконтентi переважають рубрики, орiєнтованi на рiзновиди 

корисностi – частина з них об’єднана у вставцi «Краса та затишок» (естетичнi – 

«Моделi номера», «У стилi осiнь», «Тропiки на пiдвiконнi», «Прекраснi 

супутники нашi», «Диво дивне»; тiлеснi – «Читаємо обличчя», «Будьте здоровi, 

будьте щасливi», «Домашнiй лiкар», «Косметика», «Радить натуропат...», «Сам 

собi травознай», «Смачного»; морально-психологiчнi – «Психологiчний 

практикум», «Вiдкритий урок для батькiв», «Свiт очима дитини», «Садок 

врожайний коло хати»; господарчі – «Майстер-клас», «Домашня ферма», «Поради 

на часi», «Дивосвiт», «В’яжiть з нами», «Школа вишивання»), iншi – самостiйнi 

рубрики видання, а саме: юридичнi – «Юридична консультацiя», «Юридичний 

клуб»; когнiтивнi, iнтелектуальнi – «Кросворд», «Гороскоп», «Магiоскоп», 
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«Бiблiографiя» (книжковi огляди), «Радимо прочитати», «На книжкову полицю», 

«Новини кiно». 

 

Таблиця 4.1 

Параметри створення медіажанрів адресно-довідкового та рекламного 

субконтентів 

 

Медіажанр Стильова функція Комунікативна 

інтенція 

 

МЖ «презентація формату 

видання» 

 

інформаційна, 

констатаційна, 

організаційна 

‘адресність’, ‘сугестія’, 

‘офіційність’, 

‘діловитість’  

МЖ «кросворд» 

 

інформаційна, 

організаційна, 

заохочувальна, 

пізнавальна, 

 

‘розважальна’, 

активізація 

когнітивних операцій, 

‘самоактуалізація’, 

‘інтердискурсивність’, 

‘інтерактивність’, 

‘гедоністичність’ 

МЖ «гра в шахи» 

 

організаційна, 

заохочувальна, 

пізнавальна 

‘розважальна’, 

‘активізація 

когнітивних операцій’, 

‘самоактуалізація’, 

‘інтердискурсивність’, 

‘інтерактивність’ 

МЖ «конкурс» 

 

інформаційна, 

констатаційна, 

організаційна, 

заохочувальна, 

пізнавальна, 

сугестивна 

‘розважальна’, 

‘самоактуалізація’, 

‘інтердискурсивність’, 

‘інтерактивність’, 

‘гедоністичність’ 

 

МЖ «анкета» 

 

інформаційна, 

констатаційна, 

організаційна, 

заохочувальна, 

пізнавальна 

‘розважальна’, 

‘інтерактивність’, 

‘гедоністичність’ 

МЖ «тест» 

 

інформаційна, 

констатаційна, 

організаційна, 

заохочувальна, 

пізнавальна 

‘розважальна’, 

‘активізація 

когнітивних операцій’, 

‘самоактуалізація’, 

‘інтердискурсивність’, 

‘інтерактивність’, 
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‘гедоністичність’ 

МЖ «вікторина» 

 

інформаційна, 

констатаційна, 

організаційна, 

заохочувальна, 

пізнавальна 

‘розважальна’, 

‘активізація 

когнітивних операцій’, 

‘самоактуалізація’, 

‘інтердискурсивність’, 

‘інтерактивність’, 

‘гедоністичність’ 

МЖ «астрологічний прогноз» 

 

інформаційна, 

констатаційна, 

організаційна, 

пізнавальна 

‘гедоністичність’ 

МЖ «сонник» 

 

інформаційна, 

констатаційна, 

пізнавальна, 

гедоністична 

‘гедоністичність’ 

МЖ «народні прикмети» 

 

інформаційна, 

констатаційна, 

пізнавальна, 

популяризаційна 

‘репрезентативність’,  

‘оцінність’ 

МЖ «календар» 

 

інформаційна, 

організаційна, 

 

‘репрезентативність’ 

МЖ «таблиця» 

 

інформаційна, 

констатаційна, 

унаочнювальна 

‘репрезентативність’ 

МЖ «схема та інструкція» 

 

інформаційна, 

констатаційна, 

організаційна, 

заохочувальна,  

‘репрезентативність’, 

‘директивно-

інструктивна’ 

МЖ «кулінарний рецепт» 

 

інформаційна, 

організаційна, 

заохочувальна, 

пізнавальна, 

сугестивна, рекламна, 

гедоністична 

‘репрезентативність’, 

‘маніпулятивність’, 

‘директивно-

інструктивна’ 

 МЖ «побутова порада» 

 

інформаційна, 

констатаційна, 

організаційна, 

заохочувальна, 

пізнавальна 

‘репрезентативність’, 

‘директивно-

інструктивна’ 

МЖ «книжковий анонс, огляд, 

рецензія» 

 

інформаційна, 

констатаційна, 

організаційна, 

‘узагальнена оцінка’ 
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заохочувальна, 

пізнавальна 

МЖ «театральний та кіно-

анонс, огляд, рецензія» 

 

інформаційна, 

констатаційна, 

організаційна, 

заохочувальна, 

пізнавальна 

‘узагальнена оцінка’ 

МЖ «юридична консультація» інформаційна, 

констатаційна, 

організаційна 

‘репрезентативність’, 

‘директивно-

інструктивна’ 

МЖ «порада спеціаліста» 

 

інформаційна, 

констатаційна, 

організаційна, 

заохочувальна, 

пізнавальна 

‘репрезентативність’, 

‘директивно-

інструктивна’, 

‘організувальна’ 

Рекламний МЖ 

 

інформаційна, 

констатаційна, 

організаційна, 

впливу, 

заохочувальна 

‘репрезентативність’, 

‘маніпулятивна’, 

‘сугестивна’ 

 

 

 

4.2. Адресно-довідковий субконтент 

МТ як офіційно-ділового субконтенту, так і адресно-довідкового 

відбивають процеси стилістичної адаптації елементів офіційно-ділового 

(законодавчого, дипломатичного, адміністративно-

канцелярського / адміністративно-управлінського підстилів) стилю в 

публіцистичному. Адресно-довідковий субконтент українськомовного жіночого 

журналу створюють МТ адресного та довідкового різновидів субконтенту. 

Адреснiсть у таких МТ виражена як когнiтивно сформоване скерування на 

певне коло адресатiв, яких зацiкавлюють відповідною інформацією, актуалізуючи 

не лише її вiзуальне сприйняття, але й змістовне. Уналежнення тих чи інших МТ 

до довідкових зумовлене насамперед одними з провідних комунікативних 

інтенцій – ‘репрезентативність’, ‘директивність’. 

Одне з центральних мiсць має посiдати нинi і вивчення дозвільно-

розважальної функцiї МТ, оскiльки такi тексти мiцно утвердилися в соцiальних 

комунiкацiях. Т. В. Радзiєвська пiдкреслює, що розважальнiсть – важлива 
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стратегiчна лiнiя в текстотвореннi [199, с. 45]. Бiльшiсть газетно-журнальних 

видань у своєму контентi мають дозвiльно-розважальний складник, вивчення 

якого є необхiдним для розумiння специфiки дозвiльно-розважального контенту 

конкретного ЗМК, його лiнгвоформатiв, мовно-стилiстичних виявiв. Жiночий 

журнал «Жiнка» як визнане якiсне видання завжди мало i має нинi дозвiльно-

розважальний складник з характерними для нього мiкрожанрами, бiльшiсть з яких 

ще не була об’єктом медiастилiстики взагалi або лише почала входити в поле зору 

дослiдникiв медiа саме з сучасного погляду. Вага дозвiльно-розважальних МТ 

(далi – ДРМТ) (текстових чи графiчних, зображальних) визначена спрямуванням 

мас-медiа не лише давати дiлову, подiєву i под. аналiтичну чи новинну 

iнформацiю, але й знiмати психоемоцiйну, iнтелектуальну, соцiальну напругу, 

допомагати читачевi на певний перiод створити iлюзiю власного простору, 

iндивiдуалiзуватися, самоактуалiзуватися у просторi, запропонувати iнший аспект 

вирiшення проблем, iнший погляд на них, розважити аудиторiю, дати їй вiдчуття 

свободи вiд професiйних, соцiальних обов’язкiв в адекватному для типу мас-медiа 

лiнгвоформатi. Як вiдомо, кожний iз текстiв має свою функцiю i своє мiсце в 

iєрархiї потреб людини. Так ДРМТ виконують гедонiстичну, органiзаторську 

стилiстичнi функцiї, що можуть поєднуватися з манiпулятивною i сугестивною. 

ДРМТ включенi в тi ситуацiї, де читач реалiзує потреби у дозвiллi (четверта 

сходинка у восьмикомпонентнiй пiрамiдi потреб А. Маслоу [288]), а адресант 

використовує цю потребу, залучаючи й додатковi комунiкативнi iнтенцiї. 

Текстовi матерiали з дозвiльно-розважальною функцiєю пiдсилюють 

пiзнавальну мотивацiю читачiв, розширюють наявне, здобуте знання. Якщо в 

текстах офiцiйно-дiлового чи естетичного, публiцистичного субконтентiв новина, 

подiя, постать – об’єкт роз’яснення, аналiтичного опису, дискусiї, репортажу, то 

в адресно-довiдковому субконтентi жiночого журналу «Жiнка» ДРМТ – це 

концептуалiзованi лiнгвокультурнi субкоди (ситуацiї), що активно 

використовуються в повсякденно-побутовому життi з метою втiшення, 

заспокоєння, вiдволiкання уваги вiд гнiтючого, буденного. Певнi ДРМТ мають 

ритуальну природу i пов’язанi з народними обрядами i вiруваннями, натомiсть 
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ДРМТ – це ще й МТ, що потребують певних когнiтивних зусиль i певного рiвня 

знання, загальної освiченостi.  

Виокремленi ДРМТ можуть бути диференцiйованi за такими ознаками:  

1) наявнiсть тiльки вербального тексту (анкета, конкурс, тест, вiкторина);  

2) поєднання вербального i невербального тексту (кросворд, гра у шахи);  

3) наявнiсть гiпертекстових зв’язкiв мiж виданнями та 

iнтердискурсивнiсть, iнтерактивнiсть (анкета, конкурс, вiкторина, кросворд, гра у 

шахи);  

4) прецедентнiсть, енiгматичнiсть (кросворд, гра у шахи, тест, анкета, 

вiкторина).  

Усi цi тексти об’єднує наявнiсть образно-метафоричних засобiв 

вербалiзацiї предметних i непредметних сутностей, щоправда рiзної природи 

(вербальна – кросворд; фiгуральна – гра у шахи). 

 

4.2.2. Медіатексти адресного різновиду субконтенту 

4.2.2.1. МЖ «презентація передплати». За нашими спостереженнями, у 

рiзнi перiоди видання журналу вiдбувалася модифiкацiя цього жанру. Спочатку 

така iнформацiя мала статус довідкової і подавалася у формi плакатного 

оголошення. Так, у текстах 1950-х рр. актуалiзованими є наказовi форми дiєслiв, 

називнi, неозначено-особовi та елiптичнi речення з вiдповiдним прагматичним 

навантаженням їхньої семантики, залучаються засоби графiчного видiлення 

основної iнформацiї, як-от: Передплачуйте на 1959 рiк громадсько-полiтичний i 

лiтературно-художнiй журнал «РАДЯНСЬКА ЖІНКА» (ВИХОДИТЬ 

ЩОМІСЯЦЯ). ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА [...] ЦІНА ОКРЕМОГО НОМЕРА [...] 

ПЕРЕДПЛАТУ ПРИЙМАЮТЬ: мiсцевi вiддiли «Союзпечати» (Всесоюзна 

структура з агентствами з продажу журнально-газетної та iншої продукцiї. У 

текстi вжито у формi, спiвзвучнiй росiйськiй вимовi. – М. М.), поштовi фiлiї, 

листоношi та громадськi уповноваженi по передплатi на пiдприємствах, а на 

транспортi – уповноваженi залiзничних видавництв (РЖ, 58, 10); ДО УВАГИ 

ЧИТАЧІВ ЖУРНАЛУ «РАДЯНСЬКА ЖІНКА». В справах передплати журналу 
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«Радянська жiнка» та своєчасної його доставки просимо звертатись до 

мiсцевих вiддiлiв «Союздруку» та до Української передплатної контори 

«Союздрук» (Київ, 57. Ново-Окружна вул., буд. 3) (РЖ, 60, 3). 

У 1960-х рр. текстоформат плакату модифiкувався щодо морфологiчних 

ознак: з другої половини 1960-х рр. редакцiя почала використовувати у МТ-

презентацiї передплати iнтимiзованi звертання, посилюючи тим самим адресну 

iнтенцiю довiдкової iнформацiї – Шановнi читачки!, Шановнi подруги!, Шановнi 

друзi!, Любi нашi читачки! i под., що спрямованi на посилення сугестiї 

рекламного оголошення. Пор.: ШАНОВНІ ПОДРУГИ! НЕ ЗАБУДЬТЕ 

ПОНОВИТИ ПЕРЕДПЛАТУ НА ЖУРНАЛ «РАДЯНСЬКА ЖІНКА». Журнал 

виходить раз на мiсяць. Передплатна цiна [...] Цiна журналу [...] (РЖ, 67, 10). 

У 90-х рр. минулого столiття, коли, як вiдомо, бiльшiсть громадян, читачiв 

вiдчували нестачу коштiв на передплату, посилилося модифiкування цього МЖ – 

до оголошення, що складало невелику кiлькiсть рядкiв (iз зазначенням 

стандартизованого формуляра квитанцiї на передплату, де зазначався iндекс 

видання, зареєстрований у Держкомiтетi України по зв’язку як «Абонемент»), 

долучилися і статтi коментарного змiсту (про причини здорожчання журналу в 

нових ринкових умовах). У цих МТ журналiсти застосовують манiпулятивнi 

прийоми аргументної риторики з демонстрацiєю «свiй для усiх (читачiв i 

майбутнiх передплатникiв)», з проханням зглянутися й вибрати. У текстi 

застосовано й семантичний прийом пiдмiни загальної назви власною (Виберiть 

жiнку – Виберiть «Жiнку»): Якось не дуже зручно пропагувати свiй журнал, 

коли вiн так подорожчав... І все ж ми запитуємо: ви вже передплатили «Жiнку»? 

Таке право дають i вашi листи, в яких пишете, що хочете одержувати її за 

будь-якi грошi. 

Так, «з легкої руки» урядiв Росїї й України цiни на всi послуги, пов’язанi 

з друкуванням i поширенням журналу, продовжують зростати. [..] Розумiємо 

й iнше – багатьох жiнок так звана «лiбералiзацiя цiн» позбавила можливостi 

купити навiть лiки чи кiлограм яблук дитинi. Не до журналу. І чимало своїх 

постiйних передплатникiв ми вже втратили. Принагiдно висловлюємо їм щиру 
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подяку за багаторiчну вiрнiсть. Але просимо переконатися, заглянувши до 

каталогiв, – наше видання й сьогоднi не з найдорожчих. [..] Подумайте, 

пiдрахуйте. І якщо ваш вибiр буде на користь «Жiнки», не зволiкайте, будь 

ласка. ВИБЕРІТЬ «ЖІНКУ»! (Ж, 92, 9). Пор. також семантичну «пiдмiну» у 

словосполученнi любiть жiнку: Любiть «Жiнку» й передавайте свою 

прихильнiсть до неї своїм дочкам (Ж, 96, 9). 

Апеляцiя до свого читача (адресна iнтенцiя) зберiгається й понинi в МТ-

презентацiях передплати: Шановнi друзi, нагадуємо: якщо маєте бажання 

щомiсяця одержувати i читати журнал «Жiнка» в другому пiврiччi нинiшнього 

року, вам необхiдно до 1 червня переоформити передплату на журнал [...]. Не 

барiться, будь ласка, iнакше у липнi листоноша вже не опустить журнал у вашу 

поштову скриньку (Ж, 93, 5); Будьте з нами! Адже, «Жiнка» – журнал для всіх. 

Для всiєї сiм’ї. Зробiть свiй вибiр на її користь (Ж, 96, 9). 

Найбiльше статей з переконувальною й iнтимiзованою модальнiстю до 

вшанування даного видання. Маркерами цiєї iнтенцiї є лексеми вiдповiдної 

семантики (турбота, пiдтримка, шана, привабливiсть) i ситуативнi клiше, 

притаманнi розмовно-побутовiй сферi спiлкування: Сьогоднi нам нелегко. Та ми 

не заборгували передплатникам i читачам жодного номера. А прийде час – ваша 

пiдтримка й шанобливе ставлення до журналу дає нам право вiрити в це – буде 

«Жiнка» яскравiшою, привабливiшою, друкуватиметься на лiпшому паперi... Нинi 

ж наша постiйна турбота про те, щоб журнал був доступним для всiх. Тож 

залишайтеся з нами. Будемо пiдтримувати одне одного в цей нелегкий час. І 

тодi, саме завдяки Вашiй пiдтримцi, «Жiнка» буде молодою попри 75-рiчний вiк 

(Ж, 95, 10). З манiпулятивною метою iмiтується й дiалог з кiоскером, у якому вiн 

засвiдчує те, що журнал є, виходить i користується попитом, пор.: Спасибi всiм, 

хто був i залишається з нами! Газетнi кiоски нинi так «залiпленi» друкованою 

продукцiєю, що й маленької шпаринки не знайдеш. Часом i самого кiоскера 

непросто розгледiти. Лише просунувши голову в тiсне вiконце, виявляєш: є i охоче 

вступає з тобою в дiалог: 

– А останнiй номер журналу «Жiнка» був? 
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– На жаль, уже немає, розiбрали. Та залишився передостаннiй. Ось 

подивiться, тут знайдете багато цiкавого. Спасибi таким жiнкам-кiоскерам, 

нашим помiчницям! Щиро дякуємо тим, хто завiтав до редакцiї, а також – 

тисячам iнших кiоскерiв, листонош, якi доносять друковане слово до людей (Ж, 

96, 9). 

Наскрiзно, крiм власне сентенцiї вибору журналу, проходять соцiальнi 

ЛІЦ – жiнка, родина, дiти, пор. виокремленi словосполучення: У листопадi 

нинiшнього року «Жiнка» вiдзначатиме своє 75-рiччя. [...] Бо таки в нашого 

часопису славна iсторiя, славне минуле. Адже завжди вiн стояв i стоїть на 

сторожi iнтересiв жiнки-матерi. На сторожi її матерiального й морального 

благополуччя (Ж, 95, 10); Любiть, читайте «Жiнку» – надiйного друга й 

порадника вашої родини (Ж, 98, 10); – Якщо ви будете послiдовно й наполегливо 

продовжувати виконувати нелегку й надзвичайно вiдповiдальну мiсiю Берегинi й 

Матерi, «Жiнка» стане одним з найкращих i найпопулярнiших видань в Українi 

(Ж, 98, 1) i под. 

4.2.2.2. МЖ «кросворд». Сучасна жанрологiя вивчає жанрово-стильові 

різновиди мови як важливi категорiї спiлкування, мiжособистiсної iнтеракцiї 

(комунiкативної взаємодiї). Висловлення, реплiки формують тексти в усталеному 

розумiннi цього термiна [252, с. 627]. 

Упродовж останнього десятилiття як текстовий жанр почали вивчати 

кросворд. Тривалий час цей композицiйно органiзований алегоричний опис 

предметiв, явищ лишався поза увагою дослiдникiв. На сьогоднi вiдомi працi 

І. В. Захаренко, В. В. Красних (1998 р., Москва [77; 118]), А. О. Барсук (2000 р., 

Київ [12]), І. В. Абрамець (2006–2012 рр., Луганськ [1 – 3]), К. О. Денисової 

(2008 р., Москва [49]), М. В. Волкової (2011 р., Смоленськ [32]), О. Б. Сприси 

(2011 р., Львiв [227]), О. О. Селiванової (2014 р., Черкаси [211; 212]), 

оприлюднено і попередані висновки нашої роботи [141]. Загальний огляд цих 

публiкацiй – вiд тез, статей до дисертацiй та монографiй – засвiдчує рiзноманiття 

поглядiв на жанр кросворду, особливостi органiзацiї цього рiзновиду тексту, 

системнiсть засобiв кодування значень, їхнiй культурно-прагматичний змiст. 
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Насамперед увагу привертають теоретичнi узагальнення, зробленi щодо 

пояснення механiзмiв органiзацiї кросвордного дискурсу, кросвордного ДРМТ. 

Огляд кiлькох публiкацiй з цiєї теми засвiдчує, що кросворд в контекстi 

жанрологiї має такi основнi властивостi: 1. Гiпертекстуальнiсть з вираженими 

основними характеристиками – iнтенцiональнiсть, нелiнiйнiсть, полiтематичнiсть, 

фрагментарнiсть, наявнiсть зворотного зв’язку. 2. Прецедентнiсть, 

актуалiзовувана завдяки апеляцiї до прецедентних міні-текстів (власних назв, 

фразеологiзмiв, прислiв’їв, афоризмiв, цитат), що виражають унiверсальнi або 

етноспецифiчнi смисли. 3. Енiгматичнiсть (М. В. Волкова, О. О. Селiванова, 

І. В. Захаренко, В. В. Красних). 

Саме остання з названих ознак є ключовою для пояснення 

лiнгвосемiотичних властивостей кросворду. Йдеться про те, що у кросвордi 

кожний з об’єктiв, що його складає, кодується за допомогою перифраз 

(евфемiстичних чи логiчних), синонiмiв, конотованих лексем, фразеологiзмiв, 

прецедентних iмен, ремiнiсценцiй тощо, якi актуалiзують асоцiацiї, що є 

стереотипними, свiдомо спрямованими на спiввiднесення мiж свiтом реальних 

речей, їхньою природою, правилами функцiонування й абстрактним образом цих 

матерiальних субстанцiй. Цi вербальнi засоби кодування – енiгми (енiгмати та 

енiгматори)  –  спрямовують роботу мовної свiдомостi на пошук адекватного 

вiдповiдника [209, с. 3-4]. 

Іншi ознаки кросворду розкриваються через поняття «дискурс», оскiльки 

його специфiчний енiгматичний текст має iнтерактивний потенцiал. Останнiй 

реалiзується завдяки iнтелектуальним здібностям адресата-укладача та адресанта-

«читача», які повинні мати добрi знання в рiзних сферах дiяльностi людини (це 

визначає полiтематизм та полiфункцiональнiсть кросворду як лiнгвiстичного 

об’єкта), розвинену кмiтливiсть, часом – почуття гумору (цi якостi актуалiзуються 

завдяки втягуванню адресанта у гру). Дискурс кросворду синергетичний [209, с. 

4-18]. 
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Кросворди диференцiюються за соцiокультурним призначенням на тексти 

для дорослих та дiтей, на тексти з рiзним тематичним змiстом, що вимагають вiд 

адресанта певної соцiокультурної компетенцiї:  

1) лiнгвокраїнознавчої (вмiння застосовувати лексичнi одиницi 

нацiонально-культурної семантики в ситуацiях мiжкультурного спiлкування);  

2) соцiолiнгвiстичної (мовнi особливостi соцiальних прошаркiв 

представникiв рiзних поколiнь, статей, соцiальних груп i дiалектiв);  

3) соцiально-психологiчної (володiння соцiально та культурно 

зумовленими сценарiями, нацiонально-специфiчними моделями поведiнки з 

використанням прийнятої в тiй чи iншiй культурi комунiкативної технiки);  

4) культурологiчної (соцiо-, iсторико- та етнокультурний фон) [34, с. 31].  

Джерелом соцiокультурної iнформацiї є iншi тексти – твори рiзних 

жанрово-стильових рiзновидiв як репрезентанти полiтематичних знань, 

накопичених людством за всю iсторiю його iснування, лексикографiчнi працi, 

збiрники рiзних фольклорних жанрiв тощо, що мимоволi втягуються в дiалог 

конкретного тексту кросворду «в семiотичному унiверсумi культури зi знаковими 

продуктами попередньої культурної традицiї» [211, с. 83]. Отже, МЖ «кросворд» 

апелює до певної когнiтивної бази адресанта, що формується на основi освiти та 

самоосвiти впродовж усього життя, здобування досвiду. Вiдповiдно МТ 

кросвордiв вiдображають знання й уявлення про свiт i про людину в цьому свiтi, 

наукове знання, закладене в енiгматорах (об’єктах, через якi вiдбувається 

загадування).  

Вивчення українських кросвордiв до сьогоднi базувалося на публiкацiях у 

газетах, деяких збiрниках. Кросворди в жiночому журналi ще не були об’єктом 

дослiдження. У зв’язку з цим постають питання про роль МЖ «кросворд» у 

лінгвокультурологічному контентi жiночого журналу, його лексичного 

наповнення, що вiдображає соцiокультурну динамiку зацiкавлень адресантiв, а 

також питання культурологiчного спрямування лексикону кросвордiв. 

Цей рiзновид мовної гри саме в українському жiночому журналi має 

вiдносно невелику iсторiю функцiонування [дет. див.: 137, с. 294].  
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Активiзацiя кросвордного ДРМТ пов’язана з прагненням сучасного читача 

подолати екзистенцiйну вiдчуженiсть. У процесi такого спiлкування читач 

утверджує себе як носiй знання, iнформацiї, що утiлені у конкретному лексиконi. 

Автори кросвордiв повиннi орiєнтуватися на активний лексикон спiльноти, який 

уміщує й певні архетипи та їхнi закономiрнi актуалiзацiї [12, с. 46]. У контентi 

українськомовного жiночого журналу тематичнi кросворди також певною мiрою 

вiдображають архетиповi складники цiннiсної картини буття. Якщо до 1990-х рр. 

гендерне спрямування було знiвельоване (пор. назви текстiв «Олiмпiйський» 

(1980 р.), «Радянська армiя» (1981 р.)), то вже на початку нового столiття цей 

соцiокультурний аспект увиразнився (пор. назви «8 Березня» (2008 р.), 

«Березневий» (2010 р.), «Квiтковий розмай» (2008 р.), «Кулiнарiя» (2010 р.), 

«Чарiвний клубок» (2010 р.), «Ательє мод» (2012 р.), «Романтика кохання» 

(2013 р.)) на тлi унiверсальної тематики – державницької («Україна» (2010 р.)), 

суспiльно-полiтичної («Перемога» (2010 р.)), загальнокультурної («Туристичний» 

(1990 р.) / «Туристський» (2008 р.), «Славнi iмена» (2005 р.), «У свiтi тварин i 

рослин», «Флора i фауна» (2010 р.), «Великдень» (2003 р.), «У свiтi медицини» 

(2009 р.)). 

Через слово вербалiзується колективне несвiдоме. На думку А. О. Барсук, 

«у кросвордi iснує «сiтка», добiр кожного окремого слова, що зумовлюється 

механiчним контекстом iнших слiв, сумiжних iз даним у кросвордi, але всерединi 

механiчного контексту дiє певна сила, яка й зумовлює змiни у словесному складi 

кросвордiв рiзних рокiв. І ця сила – несвiдоме» [12, с. 46]. Дослiдниця вибудувала 

для своєї роботи архетипову сiтку, яку ми репрезентуємо у наведеній нижче 

Таблиці 4.2 [12, с. 47]. Ця схема цілком прийнятна і для інших досліджень. Отже, 

узагальнено постає така картина: 
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Таблиця 4.2 

№ Семантична група 1980-ті рр. 1990-ті рр. Початок 

ХХІ ст. 

1. Світ довкола людини 

(природа жива і нежива) 

- 149 – 21%  541 – 38%  

2. Людина побутова 4 163 – 23%  342 – 24%  

3. Людина як творча сила 10 177 – 25%  219 – 15,4%  

4. Людина соціальна 1 3 – 0,4%  28 – 2%  

5. Людина біологічна - 43 – 6,7%  9 – 0,6%  

6. Людина, що досягла 

визнання 

24 63 – 8,8%  128 – 9%  

7. Людина як індивідуальність - 63 – 8,8% 14 – 1%  

8. Людина на місцевості 1 52 – 6,3%  143 – 10%  

Разом 2104 30 713 1424 

 

Зiставлення засвiдчує, що в кросвордних ДРМТ жiночого журналу 

актуалiзовано лексику з семантичних груп ‘людина побутова’, ‘людина як творча 

сила’.  Лексикон iз семою ‘свiт довкола людини’ найбiльш виражений у жiночих 

журналах, тобто у читачiв постiйно пiдтримується зацiкавлення явищами 

позасоцiальними, якi б вiдволiкали увагу вiд проблем повсякдення й стимулювали 

потяг до красивого, iлюзорного, плинного, вiдомого, але малозрозумiлого. 

У кожнiй з лексико-семантичних груп є українознавчi ЛІЦ. Так, у групi 

‘людина побутова’ серед назв одягу i прикрас є енiгмати гердан, очiпок, назв 

страв – кулiш, назв народних свят, обрядiв, артефактiв, пов’язаних з ними, – 

Купала, Великдень, щедрiвка, веснянка, Святий вечiр. У групi ‘людина на 

мiсцевостi’ вiдзначаємо енiгматори з країнознавчим змiстом, як-от: iз ключовими 

словами острiв (острiв у Чорному морi; острiв-заповiдник на Днiпрi); район 

(заповiдний район Києва); море (iнша назва Сивашу – ... море); рiчка (лiва 

притока Днiпра; рiчка на пiвднi України), мiсто (мiсто на Вiнниччинi; мiсто на 

Черкащинi; мiсто на Житомирщинi) i под. Українознавче наповнення має МТ-

кросворд «Туристичний», спрямований на актуалiзацiю енiгматiв Сивуля, Одеса, 

Кодак, Опiшня, Ворохта, Запорiжжя, Синевiр, Канiв, Черемош, Карпати, 

Херсон, Хортиця, Хотин, Рахiв, Батурин тощо. 
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Невелике анкетування серед студентiв Національного університету 

«Одеська юридична академiя» (травень 2015 року) засвiдчило, що особи вiком вiд 

19 до 20 рокiв обох статей, які здобувають юридичний i журналiстський фах, не 

можуть повнiстю розгадати кросворди з україноцентричним компонентом. Так, на 

кросворд «Народна мудрiсть», що складається з 27 енiгматiв, юристи визначають 

у середньому 5 правильних енiгматорiв i заповнюють текст на 18 %, а журналiсти 

визначають у середньому 11 енiгматорiв i вписують 40% вiдповiдей. Спiльний 

когнiтивний сегмент – 16 прислiв’їв: Покiрне телятко двi матки ссе (юристи – 6 

вiдповiдей, журналiсти – 17; далi вказуватимемо лише спiввiдношення через /), 

Якби чоловiк був такий розумний наперед, як його жiнка потiм (7/18), Золото 

добувають iз землi, а розум — iз книги (4/4), Свiй край – як рай, чужа країна — 

як домовина (6/13), За науку – цiлуй батька й матiр у руку (8/17), Шия з 

намистом, а голова зi свистом (6/16), Воно як трапиться: коли середа, а коли й 

п’ятниця (7/19), Живiт товстий, а лоб пустий (6/15), На смiлого собака гавкає, а 

боягуза кусає (5/20), Вовна – не вовна, аби кишка повна (3/13), Стiльки з його 

користi, як з чорта смальцю! (1/16), В чужiй хатi i трiска б’є (1/8), Головне – 

чиста сорочка i чиста совiсть (1/2), Шукає з-пiд дохлого коня пiдкову (2/9), 

Видно, що кума пироги пекла, бо й ворота в тiстi (14/15), 

Не впаде груша далi вiд листя (1/11). 

Щодо опрацювання лексики з семантичного сегмента ‘свiт довкола 

людини’, що увiйшла до кросворду «Великоднiй», то в ньому студенти-

журналiсти визначили 33 % (16 енiгматорiв), а студенти-юристи – 31 %, або в 

середньому 15 енiгматорiв. Отже, анкетування виявило приблизно однаковий 

ступiнь освоєння такого лiнгвокультурологічного сегмента. 

З-помiж назв українських творчих iндивiдуальностей у ролi енiгматiв 

використовуються переважно iмена письменникiв (Т. Шевченко, Марко Вовчок, 

П. Тичина, П. Кулiш, А. Малишко, В. Яворiвський, В. Сосюра, В. Собко, 

О. Коломiєць, П. Басенко, Ю. Мартич, М. Матiос, О. Забужко), естрадних спiвакiв 

(С. Ротару, А. Кудлай, Є. Свидюк, Анi Лорак, Р. Кириченко, Н. Матвiєнко), рiдко 

– учених (В. Семиренко, Є. Патон, І. Огiєнко) та художникiв (М. Пимоненко, 
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І. Їжакевич), спорадично – вiйськових як iсторичних постатей (І. Богун, 

М. Ватутiн, В. Кук). 

Апелюючи в когнiтивнiй базi читачiв жiночого журналу до знань з 

українського лiтературного процесу, автори кросвордiв актуалiзують енiгматори з 

iменами Г. Квiтки-Основ’яненка, Марка Вовчка, Лесi Українки, Панаса Мирного, 

П. Грабовського, І. Франка, Я. Баша, М. Стельмаха, П. Загребельного, В. Мисика, 

Р. Іваничука, О. Гончара, А. Хорунжого, О. Коломiйця. Цей ряд iмен входить до 

основної шкiльної програми вже не один десяток рокiв, а тому розкодування 

енiгматорiв з такими компонентами практично не складає труднощiв у адресантiв 

МТ кросвордiв. 

Асоцiатом з україноцентричними ЛІЦ може бути й вiдповiдний 

прикметник, пор. енiгматори український нацiональний делiкатес; старовинний 

український новорiчний обряд; почесне мiсце в українськiй сiльськiй хатi; 

український письменник, автор роману «Мадонна»; український драматург, 

автор лiричної комедiї «Спасибi тобi, моє кохання»; український письменник, 

автор роману «Жiночi радощi й печалi»; український композитор-пiсняр; 

український актор театру i кiно, Герой України; рослина, оспiвана в українських 

народних пiснях, тощо. 

Енiгматори, що асоцiюються з публiцистичним образом жiнки в 

суспiльствi, виявляють соцiально-психологiчний компонент соцiокультурної 

компетенцiї читачiв. Так, однин iз найбiльш задiюваних для композицiйної 

органiзацiї МЖ «кросворд» – енiгматор «Жiноче iм’я». У 1980-х й на початку 

1990-х засвiдчено органiчнi для цього часу iдеологеми «Органiзатор першої 

жiночої тракторної бригади», «Видатний дiяч мiжнародного жiночого 

комунiстичного руху», «Дiячка мiжнародного робiтничого руху, професiйна 

революцiонерка». У другiй половинi 1990-х рр. та на початку ХХI ст. 

використовують такi асоцiати: артистка, актриса, кiноактриса, кiнозiрка 

(популярна українська кiноактриса; кiнозiрка, котра знiмалася в художньому 

фiльмi «Маленька Вiра»), а також перифрази на зразок «виконавиця головної ролi в 

телесерiалi «Багатi теж плачуть», номiнацiї жiнок за професiєю у галузi 



 226 

мистецтва (солiстка Великого театру; балерина; оперна спiвачка, народна 

артистка СРСР; вiдома танцiвниця, дружина Сергiя Єсенiна), спорту 

(легкоатлетка з НДР; таджицька лучниця; бiлоруська гiмнастка; лижниця, 

чемпiонка IХ Бiлої Олiмпiади; фiгуристка), науки й технiки (жiнка льотчик-

космонавт). 

Як допомiжний iнструмент актуалiзацiї енiгмата використовуються 

аксiологiчно маркованi лексеми ‘вiдома’, ‘видатна’, ‘легендарна’, ‘славнозвiсна’ 

(видатна поетеса, класик української лiтератури; вiдома сучасна українська 

поетеса; українська легендарна народна спiвачка й поетеса; славнозвiсна 

естрадна спiвачка). 

Виокремлюємо також лексико-семантичну групу енiгматорiв на 

позначення мiфiчних i казкових iстот: давньогрецька богиня; жiнка – божество, 

уособлення краси й доброти; героїня давньогрецької мiфологiї; богиня шлюбу, 

охоронниця жiнок у давньоримськiй мiфологiї; дружина Одiссея, iм’я якої стало 

синонiмом подружньої вiрностi; покровителька краси в грецькiй мiфологiї; 

божество, покровителька жiночої працi, дiвочої долi у словенськiй мiфологiї; 

чаклунка у казках; казкова лiсова iстота в образi чарiвної дiвчини. З-помiж 25 

актуалiзовуваних енiгматiв 12 – з ознакою вiднесення до осiб жiночої статi. 

Отже, енiгмати аналiзованого кросвордного ДРМТ орiєнтованi на 

традицiйне коло об’єктiв довкiлля, в якому наявний сегмент з країнознавчими та 

соцiально-психологiчними (гендерними) ЛІЦ. В антропоцентричному 

енiгматичному кросвордному ДРМТ найбiльше актуалiзована лексика iз 

семантичних груп ‘свiт довкола людини’, ‘людина побутова’, ‘людина як творча 

сила’. 

4.2.2.3. МЖ «гра в шахи». Цей рiзновид ДРМТ почав з’являтися на 

сторiнках журналу «Радянська жiнка» (1976 р.) практично разом iз МТ 

кросвордiв. Подiбнiсть цих ДРМТ лише в тому, що i МТ-кросворд, i МТ-

шахiвниця – зорове графiчне поле для заповнення словами i фiгурами вiдповiдно. 

І МТ-кросворд, i МТ-шахiвниця створюють iлюзiю загадки, тобто можуть бути 

уналежненi до енiгматичного дискурсу. Гра в шахи, на вiдмiну вiд кросворда, 
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включається у МТ з iнтенцiєю на iнтерактивнiсть, вона входить у ширший 

лiнгвокультурний код – субкод ‘конкурс’ (шаховий конкурс). Це засвiдчує 

занурення шахiвницi (дiаграми) як графiчного зображення, у вербальний 

супровiдний контекст-задачу i текст з конкурсним завданням, що має вiдповiдне 

стилiстичне оформлення. 

Супровiдний контекст-задача – частина МЖ «гра в шахи», в якiй 

визначаються позицiї фiгур, формулюється завдання за участі умовних символів, 

наприклад: ЗАВДАННЯ ТРЕТЄ ДІАГРАМА 1:  Бiлi: КрЬЗ, КЬ4, Ке4, п. а7 (4). 

Чорнi: КрЬ5, пп. b6, b7 (3). Мат за три ходи (РЖ, 76, 6). Конкурсне завдання – 

короткий супровiдний текст з характерними констатацiйними формулюваннями з 

односкладними неозначено-особовими, називними реченнями про початок 

конкурсу i його основнi завдання (На прохання наших читачiв розпочинаємо 

шаховий конкурс, в якому можуть взяти участь всi бажаючi (РЖ, 76, 2); 

Продовжуємо наш шаховий конкурс. В цьому номерi журналу пропонуємо двi 

триходовi задачi (РЖ, 76, 6); На дiаграмах задачi-п’ятиходiвки (Ж, 98, 5)); iз 

заохочувальним формулюванням, що пiдтримує iнтригу в гедонiстичному 

дискурсi (Пiдсумки змагань будуть пiдведенi наприкiнцi року. Переможцiв 

чекають призи (РЖ, 76, 2); Прiзвища тих, хто першими надiшле правильнi 

рiшення, будуть надрукованi (Ж, 98, 5)), адресну частину (Вiдповiдi слiд 

надсилати на листiвках за адресою: Київ-47, Брест-Литовський проспект, 94, 

редакцiя журналу «Радянська жiнка», з позначкою «На шаховий конкурс». Не 

забудьте вказати свою адресу, прiзвище та iм’я, професiю (РЖ, 76, 2)). 

Увага до шахових конкурсiв не згасає й у наступнi десятилiття. 

Змінюється лiнгвоформат конкурсу: з’являються супровiднi довiдковi складники 

(пор.: Минулого сторiччя у рiзних мiстах Європи набули популярностi шаховi 

кафе. Найбiльш вiдоме з них було у Парижi. Хто тiльки не грав там! І 

легендарний Пол Морфi, i Андре Фiлiдор... Згодом у цьому кафе побували чемпiони 

свiту В. Стейнiц, Ем. Ласкер, X. Капабланка, О. Альохiн. Великий портрет 

росiянина прикрашав стiну головної зали цього iсторичного кафе [...] (Ж, 98, 5)), 

актуалізуються гендернi ЛІЦ (Вiдтак найсильнiшою українською шахiсткою 
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нинi є юна херсонська спортсменка НАТАЛЯ ЖУКОВА (Ж, 99, 8),  «Клуб шахової 

королеви» (Ж, 99, 10)). 

У 2000-х рр. зацiкавлення шахами, очевидно, спадає, оскiльки такi ДРМТ 

з’являються спорадично. 

4.2.2.4. МЖ «конкурс». Такі ДРМТ спрямовані на iнтерактивнiсть, на 

безпосереднiй контакт з читачем, що привертає увагу до видання, пролонгує 

звернення до нього давніх читачiв i стимулює розширення кола нових. Але 

комерцiйна iнтенцiя не вичерпує особливостi таких МТ, провiдна-таки 

комунiкативна, тiсно пов’язана зi сугестивною, органiзацiйною, iнформацiйною. 

Адреснiсть конкурсних ДРМТ виражена у стилiстичнiй функцiї мовних прийомiв 

органiзацiї цього рiзновиду дiяльностi. За нашими спостереженнями, конкурси 

органiзовують, як правило, з рiчним, кiлькамiсячним циклом (З результатами 

познайомимо вас у передноворiчному номерi (Ж, 92, 7)), що посилює iнтенцiю до 

зацiкавлення виданням. 

Як засвiдчують МТ-звiти за результатами рiчних конкурсiв, читачiв 

стимулювали вже тим, що оголошувалося на всю країну у виданнi з великим 

накладом їхнє iм’я i результат перемоги. Втягування соцiуму в колективну 

змагальнiсть – особливiсть офiцiйного дискурсу влади, що заохочував усi 

колективнi заходи, iнтенцiю до згуртованостi. Конкурсне завдання – це будь-яка 

творчiсть пересiчного соцiуму, пов’язана зi створенням публiцистичних i 

художнiх, мистецьких творiв. Такi конкурси закiнчувалися МТ пiдсумкового 

змiсту, що формувався у виглядi офiцiйно-дiлового звiту (Редколегiя журналу 

пiдбила пiдсумки творчого конкурсу за 1980 рiк (РЖ, 81, 1)) з вiдповiдним 

лексико-граматичним оформленням (констатацiйнi форми дiєслiв на -но: 

Премiями вiдзначено (РЖ, 81, 1); Заохочувальними премiями вiдзначено 

(РЖ, 82, 1)), списком переможцiв у формi Р. в. одн. пiд визначеними 

пiдрубриками тексту, напр.: Наталiю Вiргуш, поетесу, за нарис «Над зорi всi – 

зоря моя єдина» (РЖ, 82, 3), Михайла Покиданця, вчителя, за зразки вишивок 

(РЖ, 82, 1). 
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Подiбнi до творчих конкурсiв 1980-х, конкурснi ДРМТ 1990-х 

квалiфiкувалися за жанром ‘конкурс на завершення номера’, у МТ зменшують 

офiцiйну та дiлову тональнiсть, натомiсть додають гумористичного колориту, 

жартiвливостi, що, як вiдомо, робить мову МТ розкутiшою i спонукає читачiв до 

відповідного стилю спiлкування. Один iз таких iронiчних МТ «Джентльмен-92» 

(Ж, 92, 7). Як i прийнято в конкурсних ДРМТ журналу «Жiнка», цей МТ мiстить 

орiєнтовано чотири частини: вступну заохочувальну, де обґрунтовано iнтенцiю 

конкурсу, його тематичне спрямування; далi – часовi орiєнтири щодо проведення 

конкурсу; прохання про листування за певною адресою; прощання-заохочення до 

листування. 

Вступна заохочувальна частина створюється з iнтенцiєю на дiалог 

(звертання, усно-розмовнi частини-старти), на стимуляцiю розкутого iронiчного 

спiлкування (актуалiзацiя народної фразеологiї): А чи не здається вам, шановнi 

читачi, що стали ми аж надто серйозними! Ну, вскочили в скруту й сидимо в 

нiй по самi вуха. Ну, заздримо барону Мюнхаузену, який зумiв сам себе витягти з 

болота. Але ж мусимо щось i протиставити численним нинiшнiм болячкам. У всi 

часи українцiв виручав дотепний жарт, здоровий глузд. Може, й зараз вони 

виручать нас! 

Друга частина з обґрунтуванням iнтенцiї конкурсу мiстить традицiйно 

клiше-заохочення: Тих, хто подiляє цю думку, просимо взяти участь у конкурсi 

на жартiвливий словесний портрет найкращого сучасного мужчини. Який вiн, 

«джентльмен-92»? Ваш чоловiк, колега, залицяльник – хто завгодно. 

Так само традицiйними є уточнення часу проведення пiдсумкiв, 

прощання-заохочення: З результатами познайомимо вас у передноворiчному 

номерi. Просимо також надiслати свої пропозицiї щодо призiв для переможцiв 

цього блiц- конкурсу. Чекаємо листiв (Ж, 92, 7). 

З другої половини 1990-х i по наш час тематика конкурсiв значно 

розширилася: конкурси на знавцiв української естради, конкурси краси, конкурси 

смачних страв, географiчнi конкурси з iнтенцiєю до подорожування, 

фотоконкурси (напр., «Брати нашi меншi», Ж, 07, 4), предметнi конкурси 
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(«Лялька мого дитинства», Ж, 14, 7), що актуалiзують певнi предметнi цiнностi у 

побутовiй мовнiй свiдомостi читачiв. 

Конкурснi ДРМТ на знання сучасної української естради – це 

модифiкованi МТ, у якi вмонтовуються рекламнi складники, отже вони набувають 

ознак мiмiкризованих конкурсно-рекламних мультифункцiональних ДРМТ з 

органiзацiйною, сугестивною, популяризаторською тощо функцiями. Так само, як i 

в попередньо поданiй структурi ДРМТ, є вступна частина, де розповiдається в 

публiцистичнiй невимушенiй формi про особливостi предмета конкурсу – 

української естради («Пiсня нас єднає» (Ж, 95, 2); «Естрада – вiчна казка» 

(Ж, 95, 12)); у наступнiй частинi визначають умови конкурсу за допомогою 

стандартних клiше (Умови конкурсу, як ви пам’ятаєте, простi. Треба назвати 

найкращi, на ваш погляд, десять пiсень та їх виконавцiв), третiй складник – 

заохочувальний (На переможцiв чекають приємнi сюрпризи-нагороди: 

аудiокасети, кольоровi плакати з автографами популярних виконавцiв, 

запрошення (безкоштовнi!) на концерти, якi проводитиме Український 

мистецький фонд iменi Володимира Івасюка). Обидва МТ мають рекламну 

частину з низкою аксiологiчних, заохочувально-позитивних сугестивних 

складникiв (епiтети, позитивно-оцiннi дiєслова, розмовно-побутова фразеологiя iз 

семантикою високого ступеня ознаки), як-от: А тепер – гарна новина. Нам 

щастить на друзiв журналу. Спонсором нашого конкурсу виступило акцiонерне 

товариство «МЕРИДІАН»  – правонаступник київського виробничого об’єднання 

iменi С. П. Корольова. Продукцiя цього пiдприємства популярна як в Українi, так 

i за кордоном. Ще б пак! Адже це єдине в Українi й провiдне у країнах колишнього 

Союзу пiдприємство з багаторiчним досвiдом розробки та виготовлення 

електронно-розрахункових частотомiрiв... 

А якi радiоприймачi пропонують – очi розбiгаються!). 

Висловлення на позначення дiлових якостей виробництва, технiчних 

характеристик реалiй надають МТ певного авторитету, офiцiйного забарвлення: 

Сувенiрний «Меридiан-Ф» з УКХ дiапазоном, малогабаритний «Меридiан РП-

314» з довгими та середнiми дiапазонами. «Меридiан РП-303»  – єдиний у 
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державi серед радiоприймачiв 3-го класу [...] Бо тут розробили i впровадили у 

виробництво новинку – «Меридiан РП-249» – багатохвильовий радiоприймач з 

двома УКХ дiапазонами. 

По-новому у зв’язку з додатковими манiпулятивними стратегiями 

конкурсного ДРМТ використано емоцiйно-експресивнi можливостi розмовного 

синтаксису в тiй частинi, де зазначають спосiб заохочення – призи, пор.: Оце 

сюрприз-подарунок до Нового року! А поки що заохочувальнi призи вiд спонсора 

конкурсу – акцiонерного товариства «Меридiан»  – радiоприймачi – 

найактивнiшим учасникам цьогорiчного конкурсу: Олександрi Іванiвнi 

СЛУЩЕНКО iз села Новодмитрiвка, що на Херсонщинi. 

Прощання-заохочення до листування в мiмiкризованих конкурсно-

рекламних текстах мають емоцiйнiшi складники, посилену завдяки повтору 

функцiю присудкових словоформ у наказовiй формi: Сподiваємося, високоякiснi 

радiоприймачi «Меридiан» є гарним подарунком-сюрпризом вам, шановнi друзi 

журналу, вiд редакцiї та колективу АТ «Меридiан». Слухайте улюбленi мелодiї, 

i хай пiснi популярних артистiв допомагають долати вам життєвi 

труднощi! 

Так само на основi тексту дiлового iнтерв’ю формуються конкурснi 

ДРМТ-розiграшi з географiчною тематикою [дет. див.: 137, с. 304]. 

На сторiнках журналу «Жiнка» ще з 1950-х рр. органiзовували професiйнi 

конкурси (на кращу трактористку, кращого механiзатора, доярку i под. – 

трудiвницю). У наш час МТ з медiатопiком ‘професiйний конкурс’ модифiкувався 

у конкурсний ДРМТ-рекламу самого журналу на тлi актуалiзацiї соцiально-

професiйної цiнностi – професiя листоноша («Конкурс листонош!» (Ж, 06, 11)). 

Такий МТ не потребує розгорнутої розповiдi про журнал, а тому склад його 

частин менший: власне конкурсний ДРМТ (Увага конкурс: мiнiмальна кiлькiсть 

передплат на журнал «Жiнка» на І пiврiччя 2007 року – 30 абонементiв. 

Документом про участь у конкурсi, який слiд надiслати до редакцiї журналу до 

30 грудня ц. р., має бути офiцiйна довiдка поштового вiддiлення зв’язку, завiрена 

печаткою, та абонементи (їхнi копiї); прикiнцева частина-заохочення (На 
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листонош, якi досягнуть найкращих результатiв, чекають 5 комплектiв призiв – 

електрообiгрiвачi виробничого об’єднання ВАТ «Каховський завод 

електрозварювального обладнання». Тож, до роботи, непосидючi, невтомнi нашi 

листоношi!); прощання-заохочення з бажальною модальнiстю (Бажаємо успiхiв i 

дякуємо за плiдну спiвпрацю!). 

У другiй половинi 1990-х стали популярними конкурси краси. Якщо такi 

конкурси актуалiзують ЛІЦ зовнiшностi жiнки, потреби у красi i доглядi, то 

конкурснi ДРМТ з кулiнарною тематикою («Печу, печу хлiбчик» (Ж, 13, 4), 

«Таємницi забутих страв» (Ж, 05, 1)) – вiтальнi та україноцентричнi ЛІЦ, що 

наявні у зачинах, преамбулах до конкурсного МТ, де викладають його основнi 

iнтенцiї – щоб не втратився колорит нацiональних страв, щоб не забулися 

українськi давнi рецепти, призабутi традицiї приготування i пригощання. 

Останнi двi частини – заохочувальна та адресна – типовi, пор.: Ви вже роздобули 

якiсь давнi рецепти українських страв?! Тодi хутчiш надсилайте до редакцiї 

журналу «Жiнка» у рубрику «Із бабусиної кухнi». Не забудьте вказати своє iм’я 

та прiзвище, адресу, а також iнформацiю: якими саме стравами славиться 

ваша мiсцина, вiд кого записали рецепт, яку назву мала ця юшка чи салат у 

давнину? 

4.2.2.5. МЖ «анкета». Такий рiзновид МТ уналежнюють до пресових. 

Анкетування – це насамперед метод збирання соцiологiчної iнформацiї. Натомiсть 

у журнальному виданнi його, на нашу думку, варто розглядати i як один iз ДРМТ, 

що активно використовується у публiцистицi не лише з метою подальшого 

факсування анкетних даних, але й з метою залучення широкої аудиторiї читачiв 

журналу до опосередкованого iнтерактивного спiлкування. 

Початок анкетування читачiв як форму опитування, реалiзацiї 

манiпулятивної стратегiї офiцiйного дискурсу влади пов’язуємо з 70-ми рр. ХХ ст. 

У цей самий час формуються анкети й у лiнгвоформатi гри. Вiдмiннiсть їх навiть 

пов’язана з мiсцем розмiщення в журналi. Перший рiзновид МЖ «анкета» – на 

початку номера, iгровi анкетнi ДРМТ – на його останнiх сторiнках. 
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МЖ «анкета» з вираженою манiпулятивною стратегiєю має характерну 

передмову – iнформацiю про партiйний захiд i потребу пiдвищувати рiвень 

соцiальної i полiтичної вiдповiдальностi жiнки на виробництвi, яка насичена 

притаманними таким текстам полiтичними та економiчними ЛІЦ, як-от: 

Грудневий Пленум ЦК КПРС в числi актуальних проблем дальшого розвитку 

народного господарства поставив важливе завдання по активному залученню у 

науково-технiчний прогрес жiнок. [...] щоб жiнка – робiтниця, технiк, iнженер, 

як спецiалiст, вiдповiдала рiвню сучасного технiчного розвитку країни, щоб 

виявляла творчу iнiцiативу, оволодiвала знаннями, квалiфiкацiєю, 

необхiдними для дальшого пiдвищення продуктивностi працi i якостi 

продукцiї (РЖ, 70, 8). 

Другий складник тексту – iнтенцiя до обговорення з притаманним 

сугестивним компонентом (iнтимiзоване звертання – подруги): Ось до розмови 

про це i запрошуємо вас, подруги. 

Третiй складник – анкета (1. Коли ви прийшли на виробництво, з чого 

починали i яку спецiальнiсть здобували?; 5. В чому полягає ваш внесок у 

дострокове виконання п’ятирiчки? тощо). 

Четвертий – пропозицiя до листування: Вiдповiдi на цi важливi питання 

просимо надсилати на адресу редакцiї з помiткою «Анкета». 

Лiнгвоформат анкетних ДРМТ, що виходили пiзнiше, складається з таких 

частин: 1) звертання до аудиторiї: Шановнi читачi! (РЖ, 73, 9); Шановнi жiнки 

(РЖ, 78, 9); 2) iнформацiя про комунiкативну iнтенцiю: Редакцiя журналу 

«Радянська жiнка» має намiр; просимо вiдповiсти на кiлька запитань (РЖ, 73, 9); 

3) власне анкети як перелiку запитань: 1. Ваш вiк? 2. Чи давно передплачуєте 

журнал? 3. Хто ще з членiв родини читає наш журнал? 4. Назвiть журнальну 

рубрику, за матерiалами якої слiдкуєте регулярно. 5. Ваша професiя (РЖ, 73, 9); 

Яку домашню роботу виконуєте ви? Що з господарських справ роблять члени 

вашої сiм’ї? (РЖ, 78, 11); 1. Якi риси характеру молодої дружини ви б назвали, за 

образним висловом поета, «цеглинками щастя»? (РЖ, 85, 2); 4) висловлення 

прохання про форму спiлкування: Просимо заповнити анкету i надiслати на 
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адресу редакцiї (РЖ, 73, 9); Просимо заповнити анкету i надiслати до редакцiї 

(РЖ, 78, 11); Отже, чекаємо на вашi вiдповiдi, якi в одному з наступних номерiв 

журналу прокоментує психолог (РЖ, 85, 2); Чекаємо листiв. Не «причiсуйте» їх, 

будь ласка, хай у них усе буде, як у життi. Вашi розповiдi прокоментує психолог 

(Ж, 98, 3); 5) подяка: Вдячнi за увагу (РЖ, 73, 9). 

МТ-анкета може мати лише заохочувальну мету i специфiчну композицiю 

– форму дiлового документа-формуляра з перелiком позицiй офiцiйного запиту, 

що його органiзовує журнал, як-от анкета учасницi конкурсу «Мiс «Жiнка»-99» 

(Ж, 99, 5). 

Інтерактивна iнтенцiя анкетних ДРМТ закладена й у передфiнальних 

клiше зi вставними словами, частками з уточнювальною модальнiстю, що 

спонукають до «внутрiшньо ословленої читачем» вiдповiдi, тобто образу 

вiдповiдi: Поки що досить запитань, правда? (РЖ, 75, 11); На перший раз 

запитань вистачить, чи не так? (РЖ, 85, 2); На цьому зупинемось, гаразд? (Ж, 

98, 2). Таку iнтенцiю, а також адреснiсть повiдомлення увиразнюють 

iнтимiзувальнi присвiйнi займенники – ваш, наш, особові займенники ти, Ви. 

Крiм того, що актуально для МТ, анкетнi ДРМТ мають подальший вiдгук: 

на основi проведених опитувань видавництво органiзовує публiцистичнi 

аналiтичнi статтi, як-от на анкету «Я маю друга. Вiн класний хлопець» (Ж, 98, 3) – 

вiдгук «Я маю друга. Вiн класний хлопець» (Ж, 98, 6). У передмовi журналiст 

вiдзначає цей зв’язок зi словами вдячностi: «Спасибi вам, дiвчата, що так 

зацiкавлено вiдгукнулися на анкету», а далi у стилiстицi аналiтичної публiкацiї 

ословлює соцiокультурнi (iнтелектуальнi, моральнi, психологiчнi) оцiнки 

результатiв анкетування, що насиченi ЛІЦ, пов’язаними з сучасним 

публiцистичним образом молодої малодосвiдченої жiнки: у ваших листах, на 

жаль, так багато помилок i таких прикрих, що вiдразу виникає запитання: як же 

ви вчите рiдну українську мову? Ту, якою написанi вашi вiдповiдi, навiть 

суржиком не назвеш. Це якийсь новий отруйний гiбрид...; поповнюйте свої 

знання, адже настане час, коли треба буде вiддавати; жiнка повинна вмiти 

мовчати; каже менi, що я красива й розумна. Менi нiколи не обридає це слухати; 
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на зауваження щодо грамотностi – не ображайтесь. Учiть мову. Фiзику – теж. 

Опановуйте комп’ютер, коли є бодай якась можливiсть. Фах має неабияке 

вiдношення до щастя. Згоднi? Отже, iнтерактивнiсть МЖ «анкета» спричинює 

їхню модифiкацiю в публiцистичнi жанри статей, МТ-мiркувань i под., їхнiй 

перехiд до публiцистичного різновиду контенту журналу «Жiнка». 

4.2.2.6. МЖ «тест». Такi ДРМТ стали актуальними у виданнях 1990-х рр. 

Вони утворили з часом окрему рубрику «Для любителiв тестiв». Основний 

медiатопiк – психологiчний стан, психотип жiнки («Не ставай рабинею кохання» 

(Ж, 99, 7), «Йдемо на побачення» (Ж, 99, 6), «Чи задоволенi ви собою?» (Ж, 01, 6); 

«Млява кицька чи...» (Ж, 98, 6)), проблеми виховання дiтей («Який тато, такий 

син» (Ж, 98, 4)), здоров’я («Таємницi сну» (Ж, 09, 5)) тощо. Для тестiв у жiночих 

журналах характерна манiпулятивна функцiя, що закрiплюється трьома 

комунiкативними кроками: 1) iнтимiзацiя з використанням особових 

займенникiв; 2) соцiальна оцiнка жiнки (привабливiсть, сексуальнiсть, 

психологiчний тип i под.); 3) апеляцiя до прецедентних iмен, а також сугестивна, 

що виявляє психологiчну готовнiсть до певної соцiальної ролi, органiзаторська 

функцiя, що структурує дозвiлля адресата за допомогою вербалiзованих ходiв 

самого процесу тестування, гедонiстична функцiя, яку пiдкрiплюють фото, 

малюнки, таблицi математичних обрахункiв [274, с. 135-138]. Крiм того, 

актуалiзувалася мода на самоаналiз i вирiшення у такий спосiб своїх 

психологiчних проблем: Певно, не можна знайти людину, котра б нiколи не 

скаржилася на поганий сон. Це стало нiби модною пошестю (Ж, 09, 5). 

Традицiйний лiнгвоформат тексту: 

1) обґрунтування медiатопiка (Йдучи на побачення, ви... (Ж, 99, 6); А якщо 

сина виховує розумна, любляча, самовiддана мама? Однобiчне сiмейне життя все 

одно негативно позначається на психiцi дитини (Ж, 98, 4); 

2) тестовi запитання зi шкалою оцiнювання (Отож, за кожну ствердну 

вiдповiдь на нижче поданi запитання матимеш 1 бал, за кожну заперечну – 0 

балiв. 1. Якщо ти самотня, це для тебе жахливо? 2. Вважаєш: життя без 

партнера неповноцiнне? (Ж, 99, 7);  
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3) вiдповiдi на тест: Якщо балiв не бiльше, нiж 2: у тебе iз ним усе гаразд! 

Якщо – 3: подолай у собi принаймнi безпiдставнi ревнощi (Ж, 99, 7); А ТЕПЕР 

ПІДРАХУЙМО ОЧКИ!: а) менше 15: ви його не любите. І не треба обманювати 

нi його, нi себе... (Ж, 99, 6). 

На вiдмiну вiд МЖ «кросворд», «анкета», а також МТ-вiкторин, 

iнтерактивнiсть тестових ДРМТ виражена не в iнтенцiї подальшого спiлкування, 

а в пропозицiйнiй модальностi (пiдрахуйте, пiдрахуймо очки, запишiть собi очко 

за кожну ствердну вiдповiдь на запитання), у модальностi вибору, ситуативнiй 

варiантностi, що має певнi типи, передбаченi шкалою оцiнювання результатiв 

тестування (за моделлю ‘якщо – то’). 

В українськомовному журналi «Жiнка» гедонiстична функцiя, як одна iз 

зазначених iз ряду зреалiзованих (манiпулятивна, сугестивна, органiзаторська), в 

аналiзованому ДРМТ має свою специфiку – вона вiзуалiзована лише за 

допомогою фотографiй (якщо текст розташований на обкладинцi) i математичних 

таблиць для проведення обрахункiв балiв у тестi. 

4.2.2.7. МЖ «вікторина». Цей рiзновид ДРМТ орiєнтований на 

проведення опитування, що, на вiдмiну вiд анкетування, становить певну гру: 

якщо у МТ-кросвордi слова вписуються у певнi форми, то вiкторина вимагає 

лише правильної вiдповiдi на поставленi запитання i має iнтенцiю до зацiкавлення 

певною темою.  

Як i наведенi вище ДРМТ, МТ-вiкторина невеликий за обсягом i має чiтку 

структуру: 1) назву з формулюванням медiатопiка: «Вiдгадайте, що за птах?» 

(Ж, 99, 2); 2) вказiвку на авторство вiкторини: Її запропонувала наймолодшим 

учасникам конкурсу наша юна читачка Оля ОЛІЙНИК, восьмикласниця Київської 

СШ №8, член гуртка «Юний зоолог» Іван РУДЕНКО (Ж, 99, 2); 3) текст iз 

завданнями: 1. На весь лiс горить «лiхтар»  – на соснi сидить... 2. Хвiст серпом, 

голова – гребiнцем. 3. Спереду – шильце, позаду – вильце, зверху – синє сукно, 

знизу – бiле полотно i т. iн. (Ж, 99, 2); 4. Фiльм, знятий за романом 

М. Чуковського (РЖ, 81, 10); 4) додаткове завдання вiкторини: Вiдгадали? А 

тепер зведiть докупи першi букви перших двох вiдповiдей i останнi – останнiх 
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двох. Отримаєте назву пернатого, якого Мiжнародне Товариство охорони 

птахiв оголосило «Птахом року – 99». Що ви знаєте про нього? (Ж, 99, 2); 5) 

текст-заохочення: Переможець вiкторини – автор найцiкавiшої розповiдi про 

цього птаха – буде нагороджений безкоштовною путiвкою на один iз лiтнiх 

мiсяцiв до табору «Юний натуралiст» (Київ) (Ж, 99, 2); Нагорода за правильнi 

вiдповiдi – цiкава книжка (РЖ, 81, 10). 

Як i iншi ДРМТ, вiкторина – це iнтерактивний жанр: вiн має продовження 

у наступних номерах вже у формi замiтки, для якої притаманнi клiше: Як ви 

пам’ятаєте, друзi, ми пропонували вiдповiсти... (РЖ, 82, 1). 

ДРМТ-вiкторини, як i тестовi ДРМТ, реалiзують манiпулятивну, 

гедонiстичну, органiзаторську функцiї жiночого МТ. 

4.2.2.8. МЖ «астрологічний прогноз». Цi ДРМТ увiйшли в мовну 

практику ЗМІ приблизно у 90-тi рр. минулого столiття, розширивши коло МТ 

адресно-довiдкового контенту. Деякi дослiдники пов’язують функцiонування цих 

МТ насамперед з манiпулятивною функцiєю текстiв, загалом запитуваних у 

перiод дозвiлля [274, с. 121]. На нашу ж думку, для квалiфiкацiї ДРМТ 

«астрологiчний прогноз» треба враховувати ще й те, що:  

1) цей мiкрожанр ДРМТ дає саме iнформацiю i нове знання, яке сприймає 

читач як дозвiльні, пов’язує їх з повсякденно-побутовими потребами. На користь 

цiєї думки можна ознайомитися iз твердженнями фахiвцiв, якi зауважують, що 

навiть побiжне знайомство з астрологiчним текстом розширює кругозiр 

(пізнавальна функція);  

2) це фактично модифiкований науковий текст у науково-популярну 

iнформацiю (популяризаторська функцiя). 

Українськомовнi гороскопи та магiоскопи, опублiкованi впродовж 

останнiх 13 рокiв (з 1992 р. в журналi «Жiнка»), мають не лише т. зв. тематичнi 

назви на зразок «Гороскоп на квiтень», але й образнi, поетичнi назви: «Магiчною 

рукою накреслений сюжет» (Ж, 99, 12), «Не зривайте зоряних вуалей» (Ж, 99, 8), 

«Ходить за вами везiння» (Ж, 99, 5), «Запалить свiчу радостi» (Ж, 07, 4), 

«Жовтневi тихi передзвони» (Ж, 07, 10), «Розкошуйте в обiймах травня. 
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Наснажуйтесь його силою» (Ж, 06, 5), «Добра звiстка в гостi» (Ж, 07, 3) i под., що 

засвiдчує прагення жінок до естетичних цiнностей, для яких створенi цi ДРМТ.  

ДРМТ «астрологiчний прогноз» рiзниться вiд iнших ДРМТ щодо лексико-

семантичного, фразеологiчного, синтаксичного лiнгвоформату. Його основу 

складає наукова (спецiалiзована й астрономiчна, медична, психологiчна) лексика, 

а саме: 

1. Лексика на позначення понять астрологiї та магiї: 

а) захiдної системи астрологiї, а саме: назви планет Сонячної системи (Але 

планети сприятимуть йому в усiх починаннях (Ж, 99, 1); Революцiйний Уран 

переверне все ваше життя: ймовiрнi переїзд, змiна мiсця працi, а також серйознi 

змiни в сiмейних стосунках (Ж, 92, 6)); назви знакiв зодiаку – Телець, Водолiй, 

Риба, Овен, Близнюки (Близнята), Лев, Скорпiон, Терези, Водолiй, Дiва, 

Козерiг, Стрiлець – та їхнi графiчнi символи, зокрема: Жiнки-Близнюки дуже 

вiдданi дружини й намагаються свiй дiм зробити надiйним захистком вiд 

усiляких життєвих негод (Ж, 98, 5);  

б) понять китайської астрологiї (Яким буде цей рiк? Що нам, Пiвням, 

Собакам, Драконам, Тиграм чекати вiд нього? Отож, про Свиню i її рiк (Ж, 94, 

12)); 

в) атрибутiв магiчних ритуалiв, стихiй, талiсманiв (Запалiть жовту 

свiчку вдячностi тим, хто вас любить (Ж, 07, 4); Стихiя Вiтру винесла вас на 

затишний острiв (Ж, 07, 4)); 

г) назви каменів: Каменi Сонця: хризолiт, алмаз, з ним зв’язанi також 

гiацинт, авантюрин, рубiн, гелiотроп, хризопраз. Каменi Мiсяця: опал, адуляр 

(мiсячний камiнь), з ним зв’язанi аквамарин, берил, перли, корал (Ж, 95, 12). 

2. Астрономiчна лексика: 

а) небесні світила: У справах i настроях людей теж вiдбуваються змiни, 

про якi краще розкажуть зорi (Ж, 07, 10); Зiрки рекомендують спокiйно, без 

поспiху й емоцiй, розiбратися в справах, не полишаючи поза увагою дрiбниць (Ж, 

12, 1);  
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б) назви мiсяцiв: Другий мiсяць осенi не такий сентиментальний, як 

вересень (Ж, 07, 10); Квiтень – мiсяць динамiчний, трудовий i метушливий (Ж, 

12, 1). 

3. Медична термiнологiя та лексика психологiї: Бо, оскiльки ви 

обертатиметеся в товариствi ексцентричних i впливових людей – що завжди, 

як танець на вулканi, – то можливий вибух (Ж, 92, 6); Тiльки не будьте занадто 

вiдвертими з оточуючими (Ж, 07, 4); Слiд уникати жирної їжi, яка викликає 

розвиток атеросклерозу. Овни схильнi до iнсультiв, до яких призводить 

звуження та блокування судин мозку. Тому їм не можна курити, оскiльки 

тютюн викликає спазми судин (Ж, 95, 5). 

Для стилiстики ДРМТ важливе значення мають також деякi морфолого-

синтаксичнi складники:  

1. Числiвники, назви перiодiв часу: 22 серпня 1998 року (сонячне 

затемнення) можете раптово закохатися – знову вулкан! (Ж, 98, 7); В першiй 

декадi, найiмовiрнiше з 4 по 7 квiтня, можливi неприємностi (Ж, 09, 4).  

2. Займенники, що виконують важливу функцiю iнтимiзацiї тексту, 

посилення його адресностi, iндивiдуальностi, як-от: Вам надають права, але не 

без обов’язкiв – намагайтеся вирiшити багато (необхiдних) дрiбних справ i 

стосовно ваших конкретних планiв i мiражних проектiв (Ж, 99, 8); Внаслiдок 

порушення внутрiшньої гармонiї ви можете бути надмiру войовничими й ваше 

звичне запитання у свого партнера: «А як ти хочеш?» може змiнитися на: «Я 

так хочу» (Ж, 99, 5).  

3. Дiєслова особливо актуалiзованi як провiдники манiпулятивної тактики 

(наказовi форми, дiєслова з модальнiстю умовностi, бажаностi). Найвиразнiше це 

постає у структурi речень: у синтаксисi умовної, бажальної, допустової 

модальностi: Якщо ви зробите акцент на кар’єру, то на вас чекає великий успiх! 

(Ж, 99, 1); Доведеться виконати великий обсяг рутинної роботи, але користь вiд 

цього очiкується чимала (Ж, 12, 1); Не сидiть, склавши руки, намагайтеся 

здолати перешкоди, котрих буде вистачати (Ж, 09, 4). 
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 4. Актуалiзованi вставнi конструкцiї, що засвiдчують стилiстику 

мiркування, приблизнiсть певних прогнозiв, їхню умовнiсть: Можливо, вже з 

травня 1996-го доведеться утримувати найближчих людей (Ж, 95, 2); Є 

труднощi з дiтьми (особливо, якщо народилися вони в 1964–1968 рр.) 

(Ж, 09, 12); Та, на жаль, це лише напiвмiстичний мiраж ваших фантазiй (Ж, 07, 

4). 

Саме розмовна (Має лицарський характер, їм можна повнiстю 

довiритись, бо нiколи вас «не продасть» i не обдурить (Ж, 94, 12); Хороший час 

для вирiшення своїх «закордонних» проблем i стосункiв з iноземцями (Ж, 94, 2)), 

побутова (Мiнеральна сiль Рака – фторид кальцiю. Його брак може спричинити 

варикозне розширення вен, ослаблення м’язiв, руйнування зубiв i ослаблення зору. 

Найкращi джерела цього мiнералу – молоко, сир, йогурт, капуста, крес-салат, 

гарбуз, цибуля, апельсини, лимони, жовтки яєць, iзюм та житнiй хлiб 

(Ж, 95, 5)) лексика i фразеологiя (1995 року роботи – непочатий край (Ж, 97, 6); 

Запасайтеся терпiнням, бо знайдеться багато тих, хто «буде учити вас жити» 

(Ж, 07, 10); Та Овни повиннi пам’ятати, що доля прихильна до людей дiяльних i 

активних, до тих, хто не чекає з моря погоди, а шукає вихiд iз будь-якого 

становища, творчо пiдходить до справи (Ж, 99, 1); Пiдстелити соломку не 

вдасться, просто не варто нервуватися (Ж, 12, 1); Пам’ятайте: «Чим вище 

злетиш, тим болячiше падати» (Ж, 99, 8)) мають провідне значення для 

популяризацiї наукової iнформацiї, допомагаючи доступно, з акцентом на 

невимушенi оцiнки, поширенi й усталенi у повсякденнiй мовнiй свiдомостi, 

подати iнформацiю про матерiальнi, психологiчнi, фiзичнi процеси, що їх очiкує 

читач. 

Людина як суб’єкт прогнозування постає у лiнгвоформатi ДРМТ 

«астрологiчний прогноз» по-рiзному. Насамперед як носiй класифiкацiйної ознаки 

за принципами подiлу людей в астрологiї (назви знакiв зодiаку переносяться на 

назви людей за часом їхнього народження, за темпоральною ознакою), далi – як 

носiй соцiальної ознаки, отже, хоч i не дуже широко, але використовуються назви 

людей за соцiальними професiйними ознаками: ...можлива пiдтримка друзiв чи 
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високопоставлених осiб; Службовцi зiткнуться iз непорозумiнням колег 

(Ж, 09, 4); Зокрема, боржники можуть не виконати своїх зобов’язань, а з iншого 

боку, тi, кому виннi ви, будуть вимагати дотримання домовленостей (Ж, 12, 1); 

Для вирiшення потрiбних вам питань ви можете залучити своїх 

високопоставлених знайомих, багатих таємних покровителiв, iнiцiативних 

братiв-сестер (Ж, 99, 12) i т. iн. Стилістично навантажені в МЖ «астрологiчний 

прогноз» i онiми як актуалiзатори прецедентностi образiв, iмен, властивостей 

їхнiх носiїв: ...i нарештi в 1999 р. у вас не залишиться нiчого спiльного з образом 

Попелюшки (Ж, 98, 12); Список акторiв-чоловiкiв (Кабанiв) можна продовжити: 

Ален Делон, Марчелло Мастроянi, Сергiй Столяров (Ж, 94, 12). 

Україноцентризм – це не визначальна риса гороскопiв та магiєскопiв, 

астрологiчних прогнозiв, хоча такi приклади є. Вони ситуативно зумовленi: До 

свята Великодня приготуйте строкатих крашанок (Ж, 07, 4). 

Натомiсть у центрi системи тлумачень, пояснень подiй певного перiоду 

(року чи мiсяця) – образ жiнки. Журнальний контент зберiгає ЛІЦ (епiтетнi 

характеристики), пов’язанi з загальною оцiнкою жiнок за належнiстю до знакiв 

зодiаку, як-от: 

жiнка-Овен: темпераментна, романтична, закохана, може видаватися 

холодною i байдужою. Проте часто це – гра, бо вона обдарована актриса, 

мiнлива, чарiвна, суперечлива. Здатна тримати мужчин у постiйному 

напруженнi, здебiльшого весела й життєрадiсна, багатьом здається i 

безстрашною; 

жiнка-Телець: романтична, уперта, сентиментальна. Вона емоцiйна, та 

ви зробите помилку, якщо не поцiнуєте її розуму. Вона практична, не iдеалiстка, 

не вiрить у платонiчне кохання, любов для неї iснує лише в парi з фiзичним 

потягом. Вона хороша коханка, вiддана, незрадлива, може бути iдеальною 

дружиною; 

жiнка-Близнюк: вона прекрасна спiврозмовниця, дотепна, хвилююча, вмiє 

слухати мужчину i виявляти цiкавiсть до його проблем Складна, бентежна, 
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весела, вона може пiддаватися похмурому настроєвi, бути невпевненою у собi. 

Хоча жiнка-Близнюк чутлива та нiжна, її часто вважають холодною (Ж, 95, 12). 

Дослiдники вiдзначають, що ключовими словами у ДРМТ «астрологiчний 

прогноз» є родина, здоров’я, кар’єра, любов, грошi, освiта [274, с. 121]. За нашими 

спостереженнями, цей перелiк в українськомовному виданнi для жiнок 

сконцентрований на  ЛІЦ (праця, гроші, кохання, здоров’я, родина, кар’єра, добро, 

щастя, успіх, радість, мода, краса [див. дет.: 137, с. 318-319]) з вiдповiдними 

ситуативними поясненнями: ПРАЦЯ. Рiк розпочнеться й завершиться чудово. У 

вас буде маса iдей – одна оригiнальнiша за iншу. Багата уява дасть змогу 

показати себе з кращого боку. Починаючи з квiтня, вас, можливо, очiкує 

просування по службi та пiдвищення платнi. Але будьте обережними в кiнцi 

червня та на початку липня, так само як у вереснi й жовтнi (Ж, 07, 12); ГРОШІ. 

Витрати цього мiсяця значно перевищать прибутки, тому будьте 

ощадливими. Можливi непродуманi, iмпульснi витрати, про котрi згодом 

будете жалкувати (Ж, 09, 4); КОХАННЯ. На вас, очевидно, очiкує сильне 

захоплення. І хоча iз сiчня по березень вашi поривання залишаться без вiдповiдi, 

все змiниться в другiй половинi року (Ж, 07, 12); Навеснi 1993 року бережiться 

стрiл Купiдона (Ж, 95, 2); РОДИНА. 1995 року зiрки радять добре сидiти в сiдлi 

(робота) i не розпорошуватися на контакти поза сiм’єю (Ж, 96, 2); Берiть у свої 

руки управлiння домом (Ж, 06, 2); МОДА, КРАСА. Народженi пiд цим знаком 

першими вiдгукуються на нове в модi, завжди знають, що, де i як носити. 

Перевагу вiддають яскравим, соковитим кольорам. Особливо полюбляють 

червоний, рiдко коли одягають речi з блiдих, невиразних тонiв (Ж, 92, 10). 

Отже, ДРМТ «астрологiчний прогноз» хоч i не займає провідне мiсце на 

шпальтах журналу «Жiнка», але як текст, орiєнтований безпосередньо на людну, 

виявляє вагомi для цього журналу ЛІЦ, засвiдчує їх посилення у новiтнiй час в 

iсторiї цього видавничого проекту. 

4.2.2.8. МЖ «сонник». Цей рiзновид ДРМТ увiйшов в адресно-

довiдковий контент також у 90-х рр. ХХ ст. Основнi стильовi функцiї МТ 

«сонник» – гедонiстична, iнформацiйна, констатацiйна. Такi МТ ставали 
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провiдниками знань з фольклору, етнокультури, тому певною мiрою вони 

вiдзначенi україноцентризмом у системi ДРМТ, оскiльки знайомлять з 

уявленнями про символiзм, наприклад, тваринного свiту: Вовк. Сниться вовк – 

якийсь ворог гострить ножi чи копає яму. Сняться вовки – злодiї. Вуж — муж. 

Як вуж сниться дiвчинi, то це чоловiк, залицяльник (Ж, 92, 5); матерiального 

положення людини: Одяг. Коли сниться, що гарно вбраний, люди хвалять, а як 

сниться, що ходиш обiдраний, люди судять. У бiлому себе бачити – захворiєш! 

Сниться, що вбраний у червоне: дiвчинi – хтось свататиме, жонатим – сором 

(Ж, 92, 7); предметiв побуту: Гребiнець. Присниться, то цiй людинi скоро буде 

дорога. Дзеркало. Як присниться дзеркало дiвчинi – наречений; молодицi – 

перемiна в її житті  (Ж, 92, 7). 

Автор цих публiкацiй фольклорист Микола Дмитренко – фахiвець у галузi 

символознавства, а тому пiдготовленi ДРМТ «сонник» вiдбивають певну 

сходинку у пiзнаннi побутової народної культури українства. 

 

4.2.3. Медiатексти довiдкового різновиду субконтенту  

Цi МТ орiєнтованi на задоволення широкого кола потреб: пiзнавальних, 

iнтелектуальних, повсякденно-побутових (забезпечення побуту), вiтальних, 

соцiальних (групових, етичних, гендерних) тощо. Тому й класифiкацiя таких МТ 

не може бути простою. На нашу думку, варто диференціювати МТ довiдкового 

різновиду субконтенту як: 

1) власне довiдковi МТ (ВДМТ) з жорстким лiнгвоформатом як без 

iнтерактивної iнтенцiї – таблицi, календарi, схеми, iнструкцiї, анонси, так і з 

вираженою у певних ситуацiях iнтерактивнiстю, що характерно для ВДМТ 

«кулiнарний рецепт»; 

2) коментарнi довiдковi МТ (КДМТ) – огляди, коментарi, анонси, 

журнальнi констатацiйнi рецензiї на книжки, журнали, а також новi кiнофiльми, 

театральнi вистави, новинки технiки; 

3) науково-популярнi довiдковi МТ (НПДМТ) – консультацiї, поради 

(матерiали з медицини, освiти, будiвництва, агрономiї, права тощо), створенi як 
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самими спецiалiстами, так i отриманi вiд них у виглядi iнтерв’ю, вiдповiдей на 

листи читачiв журналу, а отже, з iнтерактивною iнтенцiєю. Цей рiзновид МТ 

близький за стильовими функцiями до МТ офiцiйно-дiлового різновиду контенту. 

Натомiсть категорiйне значення ‘офiцiйнiсть’ у них знiвельоване або зведене до 

мiнiмуму (рiзноманiтнi консультацiї спецiалiстiв). 

4.2.3.1. Власне довідкові медіатексти. Цей рiзновид МТ охоплюють 

пiзнавальна, органiзаторська, констатацiйна стильовi функцiї, що в кожному 

конкретному випадку можуть бути доповненi й розширенi у процесi входження 

певного МТ у лiнгвокультурологічний контент жiночого журналу «Жiнка». 

4.2.3.1.1. МЖ «презентація формату видання». Цей МЖ має ознаки 

довiдково-технiчного мiкрожанру, оскільки мiстить довiдкову офiцiйну 

iнформацiю про творчий колектив спiвавторiв видання i його зовнiшнiй формат. 

У ньому репрезентовано формальнi ознаки видання: перелiк складу редколегiї 

журналу (головний редактор, члени редколегiї, технiчний, художнiй редактор та 

коректор, наприклад, у 1960-х рр.: Головний редактор: Н. А. ПРИХОДЬКО. 

Редакцiйна колегiя: І. ВІЛЬДЕ, М. В. ГНАТЕНКО, Т. М. ГОЛЕМБІЄВСЬКА, 

В. І. ЗБОРОВСЬКА, О. С. КОНІГЕЛЬ, О. О. НАЛИВАЙКО, Н. К. ЧЕРНЕНКО 

(заступник головного редактора), Г. С. ШИЛО, Л. О. ШУШУРІНА), адресу 

редакцiї (Київ-47, Брест-Литовський проспект, 94); її телефони; iнформацiю про 

технiчнi характеристики рукопису (Зам. 06426. Здано до набору 20. XII. 1968 р. 

Пiдписано до друку 20.I.1969 р. 2 папер. аркушi, 4 друк. аркушi + 2 аркушi 

додаткiв. Умовн. друк. арк. 4. Обл.-вид. арк. 6,5. Формат паперу 60-90
1
/4. Тираж 

1 300 000) (РЖ, 69, 2).  

Цей формально-структурний каркас не має ознак звичного тексту, а 

репрезентує реквiзити конкретного видання. Щоправда, зберiгає важливу для 

журналiстикознавства та iсторiї лiтературної мови iнформацiю про постатi 

фахiвцiв, якi його готували у великi промiжки часу. Отже, iнформацiя про 

редколегiю несе певною мiрою i лiнгвокультурну iнформацiю, адже в iсторiї 

української лiтератури вiдомi iмена письменниць Ірини Вiльде, Любовi Забашти, 

якi своєю працею робили певний внесок й у вироблення лінгвокультури 
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інформування в журналі «Радянська жінка», в утвердження редакторських i 

загальнолiтературних норм 50–60-х рр. минулого столiття. Нинiшнiй час 

позначений тим, що в редакцiї журналу працює письменниця Наталiя Околiтенко 

як автор науково-художнiх, публiцистичних текстiв (з 1999 р. веде кiлька рубрик). 

4.2.3.1.2. МЖ «календар». За словниковим визначенням, календар – це 

‘довiдкова таблиця або книжка з послiдовним перелiком усiх днiв року за 

мiсяцями й поданням iнших вiдомостей, пов’язаних з цими днями’ [ВТССУМ, 

с. 411].  

У контентi журналу «Жiнка» засвідчено традицiйнi рiчнi календарi 

(нерiдко вони виконували, крiм утилiтарної, рекламно-сугестивну функцiю за 

рахунок додаткових засобiв оформлення МТ рiчного календаря – графiчних, 

фотозображень), а з 1990-х рр. почали друкуватися народнi та церковнi календарi, 

що репрезентують не лише загальнолюдськi ЛІЦ, але й ЛІЦ, притаманнi культурi 

українського народу вiдповiдно до його побутових i духовно-релiгiйних традицiй 

i обрядiв. Текстовi особливостi ВДМТ «календар» ще цiлком не описанi. Не 

викликає заперечень думка, що, наприклад, український народний календар є 

культурним текстом [261]. 

Крiм, як вже вiдзначено, традицiйного рiчного календаря, наприкiнцi 

минулого столiття почали друкувати ВДМТ «народний календар». Кожний iз них – 

це МТ, у якому основний медiатопiк – подiї певного мiсяця. ВДМТ «народний 

календар» у журналi «Жiнка» поєднує послiдовний перелiк днiв мiсяця з 

вiдповiдною народною церковною подiєю. Складається такий МТ зi вступної 

частини (за матерiалами публiкацiї «Народний календар» (Ж, 92, 8), де:  

1) зазначають народнi назви мiсяця: (щодо вересня) А ще його називали 

хмурень, ревун, зоревник, багрянець;  

2) дають загальну характеристику пори року, змiн у природi: Осiнь нiби 

нагадала, що лiту настав час вiдпочивати. На деревах з’являється жовтий лист, 

а на галявинах ще квiтують трави. Теплої осiнньої пори зацвiтають буркун, 

золотушник, петрiв батiг, брат-i-сестра; 
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 3) наводять перелiк народних прикмет: Пiзнє опадання листя – буде 

сувора й довга зима. Якщо листя берези почне жовтiти з верхiвки – буде рання 

весна, жовтiє знизу – пiзня. Журавлi летять високо – осiнь буде довгою. 

Власне календар – це послiдовна довiдкова (описова) iнформацiя про 

характер подiї певного дня: 17-го Богородицi Неопалимої Купини. Її вважають 

захисницею вiд пожеж i блискавок. Та водночас Неопалима Купина може й 

розгнiватися, посилаючи вогонь, грiм, камiння, як Ілля- пророк. Селяни молились, 

прохаючи захистити дiм i худобу (Ж, 92, 5). У цiй частинi на деякi коментарi 

накладається додаткова iнформацiя як авторитетний аргумент – цитата з вiдомого 

джерела, наприклад, з книги О. Воропая «Звичаї нашого народу». 

Стилiстичним маркером уналежнення таких текстiв до народних 

календарiв є: клiше на зразок як у народi кажуть; поняттєвий епiтет український 

у значеннi ‘народний’: Тому в народi кажуть: «Зоря зорi руку подає». А ще: 

«Якщо у червнi частi зiрницi – буде гарний урожай»; А українська назва — 

червень, тобто червоний, рум’янець року (Ж, 92, 5). 

Для лiнгвоформату ВДМТ «народний календар» характерна лексика на 

позначення мiсяцiв, розмовно-побутова лексика (назви мiсяцiв, звичаїв, обрядiв), 

а також односкладнi синтаксичнi конструкцiї з дiєсловами-присудками 

узагальнювальної семантики на зразок: 2-го – Тимофiя. Закiнчують садити льон 

(Ж, 92, 5); У деяких регiонах ще сiяли льон, тому в народi Олену прозвали 

льоносiйкою; Виходили в поле, щоб подивитися на жито й пшеницю, просили в 

Бога гарного врожаю. А ще давали худобi хлiба, щоб добре плодилася (Ж, 92, 5), а 

також безприсудковi, умовно-наслiдковi конструкцiї (Якщо першi два днi ллє – 

увесь мiсяць сухий; Вечiрня райдуга – на гарну погоду, ранкова – на негоду (Ж, 94, 

5). Загалом речення небагатослiвнi, з констатацiйною модальнiстю, а деякi 

(безсполучниковi) з iнтерактивною iнтенцiєю: Достигла суниця. Зважте: до 

останньої ягiдки не треба зривати (Ж, 92, 5). 

У ВДМТ «православний церковний календар» текстова частина 

складається з довiдкової таблицi з послiдовними числовими вiдомостями i 

назвами церковних подiй: Жовтень. 14 ср. 27 Мчч. Назарiя, Гервасiя. Святошi. 15 
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Чт. 28 Прп. Євфимiя. Сщмч. Печерськ. 16 Пт. 29 Мч. Лонгина Сотника. К.-

печерськ. (Ж, 92, 12) i под. 

4.2.3.1.3. МЖ «схема та інструкція». Цей рiзновид ВДМТ давно 

увiйшов у структуру контенту видання «Жiнка» – з 1969 р., коли почали 

друкувати МТ-iнструкцiї в рубрицi «Мода». ВДМТ «схема та iнструкцiя» – це 

знаковi тексти культури побуту жiнки, оскiльки контент журналу «Жiнка» завжди 

був насичений схемами з крою та шиття, вишивання, в’язання тощо. Схема – це 

‘трафаретна формула зображення, образ предмета у спрощеному виглядi; план 

побудови чого-небудь’ [ВТССУМ, с. 1321]. Інструкцiя – це ‘зiбрання вказiвок, як 

виконувати що-небудь’ [ВТССУМ, с. 400]. 

ВДМТ «схема та iнструкцiя» розмiщенi в рiзних рубриках «Краса i 

затишок» (з 1992 р.), «Шиємо самi» (Ж, 99, 10), «Тим, хто вмiє в’язати» (Ж, 93, 6), 

«Текстиль для дому» (Ж, 06, 9), «Клопоти вересневi» (Ж, 06, 9). 

Основний текстоформат ВДМТ «схема та iнструкцiя» забезпечують такi 

складники МТ:  

1) перелiк необхiдних матерiалiв та iнструментiв, розмiр одягу, для 

виготовлення якого ця інформація призначена: На цю сукню потрiбно 10 

клубочкiв iрису або ж iнших бавовняних ниток та спицi №2,5. Розмiр – 46-й;  

2) технiчнi умови виконання роботи – щiльнiсть в’язання, основнi 

вiзерунки, спосiб виконання i под.: Силует сукнi утворюється чергуванням трьох 

вiзерункiв (мал. 1, 2 i 3) та резинки 1x1; Щiльнiсть в’язання – 3,5 петлi i 3,4 ряди 

в 1 см;  

3) схема послiдовного виконання роботи: ПЕРЕД І СПИНКУ в’яжiть за 

викройками (мал. 4 i 5), чергуючи вiзерунки. Скiс унизу виконуйте частковим 

в’язанням. Починати зручнiше з додаткової нитки, щоб потiм вiдкритi петлi 

пришити петельним швом до оборки. ОБОРКУ в’яжiть панчiшною в’язкою 

часткового в’язання;  

4) схема збирання виробу та умови завершення: Далi слiд вiдпрасувати 

оборку i пришити до низу сукнi. Широкий край оборки обв’яжiть гачком (Ж, 92, 

8). 
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Цi самi складники ВДМТ можуть вiддiлятися бiльш чiтким розподiлом на 

пiдрубрики: Розмiр 20х20 см; Для виготовлення потрiбно...; Виконання 

роботи: ... (Ж, 95, 4); Вимiри: ... ; Крiй: ... ; Шиття: ... (Ж, 06, 9); Необхiднi 

матерiали ... ; Послiдовнiсть роботи: 1... 13... (Ж, 07, 9). 

Цiлком органiчним для лінгвокультурологічного контенту жiночого 

журналу є й текстоформат ВДМТ «схема та iнструкцiя» у виглядi розповiдi з 

використанням невимушених оцiнок, пiдказок: Зрозумiло, знадобляться олiвець, 

лiнiйка, ножицi звичайнi й фiгурнi (краще обирати зигзаговi та з лезом, що має 

дрiбнохвилясту форму). Стануть у пригодi рiзнi декоративнi елементи (сонечка, 

жучки, метелики); трафарети зiрочок, сердечок можна зробити самостiйно (Ж, 

12, 7). Для таких МТ цiлком органiчними постають i кiнцiвки-побажання: Хай 

щастить. Удачi вам! (Ж, 06, 12) i т. iн. 

Текстоформат ВДМТ «схема та iнструкцiя» для вишивання, створення 

простого швейного виробу дещо спрощений i може полягати лише в короткому 

додатку до основного складника цього рiзновиду МТ – власне схеми, на зразок: 

Нашим маленьким читачкам пропонуємо пошити фартушок з аплiкацiєю (на 

малюнку 1 клiтинка дорiвнює 2 см). Вiн може стати гарним подарунком не лише 

братику чи сестричцi, а й знайомим. Шиючи такi дрiбнички, дитина здобуває 

першi навики в рукодiллi (Ж, 99, 5) i под. Примiтно, що видавництво пiдтримує 

iнтерактивнi маркери – короткi клiше-свiдчення листування з читачами, що 

надсилають цi схеми для опублiкування. 

Через ВДМТ «схема та iнструкцiя» в широкий обiг входила вiдповiдна 

лексика галузей легкої, швейної промисловостi, прикладного мистецтва, а саме: 

назви тканин: А для блуз-топiкiв наберiть легку шовкову тканину (Ж, 99, 4); 

ниток: На цю сукню потрiбно 10 клубочкiв iрису або ж iнших бавовняних ниток 

(Ж, 92, 8); кольорiв: Для цiєї моделi потрiбно: А – 200 г синтетичних блискучих 

ниток свiтло-кремового кольору (можна замiнити iрисом), В – 50 г букльованих 

ниток iз кольоровими буклями, С – 30 г синтетичної пряжi бiлого кольору 

(можна замiнити синтетичним мохером), Д – 100 г пухнастої синтетичної 

пряжi темно-кремового кольору (Ж, 93, 6); силуетiв, стилiв: Сукня приталеного 
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силуету (Ж, 07, 1); Особливостi офiсно-дiлового стилю (Ж, 06, 9); числiвники на 

позначеннi розмiрiв, номерiв устаткування, обладнання: Матерiали та 

iнструменти – бiсер «рис», дрiт мiдний гнучкий дiаметра – 0,25 мм (Ж, 06, 12); 

лiтернi та числовi умовнi позначення для прочитання схем: А – довжина сидiння; 

Б – ширина сидiння (Ж, 06, 9); Кругова (французька) технiка – схеми 1, 2 (Ж, 06, 

12); назви процесiв виробництва одягу, прикрас, iграшок: Викроїти прямокутник 

з основної тканини – деталь «А» (Ж, 06, 9); Для виготовлення подушки визначте 

радiус бiчних сторiн (Ж, 07, 3); вiзерункiв: Ми розглянули спосiб 

«настелювання»; Провести голку попiд виконаний ранiше хрестик (Ж, 03, 4); 

Пелюстки i листки можуть бути виконанi в технiцi паралельного плетiння 

(схема 1) (Ж, 06, 12); Смужка. Клiтинка. Цi узори моднi завжди (Ж, 09, 1); 

частин одягу: Пряма спiдниця з блискавкою у шлiцi, що дає за бажанням 

можливiсть змiнювати довжину одягу (Ж, 06, 9), а також виробнича лексика: 

Наберiть 70 петель додатковою ниткою, пров’яжiть кiлька рядiв i потiм 

основною ниткою частковим в’язанням в’яжiть перший клин, пров’яжiть 20 

рядiв, додайте лiворуч укороченi ряди (Ж, 92, 4); А ще пам’ятайте, декiлька 

«протяжок» пiд одним хрестиком робити не можна (Ж, 03, 8). 

Аналiзованi МТ вiдбивають рiзнi ЛІЦ, зокрема: соцiально-економiчнi 

(«Зв’яжемо сукню, звичайно, якщо дiстанемо нитки... А таки дiстанемо!» 

(лексема дiстати/дiставати вживається у значеннi ‘3. Здобувати, вiдшукувати 

що-небудь, долаючи труднощi’ [ВТССУМ, с. 228]) (Ж, 92, 8); естетичнi: Батькам 

хочеться, щоб їхня дитина виглядала вродливою та елегантною. Костюм, який 

пропонуємо, думаємо, сподобається багатьом юнакам (Ж, 06, 5); комфорту, 

затишку, вiтальностi: Верхнiй одяг цього сезону осiнь/зима 2008–2009 тiшить 

рiзноманiттям. Глобальне потеплiння вносить свої корективи навiть у ринок 

одягу (Ж, 08, 9); Але хоч би якою вправною кулiнаркою ви були, на кухнi повинно 

бути затишно. Тому гарна господиня обов’язково повинна мати кухоннi красивi 

рушники, серветки, зручнi прихватки (Ж, 13, 4); виховання дітей: Залучайте до 

роботи дiтей! Зовсiм неважко навчити дитину елементарним навичкам 

плетiння (Ж, 07, 9). 
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ВДМТ «схема та iнструкцiя» залежно вiд рiзновиду виробу, для опису 

процесу виготовлення якого вони створюються, мають i ЛІЦ, що увиразнюють 

україноцентризм матерiалу (Походження витинанки сягає у глиб вiкiв. Ще у давнi 

часи свої оселi прикрашали виготовленими зi шкiри виробами козаки, жителi 

Пiвночi (Ж, 07, 3); Першими витинанками в Українi були паперовi пiдкладки для 

печаток – кустодiї (Ж, 07, 3)). 

ВДМТ «схема та iнструкцiя» – це джерело пiзнання процесу розширення 

словника української лiтературної мови, адже саме через публiцистичнi науково-

популярнi МТ в широкий узус входять новi назви, як-от: флористика [ВТССУМ, 

с. 1326] (Ж, 95, 7), бiсероплетiння (Ж, 06–07), майстер-клас [СУМ (2012), с. 1226] 

(Ж, 06, 5), витинкарство (Ж, 07, 3), енкаустика [ВТССУМ, с. 264] 

(ЕНКАУСТИКА. Це живопис гарячими восковими фарбами, а рiзновидом 

енкаустики є воскова темпера, що вiдзначається яскравiстю i соковитiстю 

фарб. У цiй технiцi виконано чимало ранньохристиянських iкон. Зразок цiєї 

технiки – образ Христа Пантократора (VI столiття), який знаходиться в 

Синайському монастирi (Ж, 12, 4). 

З 2000-х рр. у контентi журналу з’явилася рубрика «Урок», присвячена 

навчанню у виготовленнi рiзноманiтних виробiв уручну. Вже з тих пiр 

традицiйною стала пiдназва «майстер-клас» як синонiмiчна замiна ранiше 

усталеної номiнацiї для позначення процесу навчання. Редактори журналу 

використовують традицiйну для свого контенту модель посилення iнтерактивної 

iнтенцiї: друкують у формi передмови своєрiдний запит для довiдкової iнформацiї 

– лист читача, як-от до статтi «Тюльпан з бiсеру» (Ж, 09, 1): Дорога редакцiє! Я 

передплачую журнал «Жiнка» вже дуже багато рокiв. Особливо цiкавлять уроки 

майстринi Лiдiї Ігнатенко. Опишiть, будь ласка, як виготовити квiти з бiсеру. 

Буду вам дуже вдячна. З повагою Павлина Спiвак iз села Телешiвка 

Рокитнянського району Київської областi. 

Для лiнгвоформату такого уроку характернi безсполучниковi речення, 

речення з дiєсловами у наказовiй формi 2-ї ос. мн., винесенi, як належить мовному 

жанру iнструкцiя, на початок синтагми: Наберiть на середину дроту 38 бiсеринок, 
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скрутiть кiнцi в два оберти, а 8 верхнiх бiсеринок закрутiть теж в петлю. 

Зробiть три таких петлi, з’єднайте їх разом, скрутiть на 2–3 оберти. Можна 

обрiзати по одному дроту, щоб зробити тоншою загальну «нiжку». Розташуйте 

3 петлi у виглядi трикутника, а маленькi петлi на вершинi вигнiть назовнi. Деякi 

ВДМ «схема та iнструкцiя» будуються на реченнях з присудками у формi дiєслiв у 

наказовiй формi 1-ї ос. мн.: Перевертаємо роботу i плетемо 8 см; Дiлимо нитки 

ланцюжкiв навпiл (Ж, 07, 9). Але акцент на процесi, що його називає дiєслово, 

залишається ключовим для цих ВДМТ.  

4.2.3.1.4. МЖ «кулінарний рецепт». ВДМТ «кулiнарний рецепт» на 

матерiалi українськомовного жiночого видання досі не був об’єктом дослiдження 

[див. дет.:  148]. Хоча такий лiнгвокультурологiчний та лiнгвожанровий аспект 

стає доволi продуктивним для вивчення в його уснiй (поширення за останнi 

десять – п’ятнадцять рокiв телевiзiйних та радiошоу з кулiнарною тематикою) та 

писемнiй (видання збiрникiв рецептiв, використання таких текстiв у 

композицiйнiй структурi друкованих ЗМІ, створення прозових творiв, т. зв. 

кулiнарної прози, есе) формi. Це зумовлює виокремлення гастрономiчного 

дискурсу в сучасних медiа й обґрунтування мотивацiї кулiнарного буму. Мовний 

жанр «кулiнарний рецепт» вивчають в аспектах фольклористики, зокрема й 

компаративної (Л. А. Месеняшина [160]), iсторiї мови (Г. С. Москалюк [167]), 

функцiональної стилiстики (П. П. Буркова [22]), жанрології (А. Г. Шиліна [274, с. 

114-120]). Ці тексти забезпечують реалізацію побутових потреб жiнок [274, с. 96, 

114].  

ВДМТ «кулiнарний рецепт» має жорстку модель жанру [47, с. 186], а 

також лексико-граматичнi ознаки iмiтацiї наукового стилю, риси iнтимiзацiї, 

засоби апеляцiї до прецедентних феноменiв, опертя на невербальнi засоби – 

вiзуальнi кiнеми [274, с. 114-115]. Цей рiзновид ВДМТ полiфункцiональний: вiн 

виконує манiпулятивну, сугестивну, iнформацiйну, рекламну та гедонiстичну 

функцiї, а також функцiю транслятора гендерного стереотипу [274, с. 114-120]. 

Такi МТ публiкуються вiд 50-х рр. ХХ ст. i дотепер. Основні рубрикатори 

жанру – номiнацiї Кулiнарiя та Смачного. 
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За лексико-семантичними та синтаксичними ознаками такi МТ мають 

ознаки належностi до науково-популярного пiдстилю.  

По-перше, нерiдко рубрика має вступне узагальнення – лiд, в якому 

йдеться про поживнi властивостi певних продуктiв, що пов’язане з використанням 

бiологiчних, хiмiчних, сiльськогосподарських, медичних термiнiв, 

загальнонаукових книжних висловiв, сполук, наприклад: Молоко i молочнi 

вироби є найбiльш поширеними продуктами в харчуваннi. Вони i вiдзначаються 

високою поживною цiннiстю (РЖ, 95, 4). Такi вступнi статтi виконують, крiм 

iнформацiйної, i рекламну стилiстичну функцiю. 

По-друге, у ВДМТ «кулiнарний рецепт» використовують числiвники на 

позначення точної або приблизної кiлькостi продуктiв, необхiдних для 

приготування страв, їхньої ваги, маси, розмiрiв (товщина, висота, дiаметр) виробу 

i под., для означення температурного режиму. Точнi показники зближують мову 

жанру з науковою (напр.: На 500 грамiв м’яса – 400 г щавлю, 200 г моркви, 

петрушки, цибулi, по 2 столовi ложки масла i борошна; Тiсто добре вимiшують, 

розкачують завтовшки в 2–3 мм). Висловлення на позначення приблизної 

кiлькостi або їхнi перифрастичнi замiнники – це знаки розмовно-побутової 

культури приготування страв, апеляцiї до практичного досвiду кулiнара, пор.: 

Борошна, скiльки вбере (РЖ, 65, 7); Запiкати в не дуже гарячiй печi чи духовцi 

(РЖ, 60, 10) i под. Таку саму семантику приблизностi створює iмiтацiя паузи-

обдумування, позначена трьома крапками, як-от: Опiсля зробiть «наполеон»: шар 

баклажанiв, шар сумiшi, шар кабачкiв. І – в духовку хвилин... на 40. Формула за 

смаком, на смак – це також апеляцiя до повсякденно-побутового досвiду 

господинь: Сiль — за смаком, перець – на смак. 

Розмовнi зменшувально-пестливi форми iменникiв iнтимiзують ВДМТ 

«кулiнарний рецепт», пор.: 2 столовi ложки молока, 1 чайну ложечку цукру; 

Готове тiсто покласти у формочку, змазану маслом. 

ВДМТ «кулiнарний рецепт» має ознаки, спiльнi з директивно-

iнструктивним жанром (офiцiйно-дiловий стиль), оскiльки для нього характерне 

опертя на односкладнi речення з дiєсловом-присудком у формi 1-ї, 2-ї та 3-ї ос. 



 253 

мн. теперiшнього часу наказового чи дiйсного способу: Рiпчасту цибулю 

нарiзуємо кружальцями, складаємо у нагрiту над кастрюлею мисочку, солимо, 

залишаємо постояти близько 1,5 години (РЖ, 78, 5); Полийте заправкою, 

зробленою з 300 гр. майонезу, ложечки готової гiрчицi, ложечки оцту 

(РЖ, 82, 10); Шпинат чистять, миють, кладуть у каструлю, заливають 

невеликою кiлькiстю води, тушкують до готовностi, протирають крiзь сито, 

додають розмочений у молоцi й розтертий разом iз сирими жовтками й цукром 

пшеничний хлiб, сiль, розiгрiте вершкове масло i все добре перемiшують (РЖ, 76, 

5). 

Засвідчено приклади використання у такiй самiй функцiї iнфiнiтива, що 

поєднуються з iншими названими формами: Пiдсмажити одну велику цибулину. 

Вiдварити накруту два яйця, дрiбненько порiзати й змiшати. Вiдварити 

картопляне пюре, добре зцiдити, додати масло або смалець, два яйця, хто 

любить, можна поперчити й сформувати невеликi кульки, вкладаючи в кожну 

трохи цибулi з яйцем. Крокети обкачати в борошнi, вмочити у збите яйце, 

запанiрувати в сухарях i обсмажити (Ж, 99, 4). 

Дослiджуваному мовному матерiалу iнколи автори надають ознак 

iнтерактивної iнтенцiї. Цю функцiю iмiтатора виконують лiди на зразок: Як 

коптити окорок, – питає читачка нашого журналу Надiя Бойко з села Іванiвка 

Узинського району на Київщинi (РЖ, 55, 3); Читачка журналу просить 

розповiсти, як приготувати чебуреки кримськi (РЖ, 65, 6) тощо. Вони, як видно 

з прикладiв, мiстять характернi формули-зацiкавлення читачiв, що приєднуються 

до висловлень на означення пiдтем рубрики.  

Крiм означених, ВДМТ «кулiнарний рецепт» має стереотипнi структурно-

композицiйнi ознаки iз характерними клiше-формулами. 

Як правило, текст починається з опису послiдовностi дiй i процесiв, що 

треба виконувати для отримання виробу, зазначення кiлькостi продуктiв, 

необхiдних для виконання цих операцiй (на зразок: Змiшати 3 яєчних жовтки з 

0,5 склянки молока, додати сiль, цукор, соду, помiшуючи, всипати борошно, 

влити розтоплене вершкове масло, добре розмiшати, додати молоко та збитi в 
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пiну бiлки й ще раз обережно перемiшати знизу вгору. Випiкати млинчики 

тоненькими, на попередньо розiгрiтiй сковорiдцi, змащенiй олiєю. Готовий 

млинець, не знiмаючи зi сковорiдки, скласти вчетверо).  

Інколи композицiя ВДМТ «кулiнарний рецепт» має жорсткiшу модель, i в 

нiй актуалiзують узагальнювальну семантику безсполучникового складного 

речення (Приготування: вiдварену капустину розберiть на листочки, з кожного 

зрiжте потовщення. Рис одварiть до пiвготовностi). 

Другою (факультативною) може бути репрезентативна частина, де 

зазначають спосiб подавання страви: Подавати з медом (Ж, 02, 4). 

Третя (вона ж може бути першою) – перелiк продуктiв для виробу. У цiй 

частинi можуть використовуватися такi моделi: «на N чогось – NN конкретних 

продуктiв» (На 250 г борошна: 2,5 склянки молока, 3 яйця, 2 ст. ложки 

вершкового масла, олiя – для змащування сковороди, сiль – за смаком); «для N – 

NN конкретних продуктiв» (Для тiста: 500 г борошна, 8 яєць, 250 г масла, 

дрiбок солi. Для вершкового крему: 650 г цукру, 750 г масла, 3 яйця, 450 г молока, 

20 г вина, ванiлiн на смак); «набiр продуктiв» (Набiр продуктiв: квасоля – 1 

склянка, картопля – 3 шт.); «потрiбно» (Потрiбно: середня капуста, склянка 

рису, 4 великi морквини, 2 цибулини). 

ВДМТ «кулiнарний рецепт» у складi певних рубрик можуть об’єднуватися 

за прагматичними критерiями. З-помiж них основний – часовий промiжок у роцi. 

Так, для рубрик, що створюються у вересневому номерi, характерна назва По 

гриби, навеснi, коли заохочують до споживання зеленi, з’являються назви Веснянi 

страви, Зелений стiл, Вiтамiни на стiл тощо. Назви рубрик заохочують до 

гостинностi в повсякденнiй культурi (Приходьте на голубцi; На гостину до тещi). 

Аналiз ВДМТ «кулiнарний рецепт» у контентi жiночого журналу 

засвiдчив його традицiйнiсть, виробленiсть типологiчної структури й 

архiтектонiки. У структурi цього ВДМТ сполучаються лексико-семантичнi й 

синтаксичнi складники, що сприяють комбiнуванню в ньому директивної, 

репрезентативної, оцiнної та дескриптивної функцiй. Окремi модифiкацiї в МТ 

пов’язанi з варiантнiстю композицiйної структури, формул вiдмежування частин 
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директивно-iнструктивного тексту ВДМТ «кулiнарний рецепт». Вияв авторського 

«я» в аналiзованому ВДМТ низький, натомiсть адреснiсть (вживання особових 

форм дiєслiв, спонукальних зворотiв, словосполучень iз семантикою мети, 

призначення, спрямування до кого-, чого-небудь тощо) яскраво виражена й 

жанрово зумовлена. 

4.2.3.1.5. МЖ «побутова порада». Подаючи побутовi поради, 

журналiсти видання створюють анонiмнi МТ-узагальнення (рубрики «Молодiй 

господинi», «Господарськi поради», «Юним господиням – у записник», «Азбука 

молодої господинi», «Щоб було смачно», «Домашнiй текстиль», «Природа лiкує», 

МТ «Радимо», «Всього кiлька порад...»). 

Основний лексичний склад ВДМТ «побутова порада» – побутовизми-

назви предметiв хатнього вжитку, особистого гардеробу, речовин, посуду, 

городини, фруктiв, дiй та процесiв, характерних для ведення домашнього 

господарства. 

Для лiнгвоформату ВДМТ «побутова порада» характернi такi 

морфологiчнi ознаки, як уживання дiєслiв у 3-й ос. мн. теперiшнього часу 

дiйсного способу, уживання дiєслiв у формi iмператива, що входять у синтаксичнi 

структури з iнтенцiєю нейтрального спонукання [265, с.171-173] (Вiзьмiть собi за 

правило прасувати ввечерi, а не вранцi (РЖ, 85, 10); Подбайте про вiльний пiдхiд 

до плити (РЖ, 78, 11); iнфiнiтива, односкладних неозначено-особових речень, 

номiнацiй з бажальною модальнiстю, за допомогою яких основний акцент у таких 

МТ-замiтках переноситься на процесуальну ознаку як бажану, єдино правильну: 

Ще одне правило. Взуття намагайтеся почистити одразу, коли повертаєтеся з 

вулицi (РЖ, 85, 10); Паркетну пiдлогу протирають суконкою або старим 

трикотажем. Мити її треба теплою, але не гарячою водою, бо гаряча вода 

може розчинити клей, яким з’єднанi дощечки одна з одною (РЖ, 61, 9); Салатний 

комплект складається з ложки й виделки з широкою ручкою i короткими зубцями 

(РЖ, 67, 10). 

Актуалiзацiя складнопiдрядних речень мети, з умовно-допустовою, 

причиново-наслiдковою, з’ясувальною семантикою: Щоб черевики не 
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пропускали вологу, змажте їх по швах лляною чи рициновою олiєю або сумiшшю 

воску i жиру в рiвних частинах (РЖ, 69, 9); Всi знають, що брати їжу з блюда 

собi або й сусiдовi по столу своєю ложкою чи виделкою не гiгiєнiчно i нетактовно 

(РЖ, 67, 10). 

ВДМТ «побутова порада» може мати лiнгвоформат рецепта приготування 

чого-небудь, наприклад, замазки для вiкон, лосьйону для обличчя. У такому разi 

мiмiкризований МЖ «побутова порада» включає в себе складник з використанням 

дiєслiвних засобiв створення офiцiйно-директивної iнтенцiї, числiвникiв, 

позначень кiлькостi чого-небудь, як-от: Приготувати її неважко. Насамперед 

просiюють дрiбний пiсок. Потiм беруть одну частину борошна i змiшують її з 

трьома частинами пiску (РЖ, 61, 12); Липовий. Сумiш – по 2 ч. л. звiробою, ягiд 

ялiвцю, м’яти липового цвiту, чаю – залити склянкою окропу. Застосовувати 

при схильностi до одутлостi (Ж, 02, 12). 

4.2.3.1.6. МЖ «народні прикмети». ВДМТ «народнi прикмети» 

актуалiзувалися у 1990-х рр. i зберiгають по сьогоднi сталий лiнгвоформат як МТ 

з варiантами назви «Народнi прикмети», «У царствi народних прикмет». Оскiльки 

рубрику веде мистецтвознавець, фольклорист, то вiн виступає авторитетним 

джерелом україноцетричного знання (М. І. Дмитренко). Як i ВДМТ «календар», 

ВДМТ «народнi прикмети» роздiлений на сегменти за порядком днiв мiсяця i 

пов’язаних з ними народними назвами церковних свят (17 грудня – Варвари; 

Андрiя, Спиридона Сонцепоклонника, Введення тощо). Цi мiкротексти 

розгортаються за допомогою синтаксичних структур: пiдрядних речень з 

причиново-наслiдковою семантикою (Якщо в груднi на Варвари болото, то буде 

зима красна, як золото), складних безсполучникових речень з причиново-

наслiдковими вiдношеннями мiж їх частинами (Дерева в iнеї – врожай на 

фрукти). Деякi з таких синтаксичних структур – сталi звороти-сентенцiї (паремiї) 

на зразок: Який Данило – такий травень, Снiг на полях – зерно в засiках (Ж, 06, 

12). 

ЛІЦ цих ВДМТ є номiнацiї явищ природи (Коли 3 грудня пiде снiг, то 3 

червня пiде дощ), сільськогосподарських прикмет (На полях снiг хвилястий – буде 
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хлiб рясний; Тихий i безвiтряний день – на врожай садовини), якi становлять 

основу прадавнiх вiрувань, повсякденно-побутової культури i її пiдсистеми 

архаїчного мовомислення, мiфологiчного свiтосприйняття. 

Основний iнтенцiонал ВДМТ «народнi прикмети» пов’язаний з 

реалiзацiєю стильових функцiй – iнформувати, популяризувати (перелiку прикмет 

передує iнтенцiя нейтрального спонукання Варто запам’ятати), а також 

задовольняти гедонiстичнi потреби читачiв. 

4.2.3.2. Коментарні довідкові медіатексти. До складу КДМТ входять 

МТ, спрямовані на репрезентацiю культурної подiї, короткий її опис, огляд з 

визначенням проблематики й аудиторiї, якiй вона призначена. До КДМТ 

уналежнюємо МЖ «книжковий анонс, огляд, рецензiя», «театральний та 

кiноанонс, огляд, рецензiя». 

4.2.3.2.1. МЖ «книжковий анонс, огляд, рецензія» . Визначаючи 

книжковий огляд як один iз рiзновидiв КДМТ, виходимо з того, що огляд – це 

‘публiчне ознайомлення з чим-небудь (з метою оцiнки)’ [ВТССУМ, с. 658]. 

 Як вiдомо, книжка в серединi минулого столiття була чи не єдиним 

джерелом писемної iнформацiї (разом з газетно-журнальними виданнями), яка 

забезпечувала не лише задоволення естетичних потреб, але й була джерелом 

утвердження офiцiйного дискурсу влади, окнижнення норм спiлкування. Книжцi 

надавалася велика роль у вихованнi i формуваннi свiдомостi людини, зразкового 

способу життя i мислення, а тому в аналiзованому контентi цей предмет – одна з 

цiнностей, що репрезентована через систему анонсiв, оглядiв, коментарiв. Книжки 

репрезентували найбiльш активно у 1950–1960-х рр., менше – у 1970-х, а далi 

вiдчутне зниження уваги до цього феномена культури на тлi появи КДМТ з 

iншими медiатопiками. 

ЛІЦ були закладенi вже у назвах статей, а саме: iдеологiчнi («Портрет 

народу» (РЖ, 56, 10)); пiзнавальнi (рубрики «Новi книги» – 1950–1960-тi, 

«Книжкова полиця» (1970-тi рр.), «На книжкову полицю» (1980-тi рр.); «Для 

наших дiтей» (РЖ, 56, 10)); присвяченi материнству, батькiвству («Для вас, 
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матерi» (РЖ, 65, 8), «Книга для батькiв» (РЖ, 58, 3)); гедонiстичнi й пiзнавальнi 

(«Як харчуються зiрки» (Ж, 05, 1)). 

Популярнi в 50-тi рр. ХХ ст. рубрики «Новi книги», «Новi книги виходять 

у свiт» репрезентували КДМТ-анонси. Це фактично були списки-перелiки 

анотацiй до книжок, якi побачили свiт у певних видавництвах. Типовий 

лiнгвоформат: поєднання бiблiографiчного опису зi стислою анотацiєю, пор.: 

Рильський М. Троянди й виноград. Новi поезiї. Київ. «Радянський письменник», 78 

стор. До збiрника ввiйшли вiршi, написанi пiд враженням поїздки поета в 

зарубiжнi країни («Афродiта Мiлоська», «Сiкстiнська Мадонна», «На 

концертi»). Кiлька вiршiв присвяченi видатним синам України – І. Франку i 

М. Кропивницькому (РЖ, 58, 2). 

Лiнгвоформат КДМТ-анонсiв мають i публiкацiї про новiтнi видання 

журналiв, якi ще побачать свiт, а тому у МТ активнi дiєслiвнi форми майбутнього 

часу: У «Споживачi» виступатимуть авторитетнi незалежнi експерти-

товарознавцi, юристи, вченi, якi на його сторiнках провадитимуть своєрiдне 

тестування товарiв щодо їхньої якостi, вiдповiдностi стандартам. У такий 

спосiб журнал здiйснюватиме щось на зразок всеобучу для споживачiв (Ж, 96, 

11–12). 

Окремi публiкацiї готувалися у формi оглядiв: пiд одним медатопiком 

об’єднувалася лiтература щодо проблем виховання дiтей, батькiвства. На вiдмiну 

вiд КДМТ-анонсу, цi МТ були розгорнутими, їхнiй лiнгвоформат передбачав, крiм 

наведення назви книжки та її автора, короткий коментар з характерними для мови 

публiцистики того часу iдеологiчними ЛІЦ, пор.: Серед книг, присвячених 

популяризацiї цього питання, привертають увагу «Рассказы для родителей» 

Софiї Волошиної, якi вийшли в Харкiвському
-
 обласному видавництвi. [...] Читач 

знаходить в них яскравi приклади вмiлого прищеплення дiтям любовi до працi, 

до сiльського господарства, до славного минулого нашої країни i до прекрасного 

сучасного (РЖ, 58, 3). Бiльш вираженi iдеологiчнi ЛІЦ в оглядах, коментарях, 

рецензiях книжок на суспiльно-полiтичну тематику [див. дет.: 137, с. 341-343].  
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4.2.3.2.2. МЖ «театральний та кіноанонс, огляд, рецензія» . 

Представники старшого поколiння пам’ятають, наскiльки кiно i театр були у 

серединi минулого столiття та i в його другiй половинi актуальними жанрами 

масового мистецтва. Вiдповiдно чiльне мiсце у журналах 60–70-х рр. минулого 

столiття посiдала рубрика «Новини кiно», лiнгвоформатом якої є КДМТ-анонс, 

огляд. 

КДМТ-кiноанонс має типову структуру:  

1) назва фiльму (може бути винесена як рекламна назва замiтки): «Дикий 

мед», «Родина Коцюбинських»; Фiльм «Голубий лiд» – про майстрiв фiгурного 

катання (РЖ, 70, 10);  

2) коротка анотацiя за моделлю «автор сценарiю, кiностудiя, режисер, 

актори, ролi, тема»: Цю картину створено на «Мосфiльмi» за сценарiєм 

українського письменника Леонiда Первомайського. В центрi подiй – 

фотокореспондент Варвара Княжич, що приїхала на фронт зняти вперше 

пiдбитий радянськими бiйцями фашистський танк «Тигр»;  

3) стислий опис одного з епiзодiв, вiдзначення жанрової своєрiдностi 

твору: «Дикий мед» – це фiльм-спогад. В гiрськiй ущелинi лежить у палатцi 

геологiв лiтня хвора Варвара Княжич i пригадує все своє життя: молодiсть, 

вiйну, перше кохання, прикру самотнiсть. Про суворi фронтовi буднi, про долю 

жiнки розповiсть ця картина (РЖ, 67, 12). Порядок цих частин довiльний. 

КДМТ-анонс театральної вистави має подiбну структуру [див. дет.: 137, 

с. 343-344]. КДМТ-рецензiя, огляд мають бiльш виражений публiцистичний 

струмiнь, тобто посилений оцiнний компонент у лiнгвоформатi МТ. Крiм цiєї 

ознаки, у текстоформатi рецензування увиразненi ключовi клiше, термiнологiя 

мистецтвознавства: автори люблять свого героя; основний конфлiкт фiльму 

розгортається; створив цiкавий образ; принципова творча перемога акторiв, 

режисера, драматурга; особливо вдалися драматурговi (РЖ, 73, 9). 

Основнi ЛІЦ, вiдзначенi у КДМТ-анонсах, оглядах кiно- та театральної 

продукцiї: жiнка-воїн, патрiот (А тут – жiнка в солдатськiй гiмнастьорцi, 

фронтовий фотокореспондент, але характер цiкавий для актриси, простий i 
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героїчний водночас (РЖ, 67, 12)); жiнка-активiстка (обрала шлях боротьби за 

щастя народу, всi свої сили вiддавала служiнню людям (РЖ, 70, 4)). 

Актуальнiсть таких МТ значно знизилася у 1980-х рр., на змiну 

мiкрожанрам КДМТ прийшли новi, зумовленi змiною тематики МТ, актуалiзацiєю 

iнших ЛІЦ, публiцистичних образiв. 

4.2.3.3. Науково-популярні довідкові медіатексти. Як вiдзначено 

вище, НПДМТ мають адресну (довiдкова iнформацiя для зацiкавлених читацьких 

кiл) та iнтерактивну iнтенцiю. З цими МТ пов’язанi iнформацiйна, виховна, 

органiзаторська, популяризаторська та iн. супровiднi (естетична, гедонiстична) 

стильовi функцiї. Усi НПДМТ мають соцiокультурне спрямування, що виражене в 

їхньому наповненнi ЛІЦ. 

4.2.3.3.1. МЖ «юридична консультація» . Упродовж майже шiстдесяти 

рокiв на сторiнках журналу функцiонують рубрики «Юридична консультацiя», 

«Юрист вiдповiдає»/«Вiдповiдає юрист», «Юрист консультує», «Поради юриста», 

«Вiдповiдаємо, консультуємо, радимо», «Консультуємо, радимо». У сучаснiй 

теорiї освiти поширення юридичних знань, правової iнформацiї через медiа 

пов’язують з процесом набуття «адвокацiйної, юридичної медiаграмотностi». 

Тобто мас-медiа включають у систему навчання, освiти, в якiй, вiдповiдно до 

нинiшнiх запитiв спiльноти, актуальними є питання обiзнаностi у сферi права i 

законностi. Саме такий орiєнтир закладений у лiнгвокультурний контент журналу 

«Жiнка» практично з кiнця 1950-х рр. 

Лiнгвоформат НПДМТ «юридична консультацiя» створюють: 

1) структурування МТ за такими складниками: 

а) назва статтi, що актуалiзує медiатопiк: «Про так званi фактичнi шлюбнi 

вiдносини» (РЖ, 59, 9), «Про нове цивiльне законодавство» (РЖ, 62, 5), «Майновi 

права подружжя» (РЖ, 72, 6), «Право на пiльги» (РЖ, 82, 2), «Право 

спадкоємства» (Ж, 02, 9) тощо. В останнi роки в контентi журналу засвiдчуємо й 

публiцистичнi назви статей правової тематики на зразок «Усе розкаже ... паспорт» 

(Ж, 14, 2); «Вiдстрочка. Для кого вона?» (Ж, 07, 10); 

б) констатацiйна частина 
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– формулювання проблемного питання, його вiдповiднiсть законодавству: 

За радянським сiмейно-шлюбним правом, лише шлюб, зареєстрований в органах 

загсу, породжує права i обов’язки подружжя. Вони дуже iстотнi i стосуються 

важливих життєвих iнтересiв людини: взаємної матерiальної допомоги пiд час 

непрацездатностi, права на частку майна, придбаного пiд час шлюбу, на 

успадковування та пенсiйне забезпечення в разi смертi одного з подружжя. [..] 

Вiдомо, що до 8 липня 1944 року визнавався не тiльки зареєстрований, а й так 

званий фактичний шлюб. Тому в законi спецiально передбачено, що особи, якi 

вступили у фактичнi шлюбнi вiдносини до 8 липня 1944 року, можуть оформити 

свої вiдносини реєстрацiєю шлюбу iз зазначенням в книгах загсу i в свiдоцтвi про 

шлюб строку фактичного спiльного життя (Ж, 59, 9); 

– констатацiя факту набуття чинностi важливого для громади закону чи 

пiдзаконного акта, постанови тощо з метою подальшого роз’яснення: У жовтнi 

1996 р. набрав чинностi Закон України «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН». Отже, 

ми зможемо практично реалiзувати надане нам Конституцiєю право 

звертатися... до органiв державної влади... (Ж, 97, 2); 

– практична рубрикацiя статтi за виокремленими проблемними 

питаннями: ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ (РЖ, 67, 5); 

в) iнтерактивна частина (виражена перманентно, залежно вiд настанови на 

iмiтацiю дiалогу, вiдгуку на запит читача): 

– соцiальний (читацький) запит щодо консультацiї на означену тему з 

використанням вiдповiдної дiєслiвної лексики (пише, просить, запитує) або 

питальних речень: У листi до редакцiї громадянка Я., яка клопоче державну 

пенсiю пiсля смертi чоловiка, з яким прожила у фактичних шлюбних вiдносинах 

понад 25 рокiв, пише: «У свiй час чоловiк не раз пропонував менi пiти до загсу i 

зареєструвати наш шлюб, але я вважала це зайвим i вiдповiдала чоловiковi: «Ми 

й так проживемо». Тепер, коли вiн раптово помер, органи соцiального 

забезпечення не призначають менi пенсiї тому, що я не маю свiдоцтва про шлюб» 

(Ж, 59, 9) i под. Наведений приклад застосування iнтерактивної iнтенцiї до 

консультування засвiдчують, що він змодельований журналiстом як медiйний 
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складник НПДМТ «юридична консультацiя»: журналiсти переструктуровують 

звернення, посилюючи офiцiйнiсть i документальнiсть, фактологiчнiсть (вказують 

iм’я та адресу дописувача); 

– створення публiцистичного образу проблемної ситуацiї (питальнi 

конструкцiї): Дитина занедужала. Мати залишається вдома. А як же бути з 

роботою на пiдприємствi чи в установi? Чи надають у таких випадках вiдпустку 

i на яких умовах? (РЖ, 67, 6). 

Характернi клiше на позначення автора звернення по консультацiю: у 

листi N пише/ питає/ запитує; дорога редакцiє, пише N / читачки просять..., а 

також клiше на позначення юридичної сутi звернення (клопоче державну пенсiю); 

г) власне консультативна частина: Допомога призначається комiсiєю при 

виконкомi районної (мiської) Ради депутатiв трудящих за мiсцем проживання 

сiм’ї вiйськовослужбовця i сплачується протягом усього перiоду служби 

(РЖ, 67, 5); Це значить, що земельна дiлянка може бути оформлена (Ж, 14, 5). 

Ця частина НПДМТ «юридична консультацiя» характеризується специфiчним 

уживанням неособових форм дiєслiв у офiцiйно-директивнiй формi (3-тя ос. 

однини/множини теперiшного часу); активним уживанням неозначено-особових 

речень; частин складних речень з головними членами iз з’ясувальною 

семантикою; 

2) фахова лексика i фразеологiя: а) назви законiв i законних актiв: 

Цивiльний кодекс УРСР; Основи цивiльного законодавства; Закон України «ПРО 

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»; б) назви державних установ: уряд, Кабiнет 

Мiнiстрiв; в) назви людей за способом i сферою дiяльностi, професiєю: 

громадянин; пiдсудний; подружжя; наймач; заповiдач; потерпiлий; дружина 

вiйськовослужбовця; роботодавець тощо; г) юридичнi поняття: фактичнi шлюбнi 

вiдносини; народний суд; сiмейно-шлюбне право; встановити факт перебування; 

цивiльне судочинство; заповiдати майно; потерпiлий вправi вимагати; позов; 

податкова пiльга, трудовлаштування; майнове право; стаття 

встановлює/вимагає; ґ) поняття i клiше офiцiйно-дiлової сфери: книга загсу; 

договiр житлового найму; дитячий заклад; лiкарняний лист; запроваджено 
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заходи щодо; скарга; рiшення; копiя; Постанова Кабмiну набрала чинностi з 1 

сiчня 2013 року тощо; д) цитати iз законiв i пiдзаконних актiв або переказування 

змiсту статей, покликання на документи: Стаття 5 Закону вимагає: «У 

зверненнi має бути зазначено прiзвище, iм’я, по батьковi, мiсце проживання 

громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозицiї, 

заяви чи скарги, прохання чи вимоги» (Ж, 97, 2); 

3) науково-публiцистичнi клiше: Оскiльки читача цiкавить правовий бiк 

питання, на цьому i наголосимо; Виконуємо просьбу читачок; Перед нами 

Кодекс про шлюб i сiм’ю; Досить цiкавий, на мiй погляд, такий момент. У 

частинi 4 статтi 7 зазначено: «Забороняється направляти скарги громадян для 

розгляду тим органам або посадовим особам, дiї чи рiшення яких оскаржуються» 

(Ж, 97, 2);  

4) розмовна лексика, усно-розмовний синтаксис, що використовуються у 

статтях-тлумаченнях нових законiв з метою удоступнення їхнього змiсту: От i 

виходить: якби ви не вказали у своєму листi дати, чи замiсть iменi та по 

батьковi за звичкою написали свої iнiцiали, то листа вам повернуть. 

Оформляйте, мовляв, як слiд. Поки ваше оскарження снує сюди-туди, мiсячний 

термiн збiгає (Ж, 97, 2); Тобто, благодiйною допомогою «перекривати» законнi 

платнi послуги не можна (Ж, 13, 9). 

НПДМТ «юридична консультацiя» насиченi певними ЛІЦ: правова 

цінність (Роботодавець зобов’язаний сприяти колишньому працiвнику 

(Ж, 13, 5)); соцiально-полiтична цінність (Обов’язки влади перевiряти, 

забезпечувати, вживати заходiв тощо (Ж, 97, 2)); етична цінність 

(Заслуговують громадського осуду чоловiк i жiнка, якi вступають у фактичнi 

шлюбнi вiдносини, коли один з них уже перебуває в зареєстрованому шлюбi 

(Ж, 59, 9)). 

Отже, аналiзований мiкрожанр НПДМТ засвiдчує сталiсть читацького 

зацiкавлення юридично-правовими питаннями, що насичують повсякдення 

адресної аудиторiї. За структурою цей НПДМТ виявляє варiативнiсть i 

пристосування до публiцистичного дискурсу, що потребує використання засобiв 



 264 

популяризацiї знання – оцiнна, розмовна лексика, усно-розмовний синтаксис 

деяких рiзновидiв МЖ «юридична консультацiя». Крiм того, МТ цього НПДМТ, 

насиченi спецiалiзованими зворотами, поняттями, виконують i функцiю 

юридичної медiаосвiти.  

4.2.3.3.2. МЖ «порада спеціаліста» . Цей МЖ об’єднує велику 

полiтематичну групу МТ, прочитання i засвоєння iнформацiї з яких задовольняє 

зацiкавлення науково-популярною iнформацiєю. Очевидно, поняття порада i 

консультацiя семантично близькi: консультацiя – це ‘1. Порада фахiвця з якого-

небудь питання’ [ВТССУМ, с. 450], порада – це ‘пропозицiя, вказiвка до дiї у 

якiй-небудь ситуацiї; спонукання до дiї; спiльне обговорення якого-небудь 

питання’ [ВТССУМ, с. 879]. Цi поняття вiдрiзняються конотацiєю книжностi i 

повсякденної нейтральностi вiдповiдно. Крiм того, у вжитку слово «консультацiя» 

закрiпилося саме у сполучуваностi зi словом «юридична», оскiльки для надання 

таких консультацiй створюються спецiалiзованi установи. 

Назва ж МЖ «порада спецiалiста» передбачає, що такi НПДМТ мають 

меншу офiцiйнiсть, спрямованi на ширше коло споживачiв цiєї iнформацiї для 

задоволення побутових (порада щодо ведення господарства, облаштування 

квартири, житлового i т. iн. примiщення, догляду за тваринами, квiтами, 

сiльськогосподарськими рослинами, меблями, посудом), вiтальних (здоров’я, 

краса – поради спецiалiстiв у сферi медицини, фармакологiї, дiєтологiї та гiгiєни, 

косметологiї, перукарської справи i под.), виховних (поради психолога, педагога) 

потреб, що вербалiзуються у певних ЛІЦ. З МТ «порада спецiалiста» пов’язана 

реалiзацiя сугестивних, як «спроба схилити спiврозмовника до виконання або 

невиконання якої-небудь дiї, яка з погляду мовця вiдповiдає його запитам i не є 

обов’язковою» [44, с. 3], а також супровiдних – популяризацiйних, 

iнформацiйних, гедонiстичних, естетичних стильових функцiй. Усi цi МТ 

диференцiюються за певним медiатопiком, тобто за сферами професiйної 

дiяльностi автора-спецiалiста (професори, кандидати наук, фахiвцi з досвiдом 

роботи). Зазначення професiйних статусних ознак адресата НПДМТ пiдсилює 

сугестивний ефект вiд отримуваної iнформацiї. 
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Розподiл МТ вiдбивають провiднi рубрики: поради лiкаря («Медичнi 

поради», «Поради молодим матерям», «Для здоров’я дiтей» (50–60-тi рр. ХХ ст.), 

«Куточок здоров’я» (до 70-х рр. ХХ ст.), «Кабiнет здоров’я» (70–80-тi рр. ХХ ст.), 

«Портрет хвороби», «Наше здоров’я», «Домашнiй лiкар», «Будьте здоровi! Будьте 

щасливi!» (2000-нi рр.), фiтотерапевта («Зелена аптека»), дизайнера, будiвельника 

(«Дитячий куточок у квартирi», «Школа молодої господинi»), косметолога 

(«Косметичнi поради», «Косметика»), садiвника, городника, квiтникаря («Квiти»). 

Лiнгвоформат НПДМТ «порада спецiалiста» створюють такi складники: 

1. Лексичнi: а) наукова лексика i термiнологiя зi сфер: медицини – клiнiчне 

обстеження, рацiональне харчування, холестерин, жовчно-кам’яна хвороба, 

гепатит, цироз, абсцес, зобна хвороба, гiперкальцимiя, гiпероїдизм, кiр, дифтерiя, 

нетипова форма хвороби; будiвництва, архiтектури, дизайну примiщення, 

прибудинкової територiї – iнтер’єр, малометражна квартира, дитяча кiмната, 

балкон, умебльований, полiрованi меблi, пiвнiчна кiмната; косметологiї – крем, 

змащування кремом, вазелiн, глiцерин, маска, задирка; дiєтологiї – дiєта, 

калорiйнiсть продукту, м’яснi продукти, фолiєва кислота, старiння, 

омолодження; садiвництва, городництва – лунки, саджанцi, прорiджування, 

верхнiй шар ґрунту, життєдiяльнiсть коренiв i листя, кореневище, азотне, 

калiйне, фосфатне добриво, насадження, перiод цвiтiння; ветеринарної справи, 

собакiвництва, догляду за домашнiми улюбленцями – щеплення, собакiвництво, 

вакцинацiя тварин, приручити собаку; травознавства – травознай, народна 

медицина, фiтотерапiя, фiтотерапевт; б) назви спецiалiстiв зi сфер наукового 

знання – фармаколог, дерматолог, геронтолог, терапевт, педiатр та ін.; в) назви 

спецiалiзованих документiв: Адже в офiцiйному документi, що називається 

«Посiбник з пiдготовки й проведення кампанiї додаткової iмунiзацiї проти кору й 

багряницi (за рекомендацiєю ВООЗ)», датованому червнем 2007 року, перелiчено 

низку протипоказань при вакцинацiї  (Ж, 09, 4); г) науковi поняття з їх 

визначенням: Адже мелатонiн – речовина, яка зв’язує вiльнi радикали кисню, що є 

однiєю з основних причин старiння, а також виникнення раку, серцево-судинних 

захворювань, вiкових змiн мозку й катаракти (Ж, 13, 3); ґ) синонiмiчні 
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загальновживані замiнники наукових термiнiв: абсцеси (нагноїння); нижнiй 

(дренажний) шар грунту, специфiчнi протигрипознi антитiла (цеглинки 

iмунiтету); д) елементи професiйного жаргону: Тому паразитів необхiдно, як 

люблять казати лiкарi, «ганяти» як мiнiмум тричi на рiк (Ж, 09, 4); е) назви 

лiкарських препаратiв – антибiотик, пенiцилiн, бiомiцин, стрептомiцин, 

синтомiцин, левомiцитин, амiзон, iндуктори iнтерферону; є) назви лiкарських 

рослин: любисток, женьшень, радiола рожева, цикорiй, кiнський каштан, пирiй; 

ж) назви дiєтичних страв i напоїв: пшоняна каша, гречана каша, молоко; з) назви 

хiмiчних елементiв та органiчних, мiнеральних речовин: бiлки, жири, вуглеводи;  

и) назви фруктiв та овочiв: Вiтамiн С є в овочах (крiп, петрушка, хрiн, цибуля, 

капуста, шпинат, щавель, перець), фруктах i ягодах (чорна смородина, шипшина, 

горобина, апельсини, лимони, полуницi, агрус, облiпиха) (РЖ, 57, 9); і) назви 

рослин: декоративних – лимон, крученi паничi, королiвський цвiт, дикий виноград, 

плющ, настурцiя, чорнобривцi, вербена, бальзамiн; городнiх – суниця, огiрок, 

помiдор, капуста, баклажан; ї) назви кольорiв – бузковий, синiй, фiолетовий, 

свiтлий, зелений, жовтий;  й) лексичнi засоби популяризацiї викладу наукових 

фактiв: 

– розмовна лексика: Якби знайти головний ген, «поломка» якого викликає 

синдром Вернера, i навчитися його ремонтувати, генетики могли би сповiльнити 

розмахи «ножиць» не лише до норми, а й до певної межi (Ж, 13, 3); 

– лексика iз семантичними ознаками ‘рада’, ‘порада’, ‘побажання’, 

‘примус’ (Поруч з дитячим лiжком добре поставити шафку, верхню частину 

якої використовують для зберiгання рiзноманiтних предметiв догляду за 

дитиною (РЖ, 61, 12); Книжковi, одежнi i бiлизнянi шафи недобре ставити бiля 

зовнiшнiх стiн: речi можуть псуватися вiд вогкостi (РЖ, 56, 9); У свiтлiй 

частинi кiмнати доцiльно розмiстити туалетний столик (РЖ, 85, 10); Можна 

дати безлiч порад, як облаштувати квартиру, але унiверсальних рекомендацiй не 

iснує (РЖ, 80, 6); З профiлактичною метою радимо двiчi на день змащувати у 

носi оксолiновою олiєю (Ж, 07, 12);); ‘приємно’, ‘корисно’ (Приємно, коли шкiра 

рук м’яка, гладка i пружна. Але кожнiй жiнцi доводиться багато поратися по 
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господарству. Вiд цього шкiра грубiшає. Щоб зберегти м’якiсть шкiри, корисно 

пiсля миття втирати в неї якi-небудь жири або спецiальнi сумiшi (РЖ, 61, 12)); 

‘правило’, ‘правильно’ (Розставляючи меблi в кiмнатi, слiд керуватися деякими 

основними правилами (РЖ, 56, 9)) та деякі ін. [див. дет.: 137, с. 351 – 355]. 

2. Морфологiчнi: а) вiддiєслiвнi iменники: Одним з таких профiлактичних 

заходiв є опромiнення носоглотки ультрафiолетовим промiнням (РЖ, 56, 6); При 

запалювальних процесах у жовчному мiхурi змiнюється хiмiчний склад жовчi, 

розвивається багато мiкробiв, якi ще бiльше сприяють утворенню осадiв (РЖ, 

69, 9);  

б) актуалiзованi дiєслова: 

– 2-ї ос. мн. та одн. наказового способу: Кожний лiтнiй день старайтесь 

бути якомога бiльше на повiтрi (РЖ, 85, 6); Перш за все уважно прочитайте 

iнструкцiю (Ж, 13, 3); 

– 3-ї ос. мн. теперiшнього часу (неозначено-особовi речення) з 

узагальненою семантикою: Для цього щодня перед сном вмивають обличчя 

поперемiнно гарячою i холодною водою. Перед катанням на ковзанах або лижах 

обличчя змащують кремом (РЖ, 61, 12); Кошенят щеплять проти вiрусних 

iнфекцiй iз двомiсячного вiку двiчi з iнтервалом у 3–4 тижнi, потiм по досягненнi 

року (Ж, 09, 4); 

– iз семою ‘мислення’: Зрозумiло, що тонiзуючi маски не завадять i в 

буднi (РЖ, 80, 12); Зважте: у них є весь вiтамiнний алфавiт (РЖ, 85, 10); 

– з офiцiйно-директивною модальністю: Не можна годувати дитину 

силомiць, перегодовувати (РЖ, 68, 9); Конче потрiбно вживати по 2–2,5 лiтри 

води на день (Ж, 07, 10); 

– у функцiї узагальнювального слова перед перелiком: Традицiйний пiдхiд 

до неускладненого закрепу передбачає: — нормалiзацiю дiєти; – вживання 

необхiдної кiлькостi рiдини (Ж, 03, 2); 

в) числiвники: Вiдвари з нього роблять у такому спiввiдношеннi: одну 

чайну ложку на неповну склянку окропу (не менше 150 мл води) (РЖ, 69, 9); 
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Необхiдна модифiкацiя способу життя, щоденнi 20-хвилиннi заняття спортом 

(Ж, 03, 2);   

ґ) заперечнi частки: Не треба колисати (РЖ, 63, 8). 

3. Синтаксичнi: а) реченнєві структури з ознаками книжностi: Якi ж 

причини призводять до виникнення жовчно-кам’яної хвороби? По-перше, застiй 

жовчi у жовчному мiхурi i жовчних протоках. По-друге, поєднання iнфекцiї з 

розвитком запалювального процесу (РЖ, 69, 9); Щодо шкiдникiв, то найчастiше 

зустрiчається на кiмнатних лимонах м’яка воскова щитiвка i червоний 

павутинний клiщик (РЖ, 55, 8);  

б) речення як стилістичні маркери науково-популярного викладу: 

– питальнi конструкцiї, що акцентують увагу на предметi розмови, 

виокремленому з ряду iнших, об’єднаних в одному МТ, а також надають МТ 

стилiстичних ознак iнтимностi, iмiтацiї бесiди, розмови з читачем: Що ж 

вiдбувається у жовчному мiхурi i жовчних шляхах печiнки? Жовчний мiхур 

являє собою невеликий м’язовий мiшечок, усланий зсередини слизовою оболонкою. 

Вiн мiстить близько 60 мл концентрованої жовчi i прилягає до нижньої поверхнi 

печiнки (РЖ, 69, 9); 

– експресивний синтаксис: Коли по телевiзору нас закликають щепитися 

проти грипу, лякаючи його новим, особливо небезпечним рiзновидом, то в кожної 

мислячої людини має виникнути питання: «Якою ж вакциною ви, шановнi 

медики, збираєтеся рятувати нас вiд тiєї напастi, якщо вона справдi нова? 

Коли це ви встигли ту вакцину створити? Краще обiйдемось! (Ж, 09, 4); 

– перехiднi конструкцiї для констатацiї нової пiдтеми медiатопiка: І ще 

одно треба мати на увазi (РЖ, 61, 12); Суничну дiлянку слiд закладати так. В 

садку чи на городi обрану дiляночку за кiлька тижнiв до садiння треба удобрити 

гноєм в сумiшi з мiнеральними добривами (РЖ, 55, 8); 

– вставнi конструкцiї: Наприклад, у ящиках, розмiщених зовнi, внизу 

балкона садять: у крайньому рядку – настурцiю, далi – чорнобривцi або вербену, 

бальзамiни (РЖ, 55, 4); До речi, на думку досвiдчених власникiв тварин, хорошi 
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стосунки з братами нашими меншими тримаються на «п’яти китах»: 

вакцинацiя, звiльнення вiд паразитiв, якiсна годiвля, хороший догляд (Ж, 09, 4); 

– цитати з художнiх текстiв як засiб аргументацiї: «Ми вiдповiдальнi за 

тих, кого ми приручили!» – казав наш улюблений герой у вiдомому творi Антуана 

де Сент-Екзюперi (Ж, 09, 4); 

– стилiзацiя розмовно-побутової ситуацiї спiлкування: – Ну, що менi з 

тобою робити, горе моє... – Чого ти плачеш? Хоч би сказав словечко... Але 

маленький Сергiйко ще не вмiє говорити, а молода мати, мабуть, щось зробила 

не до ладу. [..] Для молодої матерi, яка вперше народила дитину, догляд за нею – 

складна справа (РЖ, 58, 9); Доброю прикрасою кiмнати є квiти. Не паперовi, а 

живi, вiчнозеленi рослини (РЖ, 56, 9). 

НПДМТ «порада спецiалiста», як вже зазначалося вище, може мати 

лiнгвоформат iнтерв’ю, дiалогу, ознаки iнтердискурсивної взаємодiї «журналiст – 

спецiалiст» [дет. див.: 137, с. 358]. В аналiзованому МЖ бiльшiсть побутових, 

косметичних, спортивних порад спецiалiстiв супроводжують iлюстрацiї – 

вiзуальнi кiнеми (малюнки, фото), що унаочнюють сказане, посилюють 

сугестивну функцiю НПДМТ «порада спецiалiста». 

У проаналiзованих МТ їхнiй лексичний склад, а також деякi виокремленi 

висловлення засвiдчують такi ЛІЦ, деякi з яких мiстять iдеологiчнi складники: 

людина – основна цiннiсть суспiльства: Ми живемо не для того, щоб 

їсти, а їмо для того, щоб жити i працювати, жити довго i бути корисними 

суспiльству (РЖ, 62, 12); 

жiнка-матiр: Мати-годувальниця повинна вживати найрiзноманiтнiшу 

їжу, що має в собi багато вiтамiнiв, особливо свiжi овочi i фрукти (РЖ, 58, 9);  

жiнка-господиня:  Жiнка-трудiвниця, мати, господарка дому повинна 

добре вiдпочивати, використовувати свiй вiльний час, профспiлкову вiдпустку 

(РЖ, 78, 5); 

дiти, їхнє здоров’я та виховання: В нашiй країнi на допомогу їй приходять 

численнi дитячi медичнi заклади, консультацiї, лiкарi-спецiалiсти; Гiдну 
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наслiдування iнiцiативу проявило полiклiнiчне вiддiлення дитячої лiкарнi 

Сталiнського району м. Києва (РЖ, 58, 9); 

здоров’я: Правильне харчування матерi i годування дитини є одним з 

найголовнiших факторiв змiцнення їх здоров’я (РЖ, 57, 9); Якщо ж бiль не минає, 

слiд негайно звернутися до лiкаря, оскiльки зволiкання iнодi виявляється 

небезпечним (Ж, 94, 11); 

комфорт, зручнiсть, затишок: Обладнуючи спальну кiмнату, господинi 

хочеться зробити її комфортною, затишною (РЖ, 85, 10); 

україноцентричнi: Дуже прикрашають кiмнату всiлякi ручнi роботи, 

головним чином рiзноманiтнi вишивки. Вишиванням у нас на Українi займаються 

в тiй чи iншiй мiрi багато жiнок (РЖ, 56, 9). 

Ряд мовно-предметних ЛІЦ МТ аналiзованого жанрово-стильового 

рiзновиду об’єднує номiнацiї зi сфери повсякденно-побутової естетики та 

практичного уживання – сучаснi традицiйнi та новiтнi назви одягу: джинси 

(Джинси носять усi. На прогулянку, в клуб, у гостi, на роботу – всюди доречнi цi 

зручнi та мiцнi штани, зшитi колись в Америцi як робочий одяг (Ж, 13, 4); 

рiзновиди суконь – сукня-футляр, сукня-светр (Ж, 13, 2); верхнього жiночого 

одягу – жакет-болеро (Ж, 13, 1), пуховик (Ж, 13, 1); верхнього унiверсального 

одягу – худi, свiтшот, кенгурушка (назви зручного, практичного та креативного 

одягу, що називається одним словом — «толстовки») (Ж, 13, 2) тощо [дет. див.: 

137, с. 360-361]. 

Отже, адресно-довiдковий субконтент репрезентують МЖ, для яких 

характерна актуалiзацiя широкого спектра лексико-тематичних i лексико-

стилiстичних (наукова, дiлова, розмовно-побутова) груп. Саме цей субконтент 

вiдбиває полiтематизм мови ЗМІ. На вiдмiну вiд офiцiйно-дiлового субконтенту, у 

цьому сегментi мовно-iнформацiйного поля унiверсального видання «Жiнка» 

бiльш виражена iнтенцiя до сугестивностi, iнтерактивностi. Саме МТ цього 

субконтенту притаманнi гедонiстична, популяризаторська стильовi функцiї, а 

також функцiї припису та констатацiї. 
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4.3. Рекламний субконтент 

4.3.1. Засади вивчення мови реклами в журнальному контентi. На 

будь-який соцiум спрямована сугестiя медiйного (аудiо (радiо), аудiо та вiдео 

(телевiзiйного), друкованого (газетно-журнального), змiшаного (мережевого)) 

каналу iнформацiї. Кожний iз них застосовує свої важелi впливу. 

Остаточна невизначенiсть мiсця МТ реклами в системi класифiкацiй 

жанрiв ЗМІ спричинює ще одну проблему жанрологiї: чи є реклама, рекламне 

оголошення як МТ складником рекламного чи журналiстського (медiйного) 

гетерогенного дискурсу? Поки що це питання розв’язують у напрямку мiмiкрiї 

(Н. В. Кутуза [124, с. 100]), зрощення (І. Л. Михайлин [162]) дискурсiв та деяких 

їхнiх жанрiв мiж собою або ж як окрему – рекламну – функцiю певних 

складникiв журнальних текстiв (А. Г. Шилiна [274, с. 225]). 

Видiляють кiлька типiв рекламного МТ за його змiстом i аудиторiєю, на 

яку спрямована реклама, а також за методами її поширення: 1) масова реклама, 

або реклама на масового споживача; 2) iндустрiальна реклама; 3) комерцiйна 

(торговельна) реклама; 4) полiтична реклама; 5) фiнансова реклама; 6) соцiальна 

(зокрема кадрова) реклама; 7) адресно-довiдкова реклама; 8) контактна реклама. 

Крiм того, диференцiюють рекламнi МТ за характером їх оформлення i 

повторюванiстю. Рекламний МТ у жiночому виданнi «Жiнка» розглядаємо у 

структурнiй, комунiкативно-прагматичнiй, семантико-стилiстичнiй єдностi з 

адресно-довiдковим субконтентом як рiзновид МТ, iнформацiйний змiст 

(довiдкова спецiалiзована, сегментована за спрямованiстю на певнi соцiальнi, 

професiйнi групи людей, iнформацiя) якого нацiлений на певну аудиторiю 

(адресата) споживача. 

Вже тривалий час реклама, рекламний МТ – однi з найбiльш 

дослiджуваних об’єктiв лiнгвiстики, зокрема психолiнгвiстики, семантики, 

стилiстики та культури мови, прагматики, соцiальної психологiї, культурологiї 

(Т. Г. Добросклонська [51], В. В. Зiрка [80], Т. Ю. Ковалевська [10; 100], 

О. О. Селiванова [208; 210], Г. Д. Сологуб, О. В. Ставченко [10], 
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А. В. Ковалевська, Н. В. Кутуза [124], Т. Смирнова [221], С. П. Бибик [18], 

Т. Н. Лившиц [127] та iн.).  

Реклама – одна iз соцiокультурних сфер, де природна мова та невербальнi 

засоби спiлкування використовуються з метою комунiкативного впливу, сугестiї, 

манiпуляцiї. Ця тактика реклами, як вiдзначає Т. Ю. Ковалевська, ґрунтується на 

соцiопсихолiнгвальних механiзмах спонукання людини до дiяльностi, на 

формуваннi «певних констант у площинах рацiональної та аксiосистемної 

свiдомостi» [100, с. 5]. Мова реклами в контентi газет, журналiв є акцентованою 

зоною спiлкування, кожна з яких має специфiчний вияв усталеної впливової 

домiнанти: на рiвнi «рекламної комунiкацiї вiдбувається формування i корекцiя 

особистiсних уподобань, що передбачає моделювання» прогнозованого 

результату iндивiдуальних реакцiй з використанням «штучної аксiосистеми з 

константами особистiсної амплiтуди». Оригiнальнiсть же рекламного дискурсу 

«полягає у свiдомому, переважно прогнозованому використаннi мовних 

можливостей» [100, с. 28-29], в умiннi конструювати позитивнi моделi 

комунiкативної поведiнки [100, с. 30]. 

4.3.2. Жанрово-стильовi та лiнгвокультурологiчнi особливостi 

медiатекстiв рекламного субконтенту. Структура, мовне моделювання 

iнформацiї в рекламних МТ рiзниться в рiзнi часи її створення, оскiльки 

змiнюється сам соцiум як споживач цiєї iнформацiї. Отже, рекламнi МТ журналу 

«Жiнка» репрезентують кiлька сегментiв в iсторiї лiтературно-мовного процесу: 

50–60-тi, 70–80-тi рр. та 90-тi рр. ХХ ст. – перше десятилiття ХХI ст.  

Вихiдне положення про динамiзм рекламного МТ в контентi 

унiверсального жiночого журналу засвiдчують його змiни вiд часiв активiзацiї 

функцiонування (70-тi рр. ХХ ст.) щодо лексико-тематичного наповнення, 

потенцiалу графiчних засобiв позитивiзацiї смислу (технiка розсiювання) та iнших 

психолiнгвальних механiзмiв посилення впливу на потенцiйного споживача 

продукцiї. 

Впадає в око, що за перiод останнiх сорока рокiв змiнилася тематика 

текстiв, що вiдображають ЛІЦ контенту жiночого видання. 
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У 50–60-тi рр. минулого столiття, як засвiдчує матерiал аналiзованого 

журнального видання, був початковим перiодом формування лiнгвоформату 

рекламного МТ як окремого, вiдмiнного вiд власне публiцистичного, МЖ. Йдеться 

про те, що першi рекламнi публiкацiї мали лiнгвоформат плакатiв та замiток. На 

плакатах, як вiдомо, основна увага концентрується на створенні графiчного 

публiцистичного образу з характерною для такої форми вираження 

експресивнiстю, оцiннiстю. Рекламнi МТ-плакати 1950-х небагатослiвнi, 

наприклад, реклама одягу вкладена в одну фразу «Промисловiсть виготовляє» на 

тлi зображення жiнки з пiднятою рукою (РЖ, 55, 1). Плакатна реклама 

орiєнтувалася на пiдтримку соцiально-полiтичних ЛІЦ, зокрема й такого, як 

донорство: БУДЬТЕ ДОНОРОМ! Донор – це людина благородного серця. 

Вступаючи в ряди донорiв, ви робите велику патрiотичну справу. Донорство 

абсолютно не шкодить здоров’ю (РЖ, 58, 7). 

Текстоформат рекламного МТ-замiтки орiєнтований на: 1) аргументацiю 

важливостi актуалiзовуваної iнформацiї – з елементами посилення вербального 

ряду сугестiї (Коли в сiм’ї з’являється маленька дитина, вiдразу виникає потреба 

в колясцi. І кожна мати, звичайно, хоче, щоб вона була красива, мiцна, легка i 

дешева); 2) презентацiю рекламованої продукцiї (Дитячi коляски, якi випускає 

київський завод колясок, цiлком вiдповiдають цим вимогам. Вони красивi i 

наряднi, як iграшки. Коляска меншого розмiру важить 12 кг, iнша, для дiтей, якi 

можуть сидiти, – 15 кг. Третiй вид коляски може служити дитинi i лiжком); 3) 

застосування прийому покликання на авторитет (Кiлька рокiв тому на завод 

прийшов схвильований чоловiк. Напередоднi його дружина народила двiйню, а 

колясок для двiйнят нема); 4) наявність прикiнцевої частини (Випуск колясок 

безперервно збiльшується. Колектив заводу весь час вдосконалює конструкцiю 

своїх виробiв, прагне до зменшення ваги колясок i зниження їх собiвартостi) 

(замiтка «Для найменших», РЖ, 56, 9). 

Для 70–80-х рр. ХХ ст. актуальними були рекламнi МТ, в основу яких 

покладено потребу жiнки в забезпеченнi добробуту дитини (реклама послуг для 

вiдпочинку дiтей та страхування їхнього життя), в облаштуваннi побуту (реклама 
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новинок технiки), органiзацiї вiдпочинку (реклама транспортних послуг держави), 

дотриманнi моди в одязi та догляду за зовнiшнiстю (реклама одягу, косметики та 

парфумерiї). МТ фiнансової (популяризацiя послуг ощадних кас) та адресно-

довiдкової реклами (послуги страхової компанiї та Аерофлоту) орiєнтованi на 

масового споживача. 

Вiдповiдно до визначених медiатопiкiв i мiкрожанрових (фiнансова, 

адресно-довiдкова, комерцiйна) ознак МТ реклами мають характерне лексичне 

наповнення: 

а) ергонiми (назви державних установ та органiзацiй — Центральне 

агентство повiтряних сполучень українського управлiння цивiльної авiацiї; 

Аерофлот; Головне управлiння державного страхування УРСР; 

Укропттекстильторг; Телепресреклама; Укропторгреклама; Укртекстильторг; 

Укроптгоспторг; Управлiння держтрудощадкас i держкредиту УРСР; 

«Спортлото»; «Артек»; державних пiдприємств та виробничих об’єднань – 

Миколаївське виробниче трикотажне об’єднання; Київський завод «Бiльшовик»; 

Харкiвська косметична фабрика; Миколаївський комбiнат «Алые паруса»; 

Виробниче об’єднання «Таврiя»; Аеропорт Бориспiль; Херсонський бавовняний 

комбiнат; Сiмферопольська швейна фабрика; Мелiтопольський моторний завод; 

Республiканське об’єднання «Спорттовари»; Республiканська фiрма «Одяг»; 

державної фiнансової установи – ощадна каса; магазинiв – магазин кулiнарiї, 

унiвермаг, унiверсам; галантерейний магазин; спецiалiзований магазин «Одяг»);  

б) назви товарних знакiв – побутової технiки (холодильник «Кодри», 

плосков’язальна машина «Українка»), одягу (зимове пальто, демiсезонне пальто, 

хустка, пляжний костюм, купальник, халат), взуття (спортивне взуття, гумовi 

чобiтки), тканин (шифон; «Гортензiя», «Анiта»; платинована синтетична 

тканина; набивна, ситцева, сатинова, репсова тканина), продуктiв харчування 

(напiвфабрикат, кулiнарний вирiб, кондитерський вирiб), засобiв гiгiєни (шампунi 

«Кропива», «Особливий»,«Лада», «Нептун», «Садко»; лосьйон «Ромашка», 

«Бузок», «Лавандовий», «Апельсиновий»). 
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Назва в рекламному МТ 70–80-х рр. ХХ ст. – це засiб т. зв. якорiння, 

логiчної i психологiчної аргументацiї [100, с. 289; 124, с. 12-13]. Однi з них 

спрямованi на правильне емоцiйне налаштування споживача, пор. метафоричнi 

назви: Любисток у флаконi (РЖ, 74, 7), Заготуйте лiтнє сонечко на зиму 

(РЖ, 71, 8), iншi ж – на прагматичну мету привернути увагу до товару, потрiбного 

в конкретний час, як-от: До весняного сезону (РЖ, 74, 5), До пляжного сезону (РЖ, 

79, 4). 

Слогани (їх бiльше, нiж власне назв МТ) актуалiзують ЛІЦ читачiв 

жiночого журналу, оскiльки у них сконцентровано суть фiнансової, комерцiйної 

пропозицiї або ж довiдкової iнформацiї. Сугестивнiсть слоганiв забезпечує 

стилiстичний синтаксис. За нашими спостереженнями, поширенi реченнєвi 

структури з актуалiзованими кiнестетичними каналами iнформацiї, якi будуються 

або за принципом дефiнування поведiнкової стратегiї (Страхування дiтей – 

пiклування про дiтей (РЖ, 80, 6), або наказової / рекомендацiйної предикацiї 

(Вносьте грошi в ощаднi каси (РЖ, 70, 3), Економте час – користуйтеся 

послугами магазинiв кулiнарiї (РЖ, 74, 3). Елiмiнацiя присудкiв у слоганах – це 

теж актуальний засiб сугестiї, що допомагає прив’язати рекламовану послугу i 

пов’язану з нею реалiю до ситуацiї, коли вона найбiльш потрiбна, так пор. лiтак 

зв’язаний з подорожжю, вiдпочинком, вiдрядженням, екскурсiєю, лiд – з радiстю 

катання. При цьому, в основному актуалiзуються гедонiстичнi цiнностi: У 

передсвяткову подорож – лiтаком (РЖ, 74, 4); У вiдпустку, вiдрядження чи на 

екскурсiю – лiтаками Аерофлоту! (РЖ, 70, 5). 

Текстоформат рекламних МТ 70–80-х рр. ХХ ст. визначає актуалiзацiя 

МЖ оголошення, повiдомлення. Тому переважна бiльшiсть цих МТ має такий 

реквiзит, як адресант – назва державної установи, органiзацiї, пiдприємства, 

надрукована великими лiтерами.  

Репрезентативна частина тексту комерцiйного оголошення зорiєнтована на 

привертання уваги до продукцiї (Плосков’язальна машина «Українка» 

виробництва київського заводу «Бiльшовик» стане в пригодi кожнiй рукодiльницi 

(РЖ, 74, 2)) чи до її виробника (Миколаївське виробниче трикотажне об’єднання 
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пропонує новi моделi купальникiв, що надiйшли у продаж в унiвермаги та 

магазини одягу Кримської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорiзької та 

Київської областей (РЖ, 74, 5)).  

Основна частина – це опис рекламованого товару, його кольорової гами, 

матерiалу, з якого виготовлений, рiзноманiтних властивостей (З такою 

помiчницею можна швидше, нiж вручну, зв’язати сукню, пуловер, светр, жилет. 

«Українка» виконує рiзноманiтнi ажурнi та рельєфнi переплетiння. Вона 

оснащена 237 голками, що дає змогу одержати полотно завширшки 120 см 

(РЖ, 74, 2)).  

Прикiнцева частина рекламних оголошень – прагматична, бо дає 

конкретну iнформацiю про єдину цiну i параметри товару (Довжина машини – 

1424 мм, ширина – 193 мм, висота – 152 мм, вага – 17 кг. Цiна 230 крб. 

(РЖ, 74, 2)), мiсце його придбавання (ергоніми). 

Одна iз вагомих ознак фiнансової та адресно-довiдкової реклами – 

посилення таких засобiв сугестiї, як якорiння, що виражається у повтореннi 

рекламованої реалiї (вклад, грошi, ощадна каса), зараження – насичення текстiв 

позитивно оцiнними епiтетами та ключовими словами з позитивною конотацiєю, 

прийнятною у певнiй соцiальнiй групi (особистий, цiнний, допомагати), 

використання засобiв iнтимiзацiї (наше, нам, свiй), актуалiзацiя графiчних засобiв 

виразностi – видiлення основної iнформацiї великими лiтерами. У зв’язку з цим 

пор. типовий текст: 

ОЩАДНІ КАСИ ДОПОМАГАЮТЬ НАМ БУДУВАТИ ОСОБИСТИЙ 

БЮДЖЕТ, ПОСТУПОВО ВІДКЛАДАТИ ГРОШІ ДЛЯ КУПІВЛІ ЦІННИХ 

РЕЧЕЙ, ПОЇЗДКИ НА КУРОРТ, ПОДОРОЖІ. 

Вклади приймаються до запитання, строковi, виграшнi, умовнi i на 

поточнi рахунки. Вклад можна переказати з однiєї ощадної каси до iншої, 

одержати за дорученням. А щоб все це зробити, не обов’язково особисто 

з’являтися в ощадну касу, варто подати в бухгалтерiю свого пiдприємства, 

установи чи колгоспу заяву про щомiсячне перерахування певної суми з заробiтної 

плати на рахунок в ощаднiй касi. 
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ВНОСЬТЕ ГРОШІ В ОЩАДНІ КАСИ! (РЖ, 70, 3). 

Мова рекламних МТ 90-х рр. ХХ ст. дещо модифiкувалася. Це пов’язано 

насамперед зi змiною полiтичних, суспiльних обставин, вiдкритiстю видання для 

розвитку iнших ранiше табуйованих медiатопiкiв. Часовi змiни позначилися на 

тому, що рекламна лексика поповнилася новими ергонiмами (Банк «Інко», СП 

«Супермаш», «Свiточ», Київський колективний завод «Росинка», Київське 

виробничо-торговельне об’єднання «Мода», Миколаївське промислово-

торговельне швейне об’єднання «ЕВІС», Акцiонерне товариство «Меридiан», 

Мiжнародна компанiя «Проктер енд Гембел»), назвами предметiв побуту та 

гiгiєни жiнки (миючий засiб «Брiлло», нервово-м’язовий стимулятор СМН 2-01, 

порошок «Супер Брайт», миючий засiб «Мiстер Мускул», лак для волосся «Леда», 

фарба для волосся «Екмi-колор»), назвами продуктiв харчування та напоїв 

(продукт Gаlliпа Вiапса, мiнеральна вода «Софiя Київська», лимонад «Росинка-

вишня»), назвами лiкарських засобiв («Пiмафуцин») та деякi iн. 

У 90-х рр. ХХ ст. у контентi жiночого журналу змiнилася система 

мiкрожанрiв рекламного МТ – додався мiкрожанр комерцiйної текстової реклами 

(т. зв. замовнi статтi про користь певного продукту, рекламний МТ-iнтерв’ю), 

рекламний МТ-заохочення до конкурсу. 

У текстах рекламних оголошень посилився вербальний ряд сугестiї, 

зокрема, уживання номiнацiй: 

 1) з iнтимiзувальним компонентом (Вам – розкутим i життєрадiсним – 

вам – хто цiнує здоровий спосiб життя, Миколаївське промислово-торговельне 

швейне об’єднання «ЕВІС» пропонує свою колекцiю одягу для активного 

вiдпочинку i спорту (Ж, 90, 10); конкурс «Gаlliпа Вlапса: «Рецепт iменi Вас» 

(Ж, 97, 10)), 

 2) з епiтетами, що є вербальними маркерами високої якостi продукту (Це 

зручнi й легкi комбiнезони, куртки, комплекти, виконанi iз сучасних тканин 

яскравих i чистих кольорiв. ...Вироби об’єднання «ЕВІС» забезпечать вам 

дивовижне почуття свободи, комфорту, гармонiї з ритмом сучасного життя 

(Ж, 90, 10). Посилився прийом апеляцiї до «авторитету» (Бiльшiсть жiнок – 
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особливо лiкарiв – вiддає перевагу та користується тампонами «Тампакс» 

(Ж, 90, 5)). Увиразнився гендерний аспект рекламування, пор. диференцiацiю 

ЛІЦ, пiдкреслених у сугестiї такого висловлення: ЛАСОЩІ «СВІТОЧА» – для 

жiнок, якi вмiють цiнувати хвилини справжньої насолоди (Ж, 95, 11). 

Рекламованi товари здобули слогани з римованими текстами, що легше 

запам’ятовуються: «Супер Брайт» чистої бiлизни брат (Ж, 96, 9). 

Слогани як сугестивнi концентри сучасних рекламних МТ останнiх двох 

десятилiть орiєнтованi на стимулювання таких ЛІЦ, як: 

 свої товари (НАДАВАЙТЕ ПЕРЕВАГУ ВІТЧИЗНЯНИМ ПРОДУКТАМ – 

ЦЕ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР (Ж, 02, 8)), 

 здоров’я (Про ваше здоров’я та якiсне харчування завжди дбає ВАТ 

«Макаронна фабрика» (Ж, 2002, 8)), 

 краса (У свiт чарiвностi разом з Екмi Колор! (Ж, 99, 10)),  

зручнiсть (Тампакс. Це чудово та зручно (Ж, 93, 10)), 

приємнi вiдчуття – смаковi (Пiд знаком «Росинки» справжня вода! 

(Ж, 01, 4)), дотиковi (Пимафуцин вернет вам нежность цветка (Ж, 97, 4)), зоровi 

вiдчуття, якiсть та довговiчнiсть, кориснiсть продукцiї тощо. 

У 90-тi рр. ХХ ст. – першi десятилiття ХХI ст. зросла кiлькiсть таких 

публiкацiй, у яких об’єктом рекламування є особа чи її комерцiйне 

пiдприємництво, iндивiдуальнi успiхи в певнiй сферi дiяльностi. Засвiдчено два 

рiзновиди лiнгвоформатiв таких МТ: 1) МТ-розповiдi (монологiчнi з вираженим 

Я-авторством); 2) МТ-iнтерв’ю [дет. див.: 137, с. 370-372]. Закцентовуємо увагу 

на наявності таких засобів сугестії в них: 

а) аналiз позитивних ознак рекламованої реалiї з використанням 

спецiалiзованої галузевої лексики й термiнологiї (Завезено велику кiлькiсть 

голландських гiбридiв жiночого типу цвiтiння; бджолозапильнi сорти; гiбриди 

огiркiв Лускунчик; Гармонiйне функцiонування всiх систем неможливе без 

здорової нервової системи. Тому «Сумiш антистресова» з вмiстом добре 

вивчених у народнiй медицинi рослин (Ж, 09, 3);  
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б) наявність актуалiзаторів медiатопiка (Якщо ви хочете бути з огiрками, 

будьте уважними, добираючи насiння, i скористайтесь моїми порадами);  

в) адресна iнформацiя (адреса пiдприємця чи пiдприємства): Насiння 

можете придбати у мене, звернувшись листом за адресою... Варiанти: Чекаємо 

Вас за адресою, Продукцiю фiрми можна замовити поштою за адресою; 

г) посилення ролi позитивно оцiнних епiтетiв, зауважмо, у формах 

ступенiв порiвняння прикметникiв i прислiвникiв (найзручнiший, багаторазовий, 

вагомiший, найрентабельнiший), оперування позитивно маркованими поняттями 

(з їхнiм повторенням у рiзних синонiмiчних формах) – успiх, надiйнiсть, 

гарантiя, рентабельнiсть, рiст, вигода (...перекриє витрати. Ось така – 

багаторазова – гарантiя успiху; ...успiху чи неуспiху саме цього банку. У наших 

акцiй надiйнiсть набагато вища; попит на цi акцiї зростає, i вони дорожчають; 

...прибутки вiд неї (дивiденди) ставатимуть дедалi вагомiшими); 

ґ) оперування кiлькiсними показниками, що засвiдчують масштаби 

позитивної дiяльностi (А придбавши акцiї Фонду, долучаєтесь до дiяльностi 

десяткiв найрентабельнiших пiдприємств України); 

д) апеляцiя до соцiальних i вiтальних цiнностей, лiнгвокультурними 

маркерами яких є номiнацiї житло, дiм, котедж, будинок, пiдприємство 

(...зводитимуться пiдприємства по переробцi сiльськогосподарської продукцiї, 

житло, одне слово, все, чого нам сьогоднi так бракує). 

Отже, рекламний субконтент жiночого журналу має типовi ознаки сугестiї, 

яку створюють характернi мовнi засоби: назви державних установ, органiзацiй, 

торгових марок, пiдприємств, фiрм, рекламованi назви реалiй щоденного життя 

людини, оцiнна лексика, назви позитивно конотованих абстракцiй зi шкали 

цiнностей буття, синтаксичнi конструкцiї з акцентами на предметi чи дiї, що 

допомагають установити рапорт чи якiрнiсть повiдомлюваного.  

Серед МЖ аналізованого субконтенту найбiльш актуальними є 

комерцiйна, фiнансова, адресно-довiдкова реклама, модульнi тексти реклами, 

текстова i рубрикована реклама.  

Власне гендерний аспект рекламування увиразнюють певнi назви одягу, 
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засобiв гiгiєни, краси, що, як правило, перебувають насамперед у колi зацiкавлень 

жiнок. 

Висновки до розділу 4. Адресно-довiдковий та рекламний субконтенти – 

розгалужена система МТ з широким спектром комунiкативних iнтенцiй 

(‘адреснiсть’ (посилення Я-впливу, Я-авторства, ролi розмовних засобiв 

дiалогiзацiї лiнгвоформату жанру), ‘офiцiйнiсть’ (жорсткiсть формальних 

структурних ознак МЖ адресно-довiдкового субконтенту), ‘iнтерактивнiсть’ 

(адаптацiя знання, змiстово-iнформативного складника до текстоформату 

публiцистичного дискурсу, апеляцiя до читача як споживача iнформацiї та її 

потенцiйного покупця)), стильових функцій (iнформацiйної, когнiтивно-

пiзнавальної, популяризаторської, органiзацiйної, гедонiстичної, сугестивної, 

рекламної, естетичної), зумовлених жанрово-стильовими особливостями 

дослiджуваних текстiв. 

Інтенцiя того чи того МЖ адресно-довiдкового та рекламного 

субконтентів вiдображається у структурi текстоформату певного МТ, тобто в його 

лексико-семантичному, фразеологiчному, морфолого-синтаксичному наповненнi. 

Адресно-довiдковий та рекламний субконтенти – складна лексико-семантична 

структура, в якiй актуалiзовано стильовий та iнтенцiональний потенцiал як 

загальновживаної полiтематичної, так i наукової, розмовно-побутової лексики. 

Крiм того, когнiтивно-ментальнi iнтенцiї певного текстоформату 

вiдбивають певнi ЛІЦ буття соцiуму в конкретний часовий промiжок його 

функцiонування. ЛІЦ зазнали певної iдеологiзацiї попри те, що в основному 

вiдбивають гендернi, вiковi, вiтальнi, соцiально-культурнi, нацiєцентричнi 

вектори. 

МТ дослiджуваних субконтентів мають приховану iнтенцiю до 

психоемоцiйного облаштування життя i побуту адресанта, що виражене в їхнiх 

сугестивних складниках. 

Отже, адресно-довiдковий i рекламний субконтенти – це великий сегмент 

унiверсального жiночого видання, який вiдображає синергетичну взаємодiю 

жанрово модельованого i структурованого iнформацiйного поля. 
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РОЗДІЛ 5 

ЕСТЕТИЧНИЙ  СУБКОНТЕНТ 

УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЧОГО  ЖУРНАЛУ 

 

Естетичний субконтент – частина лінгвокультурологічного контенту, яка 

об’єднує два типи текстів: 

1) МТ, зв’язані з іншими МТ ЗМІ через споріднені медіатопіки, текстуальні 

(лексико-тематичні) зв’язки, візуалізовані образи. Це публіцистичні тексти з 

провідною естетичною інтенцією. Вони вміщують у своїй лексико-семантичній 

структурі певні групи професійної лексики (сфера моди, косметології, 

образотворчого та ужитково-прикладного мистецтва);  

2) художні тексти в їх класичному розумінні (поетичні, зокрема тексти 

пісень, прозові – уривки з оповідань, романів, повістей, твори сатирично-

гумористичного спрямування). Як самодостатні одиниці в універсальному 

журнальному контенті художні тексти забезпечують естетичні потреби читачів. 

На думку Т. В. Радзієвської, художні тексти утворюють взагалі окрему 

текстосферу, комунікативними партнерами в якій «виступають їх автори – 

прозаїки, поети та читачі художніх творів. Ці тексти репрезентують естетичну 

функцію мови. Специфіка розподілу ролей у цій сфері полягає в тому, що вони 

нібито закріплені за комунікативними партнерами; вони сталі, незмінні в ній» 

[199, с. 9]. Суголосна й думка Л. Г. Савченко про те, що естетична функція 

спрямована на читача: письменник схиляє його до пошуку образів, через які він 

може вийти на узагальнення [205, с. 15]. Художній текст, його словесно-образна 

основа відбивають «цінності [художнього] буття [виділення наше. – М. М.] як 

аксіологічні пріоритети, що визначають характер художнього осмислення світу 

людиною і формують світоглядний, естетичний, духовний контекст доби» [136, с. 

5]. 

Така робота свідомості, як мовно-художнє узагальнення – реалізація 

естетичних потреб людини, це одна з ключових потреб, що стимулюють 

індивідуума до пізнавальної, емоційно-оцінної, творчої діяльності, до 
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самовираження, до суб’єктивних особистісних переживань. Задовольняючи цей 

різновид інформації, ЗМІ пропонують специфічні МТ з мотиваційною та 

репрезентантно-оцінною інтенцією, яка поєднує словесний і візуальний образи. 

Диференційовані типи текстів естетичного різновиду контенту 

універсального журналу «Жінка» утворюють три субконтенти – мовно-художній, 

огляд моди, мистецький огляд. 

 

5.1. Мовно-художній різновид субконтенту: засади вивчення і лексико-

асоціативного моделювання образу жінки та її потреб 

Розміщення художніх текстів у лінгвокультурологічному контенті жіночого 

журналу передумовлене художньо-образною інтенцією редакційної колегії до 

стимулювання естетичних потреб читачів, а також до репрезентації часово 

маркованих, тематично зумовлених типових словесно-художніх образів через 

відібрані для друку знакові контексти.  C. Т. Шабат-Савка цей різновид інтенції 

називає інтенцією естетичності і вважає, що вона відображає «уподобання та 

прагнення мовця до самовираження за допомогою фігурально-риторичних мовних 

засобів, здатних передати сферу прекрасного» [265, с. 257]. 

Реалізуючи художньо-образну інтенцію, естетичний субконтент: а) впливає 

на масову свідомість, розвиває сприйняття художньо-словесного мистецтва, 

конкретно-чуттєвих словесних образів, стимулює емоційно-оцінне ставлення 

читача до довкілля; б) відбиває широке коло ціннісно-аксіологічних орієнтацій. 

При цьому слово як засіб створення художнього світу реалізує естетичну 

функцію, не втрачаючи пізнавально-комунікативної. 

Оскільки мовно-художня творчість персоналізована, то журнальний 

контент поширює інформацію про мову і стиль конкретних письменників, 

знакових для української словесно-художньої культури, та й не тільки. Взагалі 

адаптація художнього тексту в мас-медійному континуумі – це складний процес 

функціонування тексту як засобу комунікації (процес обміну інформацією 

(фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо)): (а) між партнерами, (б) у певній 

соціокультурній сфері (журнальне видання як популяризатор, як зібрання текстів, 
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підібраних відповідно до запитів читачів журналу (реакція на листи-прохання 

про опублікування твору). Це і взаємодія шарів літературно-художньої культури, 

що виникає завдяки інтерпретативній практиці читачів, науковців (критика надає 

оцінні тексти, які орієнтують читача, формують у ньому систему оцінок, а також 

моделі сприйняття [199, с. 9]). Деколи засобом вираження естетичної 

комунікативної інтенції є друкування листів читачів з проханням опублікувати 

твори певного автора: «Просимо: надрукуйте оповідання Євгена Гуцала. 

Н. Завгородня, І. Білях із села Атюша Чернігівської області», «Дуже хотілося б 

зустрітися на сторінках журналу з Євгеном Гуцалом. Г. Сушко, бібліотекар із 

хутора Суха Гребля Чернігівської області» (РЖ, 90, 2).  

Центром естетичного субконтенту жіночого журналу є словесний твір як 

естетична система, підпорядкована особливостям її організації залежно від 

жанрової специфіки. Кожний жанр чи окремий твір трансформують 

найрізноманітніші засоби загальнонаціональної мови, підпорядковуючи їх 

емоційно-образним, естетичним настановам жанру, індивідуальному стилю. 

Слово в певному контексті набуває семантичної новизни, змістової 

багатоплановості, естетичного значення [30, с. 67; 42, с. 81; 126, с. 9]. Художнє 

пізнання світу за допомогою слова дає можливість поглиблювати не поняття, а 

образи.  

У мовно-естетичній організації прозових і поетичних текстів, що 

створюють естетичний субконтент журналу «Жінка», чимало спільного. Ці ознаки 

спричинені типом творчої мовної діяльності. 

Для розвитку теорії про естетичну образність слова ключовою є думка 

С. Я. Єрмоленко: «Категорії стилістичного і естетичного стосовно до художніх 

текстів ототожнюються» [251, с. 13]. Художній текст будується специфічно, за 

принципом художньо-образної конкретизації [105, с. 91], яка виявляється у 

спрямуванні засобів загальнонаціональної мови на образотворення. Це 

досягається спеціальною організацією, своєрідною побудовою тексту, що вимагає 

великої майстерності. Справедливим варто визнати твердження, що неможлива 

актуалізація усіх елементів тексту, про що зазначали представники празької 
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школи, Г. О. Винокур, В. П. Григор’єв, оскільки різні мовні одиниці у тому чи 

іншому художньому контексті є нерівномірно естетично навантаженими. У творі 

розкриваються естетичні функції тих мовних засобів, що підпорядковані ідейно-

художньому задумові, креативним інтенціям автора. 

Серед численних підходів до вивчення художньої мови таким, що витримав 

випробування в часі, є функціонально-стилістичний метод аналізу словесно-

художньої творчості. Саме він допомагає виявити основні конкретно-образні 

складники (лінгвокультурологічні індикатори цінностей), які «працюють» на 

реалізацію художньо-образної інтенції як окремого твору, так і системи творів 

естетичного субконтенту жіночого журналу. Цей підхід є дієвим для опрацювання 

словесно-художньої творчості саме як феномена певної сфери вияву 

лінгвокультури спільноти в конкретні періоди її функціонування. 

На нашу думку, серед допоміжних методів функціонально-стилістичного 

аналізу як доволі плідний виявив себе метод структурування лексико-

асоціативних полів (далі – ЛАП). Вагомий внесок у теорію семантичного 

(асоціативного поля) зробили дослідники, вже починаючи з середини ХХ ст. 

(Д. М. Шмельов, Е. Косеріу, Ю. Д. Апресян, З. Д. Попова, Ю. М. Караулов, 

І. М. Кобозева, Г. С. Щур, М. П. Кочерган, Ж. П. Соколовська та ін.). У працях 

цих та інших мовознавців вироблено загальні критерії групування слів за 

польовим принципом семантичного єднання, тяжіння від периферії до центру та 

ієрархічної взаємодії з іншими такими парадигматичними утвореннями.  

Узагальнено роль цього семантико-стилістичного аналізу для вивчення 

художньо-образної мови можна репрезентувати так. 

Поняття ЛАП (за іншою термінологією – семантичне поле, образна 

парадигма, асоціативно-образне поле та ін.) застосовують для опрацювання 

окремих текстів, а здебільшого –  ідіолектів письменників, творів, об’єднаних 

тематично та за певним періодом в історії українського мовно-літературного 

процесу. Він найзагальніше виявляється як виокремлення ідеографічних образно 

позначених наскрізних компонентів із врахуванням валентних зв’язків 

центрального слова та синонімічних йому складників (С. Я. Єрмоленко, 
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Л. Г. Савченко, Н. М. Сологуб, Л. О. Ставицька, С. П. Бибик, О. О. Маленко, 

М. Ф. Братусь, В. А. Буда, Н. С. Дужик, М. В. Кравченко, Л. М. Мялковська  та 

ін.). «На роль центру, – підкреслює Л. О. Ставицька, – у подібному системному 

утворенні претендує таке слово (чи словосполучення), яке «інтегрує семантичні 

лінії розвитку образу» [229, с. 9]. Розглядаючи домінантні напрямки формування 

ЛАП, дослідники осмислюють ті чи інші семантико-стилістичні, лексико-

асоціативні процеси, зокрема явища метафоризації, простежують системно-

семантичні відношення у певних стилістично маркованих лексичних групах [60]; 

з’ясовують вплив сполучуваності на семантичний зміст та оцінність, образність 

слова тощо.  

Певні ЛАП мають стрижневу лексему – ядро, якою зв’язані образні словесні 

ряди (номінативні, епітетні, метафоричні, епітетно-метафоричні, перифрастичні 

тощо). Тобто ЛАП окреслюється через сполучуваність слів у контексті. Ще 

Б. О. Ларін показав, що особливість стилю письменника полягає не лише в 

принциповому використанні ним слів, а й у специфіці їх сполучуваності [126, 

с. 102]. Саме в контексті реалізується те, що могло бути потенційно закладене в 

семантиці слова. Усе це уможливлює всебічне висвітлення стилістичних, 

асоціативних можливостей, властивостей ЛАП, виявлення стилістичних функцій 

прямих чи непрямих (переносних) значень словесних елементів ЛАП; вивчення 

зв’язків стрижневої лексики з іншими номінативними одиницями, їх семантико-

стилістичними властивостями, дослідження взаємозалежності слів у ЛАП. 

Отже, художній текст постає як система художньо-зображальних засобів – 

тропів, як певна структура. Вивчення системи тропів (їх семантики, структури та 

функціонування) у певному тексті з погляду формування у ньому певного ЛАП 

викликає особливе зацікавлення. Художньо-зображальні засоби (епітети, 

метафори, порівняння, перифрази та ін.) у тематично спільних контекстах є 

джерелом естетичного осмислення проблем. Жанрово і тематично об’єднані 

художні тексти – художня система. Отже, вивчення естетичних функцій тропів у 

таких системах дає можливість виявити не лише мовну індивідуальність 
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письменника, а й осмислити естетизовану засобами мови дійсність у відповідній 

системі мовновиражальних засобів. 

Якщо розглядати систему словесно-художніх образів, через які реалізується 

художньо-образна інтенція в журналі «Жінка», то фактично серед них будуть 

наскрізні образи. Вони створюватимуть вертикальний контекст, який «акумулює у 

своїй структурі екстратекстову інформацію – культурологічну (національно-

марковану (українську) і загальнокультурну (співвідносну зі світовою 

культурою)), котрій притаманний імпліцитний спосіб вираження змісту» [25, с. 1]. 

Ця наскрізність (повторюваність, актуалізованість) образів забезпечена 

реалізацією асоціативності в художньому тексті, переведенням загальномовної 

парадигми асоціативності в образотворчий прийом тощо. Формування 

асоціативно-образного вияву семантичного наповнення слова відбувається 

шляхом злиття та кристалізації (процес синтезу – аналізу), тобто «втілення 

результатів складних художньо-асоціативних процесів у конкретний зримий, 

відчутний, мовби однозначний образ» [66, с. 232]. Цей процес характеризується 

чіткістю, об’ємністю, зримістю, які «породжують відчуття простоти і 

зрозумілості. [..] Проте сама по собі кристалізація дуже непростий процес» [66, с. 

233]. Виокремлені для аналізу ЛАП розглядаємо як мікросистему асоціативно-

образних рядів, тобто компонентів, пов’язаних між собою парадигматично і 

синтагматично, семантично притягальних. 

Отже, слово в структурі художнього тексту не тільки є засобом створення 

образності та емоційно-експресивного колориту, а й відображає дійсність та 

формує структурну єдність дійсності естетичної. Воно набуває семантичної 

багатоплановості, розкриває свої асоціативні потенції, входячи в різні структурно-

семантичні моделі. 

Концептуальну характеристику поетичної мови – естетичність –

пов’язують з художнім кодуванням відповідних часові й естетичній програмі 

цінностей буття [135, с. 480], з поняттями мовно-естетичний знак національної 

культури (С. Я. Єрмоленко, Г. М. Сюта), знак української етнокультури, 

етнокультурний концепт (В. В. Жайворонок), етносимвол (В. І. Кононенко), 
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лінгвокультурема (Л. І. Мацько, Н. С. Медвідь, Н. О. Мех), національно 

маркована мовна одиниця (В. В. Жайворонок, О. С. Комар).  

ЛІЦ, сконцентровані в естетичному субконтенті жіночого журналу «Жінка», 

акумулюють у собі й індивідуальне, і суспільно-комунікативне, колективне 

підсвідоме, емоційне та раціональне, сконцентроване в семантико-асоціативному 

стрижні слова. Ці ЛІЦ є назвами виокремлених ЛАП за критеріями ієрархії 

цінностей жінки, ядерними лексемами-поетизмами або ж асоціативно 

зв’язаними номінаціями ЛАП «жінка», «мати», «дитина», «любов», «краса», 

«Україна», які об’єднують навколо ядра мовно-художні образи біологічних, 

соціальних і духовних потреб людини, жінки зокрема. Відповідні ЛАП, що їх 

можемо моделювати на матеріалі мови опублікованих упродовж понад 

півстоліття творів (поетичних, прозових, пісенних, сатирично-гумористичних), 

репрезентують певний мовно-естетичний канон словесного образу жінки в різних 

її соціокультурних виявах, а також тяглість художньо-естетичної традиції 

апелювати у прозових і поетичних творах до словесних образів з 

етнонаціональним змістом, до естетизації взаємодії «людина – людина» (ЛАП 

«жінка», «мати», «дитина», «любов»), «людина – природа» (ЛАП «краса», 

«Україна»).  

5.1.1. ЛАП «жінка». У естетичному субконтенті ЛАП «жінка» об’єднується 

кілька асоціативно-образних рядів – зовнішнього, внутрішнього психологічного 

та соціального портрета жінки. Як правило, засобами мовного портретування 

виступають оцінні, поняттєві епітети, метафоричні звороти, порівняння, засоби 

вторинної номінації. Сконцентровані у виданні тексти репрезентують певний 

динамізм мовно-естетичного канону щодо створення словесного образу жінки, 

який відповідає духові часу, його ціннісним ідеалам. І цю історичну змінність 

мовно-естетичної моделі образу жінки насамперед несуть на собі зазначені 

мовностилістичні засоби.  

В асоціативно-образному ряду зовнішнього портрета жінки відіграють 

особливу роль насамперед епітети як засоби індивідуалізації зовнішності, 

конкретно-чуттєвої деталізації. Поетичні синтагми мають ключові слова-
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номінації частин тіла, елементів зовнішності людини: брови, обличчя, щоки 

(Ставна, з густими бровами степовичка, обличчя, як і в більшості жінок тут, 

припалене вітром, щоки горять вишневою смагою (О. Гончар, РЖ, 63, 1)); плечі 

(В її гарному стані, на овалах низько спущених плечей, у куточках пухких губ 

іскрилась налита п'янким соком юнь (П. Кукуленко, РЖ, 62, 9)); погляд (Осінній 

вітер долу гне тополі, Літа сутулять крила твоїх плеч, І тільки погляд, 

непідвладний долі, По-юному безжалісний, мов меч (Г. Дениско, Ж, 12, 8)); 

хода (Подивитися є на що! Така ж, якою була, легка в ході, із гордо зведеною 

головою прошпацірувала безлюдним завулочком, мов сценою, і щезла за рогом (Н. 

Околітенко, РЖ, 91, 9)); коса, овал обличчя, брови, очі (Хто вона справді, ота 

Люба Сонченко? У неї, здається, темно-руса коса, що вільно лежить на спині, 

гарний, м’який овал обличчя, широкі чорні брови, ясно-сірі очі (Ю. Бедзик, РЖ 

74, 8)); постава, ніс, обличчя, очі (Вона з відчаєм глянула у підстелену ніччю 

вітрину аптеки, побачила себе всю – худеньку, непоказну... Широкороте, 

безброве обличчя з коротким носом, злякані-злякані очі... Ніколи вона не вишле 

Ярославові фото, хоча б через це довелось припинити листування (Л. Письменна, 

РЖ, 66, 6)) і под. У пісенній поезії провідними є фольклорні асоціації: Я піду в 

далекі гори,/ На широкі полонини,/ І попрошу вітру зворів,/ Аби він не спав до 

днини./ Щоб летів на вільних крилах/ На кичери і в діброви/ І дізнавсь, де моя 

мила,/ Карі очі, чорні брови (В. Івасюк, Ж, 92, 8).  

У мовно-художній репрезентації жінки є певні особливості: якщо у 50– 60-

ті рр. минулого століття більший акцент (особливо в поезії) припадав на такі 

деталі, як голова, коса – мовно-естетичні знаки соціального становища жінки, 

пережитого: Неволя зігнула/ І проклята тричі/ Косу посріблила жура./ Ти небо 

готова була нахилити,/ Щоб взяти у сонця тепла,/ I радістю серце моє 

наділити,/ Щоб завжди весела була (П. Амбросій, РЖ, 58, 3); Але баба сиділа 

преспокійно, покручувала сюди-туди регулятор, і голова її в червоній хустині 

цвіла, як калина ягодами восени (В. Вабляк, РЖ, 55, 2), то в образі нашої 

сучасниці увиразнився акцент на жіночій сексуальності, привабливості, як-от: 

Навшпиньках дівчина білизну/ На шворку вішає й співа./ Вітрець травневий їй 
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навмисне/ Коліна білі відкрива./ Як тільки вгледів теє диво,/ Я, зачарований, 

закляк./ Вона всміхнулась пустотливо,/ немов питаючи: «Ну як?..» (М. Сльозко, 

Ж, 01, 3). 

Сатирично-гумористична проза репрезентує типологізовані словесні 

портрети жінок середини ХХ ст.: – Гарна дружина у вас, симпатична, – сказав я 

сусідові по столику в санаторній їдальні. – Глядіть, щоб не відбили. Я її десь, 

здається, бачив, а от не пригадую, де – оті видовжені очі, гордий профіль і 

ямочки на щоках... (Н. Касянчук, РЖ, 80, 5).  

Певну контрастність спостерігаємо й в часово маркованих образах жінок. 

У цьому допомагають актуалізовані в контекстах різних часів назви деталей 

жіночого одягу: х у с т к а , к о ф т а , п л а т т я  з  к р е п д е ш и н у  –  

складники зовнішнього портрета-костюма 50 – 70-х рр. минулого століття (Вона 

вийшла не хутко. Переодягнена в білу кофту і празникову хустку – на чорному 

крепдешині пелюстчасті зелені й коричневі квіти – з чорними шовковими 

китицями (М. Іщенко, РЖ, 71, 7); Наламавши білої шипшини/ Заквітчали коси, 

чистий льон./ Повдягали плаття з крепдешину,/ В колір з босоніжками капрон 

(РЖ, 61, 3); д ж и н с и  – складник словесного портрета жінки 2000-х рр., що стає 

в ряд з іншими мовно-предметними знаками часу (Ти ніколи не мала гарних 

нових джинсів. Хотіла, але жаліла для себе. Усе – дітям. Собі – недоноски. Як 

хочеться елегантних джинсів, вишитих шовком і стразами. Аж до млості. 

Але – 200 герене! Доведеться похотіти ще трохи... (Г. Тарасюк, Ж, 07, 12). 

Та чи інша деталь мовного зовнішнього портрета може бути використана 

для психологічної оцінки сприймання жінки. Пор. текст з повторюваним 

елементом руки і поєднуваними з ним прикметниковими означеннями (тонкі, 

гарні – ненависні, єдині), гіпертрофованими аксіологічними характеристиками 

(заграбастати, вхопити, вдертися): Використати в цих людях єдине, що в них ще 

можна використати: інстинкт самозбереження. А тих двох ненавидів, надто ж 

Єлену, з її рвучкою красою, з її летючістю, з такими тонкими, такими гарними 

там, на причалі, руками і такими ненависними тепер, коли він побачив їх на 

трапі... Як вона вміє простягати свої руки до всього! Мерщій простягала їх і до 
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мене, і до Ляскова, ах, ах, єдині руки на світі, кожен прагне їхнього доторку, їхніх 

солодких обіймів, ой, ах-ой, як мед солодкі твої уста, як яблука, як яблука і як сніг 

твої перса... Тільки заграбастати, тільки вхопити, тільки вдертися в душу, в 

серце ... (П. Загребельний, РЖ, 67, 8). 

За нашими спостереженнями, епітети не лише індивідуалізують мовно-

естетичний образ жінки. Деякі з них – мовно-психологічні знаки часу, ЛІЦ, що 

канонізувалися у певні періоди історико-літературного процесу. Пор. у зв’язку з 

цим, як епітети щедра, повноцінна, світла, чиста, молода, здорова, загартована, 

мужня, лагідна, мудра передають високу естетику, репрезентуючи словесний 

образ жінки у прозі та поезії 50–70-х рр. ХХ ст.: А мені Оксана Петраш саме тим 

і подобалась, що все в ній було щедрим і повноцінним. Твої чорні пишні кучері так 

і звивалися над головою, мов хмара, коли вона знімала свою червону косинку. А 

голос мала такий лункий, що всі заслухувались, коли вона командувала на 

фізкультурі (В. Єніна, РЖ, 58, 6); Славлю, славлю тебе я у дні ці,/ світлу й чисту, 

як неба блакить!/ Твоє слово, гостріше від криці,/ у серцях буде вічно дзвеніть 

(В. Сосюра, РЖ, 63, 8); Але чому вона дозволила йому одному вирішувати їхню 

спільну долю? Була молода, здорова, фізично і морально загартована, могла і без 

чоловічого ліктя пройти крізь життя ще й з дитиною на руках (І. Вільде, РЖ, 60, 

4) та ін. 

У зовнішніх портретах ряд епітетів може поєднуватися зі вторинними 

номінаціями, що сконцентровують у своїй внутрішній формі певну загальну рису 

жінки (назви істот, що замінюють назву особи-персонажа; назви істот, що у 

структурі порівняння засвідчують асоціативно-образний зв’язок між образом-

персонажем та іншою істотою, переносною назвою реалії-узагальнення). Пор.:  Та 

диво-дивнєє, в убозтві, злиднях виросло таке пругке стебельце, така квітка: 

висока й рівна станом, обличчя чисте, чоло високе, ніс рівний – трохи схожий 

на оті грецькі й римські носи, що на картинках у підручниках історії, густе 

чорняве волосся на проділ, а за плечима – товста коса. Й сама тиха, як лагідне 

літо, роботяща, а ще й співуча (Ю. Мушкетик, Ж, 01, 5); Вродлива, зі свіжим 

рум’янцем, брови тоненькі, губи усміхнені. Ледь розповніла, але ставна – ну 
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чисто тобі пава [ВТССУМ, с. 696: пава. 1. // перен., розм. Жінка з гордовитою 

поставою і плавною ходою]: куди до неї тій дримбастій Лідці! (Л. Тарнашинська, 

Ж, 03, 1). Порівняння жінки з квіткою, павою, лілеєю, зорею – актуалізація 

фольклорної поетики [68, с. 55; 45, с. 359, 360, 365]. Зіставлення може мати не 

лише формальні ознаки вторинного найменування, але й асоціативного – через 

застосування порівняльних зворотів, як-от: Ти, як зоря [ВТССУМ, с 383: зоря. 1. 

// нар.-поет. Пестливе звертання до дівчини, жінки]  вечірня, світла і ніжна, 

наче ясна лілея! [ВТССУМ, с. 490: лілея. поет. Лілія. У порівн.; лілія: // перен. 

Про кого- чи що-небудь, кольором або ніжністю схоже на квітку цієї рослини] 

(Вас. Шевчук, РЖ, 66, 2). 

У словесному портретуванні жінок прозаїки активно використовують і 

зіставлення рис обличчя, фізичних та емоційних станів, що вони виражають, з 

ознаками реалій світу живої природи (у структурі епітетів, порівнянь). У такий спосіб 

увиразнюються певні стереотипні асоціації, образи легко прочитуються: І Марина 

була схожа на молоденьку тополину: тонка, гнучка, у веселому яснозеленому 

платті (К. Басенко, РЖ, 60, 3); І Павлина тоді мені видалася мало не юною дів-

чинкою, на її абрикосовому лиці наче розтанула тінь від прожитих років, від усіляких 

клопотів-негараздів, і я тоді відчув якийсь дуже гострий спалах любові до неї; Але ж 

причувається: жіночий голос-павутинка в’ється (Є. Гуцало, РЖ, 90, 2); Ноги вже не 

йшли, а чалапали по траві, як у гуски, поки й причалапали на подвір’я (Є. Гуцало, 

РЖ, 88, 2). 

У мовному портретуванні жінок письменники активно використовують і 

такий прийом, як актуалізація конкретно-чуттєвого сприйняття пахощів, запахів. 

У такому разі асоціативно-образне сприйняття зовнішності жінки підсилює її 

емоційно-експресивну оцінку (як правило, позитивну), панорама художнього 

образу розширюється: Вихваляються роси/ На червневім полі, / А у милої коси/ 

Пахнуть листям тополі.// Пахнуть липовим цвітом,/ Луговою травою,/ 

Перепаленим літом,/  Громовою водою.// Пахнуть хмелем зеленим/ І настоєм 

живиці, / Листям красеня-клена/ І водою криниці (А. Підлужний, Ж, 01, 3). 
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Інтенція до естетизації образу жінки пов’язана з актуалізацією 

загальнокультурних асоціацій: жінка – Саскія Рембрандта, Монна Ліза, Міс 

Європа. Це засвідчують тексти західноєвропейських письменників, а також 

українських письменників-гумористів. Пор.: Своєю пишністю вона нагадувала 

Саскію Рембрандта – така ж рудоволоса, років сорока, з усміхненим обличчям 

дитини (Едніс Гріва, РЖ, 61, 2); Я заглянув йому через плече і тільки тепер 

зрозумів, що саме було в обличчі цієї жінки. У неї був точнісінько такий вираз, 

як у Монни Лізи (В. Фолкнер, РЖ, 61, 2); Вона причепурилась і дуже сподобалася 

собі. А коли вдягла нове пальто з ефектними фалдами, то взагалі сказала дзерка-

лу: «Міс Європа». (Н. Василенко, Ж, 98, 7). 

Як і в асоціативно-образному ряду зовнішнього портрета жінки, в 

асоціативно-образному ряду внутрішнього психологічного портрета основне 

мовно-стилістичне навантаження на епітетах з відповідною семантикою: Інша річ 

– Люба. Проста, жартівлива, чуйна, вона стала поруч бабусі на кухні й 

заходилась чистити картоплю, носила воду, бігала на город по цибулю та кроп 

(Є. Снєгірьов, РЖ, 56, 9); Я милувався нею. Тонке, нервове обличчя було осяяне 

великими карими очима, в глибині яких крився тихий, невисловлений сум. Колись 

це було тендітне, сором'язливе дівча; тепер передо мною стояла жінка в 

розквіті зрілої краси, яка однак не втратила дівочої ніжності (С. Журахович, 

РЖ, 58, 2). 

Поетичні, зокрема й пісенні, і прозові тексти засвідчують і концептуальні 

для мовно-естетичного образу жінки вторинні номінації: 

богиня [ВТССУМ, с. 58: богиня. 2. перен. Про жінку, дівчину 

надзвичайної, чарівної вроди. // Про кохану жінку] (Мої сільські усміхнені красуні/ 

В хустках тернових, модних чобітках,/ З красою, що не згасла у віках,/ Що в 

спадщину дісталась від бабуні./ Яке розкрилля вечорових брів,/ Яка хода! Не 

ланкова – богиня./ Хіба повіриш – щойно з буряків, / Ще навіть руки пахнуть 

бурячинням (Н. Гнатюк, РЖ, 81, 1); Атож, ніхто з нас не сумнівався: виною 

всьому була та, схожа на богиню [..], богині мають таке гарне тіло й горду, 
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незалежну стать, і ми, звичайно, віддавали належне її вроді (Г. Тарасюк, Ж, 92, 

10)); 

королева /  королівна [ВТССУМ, с. 456: королева. 2. перен., розм. Про 

жінку, що вирізняється з-поміж інших красою, поставою, вмінням і т. ін.] (Я горда 

тим, що те пройшла усе,/ Най спогади гірчать одчаєм смутку./ Я опиралась на 

твоє плече,/ Як королева пишна й неприступна! (Н. Бондарчук, Ж, 03, 10); Та 

інший таку жінку, як моя Оленка, мов королівну, доглядав би. І музичну школу 

кінчила. І дві іноземні мови знає. І співає. І танцює. Шекспіра в оригіналі читає! 

Диплом червоний має. А він – не шанує. Хіба їх зрозумієш, цих теперішніх 

чоловіків? Моя не така, як ваша, і то йому недогода (Н. Петрівна, РЖ, 85, 3)); 

вісник весни [ВТССУМ, с. 84: весна. 2. перен. // Що-небудь початкове, яке 

провіщає розвкіт, розвиток, перемогу чогось. // Світле, радісне почуття] (Для 

кожного радянського солдата/ Була ти світлим вісником весни (Н. Зборовська, 

РЖ, 63, 7)); 

берегиня [ВТССУМ, с. 47: берегиня. // Охоронниця дому. *Образно] роду 

(Роду сонцелика Берегине,/ Вбережи від смутку і від зла,/ Проясни над нами небо 

синє/ Світлом материнського тепла,/ Окропи живлющою водою,/ Піснею пролийся у 

віках,/ Будь земною, ніжною, святою/ Із дитям вселенським на руках (В. Полинок, 

Ж, 97, 5)); 

пісня (Жінка – окрилена пісня,/ Щастя й життя (В. Кудрявцева, РЖ, 63, 

11)); 

подруга (Жінка – це подруга щира./ Гордий супутник звитяг 

(В. Кудрявцева, РЖ, 63, 11)); 

заклик до миру (Жінка – це заклик до миру,/ Щастя й життя 

(В. Кудрявцева, РЖ, 63, 11)); 

радість (Жінка – це радість одвічна./ Щастя й життя (В. Кудрявцева, 

РЖ, 63, 11)); 

праця (Жінка – це праця велична,/ Гідна творців майбуття 

(В. Кудрявцева, РЖ, 63, 11)). 
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Щодо останнього стереотипу, то в сатирично-гумористичних текстах ця 

властивість – ‘працьовитість’ – типізована й гіперболізована. Саме на цій ознаці 

ґрунтується основне гендерне протиставлення чоловіків, які не переймаються 

хатніми справами, клопотами (йдеться про лежанів, сиднів), і жінок-господинь: 

Не встигне розвиднитись, як вона вже горшками торохтить. Саме ж сон який 

перед світом! Мед – не сон. А вона такий гармидер у хаті зніме, що мертвий 

схопиться. Ну, хай би вже торохтіла. Хай би й гуркотіла. Хай би вже й 

гасала. Так хоч би ж мене не чіпала! А то оце торохтить-торохтить, 

гуркотить-гуркотить, гасає-гасає, а тоді як присікається до мене: – Іване! 

Вставай! Уставай, кажу тобі, снідати! Плентаюсь додому, вхопивши того сну, 

як шилом патоки. Ну, думаю, хоч тепер спочину. Але, як казав поет, – нам спокій 

тільки сниться. Дома відразу ж починається вечеря, знову бряжчить посуд, 

потім жінка заходжується прати та прасувати. Так до півночі й пролежу в 

ліжку з розплющеними очима. Лежу і слухаю, як моя Настуся виварками та 

кришками тарарахкає. Лежу, гикаю після вареників. А вона все пере та прасує, 

прасує та пере. І не замориться ж вража баба! Тут лежачи знемагаєш, а їй хоч 

би що. Як заводна. З ранку до ночі, з ранку до ночі, і в свято, і в будень. Ні тобі 

виспатись через неї, ні вилежатись... Ну, що робити з отакою дружиною? Га?! 

Піду ще з кумом пораджусь! (А. Барта, РЖ, 60, 12); По суботах моя дружина 

любить пекти пироги. Я лягаю з газетою на канапу, а вона йде на кухню (Б. 

Вовк, РЖ, 75, 1). 

Сатирично-гумористичні тексти зберігають чимало сентенцій, що 

стосуються загальних внутрішньопсихологічних рис жінок, дружин. Маркерами 

тих чи інших ознак є усталені фрази розмовно-побутового походження, як-от 

стосовно того, що: 

чоловік не слухає жінку чи не чує, не розуміє її (Щоб був у сім’ї мир, 

треба добре вивчити психологію прекрасної статі. Вивчати слід замолоду, але й 

на старість не пізно. Найбільше сварок виникає від того, що „чоловік мене не 

слухає. Я йому добре раджу, а він дурний...» Я, наприклад, свою дружину 
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завжди слухаю [..] Доки вона голоситиме, що «змарнувала свою молодість за 

тим одоробалом, а такі люди траплялись…» (А. Бобюк, РЖ, 70, 9); 

жінка жалкує з приводу свого вибору (– Дурна я була, що тобі гарбуза не 

причепила, коли ти ще свататись приходив. Тепер весь вік не живу, а мучусь, 

– і давай мене хрестити вздовж та впоперек (І. Прищепа, РЖ, 61, 1); 

жінки потерпають від малої уваги до них (– Які ми хороші, милі, а нас не 

помічають, навіть уваги не звертають. Ти сердишся на мене? Сердишся? – 

спитала вона (В. Плахотников, РЖ, 66, 6); 

жінка потребує поваги до своєї професійної діяльності (Так тепер мій ірод 

чіпляється знову. Ти, каже, з ранку до ночі на кухні, який мені інтерес. А мені 

зате інтерес. Ти мене раніше й за людину не вважав, а тепер я серед людей у 

пошані. У газетах про мене писали й патрета мого надрукували, о! А вже як 

орденом нагородили, то йому й заціпило... Виходить, що і моя професія не 

остання (О. Красій, РЖ, 65, 7); 

жінка в колективі стимулює до акуратності (Чорногуз дістав краватку з 

шухляди. Та й мені треба причепуритися. Як не є, в колективі з'явилася 

жінка. З приймальнею треба також щось робити. Не для жіночого слуху  

телефонні розмови діда Мефодя... (М. Іщенко, РЖ, 67, 2). 

У журнальних публікаціях українських поетичних та прозових текстів 

засвідчено філософські сентенції щодо мовно-естетичного образу жінки, ЛІЦ в 

художньо-естетичному зображенні жінки. У них узагальнено асоціативно-образні 

зв’язки: 

 «жінка – початок» (Я жінка. Від мене беруть всі начала./ І пісня поета, і 

тихого саду шум,/ Й висока любов, і складність твого інтеграла,/ Великий учений, 

володарю людських душ (Л. Забашта, РЖ, 64, 9); Усе від Жінки, мабуть, 

почалося./ Далекі мрії оживають знов./ І навіть те, що, може, й не збулося,/ 

Тепер прийшло, мов спогад, про любов (С. Луцкова, Ж, 98, 3);  

«жінка – врода, ніжність, незвичайність» (Я вірю: мене, вродливу і ніжну, 

як скрипки струни,/ Поставлять на площі Ніжності в Києві над Дніпром,/ І 

буде на площі Вірності стояти дівчина юна (Л. Забашта, РЖ, 64, 9); Ви 
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незвичайні незвичайно,/ Ви ті, хто зв’язує віки,/ Від вас іде зіркове сяйво/ І 

величають вас – Жінки! (В. Ковалко, Ж, 11, 3);  

«жінка – внутрішня сила і зовнішня тендітність» (Не буду на плечах 

тримати Світ./ Я по природі маю буть тендітна./ Я світ оцей тримала 

стільки літ,/ А вдячності – і натяку не видно!../ Не зупиню шаленого коня,/ Не 

увійду в огонь – із мене досить!/ Велінням геніїв звичайна жінка я,/ І хай мене із 

полум’я виносять (Л. Гнатенко, Ж, 04, 9); Захланна жінко!/ Ти навіщо впіймала 

журавля/ І тримаєш у жмені,/ Немов синицю?!/ Та ще й намагаєшся 

переконати,/ Що небо існує лиш у твоїх очах (В. Штинько, Ж, 95, 1); 

„жінка – рушійна сила» (Ну й клята жінка дісталася мені, друзі! Просто 

життя немає. Не дає спокою ні в свято, ні в будень. Так і вертить мною, як 

чоботар шилом (А. Барта, РЖ, 60, 12); 

 „жінка – ревнивиця» (Горпина, цебто моя жінка, таке ревниве, що 

страх. Вірте – не вірте, а дістається мені мало не щодня, як тому куцому на 

перелаз (І. Прищепа, РЖ, 61, 1); Любить Женя молода/ Свого Петю-мужа/ Так 

ревниво, що біда:/ Аж, бува, нездужа (С. Олійник, РЖ, 65, 5). 

Крім певних змін у зображенні зовнішності і внутрішньопсихологічних 

особливостей жінки, що їх відбиває естетичний субконтент, найбільш виразно 

динамізм мовно-естетичного портретування виявився щодо засобів, 

сконцентрованих в асоціативно-образному ряду соціального портрета жінки. 

Так, у творах 50 – середини 80-х рр. найсильніше виявився акцент саме на 

професійних, громадянських якостях жінки. У цей період соціальні акценти 

сприймалися як мовно-естетичний канон, мали позитивне забарвлення, поетичне 

узагальнення образу жінки, яка героїчно працює в громаді, а не сидить вдома з 

дітьми. Це закріпилося у певних ЛІЦ (гендерна рівність) – прикладкових 

означеннях до іменника «жінка». Пор. такий текст: Сьогодні вона у належній 

пошані –/ В країні, де правда настала/ Іде попереду в палкому змаганні, –/ В 

громаді/ Потрібною стала./ Жінки-лікарі і жінки-інженери,/ Пілоти, механіки, 

вчені. Жінки-ланкові і жінки-комбайнери – В труді героїні натхненні (РЖ, 61, 3).  
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Так само через поезію, у якій відстоювалася тема миру, вкорінювався 

мовно-естетичний образ жінки-воїна, пор. уривок з тексту кубинської поезії: Яка 

красива ти, коли провулком/ Із автоматом йдеш на службу рано! (РЖ, 64, 

1). У 50-х рр. ХХ ст. роль жінки – сестри-воїна, поборника слабких, усіх народів 

– це один із провідних мовно-естетичних образів: Де б не жила ти, сестро,/ До 

тебе звертаюсь я!/ Якщо ти вірна дочка народу,/ Якщо твоя трудівнича сім'я/ У 

війнах не зиск, а сльози знаходить,/ Якщо, нахилившись вночі над столом,/ 

Сльозою палкою було пролите/, Сестро, ти знала безсонні ночі,/ Ти знала любові 

всесильний клич/ Всю силу матері став на бій! (Л. Забашта, РЖ, 55, 8); Сестро-

кубинко, по світу Весни ідуть червоні,/ Дзвонять в закличні дзвони (РЖ, 61, 6). 

Прикметна ознака прозових публікацій 50–60-х рр. минулого століття – 

актуалізація виробничого середовища як місця для репрезентації мовно-

естетичного образу жінки. У цей період засвідчено чимало контекстів, які 

починаються з уточнення, що дія відбувалася – у бібліотеці, в цеху, в ощадкасі, на 

косовиці тощо – у виробничому колективі. Пор. такі уривки: Друга така сама 

дивна зустріч сталася через кілька днів у бібліотеці. Віра пішла туди взяти для 

сестри мемуари Савіної, а собі «Книгу для батьків» Макаренка (РЖ, 56, 12); 

Завжди свіжа, як обмита ранковою росою луговою, Любонька з’являлася в цеху, 

випромінюючи тепло і навколо себе. Дівчину полюбили (М. Кошелєв, РЖ, 58, 3) і 

под. 

З естетизацією мовного образу жінки пов’язана актуалізація асоціації 

жінка-трудівниця. Особливо цей ЛІЦ був поширений у поетичних текстах 50-х 

рр. ХХ ст. – у творах професіоналів та аматорів, що відбивають офіційний 

дискурс влади, як-от: Я тебе зустрічав На просторах Донбасу/ – Бойову, 

смаглочолу,/ Відверту й просту Трудівницю –/ Героя радянського часу./ Ти 

казала:/ – З Вітчизною разом росту! (Д. Луценко, РЖ, 58, 1); У піснях я славлю 

дзвінко/ Трудівницю – нашу жінку,/ Що жила колись з неволі,/ Не зазнавши 

щастя – долі./ Прийшла воля в дні Жовтневі,/ Дала владу трудареві./ Тоді жінка-

трудівниця/ Усміхнулась, мов зірниця (М. Амбросій, РЖ, 58, 6); Вітай 

найпалкіше сестру-трудівницю/ Із святом травневим, вклонись їй чолом 
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(М. Бондаренко, РЖ, 62, 5). 

Мовний образ жінки-трудівниці конкретизували тексти з номінаціями 

жінок за професією чи родом заняття – агітатор (Дівчина Оксана, агітатор/. 

Маком стрічка в голові цвіте./ Як про тебе пісню не складати/ Найтеплішу, що 

від серця йде (РЖ, 56, 6)); ланкова (У рідний свій колгосп піду,/ Щоб ланковою 

стати (РЖ, 57, 2)); ткаля (Буду ткалею, як ви (РЖ, 58, 1)); лампова (В’ється 

стежка лугова/ Та понад рікою./ Наробила лампова/ В серці неспокою (РЖ, 61, 

8)); чабанка (Весняного ранку, золотого ранку/ Сходила з погірря дівчина-чабанка 

(РЖ, 62, 1)) тощо. 

Подібні поетичні тексти супроводжують нариси, есе, розповіді 

публіцистичного субконтенту, інформаційні повідомлення офіційно-ділового 

субконтенту журналу «Жінка», доповнюючи публіцистичні образи жінок мовно-

естетичними, створюючи своєрідну медіатекстову зв’язність, підсилюючи в 

читачів відчуття загального зацікавлення промислово-виробничими потребами. 

Саме з цією метою Л. Забашта створювала піднесено-урочисті поетичні тексти 

про ткаль: Червоні хустини в цеху майорять,/ І дівчина славна стоїть за 

верстатом./ А очі завзяттям у неї горять,/ І хочеться пісню про неї співати (Л. 

Забашта, РЖ, 76, 5); Я гобеленниця... Натчу вам гобеленів./ І хай душа від того в 

вас радіє./ А ви у гості прийдете до мене,/ Я покажу вам, як я ткати вмію (Л. 

Забашта, РЖ, 78, 2). 

Сатирично-гумористичні контексти відбивають моду на певну професію 

жінки, як-от: Але коли ж ти, нарешті, зрозумієш, що ферма  – це не для тебе? 

Невже тебе так приваблює робота телятниці? Уяви собі: я інженер-

будівельник, що споруджує прекрасні будинки, палаци, тріумфальні арки, а 

дружина в мене... «Товаришу Цимбал, – спитають мене, –  а хто ваша дружина   

–  артистка, лікар, педагог, літератор?» Що я відповім? «Ні, –  скажу я, –  

вона діяч тваринницького фронту... телятниця». Не смійся, це не смішно (М. 

Фіович, РЖ, 58, 2). 

Поезія розглянутої тематики вбирала й гасла офіційного дискурсу, його 

закличну модальність, а тому образ жінки набував публіцистичного забарвлення: 
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Хвала жінкам за труд невтомний,/ Що від зорі і до зорі!/ За хліб – насущний і 

духовний/ Спасибі, сестри й матері! (В. Кириленко, РЖ, 80, 3). Публіцистичні 

вторинні номінації також були органічні в подібних поетичних контекстах: 

Сучасниця-ніжномрійниця,/ уславлена робітниця,/ Сівачка моя весняна,/ моя 

материнська вічність (Н. Гнатюк, РЖ, 81, 1). 

Так в офіційних ЗМІ, зокрема за допомогою естетичного субконтенту, 

підсилювалася ідеологема праці у словесному образі жінки, яка має трудові права 

і можливості, рівні з чоловіками. У поетичних і прозових текстах стверджувався 

позитивний образ жінки, яка керує транспортом (Ну й тітка Василина! – 

захоплено говорили хлопчаки. – Вона, мабуть, і комбайн змогла б водити... (РЖ, 

60, 5)), жінки, яка підряд може виконати кілька побутових, зокрема важких робіт: 

Настя подоїла корову, напоїла теля, дала трав’яної січки кабанові. Відтак 

метнулася до вогнища. Картопля мала б уже зваритися. Але де там – жар ледь-

ледь жевріє. – Я ж просила тебе, чоловіче, підкинути дровець у вогонь...[..] – 

Люблю, Настуню, коли ти  й ложечку біля тарілки кладеш для мене   (Г. Швед, 

РЖ, 83, 5)). 

Пізніше, у 60–70-ті рр. минулого століття був оспіваний образ жінки-

космонавта, втілений у метафорах з високою книжною експресією (пор. 

вторинну номінацію «княжна космосу – Ярославна»): Наш час радянський 

полум’яний/ Широкий шлях жінкам дає:/ Дівчина проста Ярославна/ Княжною 

космосу стає./ Жінка, як подвиг весни,/ В зоряний простір зліта (В. Кудрявцева, 

РЖ, 63, 11). У гумористичній же поезії політ жінки у космос репрезентовано в 

іронічній оцінці як виконання чоловічої роботи і на земній орбіті: Розмовляли дві 

бабусі/ Під дубком у холодку./ Якось зовсім випадково/ Я підслухав річ таку:/ – 

Мало ще за них, ледачих,/ «Віддувалися» жінки:/ І орали, й хліб збирали,/ Й 

переносили мішки. А тепер для них настала/ Іще більша благодать:/ Вже жінки 

за них, здорових,/  Навіть в космосі летять... (П. Глазовий, РЖ, 64, 3). 

У 90-ті рр. ХХ ст. під впливом серіалу «Рабиня Ізаура» (вийшов на екрани 

тодішнього СРСР 1988 року) поширилася відповідна вторинна номінація жінки-

трудівниці (актуалізація семи ‘залежність’). Естетичний субконтент журналу 
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«Жінка» засвідчує гумористичну ситуацію, в якій жінка мріє бачити себе такою 

Ізаурою, що грає на фортепіано. Натомість у реальному житті їй доводиться 

тяжко працювати, пор. ситуативну рефлексію, представлену як ідеологічне і 

соціокультурне протиставлення ‘у них – у нас; вона – наші жінки’: Нема того, 

щоб сісти за фортепіано й заграти, як Ізаура. А після роботи біжить поратися 

на город: прориває, сапає, підгортає. Вона виходить на балкон у мереживному 

пеньюарі й кидає коханому білу троянду. А в нас? Вона виходить у старенькому 

халатику й завішує балкон щойно випраною білизною (Т. Братченко, Ж, 97, 5). 

Іронічній оцінці піддавався й образ соціально заангажованої жінки, яка 

надто віддається громадській, публічній роботі. В одній гумористичній ситуації 

письменник надає чоловікові непритаманних у реальному житті жіночих 

громадських функцій, що позначені за допомогою офіційно-ділових кліше: 

Робити було нічого. Довелось мені виступити з самокритичною промовою і 

пообіцяти працювати краще. Зараз не знаю, як розподілити час, щоб керувати 

комісією по охороні праці і бути організатором жінактиву. Допоможіть мені, 

добрі люди! (Ю. Тошев, РЖ, 62, 8).  

Уже на початку 2000-х соціалізація мовного портрета – це певна іронічна 

рефлексія над жіночністю, гендерною роллю жінки загалом: Бо хто я тепер? 

Жінка передпенсійного віку, без роботи, за спеціальністю інженер-

конструктор – ось мій теперішній соціальний статус. А колись рольовий 

розподіл був інакшим. Ленінська стипендіатка, командир будівельного загону, 

студентський бард – і це все я (К. Подолинська, Ж, 04, 8). 

Отже, асоціативно-образні ряди епітетів, метафор, порівнянь, 

вторинних номінацій на позначення зовнішнього, внутрішнього 

психологічного та соціального портрета жінки у структурі художньо-

естетичних текстів, виокремлені як ЛІЦ, чи то змінюються упродовж усього 

періоду (соціокультурні цінності), чи то засвідчують основні стереотипи в 

оцінці її ідеалізованих позитивних і негативних рис. 

5.1.2. ЛАП «мати». Це ЛАП пов’язане в естетичному субконтенті журналу 

«Жінка» з вербалізацією соціального статусу жінки – материнства (входить до 
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обов’язкових фізіологічних (органічних) потреб жінок). Ця текстова модель 

мовно-естетичної інтерпретації образу жінки-матері об'єднує чотири асоціативно-

образні ряди: зовнішній, внутрішній психологічний, соціальний портрети матері, а 

також асоціативно-образний ряд ‘материнство’. 

Асоціативно-образний ряд зовнішнього портрета матері створюють 

епітетні образи: номінації частин тіла з відповідними означеннями. «У поетичних 

творах, – як відзначила Л. В. Кравець, – [опоетизовувані очі, уста, руки, обличчя, 

волосся] іноді постають як екстеріоризовані, самодостатні образи без 

підпорядкування загальному образу людини» [117, с. 219]. Так, як і у ЛАП 

«жінка», для мовно-естетичного образу матері у прозових текстах функціонально 

навантаженими стають численні індивідуалізувальні епітети, як-от: Гарна  

змолоду, вона й з роками не розгубила своєї вроди. Металася по світлиці пряма, 

худорлява, лише трохи присушена сільською щоденною працею (В. Івасенко, Ж. 

01, 4); Перед ним виразно зринуло материне обличчя – чорноброве, бліднувате, у 

вічній задумі, таке, як буває, коли вона опікується ним. (М. Миценко, РЖ, 76, 8). 

Натомість у поезії, за нашими спостереженнями, актуалізовано епітети 

сива, стара, старенька (мати чи її коса/коси): Під хустиною – сиві коси,/ Ось 

зморшки лягли на скронях/ Мама йде по стежині боса,/ Щось тримає в своїх 

долонях (О. Ящук, Ж, 03, 3); Пишуть поети завше – / «Сива старенька мати...»/ 

Стільки турбот зазнавши,/ Як сивини не знати./ А в мене мама – русява,/ Зачіска 

скромна, строга,/ Читає без окулярів,/ Моторніша за молодого (В. Дарда, РЖ, 75, 

7). Виокремлені стереотипні означення традиційні в українській поезії, мають 

своїм джерелом народнопісенну практику мовного портретування [45, с. 361]. 

У пісенному тексті Д. Луценка словесний образ жінки-матері – це 

концентрація ознак зовнішніх (сива коса, ніжна краса), внутрішньопсихологічних 

(смуток і тривога) і соціокультурних (матір –  трансформатор національної 

культури, пор. метонімічний образ спів солов’я): Ти колихала, мамо, мене/ В шумі 

гаїв./ Вже запалали сивим вогнем/ Коси твої./ Болі безсонних ночей,/ Смуток 

тривожних очей./ Я материнську ніжну красу/ Завжди у серці несу./ Вперше 

почув я спів солов'я (Д. Луценко, РЖ, 65, 2). 
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Ще один атрибут поетичного образу матері – біла хустка: Матерів у 

хустинах кольору чистоти (Л. Забашта, РЖ, 82, 4). 

В асоціативно-образному ряду внутрішнього психологічного портрета 

матері ключовими є епітети рідна, свята, що актуалізує сему ‘близька, споріднена 

людина’: Роки одцвітають, як сади,/ З юністю прощаються хлоп’ята./ Завжди 

нас від горя і біди/ Серцем прикриває рідна мати (Д. Луценко, РЖ, 70, 2); О мамо, 

о мамо, ми всі пам’ятаєм,/ Що в кожного з нас ти одна і свята./ Мамо, о мамо, 

молитву складаєм,/ За долю твою на многі літа (Н. Романюк, Ж, 98, 3). 

На нашу думку, цілком правомірно як засоби створення психологічного 

портрета матері розглядати прикладкові означення, які передають інтимні почуття 

ліричного героя, опоетизовують ставлення до матері, яка, відповідно, асоціюється 

з квіткою (‘краса, врода’), зорею, сонцем (‘життя’), пелюсткою (‘ніжність’), 

лебединою чистотою (‘вірність’), піснею, райдугою (‘радість, музика життя’), 

пор. у таких контекстах: Квітко-мамо, пелюстко-мамо,/ Чистота моя 

лебедина,/ Терня, терня тобі під ногами/ Простеляла лиха година (Н. Гнатюк, 

РЖ, 65, 10); Коли цвітуть квіти – я гадаю, що то матір думає про мене./ Коли 

виглядає сонце над квітами – певно, матері радісно від тих думок, що в думках 

бачить мене щасливим./ А коли ще й райдуга звисає з неба, то вже мати 

посміхається (М. Петренко, РЖ, 70, 2); Сад твій виріс, мамо-зорино, Виріс день і 

твоя родина (Н. Гнатюк, РЖ, 65, 10); І ні хмарочки, ні плямини/ В твоїм серці, 

мамо-людино!/ Мамо, пісне моя лебедина! (Н. Гнатюк, РЖ, 65, 10). 

Мотив ‘психологічний стан матері’ пов’язаний з актуалізацією конкретно-

чуттєвого образу матері, що плаче від горя, жури, переживань за дітей: Моя 

дитино, не збагнуть тобі,/ Моє чом серце у журбі,/ Чом очі вицвіли від сліз/ І 

сивина торкнулась кіс (М. Бабка, РЖ, 63, 3); А в очах – про дітей турботи, А в 

серці – умерзлі сльози (РЖ, 66, 6); А тітка Христя з Броварів/ Іде в халаті від 

корів..../ Несе дітей вродливі очі./ Пекучі сльози опівночі (В. Артамонова, РЖ, 

66, 6). 

Любов до матері як почуття глибокої прихильності асоціюється з 

відчуттям затишку, пор. прозовий образ: А матір ти любив? Зараз – не знаю. А 
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тоді... мені було затишно від того, що вона є... І що день при дні ходить на 

буряки, топить раз на тиждень у хаті й зрідка посилає мені трохи сушених 

яблук (Л. Романюк, Ж, 92, 10). 

Мовна естетизація соціального портрета матері в художній словесності 

відбувається в напрямку «тиражування» концептуальних мотивів, у яких 

узагальнено дієвість матері. Його створюють певні мікроконтексти (2 – 5 речень, 

що описують певну типову побутову ситуацію), за ключовими номінаціями яких і 

встановлюються ці мотиви. Отже, матір, материнство асоціюється з: 

піклуванням, турботливістю: Як могла чужа жінка створити таку 

дружну і міцну сім'ю? – думав я. – Як вона змогла викликати таку любов і повагу 

до себе? Чому моя рідна мати не могла цього зробити? (І. Корнєєва, РЖ, 57, 9); 

Бо хочу – / Найпершою і останньою,/ Що зветься щасливо коханою,/ Що вранці 

встає до дитяти,/ Бути тією,/ що світ її кличе/ Турботливо – МАТИ! (Л. 

Тараненко, РЖ, 80, 3). В естетичному субконтенті журналу «Жінка» чимало 

текстів зарубіжних авторів (європейських, африканських, американських). Серед 

них опубліковані переклади містять і такі образи типових ситуацій, що в 

офіційному дискурсі середини ХХ ст. були вагомі для підкреслення спорідненості 

гноблених народів, нужденності життя в країнах капіталу. У зв’язку з цим пор. 

органічний мотив піклування про дитину в оповіданні письменниці з Гваделупи: 

Майже всю ніч Філіз не спала, сповнена тривоги за хворого сина. При кожному 

його русі, при кожному стогоні вона підіймалась, брала в свої огрубілі руки його 

маленькі гарячі рученята і марно намагалась його заспокоїти (Люсі Джулліа, 

РЖ, 60, 5); 

відданістю: Мати рада небо прихилити./ Тільки б дітям радісніш 

жилось (І. Азаров, РЖ, 61, 3); 

працьовитістю: Ой, яка ж у мене мати –/ Руки роботящі:/ Задля мене 

переносить./  І труди найважчі (РЖ, 59, 9); Тепер уже в неї онуки,/ Легенький на 

скронях сніг.../ Я їй за натруджені руки,/ «Спасибі!» скажу за всіх (П. Кучерук, 

РЖ, 62, 3); Як і завжди, прокинулася до схід сонця, дещо зробила по 

господарству, нагодувала Миколку і побігла в поле (А. Кавіцький, РЖ, 59, 10). У 
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відомій поезії-пісні Б. Олійника працьовитість матері та її функції берегині 

накладаються в образі матері-сіячки: Мати сіяла сон під моїм вікном; Мати сіяла 

хміль, щоб дівчат звідусіль... (Б. Олійник, РЖ, 73, 1). 

В асоціативно-образному ряду 'материнство' центральним є словесний 

образ дітонародження, що в одному з прозових мікроконтекстів репрезентується 

як музична метафора – симфонія народження дитини: Я от думаю, – промовила 

стара акушерка, милуючись матір’ю і сином. – Чому я не композитор, я б 

неодмінно написала таку симфонію. Спочатку жахливий біль, який не можна 

передати словами. Музика бурхлива, захоплююча. Біль зростає, досягає свого 

апогею. Здається, що жінка не витримає і помре. І раптом крик дитини... 

Біль обірвався, біль миттю забуто. Музика тепер тиха, ніжна, ясна, як саме 

щастя, як очі матері, що дивиться на свого первістка. Хіба є в світі щось 

краще за цю хвилину? Я б так і назвала цю симфонію – «Народження людини» 

(Т. Рябуха, РЖ, 60, 12).  

Ще одна метафора материнства – сонце: Я вірю: світ наш починався з 

любові./ Із материнства, з сонячних октав (Л. Голота, РЖ 79, 1); Мамо, 

матусю, до вас горнуся!/ Ви - моє сонце, мій ясний день!/ Мамо, матусю, вами 

горджуся,/ Ви – світла радість моїх пісень! (С. Галябарда, Ж, 09, 5); Білим лебедем,/ 

Дивом-казкою/ За віконечком,/ Сива ластівко,/ Сиве сонечко (Б. Олійник, Ж, 13, 5). 

Асоціатом материнства є й образ Мони Лізи: Мони Лізи усмішка 

бентежна/ На вустах тремтіла обережно,/ А в очах – щаслива, ледь сумна/ 

Материнська вічна таїна (Л. Семко, РЖ, 85, 7). 

Асоціатом материнства є руки, що несуть, обіймають, колишуть дитя: 

Взяла дитя мале на руки мати,/ Мов вимріяне щастя на віку./ Іде по вулиці, 

щаслива, що й казати,/ Розквітла, наче вишенька в садку (М. Данилюк, РЖ, 60, 

11); Якщо твої руки, мамо, якщо руки твої мене колисатимуть  / Якщо твої очі, 

мамо, поцілунками вивчать всі і кожну мою клітини (С. Йовенко, РЖ, 69, 3); А 

мати вся – калинове намисто – / Ясніє щастям: на руках малюк (М. Матіос, РЖ, 

78, 10); І ось – ти мати.../ З немовлям в руках/ під вишнею доспілою спинилась 

(Р. Качурівський, РЖ, 80, 10). Як бачимо, і номінативні (під вишнею), і 
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аксіологічні (етномарковані епітети вишневий, калиновий, порівняння наче 

вишенька) засоби спрямовані на увиразнення україноцентризму в зображенні 

материнства. 

З материнством в асоціативно-образному зв’язку перебувають назви дій і 

процесів: 

колисати: Мов вітрець – ласкаву, білу хмарку,/ Мов пушинку кульбаби – 

земля, –/ так гойдає ген у лісопарку/ Юна мати первістка-маля (В. Боровий, 

РЖ, 70, 2); Мати колихала дитинча,/ Серце билось в радості й тривозі 

(Д. Луценко, РЖ, 70, 2); 

співати колискову: Бриніла тихо пісня колискова/ – її співають всюди 

матері... (В. Вихра, РЖ, 58, 9); Мати сидить над колискою,/ Тихо сину співа: 

баю-бай (РЖ, 62, 3); 

розказувати казку: А мені/ Казати казку починає мати./ Ми з нею 

примостились на полу./ «Давним-давно...» – почне вона, бувало (РЖ, 58, 8); 

Вечорами, сідаючи за шиття чи штопання, Марія Павлівна кликала до себе 

Петька і починала голосно розповідати йому казки або співати пісень 

(І. Корнєєва, РЖ, 57, 9). 

Найбільш розгорнутими, частотними в поезії усіх періодів є мотиви: 

ч е к а н н я  – матері на дітей і дітей на зустріч з матір'ю: Мати жде 

дітей. Жде, запрошує.../ Ходить осінь там листоношею –/ В степовім селі 

перейшла мости,/ Нашій матері віддає листи/ Листя ясена, з клена листячко –

/Від синів її добра вісточка (РЖ, 59, 11); Надворі мете хуртовина,/ Засипала 

снігом поля.../ А дома чекає на сина / Старенька матуся моя (Г. Науменко, РЖ, 

60, 9); Зайду у двір, постукаю у шибку, скажу не дуже голосно: «Мамо, відчини!» 

І мама, моя рідна, дорога мама, яка завжди чекає мене, підхопиться з постелі, 

сонна, і побіжить до вікна, спитає з тривогою: «Хто?» (Б. Сачанка, РЖ, 82, 10); 

Хто вона? Чия дружина, мати?/ Я дивився в темряву густу/ І ту жінку, що уміє 

ждати,/ Величав і славив, як святу (М. Луків, РЖ, 91, 1); ...Знов наступа 

тривога,/ Знову приходить в сни – Мама гука з порогу./ Сивіють полини./ Мальви 
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звелись на ганок./ Під вербами джерело./ Світлий, мов промінь, ранок,/ В димці 

легкій село (Т. Мельниченко, Ж, 01, 5);  

н а в ч а н н я  дітей, передавання життєвого досвіду: Народу вірою і 

правдою служити/ навчала мати ще малим дитям (О. Буряк, РЖ, 82, 6); Вчила 

мене мати, як варити, прати,/ Вишивати квіти й золотих птахів [..] Вчила мене 

мати старших поважати,/ Цінувати дружбу, відданість і час... (Г. Харів, РЖ, 

84, 8); Лети, мій соколе, від хати/ У незатьмарену блакить./ Тебе навчила я 

літати,/ А доля падати навчить (О. Головко, РЖ, 88, 1);  

з а х и с т у  дітей від війни: Ми, матері усіх племен і рас,/ Що в муках 

даємо життя людині,/ Від стогону поранених щораз/ О пізній прокидаємось 

годині,/ І нам сирен вчувається виття,/ І кожна за своє тремтить дитя./ В ім'я 

дітей, їх щастя і спокою/ Ми безустанно боремось з війною (Б. Регалова, РЖ, 55, 

2); 

т р и м а н н я  чи в и ш и в а н н я  рушника: Сива мати стоїть біля 

хати./ З рук рушник вишиваний звиса./ Треба вірити, жити, чекати, – / Хай 

надія твоя не згаса (Н. Дівіль, Ж, 04, 5). 

Мотив захисту дітей актуалізований, як відомо, у зв’язку з тематикою 

перемог і втрат під час Другої світової війни. Його асоціатами є номінації дітей 

(син, дочка), символи одинокості – рослини (берізка, верба, сосна, тополя), 

соматизми (сльоза), артефакти (могила), назви переживаних станів (журитися, 

плакати): Чи шумить одинока сосна,/ Чи схилилася верба рясна,/ Чи свою 

янтаревую слізку/ Над тобою роняє берізка,/ Чи висока тополя у полі/ Над 

твоєю шумить головою./ Сину, смерть твоя Серденько крає,/  Де ж могила, я, 

навіть, Не знаю (РЖ, 61, 6); Він не зна, звичайно, що і нині/ Матері, в яких були 

сини,/ Журяться і плачуть в самотині/ За дітьми, що не прийшли з війни (Д. 

Луценко, РЖ, 56, 6). 

Наскрізний мотив естетичного субконтенту жіночого журналу – ‘м а т і р  

і  х а т а ’ . В одних випадках – це динамічний конкретно-чуттєвий 

(актуалізовано кольоросему ‘білий’) узагальнювальний образ матері, яка білить 

хату (Матуся білили хату./ Рівненько підводили чорним по призьбі./ Раз по раз в 
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горнятко макаючи,/ Язичок невеличкого пензлика,/ А ви перев’яжете голову білою 

хусткою/ І вийдете в двір добілити хліва (Г. Могильницька, РЖ, 69, 8), в інших – 

мовно-естетичний знак рідної домівки (матір, хата, стежка) (Я теж пізнав би 

миттю і стежину,/ І хату з палісадником в селі,/ Де мати слала нову 

скатертину/ На тесаному дідом ще столі (Д. Луценко, РЖ, 80, 11)) або ж 

джерела життя (годування): Стрепенувшись, бігла до хати,/ Частувала мене 

паляницею.../ Я малим був, і звідки міг знати,/ Як нелегко то бути жницею 

(Г. Соколовський, РЖ, 70, 2); В мою кімнату/ Принесла мати/ Дійницю з 

теплим молоком (Н. Опанасенко, РЖ, 72, 9).  

На тлі загального журнального мовно-естетичного образу матері 

виокремлюється україноцентричний образ матері-центру всесвіту в інтерпретації 

Б. Олійника: Мати наша – сива горлиця./ Все до її серденька горнеться:/ Золота 

бджола – намистиною,/ Небо – празниковою хустиною,/ Сивий дуб – прокуреним 

прадідом,/ Білочка – мальованим пряником (Б. Олійник, РЖ, 80, 10). 

Асоціативно-образний ряд ‘материнство’ був би неповним, якби не було 

враховано, які мовно-естетичні засоби розширюють його у зв’язку з тим, що 

естетичний субконтент журналу «Жінка» вміщує і мовно-художні образи дітей. 

Для них показова насамперед епітетика в означеннях зовнішності малих дітей, як-

от: Спить синочок, весь рожевобілий./ Усміх на безжурнім личку милий 

(Л. Даскалова, РЖ, 66, 9 ); Ти спиш і не чуєш, як птиці сріблясті співають,/ Як 

донечка тихо під ковдру лягла біля тебе/ Золотяться кіски русяві і вії пухнасті./ На 

сонечко схожа вона, що з-за пагорбка сходить (П. Прокопова, РЖ, 66, 12). Активні й 

метафоричні зіставлення на зразок: Всміхаються очка – два сині/ озерця/ І б'ється 

малюсіньке любляче/ серце./ А ручки біленькі до мене підняті,/ Немов лебедята, 

що хочуть  злітати.../ Лиш ніженька тупає/ Горда і вперта./ Люди, погляньте, 

– Поема безсмертна! (Л. Чижова, РЖ, 75, 3). 

Ще одна особливість – це використання вторинних номінацій, що передають 

інтимізовані відчуття матері до сина. Серед них: фольклорні (Спи, моя радість, ти 

мій сокілок,/ Ти вже у мене дев’ятий синок./ Спи, мій щасливий, здоровий рости,/ 

Місяць он вийшов з-за хмарок густих (М. Бондаренко, РЖ, 55, 8)) та розмовно-



 308 

побутові (Я беру мерщій його на руки,/ Ой ти, білобрисий баловник./ Віддаю 

принесені дарунки –/ То совок, то м'яч, то грузовик./ Сяють голубенькі оченята,/ 

Мов краплини свіжої роси (Д. Луценко, РЖ, 56, 6)), поетичні (Я дивлюсь і 

пошепки говорю:/ «Сину мій, моя вечірня зоре!» (Л. Даскалова, РЖ, 66, 9)), 

зокрема й індивідуально-авторські: Найкраща поема – малий мій синочок (І. 

Слободовська, РЖ, 73, 5). 

Узагальнюючи повсякденно-побутові ситуації, поети вдаються до 

створення конкретно-чуттєвих етномаркованих образів взаємин матері й сина: 

купання немовляти (Купаю сина/ В зелен-любисточку,/ Купаю в м’яті,/ А він 

сміється/ Й стрибають «хлюпавки»/ По всій кімнаті (Л. Таран, РЖ, 77, 2)), 

вишивання сорочки (І синам матері сорочки вишивають./ А сини у далекім-

далекім дозорі./ Материнськая ласка для них, наче зорі (РЖ, 74, 3)), частування 

дітей (Бо нечасто бувають такі бажані гості: злетілися діти в батьківське 

гніздо. У світлиці зробилося тісно, весело й сонячно (В. Івасенко, Ж, 01, 4)). 

Отже, ЛІЦ, засвідчені в естетичному субконтенті журналу «Жінка», у 

структурі ЛАП «матір» найширше репрезентують словесний образ жінки-матері 

в соціокультурному розгортанні, актуалізуючи паралельно україноцентричні 

засоби маркування образу матері, материнства як низки стереотипізованих у 

мовній свідомості, зокрема й поетичній, дієвих мотивів. 

5.1.3. ЛАП «дитина». В естетичному субконтенті журналу «Жінка» від 

самого початку видання функціонує рубрика поезії та прози для читання дітям, т. 

зв. зразки дитячої літератури. Рубрика у 50-60-ті рр. мала назву «Для наших 

дітей», з 70-х рр. ХХ ст. – «Для дітей». Основна функція цих текстів естетична, 

виховна, пізнавально-навчальна. Ключові групи ЛІЦ формують асоціативно-

образні ряди дитина, матір та інші члени родини, природа, Україна. 

Центральний асоціативно-образний ряд ‘дитина’ складають мовно-

художні образи дітей у різноманітних ситуаціях, з якими пов’язані певні мовно-

стилістичні засоби. Так, у текстах співанок-колисанок основними є інтимізовані 

форми слів (зменшувально-пестливі словоформи) на позначення істот, небесних 

світил, мотиваційні дієслова із семою ‘сон’: Сріблом зіронька на небі миготить./ 



 309 

Вам вже, дітки, спати треба, спіть./ Місяць ниже промінцята біля ліжка./ І 

кладе через всю хату жар-доріжку./ Вже кружляють біля тебе білі сни,/ 

Просить зіронька на небі: «Спи, засни» (О. Забужко, РЖ, 72, 6); Сплять під 

білою габою/ Гай і поле за рікою,/ Сплять садочки і заплава,/ Спить маленький 

братик Слава./ Тільки я не засипаю,/ Колисаночку співаю (В. Заєць, РЖ, 74, 2). 

Метафорика таких текстів увиразнює взаємозв’язок між людиною і природою 

(антропометафори). 

Зменшувально-пестливі словоформи характерні і для оповідних 

мікроконтекстів з описами дітей: З давньої, як світ, казки йде Коза-Дереза. 

Бородою трясе, ратичками тупоче... За нею дівчинка Оленка в червоній 

спідничці, в сорочці-вишиванці, Босі ноженята хлюп-хлюп у гарячім поросі, у 

руці – вербовий прутик, щоб козу завертати. [..] І полопотіла спідничкою, як 

метелик крильцятами (А. М’ястківський, РЖ, 67, 7); Стежиною від села йде 

маленька дівчинка Мар’янка Дзусь. Така маленька, що навіть до школи ще не 

ходить. От тільки тепер готується в перший клас, а може й не приймуть, бо 

семи немає. Мар’янка несе білого вузлика. В ньому обід для тата. Горнятко з 

борщем, пиріжки, двійко яблук, огірочки. Огірочки вона сама вибрала на грядці: 

такі маленькі, тугенькі (М. Петренко, РЖ, 73, 7) і под. 

Центральна інтенція у створенні словесного портрета дитини – 

динамізм, процесуальність, інтимізування, яскравість образних 

народнопісенних порівнянь (як квітка, як маків цвіт), увиразнення 

фольклористичних асоціацій (соловейка спів, червоний поясок, ой веселі 

дударі, гопачок, тропотянка): У кутку мала Людмила/ На святки спідничку 

шила,/ Щоб вона, як маків цвіт,/ Зацвіла на цілий світ./ Узяла Людмила в 

скрині/ Шмаття білі, чорні, сині,/ Позшивала всі рядком/ Під червоним пояском./ 

А до них пришила квітку,/ Що цвіла коло повітки./ Соловейка спів лункий/ 

Заплела у шовк м'який (П. Воронько, РЖ, 67, 2); Ой веселі дударі,/ Замузичте 

дітворі./ Так заграйте гопачка,/ Щоб аж пил з-під каблучка!/ А веселу 

тропотянку/ Грайте нам безперестанку. Боком./ Скоком./ Перескоком,/ 

Закружусь, махну рукою,/ Тільки вітер вслід за мною./ Хай похвалиться 
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матуся:/ Он яка моя Ганнуся! (В. Ладижець, РЖ, 71, 10). 

Найбільше в естетичному субконтенті журналу 50–70-х рр. ХХ ст. 

зразків словесних образів дітей-трудівників: Я старанно теж тружуся,/ 

Помагаю вже бабусі/ А як виросту, тоді/ Буду першим у труді! (Г. Бойко, 

РЖ, 62, 7). Нащадки своїх батьків наслідують їхні професії, що засвідчує 

мовно-стилістична актуалізація відповідної дієслівної процесуальної лексики і 

назв професій: У мене тато – тракторист/ І брат в селі – шофером./ До 

техніки і в мене хист./ Я буду – комбайнером (Л. Деревецька, РЖ, 61, 7). Вони 

обирають героїчні військові, робітничі, технічні професії, актуальні саме в той 

час: Шофером буде він колись./ А ось де знамениті/ Матроси, кращі в світі./ 

Вони пускають зараз/ Кораблики в кориті (М. Пригара, РЖ, 55, 1); Це будуть 

все  робітники,/ Механіки, пілоти./ Вони робитимуть станки,/ Вестимуть 

самольоти (М. Пригара, РЖ, 55, 1); Ший, машинко, пришивай,/ Всім обновки 

наділяй./ Наша швачка невеличка,/ Розрум'янилося личко./ Шиє гарно, все як 

слід,/ Хоч лише їй десять літ... (Л. Зеленівська, РЖ, 63, 1); Я полечу у космос, 

мамо,/ В новім космічнім кораблі./ І як Гагарін, знай, так само/ Вернусь до 

рідної землі./ Ось тільки б вирости спочатку,/ Потренуватися як слід ... 

(М. Познанська, РЖ, 65, 5).  

З піднесеною експресією створено словесний образ дитячого садка, пор. 

вторинну номінацію (веселий дім), актуалізацію дієслів зі звуковою семантикою 

(щебетати), епітети білий, веселий, найкращий, інтимізовані словоформи 

іменників: Веселий дім./ У домі цім нема/ У домі цім нема птахів,/ У нім живе 

малеча/ Сто малюків, а не шпаків/ За вікнами щебече (М. Пригара, РЖ, 55, 1); Ви 

були у нашому садочку?/ Він стоїть веселий, на горбочку./ Дві берізки білі для 

приміти./ В квітнику ростуть найкращі квіти./ Турбувати матінку не стану;/ Як 

прокинусь – у віконце гляну,/ В білих льолях, на горбі крутому,/ Дві берізки 

кличуть мене з дому (М. Познанська, РЖ, 65, 5). 

Крім естетичної, художні контексти містять додаткову навчально-виховну 

інтенцію, вербалізовану в таких сентенціях: Та от почав він ходити в дитячий 

садок, І мов хто підмінив хлопчика: сам умивається – і нагадувати не треба! 
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Якось у неділю сім’я сіла до столу. Лесик побіг на кухню, помив руки. Витер 

рушником і вже тільки тоді сів до столу. Глянув на бабусині зашкарублі руки і 

насупився: – Бабуню, а чому ти рук не помила? – Рук? – здивувалась бабуся. – 

Авжеж, – сказав Лесик. – Бо коли не митимеш, бабуню, рук, тебе ніколи не 

приймуть у дитячий садок (Ю. Збанацький, РЖ, 63, 7). 

Дидактична інтенція найвиразніша в текстах дитячої літератури 50–80-х 

рр. ХХ ст. ЛІЦ – ключові номінації мікроконтекстів, що увиразнюють мотиви: 

ввічливість: А де твоє «здрастуйте»? – нахмурився Микола          

Васильович. – Адже не маленький! (Л. Лучутенко, РЖ, 62, 10); 

працьовитість: А я хату підмела,/ Пил повитирала./ Ще й відеречко води/ 

Принесла до хати./ По обіді лободи/ Вирву поросяті./ Кажуть всі, що я мала,/ 

Кажуть щось про втому,/ Я ж не раз сама була/ По-хазяйству вдома 

(Л. Забашта, РЖ, 65, 10); У неділю Люда вдома/ Йти не треба в дитсадок./ Що 

робити – невідомо:/ Чи забрати всіх ляльок,/ А чи, може, мамі слід/ Помогти 

варить обід? (А. Бондарчук, РЖ, 70, 7); 

обережність у побуті: Погляньте, малята, на цей сірничок:/ Червона 

головка, жовтенький бочок/На вигляд звичайний: тонкий і малий,/ Буває він 

добрий, буває і злий./ Він може зігріти, зварити обід. МАЛЯТА! ВИ БУДЬТЕ З 

ВОГНЕМ ОБЕРЕЖНІ І ВИВЧІТЬ ЦІ ПРАВИЛА ПРОТИПОЖЕЖНІ! 

(Г. Бойко, РЖ, 60, 12); 

дотримання правил гігієни: В мене щіточка зубна, Подивіться – ось 

вона! Чищу зуби залюбки Зверху вниз і навпаки (Г. Бойко, РЖ, 62, 7); 

прищеплення любові до фізкультури: Вийшла курочка на грядку, Кличе 

діток на зарядку:/ – Куди-куди? На доріжку! Починаємо пробіжку! (Г. Бойко, 

РЖ, 62, 7); 

формування моральних якостей – за ключовими словами  щедрість (як 

соняшник, зорі, сонце), скромність (як у іншої дитини), непряме номінування 

висміюваної жадібності (як у горобця), задерикуватості (як у півнів): Дістався 

Тетянці великий соняшник. Лузала-лузала насіння з нього дівчинка, та й не 

подужала всього. – Бабусю, – спитала Тетянка, – чого в кружалі зернят 
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багато? – Щоб усім діткам вистачило. – Соняшник щедрий? – Аякже, щедрий. 

І яблуня щедра, і груша, і вишня. Глянь, як густо плодів на них. – Увечері зірочок 

на небі повно. Це теж для всіх діток? – Для всіх, онуко, – каже бабуся. – І в тебе 

є своя зіронька. Хто старанний і щедрий, у того зіронька яскрава, а в ледаря і 

скупія – ледь блимає. – А сонечко – одне, – трохи подумавши, сказала Тетянка. – 

Зате світить воно так щедро, що всім людям на землі від нього тепло й радісно. 

Пригорнулася Тетянка до бабусі і прошептала: – Я теж буду щедра, як сонечко 

(Л. Забашта, РЖ, 65, 10); У Терешка всіляких цяцьок – не перелічити… – Не 

чіпай! Не можна! – кричить Терешко на Тарасика, коли він бере рушницю, і 

автомобіля, і метелика, і черепаху теж чіпати не можна. Нічого. Нудно друзям 

у Терешка. Почали хлопчики без нього гратися. Терешко, рюмсає – Ти чого це? – 

питає бабуся. – Побили? – Ні, хлопці не пускають до себе. Цяцьок їм не даю. – А 

так, онучку, не можна. Ділись усім з товаришами. Хороше слово сказала 

бабуся, вірне (В. Пазушко, РЖ, 69, 6);  Ніхто з дітей не міг збагнути, чому 

дядько Стоїл дав зайчатко Свєтлі. Тому він повернувся до всіх і сказав: – Це 

нагорода за її скромність. Діти почервоніли від сорому. А Свєтла віднесла 

зайчатко додому і дала йому капустяного листя (К. Калчев, РЖ, 66, 2); 

Покрутився, повертівся, а їсти нічого – все навколо снігом позамітало. Зітхнув 

Горобець, пурхнув назад у гніздо й ліг голодним спати... Прокинувся вранці, 

визирнув з гнізда – мороз такий, що аж пече. «Ой, леле, сьогодні знову голодним 

буду!» – подумав він. Глянув вниз, і очам не вірить. Біля вікна будинку, під дахом 

якого він жив, з'явилася кормушка. А в ній соняшникове і гарбузове насіння, 

просо, кришки хліба і навіть ягоди горобини. А він і вухом не веде. Ковтає все 

підряд. І до того наковтався, що ледь не луснув. Добре, що пташки не 

розгубилися, «Швидку допомогу» викликали і в лісову лікарню жаднюгу. Ось до 

чого жадібність доводить (А. Шелудяк, РЖ, 69, 3); – Сюди, кажу, дивіться, – 

відірвав від важливої справи Володьку і Льоньку дідусь. Під бузком біля тину 

войовничо стояли один проти одного молоденькі півники.  – Чи не схожі ви на 

них? – лукаво запитав дід Іван. Хлопці присоромлено глянули на дідуся, а тоді 

Льонька сказав: - Не схожі. Ходім, Володь, купатися (Вол. Шевчук, РЖ, 82, 6). 



 313 

В асоціативно-образному ряду «дитина» важливими є інтенції до 

святкування (Гарна баба-сніговичка:/ Ніс червоний/ Біле личко,/ Дуже модний – аж 

до вух –/ із відерця капелюх!/ Сніговичка-модниця/ До Мороза горнеться:/ Нумо, 

діду Морозенько,/ Затанцюємо гарненько,/ То нічого, то дарма,/ Що у мене ніг 

нема!.. (І. Кульська, РЖ, 62, 12)), а основне – гри (З ляльками гарний грузовик/ В 

кутку побачив Вова./ І хоч ходити ще не звик,/ Вперед ступнув раптово  

(М. Пригара, РЖ, 55, 1)), забавляння, грайливості, гумористичної конотації (Мало 

пальців, щоб задачу/ Розв'язати... От біда! –/ Гриць стоїть, ось-ось заплаче.../ І на 

ноги погляда./ Вчителька здивована:/ Ну розв'язуй далі,/ Так у мене ж сховано/ 

Пальці у сандалі... (В. Кузнецова, РЖ, 63, 2); Я залізла недалечко, – Фартушок 

Іринка мне, –/ А та банка, що з краєчку, Заваренила мене! (С. Олійник, РЖ, 65, 1); 

Сміхота! Сміхота!/ Загубився хвіст в кота!/ За котом дві мишки йшли/ І 

котячий хвіст знайшли./ Узяли його з собою —/ Будуть грітися зимою (Г. Чубач, Ж, 

08, 8)). 

Репрезентація словесного образу дитини пов’язана з увиразненням такого 

почуття, як дружба. Наприклад, у контенті 60-х актуалізована й політична конотація 

цього поняття (Пишу я сьогодні листа до всіх./ Про діло серйозне – про лагідний 

сміх/ Одержать листа мого діти землі –/ В Алжірі, в Японії і в Сомалі./ Мене 

зрозуміють іспанець, француз./ Зворотня адреса: Радянський Союз 

(М. Сингаївський, РЖ, 67, 1)), і поняття дружби як взаємної прихильності добре 

знайомих людей (Глянула Оленка на ялинку і сплеснула в долоні: Мамо! Я знаю, 

звідки дід Мороз ялинку приніс. Знаю, знаю! Із нашого садка. Он де верхівочка – 

Вовина зірочка. А де дід Мороз - Юрків паровоз. – От і в тебе, доню, буде свято! – 

зраділа мама. У кого друзів багато, у того завжди свято (В. Близнець, РЖ, 64, 

12)). 

Асоціативно-образний ряд ‘матір та інші члени родини’ у творах для 

дітей, як і в „дорослій» поезії, містять ключові стереотипи ‘матір – пісня’, ‘мати – 

ласка, тепло’, ‘матір і тато – мир, весна’: З далекого світу/ Летять журавлі,/ 

Радіючи цвіту/ Моєї землі./ Їх пісня крилата./ Пливе в далину:/ Про маму і тата,/ 

Про мир і весну (Я. Ярош, РЖ, 83, 5); Наш дім, наче казка,/ І пісня, і сміх,/ Ще й 
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мамина ласка/ Нас гріє усіх./ Чому так багато/ У мами тепла?/ – їй сонце на 

свято/ Дарує весна (А. Музичук, Ж, 13, 3). 

У словесному образі дідусів і бабусь частотними є мовно-естетичні знаки 

зірка, медаль, орден, тобто номінації відзнак за участь у бойових діях, а також 

військова лексика: Мені не треба в дальніх небесах/ Свою щасливу зірочку 

шукати,/ Бо зірка із пілотки дідуся/ І дні, і ночі світить серед хати (Е. Саталкіна, 

РЖ, 83, 5); Наш дідусь – будьонівець. Зараз він пенсіонер. Часом посадить нас 

коло себе і розповідає, як він захищав Вітчизну від ворога, за що нагороджений  

(А. Бондарчук, РЖ, 71, 5); Хлоп’ята то роглядали ордени і медалі на кітелі 

військового, то захоплено дивились на бабусю. І в когось вихопилось: – А казали, 

що його бабуся – просто бабуся... (М. Стеценко, РЖ, 77, 5). Типовими для 

словесних портретів старшого покоління в родині є епітети ‘теплий’, ‘ласкавий’, 

‘мудрий’ та ін. Позитивно марковані означення: Які дідусі на світі? Мабуть, 

ласкаві й мудрі. А пухнасті вуса їхні лоскотливі. Як притулишся щокою, зразу 

радіти хочеться. В Тані є такий дідусь, і в Люсі. Вони онукам на свято гостинці 

носять (В. Віта, РЖ, 70, 10). 

Актуалізований асоціативно-образний ряд ‘природа’ спрямований на 

реалізацію естетичної та дидактичної інтенції: прищеплення відчуття 

прекрасного, розвиток когнітивних властивостей у дитини, стимуляція 

позитивних емоцій. Основний напрямок метафоризації реалій природи – їхня 

антропоморфізація. 

Дитячі письменники спираються на вікові особливості сприймання 

соціуму. Тому, наприклад, поняття родини, родинних взаємин переносяться на 

світ природи, назви спорідненості виконують функцію прикладки: Там, де річка, 

там, де кладка,/ Засмагає мама-жабка./ Тато-жаб не засмагає,/ –  Жабенят 

малих купає./ Кучеряві і зелені/  До ріки прибігли клени./  Стали тихо 

шелестіти:/ – Не смішіть веселе літо!/ Хоч засмагу любите,/  

Все ж зелені будете! (Г. Чубач, Ж, 04, 7); Забруднилось –  не помилось./ –

 Жабенятко, так негоже! Ну, на кого ти похоже? –  Я похоже на мамуню,/ На 

мамуню-квакваквуню! (Г. Бойко, РЖ, 64, 11). 
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Асоціативно-образним компонентом у моделюванні довкілля є й 

акціональні метафори, в основі яких повсякденно-побутова чи професійна дія: 

Дивувалась Ната:/ В їжака одного/ Голок так багато,/ А, скажіть, для чого? / 

Посміхнувся Діма:/ Як не знаєш – слухай:/ Шиє він на зиму/ Для звірків кожухи 

(Л. Фоменко, РЖ, 65, 10); Добре літньої пори:/ Хочеш яблучко – бери!/ Щоб було й 

зимою так,/ Постарався наш їжак./ Ще заліта у ярочку/ Він знайшов стареньку 

бочку/ [..] Гарних яблук наносив/ Та у бочку засолив (В. Заєць, РЖ, 73, 1). 

У дитячий творах естетичного субконтенту асоціативно-образне 

навантаження припадає на метафори: 

зорові – кольористичні (В темнім лісі, між ялиць,/ На отій полянці,/ 

Скільки ягідок-суниць/ Червоніє вранці! (М. Познанська, РЖ, 65, 5); На яворах – 

сонячні бризки,/ Парує поораний лан,/ Берізки, берізки, берізки/ Вдяглися в 

зелений туман./ І човен, на річці, мов цятка,/ У синю пливе далину../. Дівчатка, 

дівчатка, дівчатка,/ Біжімо стрічати весну! (Л. Компанієць, РЖ, 66, 1)); 

звукові, зокрема в комплексі із зоровими (Там, де сонечко червоне,/ 

Жайворон бентежно дзвоне./ Мов супутник в вишині,/ Посила нам позивні./ 

Прийняли ми ті сигнали/ І шпаківні змайстрували (В. Кузнецова, РЖ, 63, 2);  До, 

ре, мі, фа, соль, ля, сі!/ Вчили ноти карасі./ Та не грали й не співали,/ Бо у рот 

води набрали (В. Кравчук, РЖ, 98, 3); Звучать серед мережива/ Зеленої краси/ 

Від радості бентежної/ Пташині голоси!/ Квітує все, галузиться,/ 

Яскравиться, цвіте!../ І аплодує музиці/ Проміння золоте! (Л. Гнатюк, Ж, 07, 

4)). 

Вагомі в аналізованому субконтенті мікроконтексти-описи сприяють 

естетичному вихованню, виконують пізнавальну функцію. Об’єктами 

зображення стають явища природи, пори року, тварини, рослини. Як правило, 

основне мовно-естетичне навантаження припадає на кольористичні, емоційно-

експресивні епітети, епітети на позначення дотикових, зорових відчуттів, 

метафори, порівняння з асоціатами, зрозумілими читачеві дитячого віку: Перша 

квіточка, усім ти мила!/ Білий вінчик до лиця наділа,/ Хочеш нам про весну 

сповістити,/ Хоч і річка досі льодом вкрита./ Ще лежить довкола постіль 
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сніжна,/ Ти ж цвітеш така тендітна, ніжна./ Чиста – хоч і дощиком не мита,/ 

Ясна – хоч і сонцем не зігріта (М. Познанська, РЖ, 67, 3); Літо видалося тихе 

та гоже. Цвіте красоля, рожа, мальви. Цвітуть чорнобривці, нагідки, шавлія. 

Це побіля хати. А на вгороді цвітуть соняшники, цвіте картопля. Біля межі цвіт 

білий, рясний. Тут бульба рання, скороспілка. А далі цвіт рожевий, синій, 

фіолетовий та голубий. Там сорти пізніші. Цю картоплю копатимуть під 

осінь, зсипатимуть на зиму в льох. Скрізь по городу поснували товсте огудиння 

гарбузи. Під рясними шебурхатими листками жовті грамофончики цвіту, що 

ледь-ледь похитуються під вітерцем (Вас. Шевчук, Ж, 94, 6); Тарасик і Тетянка 

несуть оберемочки калини до хати. Здається, ніби два промінці відірвалися від 

калинового багаття і пливуть осіннім городом (В. Чухліб, РЖ, 80, 11); Корова 

Красоля була гарна-прегарна, велика-превелика, із закрученими рогами, які 

виблискували, мов перламутр. Не корова, а мрія! (М. Пономаренко, Ж, 11, 5) і 

под. 

Мікроконтексти-розповіді цінні пізнавальним інтенціоналом, 

увиразненням інформації про явища природи, їхню взаємодію у доступній 

для дитячого мовомислення формі. Одні з розповідей підсилені 

соціокультурним складником – асоціатами праці (Зима вже збиралася в 

далеку путь. Одного такого передвесняного дня хлопчик Сашко відчув, що 

сонце пригріває щедріше, і кинувся до матері: – Мамо! Мамо! Сонечко 

припікає. Невже весна? – Це ще не весна, сину, – відповіла мама. – Мамо! 

Мамо! Чуєш? Трактори – в полі!.. – Отепер, синку, – сказала цього разу 

Сашкові мама, – прийшла справжня весна (Г. Хіміч, РЖ, 83, 5)). Інші – 

морально-психологічним, пор. функції оцінних лексики та фразеологічних 

сполук: Він теж пішов у садок і побачив, як горобці накинулись на гусінь. 

Незабаром садок був очищений, а горобці весело щебетали, сидячи на гіллі. «От 

які ви, друзі мої, – з подивом дивлячись на них, подумав господар. – А я ж був до 

вас несправедливий! Тільки в біді пізнаєш, хто твій справжній друг» (Є. 

Зазимко, РЖ, 66, 7). 

ЛАП «дитина» насичене україноцентричними елементами:  
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номінаціями рослин (Вона любить червоні стрічки, заплітає в зелені 

косички./ Як дівчатко, стоїть над водою і красується довго собою./ Я підставила 

їй долоні:/ Подаруй мені стрічки червоні./ Шелестіла калина листом, дарувала 

дівчатам намисто (М. Сингаївський, РЖ, 65, 8));  

топонімами, гідронімами (А на Ворсклі у свічадо/ Полтавчанки зорять 

радо./ А рибалок до весла/ Річка Прип’ять/ Прип’яла. України крайній пруг/ 

Омива Західний Буг./ Як навчуся рахувати –/ Зможу й сто річок назвати./ Скрізь 

на рідній Україні/ Грають річки голубині (В. Лучук, РЖ, 70, 5)),  

фольклоризмами (Я несу щедрівочку у будинки,/ Сію-вію житечко із 

торбинки (С. Жупанин, Ж, 01, 1)) і їхніх популярних персонажів (З села виїхала 

зелена вантажна машина. Оленка взяла козу за ріг і звела на узбіччя.  Їх 

заслонила хмара куряви. А в мене в уяві мережиться давня казка. – Я Коза-

Дереза, бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через 

гребельку, ухопила води крапельку. В широких полях та тінистих левадах 

завше мандрує казка (А. М’ястківський, РЖ, 67, 7)),  

етнокультуремами (А що вже чепуруха була Красоля! А що вже 

одягатися любила! Нізащо на луг не вийде, як не одягне сорочки-вишиванки, 

барвистої плахти, на роги ще й по дзвіночку почепить. Йде поважно, а за нею 

чути: дзень-дзень-дзень! Не корова, а мрія! (М. Пономаренко, Ж, 11, 5); 

Найсвятковішим днем/ Воскресіння Ісуса/ Перехрестить мене/ Моя рідна бабуся./ 

З просвітлілим лицем/ Три рази поцілує/ І яйце, що райце,/ Від душі подарує./ Я 

тримаю в руці/ Не простий подарунок –/ На яйці, на райці/ Чарівний візерунок./ 

Він проніс крізь віки/ Мудрість пращурів сущу!./ Хвильки, риски,/ цятки (Л. 

Гнатюк, Ж, 07, 4)). 

Отже, художні тексти для дітей насичують естетичний субконтент 

асоціативно-образними маркерами, співвідносними зі світом дитини та її 

світосприйняттям. Естетизм таких текстів має виразну антропоморфність, 

підкреслену увагу до мовно-естетичного освоєння реалій природи. Словесний 

образ жінки-матері в цих текстах пов’язаний з актуалізацією ЛІЦ зі сфери побуту, 

соціального середовища, морально-психологічних взаємин дитини та членів 
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родини. На відміну від інших ЛАП естетичного субконтенту журналу «Жінка», у 

цьому ЛАП посилена роль ЛІЦ, що зв’язані з реалізацією дидактичної інтенції 

текстів для дітей. 

5.1.4. ЛАП «любов». Як органічну потребу жінки розглядають також 

потребу в сексуальності, привабливості, переживанні почуття закоханості, 

любові. Відповідно естетичний субконтент жіночого журналу «Жінка» також 

орієнтований на асоціативно-образну репрезентацію цих ціннісних орієнтацій.  

У центрі виділеного ЛАП поетизм любов, що тлумачиться через ряд 

текстуальних метафоричних ототожнень: 

вино/виноград, цвітіння, щастя: Любов – лише тобі. А це її уламки,/ Це 

через край вино! В повітря квіт дерев!/ Це щастя, що росте в тісних обіймах 

рамки/ Закритої душі і рамку цю дере! (О. Теліга, Ж, 01, 2), І дні, як виноградне 

гроно,/ Налляла дивосоками любов,/ Таїнств хмільних одгорнено покров,/ Коли 

душа од полум’я холоне… (В. Дарда, РЖ, 90, 4), Десь моя доля блукає борами, 

Десь моє щастя вже б'є крильми. ...Люди в коханні стають богами, Боги в 

коханні стають людьми (В. Малишко, РЖ, 69, 1); 

душевне єднання: Любов – не випадковий поцілунок, Любов – єднання 

почуттів і душ, Майбутнього хвилюючий відлунок (Д. Луценко, РЖ, 64, 7); 

полум’я: І вже ніхто не в силі зупинить землею й сонцем викохану повінь/  

І ця жадана, повна щастя мить зоветься вічним полум'ям любов (Д. Луценко, 

РЖ, 79, 7); 

пісня, музика: Я захмелів, Хоч і не пив вина./ Засяяв раннім пролісковим 

цвітом./ Твоя любов, як трепетна струна, виспівує для мене щедрим літом (Д. 

Луценко, РЖ, 75, 9); Ти не скрипка – ти доля,/ Сльози струн золоті./ Ти не 

скрипка – ти воля./ Ти єдина в житті (Г. Лютий, Ж, 95, 1); 

джерельна чистота почуттів, птаха: Як знайду джерело між заростей,/ 

припаду вустами пошерхлими.../ Може, явишся./ Раптом, станеться,/ що любов 

голубою птахою/ прилетить у долоні,/ скроплені сріблом крапель води 

джерельної (О. Омельченко, Ж, 92, 8); Гуси-лебеді – в синій вересень./ Ладо з 

ладою – за розлукою./ Гуси-лебеді – біле пір’ячко. Ладо з ладою – жаль (Б. 
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Стельмах, РЖ, 70, 1); 

основа життя: Щезають знаки й символи епох./ Корони й трони – по 

музейних нішах./ Лише любов – пролог і епілог –/ живе сьогодні, як жила раніше 

(О. Шарварок, РЖ, 88, 11); 

зорі нічного неба: А коли засяють зорі/ Понад рідним плаєм,/ 

Ніжну пісню про кохання/ Разом заспіваєм (О. Пономаренко, РЖ, 63, 5); Я 

до тебе прийду через доли і гори./ Тільки ти не розпитуй мене, не хвилюй./ 

Намалюй мені ніч, коли падають зорі,/ Намалюй, я прошу, намалюй (М. 

Петренко, РЖ, 66, 5); І згадаюся, і приснюсь тобі, тільки ти люби, тільки 

ти люби! Збережи зорю, що в долоні нам тихо падала, зорепадила (Г. 

Калюжна, Ж, 09, 3); 

берег: Берег любові в далекім тумані,/ А допливеш, коли тільки удвох,/ 

А допливеш, коли спільне бажання.../ Берег любові на хвилі тривог./ Стрілися 

двоє, як човники в морі,/ Може, сьогодні, а може, колись.../ Серце питається: 

йти далі поруч,/ Чи, постоявши, навік розійтись? (В. Крищенко, Ж, 95, 12). 

З поетичним дефінуванням почуття любові пов’язані мікроконтексти, у 

яких засвідчено асоціативно-образний ряд метафоричних і метонімічних структур 

на позначення емоцій (розквітла душа), переживань (щем, трепет), фізичних 

відчуттів (стук серця, рум’янець на щоках), що засвідчують стан любові, 

закоханості суб’єкта: Відтоді й розквітла її душа. Ледве стримувалася від 

божевільного, здавалось, бажання – ніжно доторкнутися до його плеча. Тоді 

легкий рум’янець тихо світився на її блідому обличчі, й воно ставало таким 

незвичайним... Стиснулося, защеміло серце, коли його виписали (О. Гурба, Ж, 09, 

3); В тобі – пташиний перегук/ і губ жарких вишневий шепіт./ І серця 

вистражданий стук/ і незбагненний щем і трепет (Д. Луценко, РЖ, 74, 6). 

Україноцентричними є словесні образи закоханих: жінки (калина, 

верба, голубка, веселка, рибина) та чоловіка (колодязь, став, голуб). Кожна з 

номінацій – фольклорні символи. Калина над водою, верба, що гне віти (над 

колодязем ставом) – це символізація єдності антиподів – вогню і води, 

прийняття дівчиню парубка як своєї долі, що засвідчено не лише в усній 
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народній творчості, обрядовій культурі, але й закріплене в поетичній 

інтерпретації, наприклад, у Т. Шевченка («Піде собі до криниці, стане під 

калину, заспіває Гриця»). Наприклад: Доки світ ясний,/ Доки на землі 

Житимуть люди, –/ Я – калиною./ Ти – колодязем, –/ Нам віками у парі бути! 

(В. Кузьменко, РЖ, 79, 5). Пісенний мотив дороги до криниці, до ставу 

(водойми-джерела) – поетизація словесного образу кохання: До криниці рано/ 

Ти по воду йдеш./ Я тебе, Оксано,/ Полюбив без меж./ Тільки признаюся,/ 

Зрозумій це ти,/ До цих пір боюся,/ У ваш двір зайти (Д. Луценко, РЖ, 58, 3); 

Гнуться верби понад став./ Блискають відерця./ Хлопець стежечку 

втоптав/ До мойого серця (М. Хоросницька, РЖ, 66, 7). 

У деяких пісенних текстах спостережено імітацію народнопісенного 

ототожнення ‘дівчина – тополя’, ‘хлопець – клен’: Біля озера/ Зупинилась 

тополя./ І не знає, що стріне – лихо чи долю?/ Того вечора зажурилась/ Та й 

дуже: Тихо кликала клена,/ А він – байдужий... (П. Маха, РЖ, 71, 11). Мотив 

чекання засоційовано з фольклорним поняттям числа (три): Я ждала милого 

три літа,/ Три літа звістки не було,/ Коли ж засохла кров, засохла кров 

пролита,/ Сама ходила за село,/ Сама ходила за село (М. Стельмах, РЖ, 72, 2). 

Традиційними є й слова-символи голуб і голубка, що означають ‘вірне 

кохання, єднання у парі парубка та дівчини’, пор. у поезії: Садок співає хором 

цвіркунів,/ Росте трава і скошується хутко./ А на подвір’ї пара голубів –/ Ти 

голуб мій, а я твоя голубка (З. Гладка, Ж, 93, 7). Антропоморфізація веселки 

також має фольклорну основу: це символ радості, краси: І ти веселкою 

з’явилась,/ Краси узявши в тихих рік./ Саме такою мені снилась/ Ти з року – в 

рік, із року – в рік (М. Подолян, РЖ, 71, 12). Невипадковим є й зіставлення 

жінки з рибою (символіка водної стихії як першопочатку життя), що зазнає 

індивідуально-авторської трансформації, розширення: – Бо я вся на поверхні. 

Як рибина, котру витягли з води. – Щось дуже складно й туманно... – Можу 

простіше... Закохана жінка завжди вразлива (Л. Романюк, Ж, 01, 3). Такий 

міфопоетизм у мові поезії ХХ ст. органічний [117, с. 141]. 
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В асоціативно-образному ряду, що його очолює ЛІЦ кохання, любов, є й 

поетизми, що допомагають окреслити єдність людини і природи у моменти 

сердечних переживань. Насамперед – це назви квітів, дерев: Світить місяченько, 

тихим сяйвом сяє./ Два серця жоржина та нехай єднає./ «Ти ж моя дівчина, 

ти ж моя кохана, ти ж моя жоржина, як зоря багряна» (В. Сосюра, РЖ, 60, 

9); Наслухаюся тут пісень,/ І більш нічого вже не треба,/ Але смереки кожен 

день/ Усе питаються про тебе (Є. Лещук, Ж, 03, 11); Гадалось: – ми з тобою 

два крила,/ гадалось: – ти моя навік, дружина./ Акація пахуча одцвіла,/ знайома 

загубилася стежина (Д. Луценко, РЖ, 74, 6); Закосич  жовто-білу ромашку,/ 

Щоб, як сонце, моя голова./ Подаруй мені крила, як в пташки,/ Щоб і я 

заспівати могла (Г. Чубач, РЖ, 72, 1); Там, на узвишші, біла і струнка,/ Неначе 

намальована у небі,/  Берізонька і дівчина під нею (РЖ, 60, 4); Ти ж для мене, 

мила, як весни зітхання;/ Хлопець до дівчини нахиливсь, як явір (В. Сосюра, 

РЖ, 60, 9). 

Букет квітів для коханої – словесний образ прихильності, почуттєвий 

жест: Немолодий уже, але по-юному закоханий мужчина приніс букет фіалок 

своїй любові, яка жила на тому самому поверсі, що і його стара тітка (І. Вільде, 

РЖ, 63, 3); Приносьте своїм жінкам квіти, хоч нарвані на власному городі. І 

воцариться тоді у вашій хаті мир, згода і благодать (А. Бобюк, РЖ, 70, 9). 

Мовно-естетичними маркерами любовного переживання є метонімічні 

образи з ключовими поетизмами-соматизмами: 

серце: Не забудеш? Прийди/ Я чекаю тебе,/ Біла рожа додолу схилилась.../ 

Віє вітер сумний,/ Чути клич журавлів,/ Чорна туга у серденьку звилась./ 

Повторила верба: Не забудеш? Прийди... (РЖ, 57, 2); Як любо нам... І тихо сніг/ 

Спадає й стелеться до ніг./ Дзвенять серця на всі лади.../ Зимою ж, наче літом,/ 

Біліють скрізь рясні сади,/ Немов покриті цвітом./ Цвітуть сади.../ тихо сніг/ 

Спадає й стелеться до ніг (М. Шевчук, РЖ, 55, 3). Ця номінація функціонує в 

структурі художнього цілого як складник фразеологізму (Зайнялися багрянцем 

клени,/ Задивились на вроду в озерце.../ Запитала осінь у мене: – Чом мене не 

пускаєш у серце? (Н. Погорєлова, РЖ, 62, 11)), зазнає ототожнення з образом 
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об’єкта душевних переживань, як-от: Дожену я її, дожену,/ Назову своїм серцем-

дружиною,/У життя поведу, у весну (В. Бичко, РЖ, 62, 6); 

очі / вічі: Я близько так дивлюсь тобі у вічі./ У них чаруючий великий 

світ./ Вони мене все вище й вище кличуть/ Під плавні зльоти ялинових віт 

(В. Ткаченко, РЖ, 55, 2); Бровами чорними, як ночі в моїй донецькій стороні/... І 

сині, сині, сині очі/ У душу глянули мені (В. Сосюра, РЖ, 60, 9). Засобами 

поетизації почуттів людини стають і готові розмовно-побутові фразеологізми, як-

от: Ти в мить одну до мене став лицем!/ Я розгубилася.../ І очі не сховала 

[ФСУМ, с. 929: ховати очі: відвертатися, не дивитися на кого-небудь, кудись від 

незадоволення, ніяковості, сорому тощо]. / І, щоб не встиг ти прочитати все,/ 

Нитками білими швиденько зашивала/ Всі почуття./ Та скрикнула душа!/ 

Немов кавун від доторку ножа – Розчахнута, палаюча, лежала... (А. 

Бойнарович, Ж, 92, 5); Ну, поглядають одне на одного, ну, горять у них очі 

[ФСУМ, с. 598: очі горять: 2. Чий-небудь погляд виражає якісь почуття 

(збудження, гнів, радість тощо)] від якоїсь чистої і високої симпатії, що ж тут 

дивного? Та їм би, оцим милим Гамлету і Офелії, косити б трави, в'язати снопи, 

водити комбайн, стояти б у Палаці одруження, ростити дітей. Вони створені 

для життя і краси, для ствердження найвищого принципу буття: людина окраса 

всього сущого на землі (М. Чабанівський, РЖ, 65, 5); Стрілися двоє, що долею 

схожі,/ Може, десь тут або, може, десь там.../ Дивляться в очі [ФСУМ, 

с. 236: дивитися в очі: тверезо, об’єктивно оцінювати дійсність, справжній стан 

речей]: чи вірити можна/ Теплій руці і привітним словам? (В. Крищенко, Ж. 95, 

12); 

руки, пальці, губи: І от – торка мене його рука, –/ не поглузую вже, не 

злегковажу.../ Так незнайомо серце плач стиска:/ Я – Ваша (С. Йовенко, РЖ, 78, 

1); Ти прислухайся до мови рук.../ Подивися на вечірнє небо./ Поміж зір там 

світиться зоря/ У блакитнім мерехтливім світлі./ Чи впізнала ти у тій зорі/ 

Мого серця пелюстки розквітлі?  (І. Паліївець, РЖ, 88, 9); В синю воду падали 

зірки./ З трав високих лебеді злітали./  Линули лілеї до руки,/ Пальці ніжно-

біло цілували (В. Кузьменко, РЖ, 79, 5); Серп місяця купається в ріці,/ Про 
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щось шепоче вітер з осокою./ Моя рука лежить в твоїй руці,/ А ген човни 

темніють під вербою (Л. Сардачук, РЖ, 58, 5); Днів щасливих ніколи не вдасться 

забуть./ Рук не вдасться забуть, що мене обнімають./ Губ не вдасться забуть, 

що любов мою п’ють,/ Що любов мою п’ють/ І ніяк не спивають (Є. Гуцало, РЖ, 

74, 3). 

Як метонімічні кваліфікуємо мовно-естетичні образи звукового (голос, 

курликання і под.: – Почути голос твій./ Це як мана.../ Почути голос твій!/ А 

там не має значення (Г. Гордасевич, РЖ, 74, 1); Заболю, затужу,/  заридаю... в 

собі, закурличу,/ А про очі людські/  засміюсь, надломивши печаль./ Помолюсь 

крадькома/ на твоє праслов'янське обличчя,/ І зоря покладе/ на мовчання моє 

печать (Б. Олійник, РЖ, 74, 2)) та одоративного сприйняття сердечних 

переживань: А обіч дороги стоять рівні ряди білої акації. Вона якраз розцвіла. 

Піниться, вирує солодким запахом, шумить бджолами. Пахне так, що аж 

паморочиться голова. Швидше, швидше!.. Я поспішаю. Я біжу до Сашка 

(М. Малахута, РЖ, 63, 12); Так пахне рута-м’ята,/ Така п’янка вона./ Скажи, 

любов моя, Скажи, чому сумна (М. Ткач, РЖ, 70, 9).  

В естетичному субконтенті журналу «Жінка» з початку 2000-х рр. почали 

публікувати тексти, у яких посилюється еротизм в образі любові. Це актуалізує 

мотив ночі (Вогонь догорів. Дотліває зола./ Веселою ніч і хмільною була./ І пісня 

лунала, і чарка кружляла,/ І душу душа у любові купала (М. Луків, Ж, 10, 1), 

любовної гри (Кохать, мов дихать,/ Кохать, бо любиться –/ Чи щось там 

знайдеться,/ А чи й загубиться... (Т. Мельниченко, Ж, 01, 3), відповідну епітетику 

(А я не маю права на любов.../ Нехай люблю безвимірно та вірно./ Твоє ім'я 

словами молитов/ Я шепочу терпляче та покірно./ Моя любов гріховна і палка,/ 

Немов квадрат, невписаний у коло (Т. Зубкова, Ж, 93, 1). На тлі таких 

експресивних і позитивно оцінних образів постають негативно оцінні щодо 

відвертої сексуалізації, нав’язування еротизму, пор.: Телевізор кричить (і коли/ 

уже трісне?),/ Що без сексу життя беззмістовне і прісне./ Радить книжка з 

полички/ (ну більш, ніж сучасна),/ Що в житті лише це є і супер, і класно 

(Ю. Бережко, Ж, 07, 8); Повитухи зійшлися, а/ сповити їм нікого –/ Не вродився 



 324 

ніхто,/ хоч гуляла еротика,/ Та спокуса гріха –/ горе віку цього,/ Й воску мало 

було для/ кривенького гнотика./ Як гадюки, звивались/ дешеві повивачі,/ 

Повитухи не знали, куди їх приткнути,/  їм дівчата здавалися сивими./ А кохання 

і цнота/ Здавались забутими (А. М’ястківський, Ж, 98, 9). 

Отже, складники асоціативно-образних рядів у ЛАП «любов» 

актуалізують ЛІЦ почуттів між представниками різних статей – фольклоризми, 

розмовно-побутову фразеологію, поетизми-соматизми, а також ряд книжних 

метафор. Хоча Л. В. Кравець стверджує, що  почуття у поетичних текстах – «це 

істоти, рослини, тварини, явища природи, стихії, предмети тощо, які взаємодіють 

між собою та впливають на людину» [117, с. 205], але аналізований матеріал 

репрезентує ширшу палітру метафоричних зіставлень. 

5.1.5. ЛАП «краса». Потреба у красі, сприйнятті прекрасного також 

входить до реєстру основних потреб особистості і посідає шосте місце в 

семикомпонентій піраміді-ієрархії А. Маслоу, входячи до складу естетичних 

потреб (разом з поняттями гармонія, порядок [288]). Як відзначила О. О. Маленко, 

«краса для протокраїнців посідала вагоме місце в парадигмі буттєвих домінант» 

[135, с. 473]. 

ЛАП «краса» структуруємо як ієрархію асоціативно-образних рядів – на 

позначення пір року, картин природи в певний час доби, року.  

В естетичному субконтенті журналу «Жінка» засвідчуємо насамперед 

актуалізацію ЛІЦ краса в піднесено-патетичному контексті, пор.: О, це одвічне 

прагнення краси,/ Що пломенить в душі мого народу!/ Як найсвятішу в світі 

нагороду/ Бери її. І у собі неси (Л. Клименко, 78, 12). 

З ЛІЦ краса пов’язане сприйняття пейзажних мініатюр – асоціативно-

образної репрезентації весни, осені, тобто природного плину часу зі змінами у 

довкіллі, що засвідчені в індивідуально-авторських метафорах, конкретно-

чуттєвих актуалізаціях: Здрастуй, весно-надіє –/ Віковічна краса!/ Все співа, все 

радіє:/ І земля, й небеса... (А. Ковалішина, Ж, 10, 4); Бризки сонця в очах, гомін, 

сміх.../ Рушив лід!/ Всі кричать, ну, і я – льодохід!/ Цвірінчать, дзеленчать 
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весняні/ голоси:/ Щебетання і гук, регіт, спів!/ Я заплуталась в цім лабіринті 

краси,/ І забула про все... – Я – без слів (О. Коршунова, РЖ, 82, 1).  

З ЛІЦ краса в естетичному субконтенті пов’язуємо й інші прозові та 

поетичні пейзажні мовно-художні образи, де ця номінація не вживається, а 

ставлення до того, що спостерігає й оцінює ліричний герой чи персонаж, 

передається за допомогою: 

1) висловів на позначення емоційного стану суб’єкта-сприймача (щаслива 

мить;  блаженний гімн; велике таїнство; радість першого відкриття; таке  в 

ніякому сні не присниться і под.), пор.: Над чистим плесом ластівка шугає,/ 

Крильми черкає воду – і летить,/ Навіки тихий став запам’ятає/ Коротку цю, але 

щасливу мить (В. Зубар, РЖ, 82, 1); Обійми мов сплели свої земля і сонце в згоді/ І 

все складають солов'ї блаженний гімн природі... (В. Сосюра, РЖ, 60, 9); Як і 

раніше, місяць розливає з неба дивне сяйво і все, що росте і квітне на землі, 

набуває незвичайного вигляду, освячується таємними чарами. О, велике 

таїнство ночі! Коли відбувається зачаття всього живого, коли, набравшись 

сонця за день, все росте в обіймах ночі. А вона проспала не одну таку ніч, а можна 

сказати, піввіку, і коли б не онука, мабуть би ніколи не побачила отакої чарівної 

краси. Спасибі тобі, моя ясочко, що живеш ти на світі! Спасибі і вам, високі 

небеса, що війнули на мене ще раз золотою курявою юності... Таке ніколи, ні в 

якому сні не насниться (І. Цюпа, РЖ, 64, 3);  

2) оцінних епітетів, що засвідчують унікальність спостережуваного 

естетичного явища – незвичний вигляд; диво дивне; таємничий жіночий оркестр, 

напр.: Спогади не давали спати. І над ними завжди стояв теплий запах 

достиглого житнього поля. Цей запах супроводжував його від того 

дивовижного літа, коли для поля вистачало і сонця, й дощу, коли жита стояли 

густою янтарно-жовтою стіною, а в ній сині очі волошок розцвітали соромливо, 

наче тільки для того, щоб підкреслити ваговитість колосся (Н. Петренко, РЖ, 

76, 5); Сад – не сад, він повен таїнства, волохатих тіней і місячного латаття. 

Спориш на подвір'ї і той виграє дорогоцінними перлами, увесь моріжок схожий 

на зеленавий килим, розшитий бісером. Кущі бузку за хатою, ніби ковані з міді, 
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мальви на причілку звели до неба свої чутливі труби і сурмлять щодо місяця 

таємничим жіночим оркестром... А грядки! Які стали грядки! Поміж картоплі 

ще квіт, сріблястим цвітом, гойдались червоні маки. Вони горіли, наче 

смолоскипи в місячній куряві. Соняшники – не соняшники, диво дивне. На 

кожному стеблі по місяцю повновидому! І від  того на городі ясно та видно, 

ясніше, ніж на небі. Над сонним селом високо вгорі розкинувся зоряний намет 

загадкового неба. Імлиста курява через увесь небозвід простяглася в невідомі 

світи. Щось незбагненне було в тій далечі (І. Цюпа, РЖ, 64, 3) і под. 

Інші мікроконтексти насичені метафорикою (метафоричні звороти – 

одоративні, акустичні, кольористичні, акціональні; образні порівняння), і саме 

вона забезпечує асоціативно-образний потенціал пейзажних мініатюр. Найбільше 

акцентів мають словесні образи [дет. див.: 137, с. 438-439]: 

світанку: І вже перед тим, як на сході затремтіло бузкове родиво дня, за 

річкою, за густими просинюватими лозами, в низах, тихо озвались баси, 

спочатку самі, потім непомітно, як два ручаї у виярку, злилися з підголосками і 

вже в парі пішли на левади, у вулички змореного зорею села, переціджуючи 

голубий ранок чистою росою першої радості, першого відкриття 

(Гр. Тютюнник, РЖ, 66, 1); 

сонячного дня: За хмарами-хмарами куталось сонце; воно зрідка опу-

скало під краї неба імлисті просвітки, і тоді земля трималась на них, мов 

колиска. Навколо тихо бринів золотий півсон передосіннього степу. Здалеку, 

наче по блакитній воді, поволі пропливав приломлений до плуга орач, а за ним, біля 

самого неба, вітряки намотували на свої крила бабине літо і час... 

(М. Стельмах, РЖ, 64, 6); Сонця стільки, що здається, його можна набрати в 

пригорщі. Дівчата зітхають – жарко, та все поглядають в бік річки. А Насті 

байдуже. Вона каже, що в траві сонце ще молоде. Воно не пече і не палить, а 

лише голубить (Л. Романюк, РЖ, 77, 3); 

кінця дня: Сідало сонце. Туманне, блякле, воно пірнало у чорну хмару, що 

розляглася на всьому обрії й росла, як тісто. По трюмних кришках гуляли сизі 

тендітні пташечки кам'яни. То тут, то там над ще залитими островами 
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шугали крижні. П’янко пахло корою, листям і терпким димом, що долітав з 

городів лівого берега (Вас. Шевчук, РЖ, 66, 2); Закривавлений, немовби 

натертий вітрами, щоб не задубів, край неба. З-над синіх снігів у каламутну 

безодняву хмар б’ють свічками голубі цвяхи над красноталівськими димарями 

(М. Іщенко, РЖ, 70, 1); Спека впала на гречаний клин, а сонце покотилося туди, 

куди відійшла і спека – за білі непорушні хвилі. Коники вигравали на своїх сурмах 

і таки викликали оранжеве надвечір’я, а бджоли заспішили дозбирати 

останній пилок з гречки і соняшників  (К. Мотрич, РЖ, 88, 5); 

заходу сонця: Недільний день поволі згасає. Здається, хтось тихо 

накидає шовкову хустину на село, і складки її струмують спокоєм і 

лагідністю. Вікно в кімнати відкрите просто в сад. Чути, як стара крислата 

груша втомлено шелестить листям. І тремтить біле павутиння бабиного літа  

(Г. Ковтун, РЖ, 73, 10); На заході вітрилом променистим/ Повільно сонце 

відпливає в ніч./ Виходить на поріг зоря врочиста,/ Під віями сховавши усміх 

віч... (В. Зубар, РЖ, 82, 1) і т. ін. 

Естетичний субконтент журналу «Жінка» зберігає зразки поетичної 

творчості, коли краса виступала ЛІЦ у тісному єднанні з поняттям праці. Пор. 

асоціативно-образні зв'язки в тексті, де центральним є мовообраз хліба (метонімія 

– колосок), що семантично поєднуються з поетизмом трудар: Все починається на 

світі/ З дзвінкої міді колоска:/ І теплі розчерки блакиті,/ І вітру музика тонка;/ 

Будов статурних силуети,/ Багряно-росяна зоря,/ І слово трепетне поета,/ І 

вічна мрія трударя (С. Реп’ях, РЖ, 85, 9). 

Отже, основна ознака цього ЛАП – насичення метафоричними образами та 

індивідуально-авторськими асоціативно-семантичними зв’язками, спрямування 

естетизму контекстів у напрямку оцінності реалій довкілля з погляду 

привабливості, увиразнення гармонійності буття людини. 

5.1.6. ЛАП «Україна». Серед найважливіших потреб людини є ті, що 

пов’язані з самоактуалізацією та пізнанням довкілля, геопростору, в якому 

народилася і живе людина [288]. Задовольняючи ці потреби, людина відчуває 

упевненість у собі, патріотичні відчуття, емоції щодо усього, що складає сутність 
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національної культури і традицій, до яких вона причетна. 

Лінгвокультурологічний контент журналу «Жінка» актуалізує та експлуатує їх з 

метою інформаційно-естетичного впливу, виховання партріотизму («національна 

ідея як насущна ціннісність суспільного буття», за О. О. Маленко [135, с. 473]), а 

це посилює соціальні та духовні інтенції естетичного субконтенту, його 

інтеграцію з публіцистичним субконтентом. 

ЛІЦ Україна – центр ЛАП «Україна», яке об’єднує асоціативно-образні 

ряди ‘мала батьківщина’, ‘пісня’, ‘етнокультурний символ’.  

Отже, основними асоціатами ЛІЦ Україна є: 

вторинні номінації (образні перифрази) – зоряна, нова, рідна земля; 

українська земля; щедра вкраїнська земля; любов моя, надія; земле, зореносице 

моя; небо вкраїнське; моя земля; славна земля трудова, пор.: Слово мовить 

Україна/ І про дружбу й про любов/ і про ласку материнську,/ І про зоряну, нову/ 

Рідну землю українську,/ Славну землю трудову (М. Сом, РЖ, 60, 11); Зерно до 

зернини, до колосу – колос./ Як серце до серця  в степах промовля.../ Шуміла 

хлібами рясними навколо/ багата і щедра вкраїнська земля (Д. Луценко, РЖ, 73, 

11). Спостережено, що аматорська поезія модифікує індивідуально-авторські 

парафрази, як-от з поезії А. Малишка «земле, зореносице моя»: Я радію співу 

солов’я,/ Ранку синьоокому радію,/ І тобі, любов моя, надія,/ Земле, зореноснице 

моя (М. Гоголь-Поставнюк, РЖ, 61, 11); 

епітети – багата, щедра, рідна, моя, славна, трудова, могутня, свята: До 

мети осяйної/ Україну веде./ Україна Радянська,/ Україна могутня/ В комунізм 

переможно іде! (А. М’ястківський, РЖ, 72, 7); 

порівняння – як сад: Цвіте Україна розкішно, як сад/ Під Ленінським 

стягом, під прапором Рад (М. Бондаренко, РЖ, 58, 6); Піду на станцію./ В розмаї 

солодких мрій, що наче сад, донецьку землю нагадає мені акацій аромат... (В. 

Сосюра, РЖ, 60, 9). 

У пейзажних стереотипних образах активний епітет вишнева: Моя земля 

вишневим пахне цвітом/ У білому оновленні весни./ Вона стає над світанковим 

світом,/ І наче велети –  її сини./ Бандура змовкне, відізветься дойна, – / Пісні 
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завзяття звідусіль звучать./ Моя земля цілком, цілком достойна, / Щоб нам її 

святою величать (В. Крищенко, РЖ, 72, 5).  

Асоціатами України в різних поетичних і прозових мікроконтекстах є 

конкретно-чуттєві маркери: село, біла хата/хатка, вишневий сад, груші, сливи, 

соняшники, бандура, дойна, пісня, пор.: Село у синій хустці передгроззя./ Хати 

вимолюють у туч врожайну зливу./ Печалиться в кутку старенька бозя,/ 

Потріскана, від павутиння сива./ І теплий дим сливовий од сушарні,/ Де порядкує 

згорблена бабуся./ Я ж мудрувать і досі не навчуся/ У царстві слив, грушок і дум 

безхмарних (Н. Гнатюк, РЖ, 72, 7); За вікном миготіли білі хатки полустанку, до 

якого він сьогодні добувався зі свого села на попутній машині, хутко зникали 

вишневі садки, посірілі від куряви, ось усміхнулись два соняшники на околиці – і 

полустанок зник (Є. Гуцало, РЖ, 74, 1); Він перевів погляд на молодий вишняк, 

що розрісся біля хати: – Хороший садок вибрався. А ще три роки тому і не по-

мітно було... Все навкруги змінилося  (П. Кукуленко, РЖ, 62, 9); Візьми собі долю 

Струнку, як тополю, Багату і щедру, як сад повесні (М. Сом, РЖ, 60, 2). 

Особливо активні виділені поетизми в пісенних текстах. У 60-х роках ХХ 

ст. ліричний україноцентричний словесний образ саду (весняний сад, зелен-гай) – 

мотив розвитку (асоціат цвітіння), що тісно ув’язувався з провідним 

ідеологізованим патріотичним мотивом, маркерами якого були оніми й 

публіцистичні стереотипні вирази (Ленін, Комуна, партія, радянський край, 

славна земля): Славна земля, де родитись/ Всім нам судилось на світ./ 

Кожному щастя трудитись./ Кожному крила – в політ./ Ген за горами, за 

морем/ Людям в далеких краях Наші осяяні зорі Мирний освітлюють шлях./ В 

серці у кожного Ленін,/ Партія з нами завжди./ Сяє нам рідне знамено,/ 

Квітнуть Комуни сади (П. Бровка, РЖ,62, 1); Не сади цвітуть весняні,/ Не 

шумливий зелен-гай/ – Понад сорок літ зростає/ Наш Радянський милий 

край./ Раз на рік цвітуть садочки – I спадають пелюстки/ А моя Вітчизна-

мати/ Розцвілася на віки (М. Бондаренко, РЖ, 62, 7). 

Естетичний субконтент журналу «Жінка» (90-ті рр. ХХ ст.) зберігає й 

контрастивні образи України, у яких поети засоційовують цей ЛІЦ з поняттями 
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любов, доля: Улийся в теплу повінь/ І не січи морозами стерню./ Твоя величність/ 

З джерела, з собору,/ Твоя надія з радості й жалю./ Хай втратить зміст/ 

Невтішне слово «горе»,/ Щоб квітли «Україна» і «Люблю» (В. Полинок, Ж, 94, 

12); І той самий в нас, Часе, самісінький Біль!/ Все не можемо долі своєї 

впіймати./ Крає небо вкраїнське чужа заметіль./ І сумує над шляхом сивіюча 

мати (А. Листопад, Ж, 92, 7). 

У ЛАП «Україна» естетичного субконтенту журналу «Жінка» (особливо 

50–70-х рр. ХХ ст., коли офіційний дискурс влади був спрямований на 

утвердження єдності східно- та західноукраїнських земель, культурної, 

суспільної, політичної адаптації останніх в контексті чинності міфологеми 

братерства та взаємодопомоги) широко репрезентований асоціативно-образний 

ряд ‘мала батьківщина’. Його маркери: 

назви річок: І на Прут, на Тису, Черемош/ Щоб на повні груди заспівати:/ 

«Краю наш, який же ти хороший,/ Як у тебе в хаті рідна мати!» (А. Турчинська, 

РЖ, 58, 6); В’ється стежка із села/ Та зеленим лугом./ Ти з того села прийшла, 

що/ Над самим Бугом (М. Данилюк, РЖ, 61, 7); Тут, де рідна річка Тиса/ Попід 

гори в'ється./ Тут життя пливе весело,/ Тут доля сміється (М. Тисянська, РЖ, 

62, 11); Дай блакиту своїх Дунаїв/ і Дніпрову зелену вроду,/ Поведи їх поміж 

народи,/ солов'їв од свого народу (А. Малишко, РЖ, 67, 10); 

назви земель: Не6о шатра свою синь співає колгоспна Волинь. Ти, зоряний 

краю крилатий, щастям, піснями багата (РЖ, 57, 2); Приїхали три дівчини/ 

Іздалеку на Дон –/ Одна з Полтавщини,/ Друга з Подільщини,/ А третя з цих 

сторон (П. Усенко, РЖ, 62, 1); Живе в мені Гуцульщина моя/ Казками, мавками, 

цимбалами й скрипками./ А я живу в пшеничиних полях,/ Голублю їх засмаглими 

руками (М. Влад, РЖ, 76, 8); 

назви міст: Всі площі Києва люблю дорослим оком/ Вибачливим.Та цей 

майдан – / Цей – владним рухом зупинив Богдан/ Посеред серця. Над дитячим 

кроком (С. Йовенко, РЖ, 78, 1); І тепер я серцем лину в Львів,/ На твої дороги, 

люба мамо,/ Наче в рідний сад мене завів/ День радянський на Високий замок 

(А. Турчинська, РЖ, 58, 6); Я сама бреду, як Осінь,/ Листя розпорошую./ 
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Приїжджай до мене в Косів,/ Я тебе запрошую (М. Влад, РЖ, 69, 2); Хтось 

там в Ніжині об ніжність/ Ранив серце, а не ніжку.../ Хтось там коня в білі 

гриви/ Заплітав із вітру стрічку... (Н. Опанасенко, РЖ, 72, 9); 

назви рослин: Ясени, ясени./ Бачу вас за селом, край дороги,/ Бачу вас у 

красі,/ Коли світиться ранок в росі./ Ви приходите в сни,/ Як дитинство моє 

босоноге,/ Ви приходите в сни,/ Кучеряві мої ясени (М. Ткач, РЖ, 67, 7). 

Етносимволіка тісно взаємодіє з поетизмами на позначення почуттів 

(любові, закоханості, відчуття розлуки, патріотизму): І де б не бував він далеко/ У 

ріднім радянськім краю,/ Почує він запах смереки – Згадає горянку свою/ Згадає 

зелені Карпати,/ Отари й пісні полонини (В. Семеновський, РЖ, 70, 2); Де Тиса 

біжить під горою,/ Смерека шумить край води,/ Стояли на березі двоє:/ Горянка 

й вівчар молодий (В. Семеновський, РЖ, 70, 2). 

Стереотип «пісенна Україна» мотивує в естетичному субконтенті журналу 

«Жінка» асоціативно-образний ряд ‘пісня’. У багатьох прозових текстах 

репрезентовано типові ситуації, коли пісенність етнокультури розгортається в 

ситуаціях, де персонажі наспівують ті чи інші рядки народних творів, що 

суголосні емоційно-психологічному станові персонажів. Наприклад: А Марина, 

працюючи, любила стиха наспівувати тільки оцей куплет жартівливої пісні: Ой, 

козаче, козаче-соколе, вивідь мене з зеленого бору та й проведи до самого 

двору... (К. Басенко, РЖ, 60, 3). 

В одному з оповідань Є. Гуцала пісня – код пам’яті, насичений знаками 

етнічної культури, пор. цитати з оповідання «Сліпа»:  Ой Іванку, мій Іванку,/ Одягни 

ти  вишиванку,/  Хай сміються вражі люди – / Свято в нас з тобою буде!; Зеленеє 

жито, зелене,/  Хорошії гості у мене./ Зеленеє жито буду жати – /  Хорошії гості 

до хати (Є. Гуцало, РЖ, 90, 2) [дет. див.: 149]. 

Репрезентантний у досліджуваному естетичному субконтенті й 

асоціативно-образний ряд ‘етнокультурний символ'. У надрукованих текстах 

функціонально та інформаційно навантажений поетизм рушник. Він вживається 

як синонім: 

долі (Я вишиваю рушничок на долю,/ Ниточку до ниточки кладу,/ Щоб не 
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пройшла, буває, стороною,/ Узор складний, затіяний веду [..] Зелені трави, квіти, 

жито/ І дзвінку пісню солов’я./ Рушник барвисто так обвито,/ Як справді 

доленька моя (Т. Бєсєдіна, Ж, 11, 1)); 

оберега (Як пісня, вийде він на щастя,/ Як оберіг, завжди мене спасе,/ 

Хранить він буде від напасті,/ Магічну силу він несе (Т. Бєсєдіна, Ж, 11, 1)); 

як віковічний символ української побутової культури (Він, вишитий 

народними руками,/ У барвах, у веселках молодих,/ Піде із нами в наші світлі 

брами/ По тих шляхах вкраїнських вікових (Л. Забашта, РЖ, 67, 10); 

Материнський рушник вишиваний/ Цвітом райдуги причарований./ В ньому 

сповідь життєвих доріг./ Запашний український пиріг (Н. Дівіль, Ж, 04, 5); Ще 

із дитинства запам'яталось,/ Хоч здаленіли уже роки –/ Край столу мати все 

вишивала – Хрестик до хрестика – рушники./ Над фотокартками родини,/ Над 

образами і над дверми/ Вони летіли, як білі птиці/ Із диво-вишитими крильми (С. 

Галябарда, Ж, 09, 5)). 

Внутрішня форма мовно-художніх образів вишивка, вишиванка також 

засоційована з рослинною символікою – квітами, вишневим цвітом, барвінком, 

квітами калини, колосками пшениці, листям горіха: Калини усміхи на білих 

сорочках,/ Вусаті колоски на скатертині.../ Це в маминих натруджених руках/ 

Плекалось щастя сонячне дівчині (Л. Семко, РЖ, 85, 7); Ще вишию квіточки 

червоні,/ Що в коси я свої вплету,/ Які зростили мамині долоні,/ І вишню в 

травні у цвіту./ Барвіночок, що сіяла бабуня, Горішок, що дідуся посадив./ І 

вишию я місячне відлуння,/ Де білий кінь вночі ходив (Т. Бєсєдіна, Ж, 11, 1). 

Слова-символи на позначення рослин – це україноцентричні ЛІЦ, пор. 

поетичні контексти: Кетяги калини-чарівниці./ Сніг в безодні білу бабу ліпить./ 

А мороз січе, як гострі спиці./ Ліс зимовий з жаху зуби ціпить (Л. Золотоноша, Ж, 

03, 1); Ружу тобі посаджу в узголов’ї,/ Синій барвінок, Вкраїни цвіт,/ Сину, ішов 

ти до нас з любов’ю,/ Жити тобі ще багато літ (Л. Забашта, РЖ, 72, 5); Тільки 

квітом своїм/ при моєму вікні/ не опав соняшник./ Я несу його в світ,/ щоб не 

тільки мені,/ щоб і вам – сонячно (Б. Олійник, РЖ, 73, 1). 
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Через мовотворчість О. Гончара в естетичний субконтент журналу 

«Жінка» влився мовно-естетичний знак України степ, що набув у прозовому 

тексті поетичної форми завдяки його широкій метафоризації (посилення 

аудіальних образів та асоціативної семи ‘масштабність’): Океан степів застиг в 

полудневій сліпучості. Все живе поховалося в тінь, тільки на північній межі 

радгоспних земель, там, де пролягає траса майбутнього каналу, стоїть залізний 

гуркіт бульдозерів (О. Гончар, РЖ, 63, 1). 

Етнографічний компонент семантики певних мовно-естетичних знаків 

української культури увиразнений у контекстах з описами обрядів, що включають 

відповідну фразеологію: Василь Гнатко молодих не чекав. [..] а вони в хату. – 

Просили мама й тато, – переступивши поріг, заговорив наречений. За ним 

увійшла і наречена [..] – Просили мати і я вас прошу з моїм судженим до нас на 

весілля, – весело проспівала Зіна (В. Колодій, РЖ, 74, 5); «Просить батько і 

просить мати», – / Наречена в хату лебідкою./ Знов стару на весілля 

зватимуть,/ Знову сиві літа забідкались (В. Добровольська, РЖ, 73, 5); Вдарили 

дзвони, тисяча дзвонів, і народ почав протискуватися у розчинені двері собору. 

[..] «Вербна неділя... Вербна неділя...» – лунало навкруги, і такі ж, як у неї, 

брунатні гілочки з срібними «котиками» заповнили площу перед собором 

(О. Богданова, РЖ, 91, 3). 

Лінгвокультурологічним змістом наповнені й ті мікроконтексти, де 

функцію поетизму виконують номінації жінок за етнічною належністю, як-от: 

Полтавки, полісянки, подолянки,/ Вам, як граблі, послушні важелі. [..] Як 

матері, вростайте серцями/ В сім’ю й родючість щедрої землі (В. Юхимович, 

РЖ, 72, 4); Стало сонце над криницею,/ йде гуцулочка з дійницею,/ вона йде та й 

усміхається/ ще й на гори задивляється (М. Бакай, РЖ, 71, 7). Гіперонім-поетизм 

україночка актуалізувався у 90-ті рр., коли набули популярності слова поезії-пісні 

А. Демиденка, де сконцентровано представлено поетичний образ співучої (звукові 

асоціації у поетичних порівняннях як сопілочка, як річечка), красивої (як та 

квіточка) українки-України: Не одні хани/ У полон мене брали. Били-убивали,/ На 

чужину гнали./ А я не скорилася,/ Із сльози відродилася,/ Українкою я народилася/ 
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Кажуть хлопці:/ я сама, наче квіточка, / Що пливуть мої слова,/ як та 

річечка,/ Що душа моя співає, як сопілочка,/ А я просто українка./ Україночка! 

(А. Демиденко, РЖ, 91, 1). 

Отже, в естетичному субконтенту жіночого видання асоціативно-образні 

складники ЛАП «Україна» органічно репрезентують один із важливих ЛІЦ – 

україноцентризм, що в різні періоди функціонування видання був виражений по-

різному: через актуалізацію фольклорної та етносимволіки, поетичних онімів і до 

поетичного увиразнення почуття любові до України в останні два десятиліття. 

 

5.2. Медіатексти різновиду субконтенту «огляд моди» 

Крім естетичного ставлення людини до світу, що його актуалізують твори 

словесно-художнього мистецтва, в аналізованому контенті функціонально 

навантаженими є й МТ, що підтримують і формують зацікавлення в такому 

різновиді суспільної діяльності, як дотримання моди в одязі, аксесуарах, у 

тілесній практиці (обличчя, руки, ноги, фігура, волосся, зачіска). Основна інтенція 

МТ різновиду субконтенту «огляд моди» – мотиваційна та маніпулятивна. МТ 

цього різновиду відбивають співвідношення чуттєвих явищ повсякдення: потреб у 

красивому, зручному, модному одязі, у вираженні внутрішнього відчуття смаку 

через світ елементів одягу, аксесуарів, сприйняття ідеалів спільноти з 

внутрішніми ідеалами індивідуальності тощо. МТ жіночого журналу 

репрезентують узагальнений зовнішній образ жінки, дитини, чоловіка з 

естетичними смаками певного часу, з ЛІЦ краси, моди в конкретно-історичний 

період життя соціуму. 

МТ такого жанрово-стильового різновиду містять обов’язково оцінні 

лексико-семантичні компоненти, що стимулюють до сприйняття рекомендованого 

узагальненого зовнішнього образу людини, спрямовують читача, який сприймає і 

текст, і візуальний образ (картинка, зображення) за параметрами градації 

‘подобається – не подобається’, ‘красиво – некрасиво’. Тобто МТ «огляд моди» 

(різновиди – оглядова стаття, коментар) орієнтований на поєднання його 

емоційно-раціонального сприйняття та відбиття естетичних смаків, він 
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опосередковано впливає на вчинки читачів (ознайомитися, прочитати, 

подивитися, вибрати, виготовити, застосувати рекомендацію тощо), а отже, має 

маніпулятивну і мотиваційну інтенцію. 

Безумовно, упродовж п’ятдесятьох років цей різновид МТ не міг 

залишатися незмінним, оскільки змінювалися естетичні смаки й мода, запити 

людей щодо споріднених послуг і споріднених продуктів індустрії моди. 

Насамперед привертає увагу саме поняття «мода» (‘недовготривале 

панування в суспільстві певних смаків, що виявляються в зовнішніх формах 

побуту, особливо в одязі’, ‘загальне визнання, популярність у певний час’, ‘зразки 

предметів одягу, взуття, що відповідають таким смакам’ [ВТССУМ, с. 535]). За 

матеріалами журналу «Жінка» слово мода до кінця 70-х рр. уживалося у множині 

– моди (назва рубрики), очевидно у третьому з наведених лексико-семантичних 

варіантів цього слова. Таку тенденцію відбиває і мовно-художній різновид 

субконтенту. У 60-х рр. Л. Забашта у вірші «Моди» писала: Є моди на зачіски,/ 

На гострі носки в черевиках,/ На декольте, на сукні,/ І на короткі штанці,/ На 

плечі вузькі і широкі,/ На вуха – малі й великі (РЖ, 64, 9). 

У МТ-коментарях нечасто вживається слово мода: його заступали 

модель/моделі; дитячий одяг, чоловічий одяг; зразки одягу, взуття, новина. Пор. 

цитати із МТ 50–60-х рр. ХХ ст. до фотографій і ескізів модного одягу: Моделі, 

подані на 3-й сторінці обкладинки, створені модельєром експериментального 

цеху фабрики індпошиву одягу №1. Їх можна замовити в Київському Будинку 

одягу (РЖ, 65, 3); В одязі для хлопців не слід копіювати чоловічий одяг, по формі, 

він швидше має наближатися до спортивного. Наводимо кілька нових зразків 

дитячого одягу, розроблених художниками Київського будинку моделей (РЖ, 58, 

9). Це поняття було органічнішим у МТ-статтях, де подавалася ширша інформація 

про зміни в силуетах, про події у швейному виробництві, у проведенні виставок 

моделей, як-от: Модний м’який силует одягу потребує і нових тканин. Тепер у 

моді м'які, пухнасті тканини, іноді візерунчасті, типу фуле, букле, м’які драпи 

(РЖ, 59, 11) і под. 
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Дедалі від середини ХХ ст. урізноманітнюється сполучуваність іменника 

мода та прикметника модний, розширюється їхній гіперсемантичний ряд: 

Модними є тепер пальта прямої форми і розкльошені. Пряме пальто можна 

зробити і півприлягаючим або прилягаючим у талії (РЖ, 59, 3); Сучасна мода – 

дуже різноманітна. Завдяки цьому її пропозиції можуть задовольнити вимоги 

молодих і літніх, струнких і огрядних (РЖ, 79, 3); Нині мода тяжіє до класичного 

стилю (РЖ, 80, 6); Мода нині пропонує дуже великий вибір силуетів (РЖ, 80, 9); 

Пошивши з модної тканини брючний костюм, ви матимете елегантний вигляд і 

на роботі, і на презентації  (Ж, 97, 2); Модний елемент – галстук (Ж, 98, 9); 

Допускається поєднання різних тканин в одному виробі – модний прийом сезону: 

у вечірній сукні мерехтить мереживо з прозорими матеріалами або шовком – 

чарівна зваба! (Ж, 12, 7) і под.  

З кінця 90-х – початку 2000-х рр. актуалізується вживання слова модний у 

формі вищого та найвищого ступеня вираження ознаки, а також з префіксами 

іншомовного походження на позначення максимального ступеня вияву ознаки 

(Дуже модна нині така деталь, як ажурна хустка [..]. Наймодніші моделі – 

«лодочки» iз гострим носком та відкритою п’ятою або «пантофлі» на низьких 

подборах та платформі, прикрашені яскравою фурнітурою (Ж, 05, 8); І нічого 

дивного в тому немає: ультрамодний блузон подовженого типу привертає до 

себе увагу оригінальною квітковою вишивкою [..] (Ж, 07, 5); Якщо подовжити 

основу викрійки та пришити по низу виробу широкий волан (див. «Деталі 

крою»), ви отримаєте екстрамодний сарафан для відпочинку (Ж, 11, 8); 

Чудовим доповненням до сукні стане маленький супермодний жакет-болеро з 

округлою лінією бортів (Ж, 13, 1). Крім того, слово мода входить у ряд 

метафоричних зворотів та експресивні оцінні ряди на позначення знакових, 

«пікових» реалій, форм, предметів, пор.: Бестселер моди – кольє [..]. На гребені 

моди – гарнітури з двох-трьох речей. Наприклад, кольє – сережки – браслет, 

сережки – каблучка, браслет – каблучка тощо (Ж, 98, 9). Зросла апеляція до 

метафоричних, образних емоційно-експресивних зворотів з ключовим словом 

мода [дет. див.: 137, с. 453]. 
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Спостережено, що наприкінці 90-х і в сучасних текстах вживаються інші 

професіоналізми зі словом мода (тиждень моди, індустрія моди, модна тенденція), 

модний (модний подіум): Воно стало відповідати всім актуальним течіям 

модного подіуму, але від цього не втратило своєї жіночності й чарівності (Ж, 

12, 7) [дет. див.: 137, с. 453]. У загальний ужиток і в контент журналу «Жінка» 

наприкінці 90-х увійшли нові поняття на позначення виробів масового 

виробництва (прет-а-порте) та індивідуального виготовлення предметів туалету 

(от-кутюр) [дет. див. приклади: 137, с. 453]. 

У журнальному контенті значно розширився ряд контекстуальних 

синонімів до слова мода і виразів «модна річ», «ставати модним»: 

1) лексичних: 

новина, новинка [ВТССУМ, с. 625: новинка. 2. Щось нове, недавно 

винайдене, впроваджене і т. ін.; нововведення // Те, чого раніше не було, що 

недавно з’явилося, стало відомим]: Новиною є лінія підрізу пальто (до речі, це 

модно і в платтях), яка розташована вище лінії талії, на рівні високого корсажа 

(РЖ, 59, 3); Ще одна важлива новинка – рукав «окорок» (Ж, 03, 9); 

новий [ВТССУМ, с. 625: новий. // у знач. ім. нове. Те, що недавно 

з’явилося, раніше не було відоме] (субстантив): Що нового в царині взуття ? (Ж, 

03, 9); 

сучасний [ВТССУМ, с. 1220: сучасний. 2. Який існує, відбувається, живе і 

т. ін. тепер, нині]: Тож не гаймо часу – будьмо сучасними сьогодні, адже провідні 

дизайнери пророкують гетрам короткий вік – лише кілька сезонів! (Ж, 08, 10); 

популярний [ВТССУМ, с. 878: популярний. 2. Який став 

загальновідомим, здобув загальне визнання, схвалення. // Який набув значного 

поширення серед населення; дуже поширений, широко вживаний]: Популярна й 

сукня-пальто, яку можна одягати на різноманітні блузи, светри (РЖ, 79, 3) 

актуальний [ВТССУМ, с. 12: актуальний. Важливий для даного часу; 

який відповідає найважливішим потребам сучасності]: Особливо актуальні 

джинсові костюми (Ж, 03, 9); Особливий шик – спідниці максі. Актуальними 

залишаються фактурність, увага до деталей, а також комфортний 
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трикотаж! (Ж, 11, 4); 

трендовий [ВТССУМ – немає; трендовий – відомий, популярний, модний 

(див.: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/309242/трендовый)]: На світових 

показах мод у колекціях іменитих дизайнерів трендовими були м’ятний та 

смарагдовий кольори. Тому радимо вам поповнити гардероб речами ніжних 

відтінків зелених барв (Ж, 13, 4); 

фаворит [ВТССУМ, с. 1313: фаворит. Той, кому віддають перевагу перед 

іншими, ким більше ціка]: Класичний костюм з елементами спортивного стилю 

залишається фаворитом (Ж, 03, 9); 

акцент [ВТССУМ, с. 13: акцент. Особлива увага до чого-небудь; 

підкреслення]: У кожній колекції акцент саме на них: на сумки, паски, рукавички, 

взуття (Ж, 07, 4); 

родзинка [ВТССУМ – немає у такому значенні: ‘щось особливе, варте 

уваги; підкреслене’]: Їх родзинкою є лак: на сумочках, туфлях... (Ж, 07, 4); 

2) лексико-фразеологічних (сталі сполучення зі зв’язаним значенням): 

новинка сезону, тенденція сезону, фаворит сезону: Ще одна новинка 

сезону – чобітки, що міцно облягають ногу (Ж, 03, 9); Тенденція сезону – шкіра 

та хутро усіх кольорів – від рожевого, барбі до болотного (Ж, 02, 12); Цей 

джинсовий комплект – фаворит сезону! Biн повинен бути в гардеробі тих наших 

читачів, фігура котрих має деякі «похибки» (Ж, 05, 10); 

лідер моди [ВТССУМ, с. 489: лідер. 2. Про того, хто посідає провідне 

місце серед подібних. Очевидно, вираз народжений у час актуалізації спортивної 

тематики – проведення Олімпіади-80 в СРСР]: «Лідером» моди сьогодні стає 

костюм в найрізноманітніших варіантах (РЖ, 80,11); 

хіт сезону [ВТССУМ, с. 1345: хіт. Вносить знач. популярний, який має 

успіх; хіт сезону – популярний у цьому сезоні, модний]: Хіт нинішнього сезону – 

зручний комбінезон вільного крою, який пропонуємо пошити (Ж, 12, 7); 

тренд сезону (аналогічний за семантикою «хіт сезону». – М. М.): Літо... 

Заманлива пора відпусток, романтичних пригод, сентиментальних зізнань. Цим 

настроям відповідають тренди сезону – баски й мереживо (Ж, 12, 7); 
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пік популярності [ВТССУМ, с. 787: пік. 2. перен. Найвища точка в 

розвитку, у виявленні чого-небудь, в якійсь діяльності]: Пік популярності – 

пальто із джинсової тканини (Ж, 03, 9); 

загальна тенденція, склалася тенденція [ВТССУМ, с. 1238: тенденція. 1. 

Напрям розвитку чого-небудь]: Загальна тенденція нинішнього дня – класичний 

силует 40-х рр. (Ж, 92, 6); Склалася тенденція носити оздоби невеликі, 

витончені (Ж, 98, 9); 

йти в ногу з модою [ФСУМ, с. 553: в ногу. 1. Одночасно, в такт з іншими.; 

с. 352: іти в ногу. 1. Погоджувати з ким-небудь свої дії, погляди і т. ін. 2. 

Рівнятися на кого-, що-небудь, стояти на рівні когось, чогось, не відставати]: 

Однак, трапляється, що жінки, котрі прагнуть йти в ногу з модою, не вміють 

грамотно використовувати подібні речі, через що часто-густо мають не 

стильний, а подеколи й вульгарний вигляд (Ж, 11, 4); 

виборювати місце під сонцем [ФСУМ, с. 495: місце під сонцем. Певне 

становище в житті, в суспільстві і т. ін.]: Так само «виборюють своє місце під 

сонцем» сукні (Ж, 07, 4); 

завоювати чільне місце [ВТССУМ, с. 1379: чільне місце. 2. Важливий за 

своїм значенням; передовий]: Жіночі брюки впевнено завоювали чільне місце в 

гардеробі. Адже в них не лише тепло, в них і зручно (Ж, 97, 2) 

віддавати перевагу [ФСУМ, с. 203: давати/дати перевагу. 4. Визнавати 

що-небудь кращим у порівнянні з чимось іншим]: Донедавна їм віддавали 

перевагу, коли збиралися на дружню вечірку, коктейль, а на урочистостях 

таємниче шепотіли довгі сукні (Ж, 07, 4); 

[залишатися] на часі [ФСУМ, с. 945: на часі.1. Необхідний у даний 

момент; вчасний. 2. Важливий для даного часу; який відповідає найважливішим 

потребам сучасності]: На часі залишається коротка стрижка (Ж, 14, 3). 

У словнику моди ключовими є слова стиль, стильний. Якщо перше 

утвердилося давно й увійшло до професійного словника модельєрів, дизайнерів 

(Сучасний стиль в одязі – це простота і практичність (РЖ, 83, 4); 

Оригінальність стилю цієї блузки дає можливість урізноманітнювати її при 
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пошитті, використовуючи основну викрійку (Ж, 02, 3)), то слово стильний 

(‘відповідний мистецтву певного часу та напряму або індивідуальній манері 

художника стосовно ідейного змісту й художньої форми’, ‘з характерними 

ознаками, особливий’ [ВТССУМ, с. 1195]) стало вживатися з додатковим 

лексико-семантичним відтінком ‘модний, сучасний, актуальний’, як-от: Хто б міг 

подумати, що трикотажні вироби, призначені для розігрівання м’язів перед 

тренуванням (у 80-ті рр. минулого століття вони стали відомі завдяки актрисі 

та засновниці аеробіки Джейн Фонді), перетворяться на стильний предмет 

гардеробу! (Ж, 08, 10). 

Так само певні зміщення щодо частотності вживання спостережено 

стосовно слів модельєр [ВТССУМ, с. 535: модельєр. Спеціаліст, що виготовляє 

зразки якого-небудь нового виробу] (Ці моделі були представлені на конкурс 

дитячого одягу модельєрами Київського Будинку Моделей (РЖ, 61, 5); Модельєри 

пропонують поєднувати його з білою чи сірою блузкою (Ж, 13, 4)) та дизайнер 

[ВТССУМ, с. 221: дизайнер. Фахівець із дизайну. Дизайн. 1. Художнє 

конструювання та оформлення речей (перев. Знарядь праці, промислової 

продукції та інтер’єра) // Художньо-конструкторська діяльність, спрямована на 

створення нових видів і типів виробів, які відповідали б вимогам суспільства 

(корисності, зручності в експлуатації, краси і т. ін.).]: Останнім часом дизайнери 

широко використовують блискучі тканини або з лискучою обробкою (Ж, 11, 4). 

Сучасні МТ, і не тільки журналу «Жінка», настільки наповнені новими 

поняттями зі сфери моди і краси, що існує потреба час від часу розтлумачувати 

терміни модних напрямків, силуетів і под. Наприклад, у журналах 2000-х рр. є 

статті з переліком і тлумаченням термінів, як-от: варіантів офісних суконь – топ-

сорочка, топ-сукня чайної довжини, сукня-олівець і сукня в стилі «модерн», 

суцільнокрійна сукня (Ж, 14, 10); варіантів популярних стрижок – боб, каре, паж, 

каскад, стрижка-драбинка (Ж, 14, 3). 

МТ-коментарі та оглядові статті містять, крім названих ключових слів, 

маркерів різновиду субконтенту «огляд моди», систему мовних засобів з 

актуалізованою мотиваційною та маніпулятивною інтенцією. 
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МТ різновиду субконтенту ‘огляд моди’ – репрезентанти насамперед 

певної сфери соціальної культури спільноти. Як окрема галузь знання, сфера 

моделювання, краси має свій професійно-виробничий мовний інструментарій. 

Оперування певними поняттями в галузі крою та моделювання одягу, взуття, 

прикладного мистецтва і т. ін. пов’язане із реалізацією маніпулятивних – 

переконувальних стратегій (чіткість, однозначність понять і термінів – фланель, 

байка, кант, ажур, плетиво, фактура, ансамбль, «толстовка» тощо [дет. див. 

приклади: 137, с. 458]): Модними є тепер пальта прямої форми і розкльошені 

(РЖ, 59, 3); Костюм з м'якої букльованої тканини, оздоблений однотонним 

кантом. Жакет однобортний, прямий; цільнокроєні рукави відігнуті у формі 

манжет; боки викроєні; в їх швах розташовані кишені; на юбці шов, вона пряма 

(РЖ, 61, 8); Не порушуючи дрес-коду, ця деталь крою може додати 

неповторності строгому класичному костюму. Крім того, баска підкреслить 

талію, а значить, додасть жіночності (Ж, 12, 7); Різноманіття гетрових 

виробів надає оптимізму: багато комбінацій, образів, безліч форм, фактур (Ж, 

08, 10); «Толстовки» можуть бути як з довгим рукавом, так і у вигляді жилетів 

(Ж, 13, 1). 

Визначальні для стилістики МТ «огляд моди» також і форми дієслів 

наказового способу, які посилюють маніпулятивну інтенцію текстотворення: 

Отже, вибирайте, експериментуйте, перукар у цьому допоможе (РЖ, 69, 10); 

Тож не гаймо часу – будьмо сучасними сьогодні, адже провідні дизайнери 

пророкують гетрам короткий вік – лише кілька сезонів! (Ж, 08, 10); Якщо у вас 

немає настрою виконувати всі вправи, то виберіть три найулюбленіших, але 

кожну виконуйте не менше 15–20 разів. Отже, починаємо! (Ж, 92, 8).  

Привертає увагу і різноманіття модальних відтінків синтаксичних 

конструкцій, притаманних МТ цього жанрово-стильового різновиду, а саме: 

констатаційна інформаційна модальність називних речень у коментарному 

піджанрі (Оздоблене пальто фігурним коміром, манжетами і листочками на 

кишенях. Ці деталі прикрашені машинною строчкою і повторюють форму 

коміра. Застібка пальто на один гудзик (РЖ, 59, 3)),  
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допустова модальність (Пряме пальто можна зробити і півприлягаючим 

або прилягаючим у талії (РЖ, 59, 3); Шарф можна використати і замість 

коміра (РЖ, 59, 3));  

бажальна модальність (Модний м'який силует одягу потребує і нових 

тканин (РЖ, 59, 3); Тасьму при бажанні можна замінити плетеним або 

в’язаним шнуром (РЖ, 67, 9); Щоб бути елегантною, жінці не обов’язково 

носити щось надто дороге (Ж, 98, 9));  

рекомендувальна модальність (Такий фасон можна рекомендувати для 

всіх розмірів (РЖ, 59, 3); Такий фасон можна шити на всі розміри, але не слід 

робити пальто надто завуженим (РЖ, 59, 3); Для прямих платтів йдуть 

тканини в клітку і смужку, для розкльошених краще добирати тканини з 

дрібним малюнком або однотонні (РЖ, 58, 9));  

модальність обов’язковості (Однаковий колір обов’язковий для пальта, 

взуття і капелюшка, а шарф, рукавички можуть бути більш яскравими. При 

доборі доповнень важливо, щоб вони сполучались за кольором між собою (РЖ, 

59, 3); Елегантні спідниця й жилетка, викрійки яких пропонуємо, необхідні в 

нашому гардеробі (Ж, 96, 10)). 

Відзначаємо й діалогізацію МТ «огляд моди». Її створюють вставні слова, 

стверджувальні й заперечні частки, риторичні питальні конструкції: Плаття і 

костюм ледь приталені або прямого силуету. Вони, як бачите, кращі, 

коштовніші, ті, яким віддають перевагу дівчата (РЖ, 69, 11);  Ви скажете: 

жінки на фото виглядають стрункішими. Так, ваше враження не помилкове (РЖ, 

69, 11);  Які нові тенденції відображає стрижка? Насамперед, комбінації 

різних структур і відтінків та поєднання двох стрижок в одній, наприклад, боб і 

каре (Фото 2) (Ж, 08, 6). 

Ще один маніпулятивний хід – інтимізація мови МТ: за рахунок 

актуалізації функцій відмінкових форм особових займенників ти, ви, ми (Щоб 

якнайвиразніше підкреслити позитивнi риси, не завадить знати «маленькі 

хитрощі» макіяжу, які зроблять вас привабливішою (Ж, 05, 8)), означальних, 

присвійних займенників (Кожна iз вас буде виглядати в цьому наряді значно 
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молодшою та стрункішою (Ж, 05, 10); Ми приходимо в свої робітничі і сільські 

клуби, відвідуємо театри і концерти, буваємо на виставках, у гостях (РЖ, 69, 

10); З льону з лавсаном виконано і моделі, показані на малюнках нашої 

художниці Зої Куликової, подані на 3-й сторінці обкладинки цього номера 

журналу (РЖ, 65, 7); Найкраще – тривалий час одні й ті ж, «свої», які б 

підкреслювали характер жінки, її індивідуальність (РЖ, 79, 6)), посилюється 

корпоративність дій, процесів, пов’язаних з реалізацією потреб жінок у красі, 

моді, суксуальності. 

Для позитивного емоційного налаштування читачів-потенційних 

споживачів інформації зі світу моди і краси важливим є й такий аргумент, як 

використання інтимізованих суфіксальних словоформ (Спідничка пряма, з 

м'якими складками. На спідничці оздоблювальний кант, що закінчується на 

талії бантиком (РЖ, 61, 5)). 

Як засіб інтимізації МТ різновиду субконтенту «огляд моди» 

кваліфікуємо їхнє насичення лексикою з сексуальним асоціативно-образним 

наповненням – жіночний / жіночність, сексуальність, закоханість, 

романтичний / романтичність, зваба / звабливість, грайливий, спокусливий тощо 

–  мови естетичного різновиду контенту початку ХХІ ст.: А от блузи нині стали 

більш жіночними, з м’якими лініями (РЖ, 79, 3); Дизайнери, зрозуміло, завжди в 

пошуку. І як же вони вирішили обіграти нашу вічну літню закоханість у сезон? 

(Ж, 12, 7); Шопінг, перебування в офісі чи вечеря в ресторані – скрізь буде 

доречною романтична сукня з подвійними рюшами по горловині (Ж, 11, 8); Biн 

сприятиме гарному настрою, привертатиме увагу колег, випадкових перехожих. 

Чому? Бо тут i крій хороший, i poзpiзи спокусливі (Ж, 05, 8). 

Популярний у сучасних МТ аналізованого жанрово-стильового різновиду 

засіб апеляції до прецедентних феноменів, а саме: 

до постатей фахівців у галузі модельної індустрії – у такому разі у МТ 

використовуються імена авторитетів у цій сфері діяльності: Класичний ідеаліст 

Олександр МОНЯК надав перевагу вечірнім, романтичним сукням. А ось Діана 
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ДОРОЖКІНА, яка напередодні «Сезонів моди» відкрила власний салон, робить 

ставку на корсет (Ж, 02, 12);  

до узагальнених номінацій фахівців у галузі моделювання і дизайну: Що 

буде модним сьогодні і завтра! Елізабет Снід із «Ю-ЗЕЙ Тудей», 

простудіювавши колекції знаних модельєрів, виявила загальні тенденції, а 

щотижневик «Москвичка» опублікував її дослідження (Ж, 92, 6);  

до узагальнених номінацій авторитетних фахівців: Астрологи радять 

зустрічати рік Змії в нарядах чорного, сріблястого, зеленого, темно-синього 

кольорів та їхніх відтінків, що прилягають до фігури (Ж, 13, 1);  

до прецедентних онімів (сугестем), що викликають позитивні асоціації за 

зовнішніми ознаками (краса, привабливість тощо): Пригадайте, ще Клеопатра, 

як твердить легенда, купалася в кислому молоці віслюка, а придворні дами у 

Франції вмивалися вином й зберігали шкіру гладенькою (Ж, 98, 10); 

до висловлень авторитетів у сфері моди і дизайну: Доречно пригадати 

старе французьке прислів'я: «Найкращий запах – це відсутність запаху». В 

усякому разі, обережність, поміркованість, чуття міри тут дуже потрібні 

(РЖ, 79, 6); 

до кінообразів: Пригадайте фільм „Службовий роман», як зміна зачіски i 

одягу буквально перевернули життя головної героїні, яку блискуче зіграла Аліса 

Фрейндліх. Дотримуватися моди потрібно, але треба завжди мати в очах 

блиск, який зачаровує чоловіків, нести у світ свою внутрішню неповторність – i 

ви будете неперевершені! (Ж, 05, 10); 

до ментальних стереотипів: На Заході теж вважається вульгарним 

хизуватися дорогими речами, виставляти те, що маєш (Ж, 98, 9). 

Опорними для реалізації мотивувальної та маніпулятивної інтенції в 

модних оглядах є також номінації-соматизми з відповідними супровідними 

атрибутами – епітетами, описовими сполуками і под. Саме вони підкреслюють, 

конкретизують, хто є адресатом повідомлення, жінка (чи дитина, чоловік), якої 

статури, віку. Отже, актуальними для МТ цього жанрово-стильового різновиду є 

номінації: 
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фігура, комплекція: Головне надбання бакинських художників-модельєрів 

– колекція одягу, створена для повної фігури (РЖ, 65, 1); На конгресі було 

показано понад п'ятдесят костюмів для жінок різних віків і комплекцій (РЖ, 61, 

8); 

зріст: Таке пальто рекомендується жінкам, високим на зріст (РЖ, 59, 3); 

вік, вікова категорія: Художники-модельєри завжди враховують вікові 

особливості людей. Для жінок середнього і старшого віку одяг вирішується у 

більш строгих скромних лініях, в той час як моделі для молодих привертають 

увагу поєднаннями кольорів, лініями і формами (РЖ, 65, 7); Дитяча та 

підліткова мода так само, як і доросла, змінюється, вона підвладна різним 

віянням часу і потребам суспільності в новизні. Яскравим підтвердженням цих 

слів є ансамбль, який пропонуємо (Ж, 08, 6); 

розмір: Розміри пропонованих платтів і костюмів – 52-54 (РЖ, 69, 11); 

обличчя, шия, ніс, очі: Нарядність вбрання підкреслять і прикраси: 

намисто, сережки, кліпси, особливо довгі і яскраві. Зрозуміло, рекомендують їх 

тим, хто має довгу шию і коротке волосся (РЖ, 69, 10); Якщо обличчя дозволяє 

відкрити його, якщо хочете носити сережки, можна забрати волосся назад (РЖ, 

69, 10); Якщо у жінки кругле обличчя, то сережки їй треба довгі й тоненькі (Ж, 

98, 9). 

Адресність МТ «огляд моди» тісно пов’язана культивуванням стереотипів. 

Провідний серед них – гендерний, як індикатор ЛІЦ: В одязі для хлопців не слід 

копіювати чоловічий одяг, по формі він швидше має наближатися до 

спортивного (РЖ, 58, 9); Широке визнання одержали «чоловічі» одеколони 

«Богатир», «Прометей», «Самсон» (РЖ, 83, 8). 

Ще один різновид стереотипів, зафіксований у системі ЛІЦ жіночого 

журналу «Жінка», – це часовий. Знаковими є, по-перше, часові формули на зразок 

весна–1960, осінь-зима–1985: Влітку 2012 року модельєри пропонують 

романтичні сукні з мережива відтінків білого, молочного (Ж, 12, 5); Восени 

українські дизайнери, які були представлені на Українському тижні моди, 

продемонстрували модні тенденції на весну-літо 2011 року (Ж, 11, 4). 
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Мотивувальна та маніпулятивна інтенції МТ жанрового різновиду «огляд 

моди» реалізуються через ряд сугестем – емоційно-експресивних, оцінних, 

образних номінацій, назв кольорів, запахів, дотикових відчуттів. 

Емоційними роблять МТ чи то номінації позитивного настрою (Отже, 

трохи видумки, вміння й часу, і ваш домашній одяг створить вам хороший 

настрій (РЖ, 79, 2)), чи то асоціати певної пори року, що взаємно підсилюють 

одне одного, створюючи візуальний cловесний образ, наприклад, літа: Порада: 

обираючи матеріал для виготовлення моделей, віддайте перевагу натуральній 

тканині (шовк, бавовна, легкий льон) із квітковими візерунками, які зараз на 

вістрі моди. Літо продовжується! А попереду ще так багато теплих, сонячних 

днів... (Ж, 11, 8)), чи то окличні синтаксичні конструкції тощо. 

Як експресеми використовуються прийоми контрасту за принципом 

протиставлення «було» – «є / буде», пор.: Років десять-п’ятнадцять тому були 

в моді золоті вироби з великими сапфірами та рубінами, широкі шлюбні персні 

вагою до двадцяти грамів, масивні ланцюжки. Нині мода ввійшла в інше русло – 

це пов’язано з економічним становищем людей. Склалася тенденція носити 

оздоби невеликі, витончені (Ж, 98, 9). 

Серед образних номінацій засвідчено метафоричне перейменування 

(вторинна образна номінація): Художників зараз цікавить наш «північний 

шовк» – льон, особливо в суміші з лавсановим (РЖ, 65, 7); переносне вживання 

мотивувального дієслова: Отож починаємо зі взуття. Не «полюйте» за 

ковбойськими чобітками, вони вже виходять із моди. Віддайте перевагу різній 

взувачці на платформі, поки що невеликій (РЖ, 92, 6); використання засобів 

персоніфікації: Бо пані Мода, хай і переконана у власних пріоритетах, неодмін-

но поступиться перед красою, граційністю й принадами юності (Ж, 12, 5). 

Найвиразніша і найактуальніша у МТ «огляд моди» оцінна лексика, що є 

потужним засобом вербальної сугестії. Репрезентуємо перелік актуалізованих 

номінацій (щодо уживання ключового слова модний, мода див. вище): 
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пасувати, личити: До чорної вечірньої сукні або костюма пасують 

діамантові вироби, діаманти з сапфірами або смарагдами (Ж, 98, 9); Молодим 

жінкам личить натуральний колір волосся (Ж, 08, 10); 

гармоніювати: Строгий чоловічий капелюх і пальто пом’якшать штучні 

квіти, які гармонуватимуть (Ж, 98, 9); 

найкращий, найпрекрасніший (та ін. форми найвищого ступеня 

порівняння прикметників): Найкраще в цих платтях робити прилягаючий ліф і 

широку розкльошену або призібрану спідницю (РЖ, 58, 4); Над складочкою вepxнix 

повік охайно нанесіть контур темними тінями – це підкреслить найпрекраснішу 

рису вашого обличчя (Ж, 05, 8);  

головний, центральний: Сукня з мережива – вже сама по собі 

центральна річ створеного образу [..]. Вона сама – головна прикраса і ваш 

модний літній аксесуар (Ж, 12, 7); 

красивий, красиво: З такими тканинами красиво поєднується мереживо, 

вишивка (РЖ, 65, 7); 

ефектний: Нові вузенькі пояси з золотими чи срібними пряжками дуже 

ефектні на класичній сукні (Ж, 98, 9); 

чудовий: Крім того, дизайнери підготували для вас чудові туфлі кольору 

м’яти та не менш оригінальні сумочки цього ж відтінку, які нададуть вашому 

образу елегантності та легкості (Ж, 13, 4);  

найвищий пілотаж: Найвищий пілотаж – абсолютна природність, 

свіжість і уміння ледь-ледь підкреслити свої найкращі риси, щоб косметика не 

перетворилася на брудні плями під час танців! (Ж, 12, 5); 

гламурний: Всім вимогам року Змії відповідає нібито й простий, та 

водночас гламурний ансамбль, який пропонуємо пошити (Ж, 13, 1); 

вишуканий, вишуканість, вишукано: Гофре, плісе створюють особливу 

вишуканість одягу. Можливо, шиючи обнову, скористаєтеся моделями 

Маргарити ПОДЧЕКАЄВОЇ (Ж, 92, 6); 
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екстравагантний, екстравагантність: У цьому екстравагантному костюмі 

ви будете впевнено почуватись як на святковій вечipцi, так i в службовому oфici 

(Ж, 05, 8) та ін. [дет. див.: 137, с. 459]. 

Актуальні сугестивні засоби в МТ «огляд моди»: кольорономени (Плаття 

до випускного балу мають бути світлі: рожеві, білі, голубі, яснозелені. Ці 

кольори надають нарядності і святковості (РЖ, 58, 4); Кольори її колекції – 

рожевий, білий, салатовий, лимонний, бузковий, але й не без чорного, звичайно 

(Ж, 02, 12)), назви смаків, запахів (Нинішні «Сезони моди" мали гіркуватий 

присмак кави Меза Коффі та пахли Hot Couture Живанши (Ж, 02, 12)), текстур 

(Не варто брати тонкі, прозорі, цупкі або з нечастим малюнком тканини – 

вони солідним жінкам не пасують (РЖ, 69, 11)), дотикових відчуттів (Узимку, 

вдома і на роботі, вас не тільки зігріє, а й надасть особливого шарму теплий 

палантин (Ж, 13, 1)) і под. 

Як засіб сугестії кваліфікуємо вживання номінацій осіб жіночої статі за 

їхнім ставленням до моди, за потребою бути красивою, сексуальною, за 

вираженням смаку у своєму зовнішньому вигляді (актуалізовані у МТ 1990–2000-

х рр.) – модниця/модниці, авангардистка, принцеса балу: І можна тільки 

поспівчувати тим модницям, що два-три століття тому затягувалися в 

корсети, щоб продемонструвати «осину» талію (Ж, 13, 1); Звісно, найкраще 

звернутися до салону краси, щоб стилісти та візажисти професійно нанесли 

макіяж, і ви відчули себе принцесою на першому балу (Ж, 12, 5). 

Ще один складник мотиваційної інтенції – просвітництво МТ «огляд 

моди». Воно виражене в тому, що автори транслюють знання про стилі, форми, 

фактури, засоби догляду тощо, умонтовуючи їх у статті на теми моди і краси, пор. 

такі уривки: Нагадаємо деякі історичні факти. Баска з’явилася в європейському 

костюмі внаслідок запозичення французами цього елемента із національного 

костюма басків (звідси й назва) (Ж, 12, 7); Елегантно виглядатиме жінка у сукні 

«поло» (прямий силует, відкладний комірець і застібка на планці, які 

викроюються разом) (РЖ, 80, 9). Елемент просвітницва – це або вклинений 

медіатопік, або вставна конструкція з тлумаченням. 
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З просвітницькою інтенцією переплітається інформаційна. МТ різновиду 

субконтенту «огляд моди» часово марковані і насичені соціокультурними 

маркерами. Так, у зазначених МТ 60-х рр. ХХ ст. засвідчено мікроконтексти із 

соціально-політичними, соціально-економічними складниками (маркери – 

відповідні групи лексики і характерні словосполучення): З кожним роком 

підвищується матеріальний і культурний рівень життя народів 

соціалістичних країн. Економічний розмах викликає піднесення культурного 

розвитку, невід'ємною частиною якого є питання культури одягу (РЖ, 61, 8). 

Культивування колективізму відбивають і інші мікроконтексти: Ми створили 

близько чотирьох тисяч різних моделей одягу, половину з них впроваджено у 

масове виробництво (РЖ, 65, 7); Крім регулярного показу одягу в 

демонстраційному та виставочному залах, художники-модельєри часто 

виступають у Палацах культури, на підприємствах, в клубах з лекціями, 

бесідами, демонструванням кращих зразків (РЖ, 65, 7).  

Як контрастивні співіснують в одному різновиді субконтенту МТ, 

медіатопік яких – створення робочого, форменого одягу. Пор. чіткість, 

позбавлення аксіологічних маркерів у МТ 70-х рр. (насичення офіційно-діловою 

інформацією, професійною лексикою закрійника) та наповнення МТ оцінною 

лексикою, засобами сугестії: 

 

Таблиця 5.1 

Порівняльно-зіставна репрезентація стилістики МТ «огляд моди» 

Медіатекст 1972 року (№4) Медіатекст 2014 року (№10) 

Одним із перших законодавчих 

актів молодої Радянської влади 

була постанова Уряду про 

забезпечення робітників 

спецодягом за рахунок держави. 

[..] На Україні цією справою 

займається виробниче об’єднання 

«Спецодяг». [..] Отже, дорогі 

жінки, вибирайте до вподоби. 

Халат для доярок із застібкою 

Для будь-якої робочої 

обстановки треба вміти підібрати 

такий одяг, щоб продемонструвати 

індивідуальний стиль, не 

нехтуючи при цьому модними 

тенденціями, мати звабливий 

вигляд і водночас справляти 

враження професіонала. [..] Є 

безліч красивих і зручних 

матеріалів, а також велика 
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на ґудзиках або зав’язці з поясом. 

Комір – стійка. Перед халата на 

кокетці з двома накладними 

кишенями. Рукава на манжетах. 

Сарафан для птахівниць. 

Цільнокроєний, з великими 

накладними кишенями і поясом. 

Застібка у лівому плечовому і 

боковому швах. 

різноманітність стилів і фасонів 

офісних суконь. [..] Жінки мають 

досить широкий вибір, але ж їм 

треба створювати образ 

професіонала, який поєднується з 

привабливістю. 

Отже, жінці мало бути 

фахівцем своєї справи, від неї 

чекають привабливості і 

жіночності. 

 

 

У аналізованих текстах засвідчено й україноцентричні ЛІЦ – актуалізовані 

номінації національний, український, фольклорний, традиційний, гуцульський, 

буковинський, подільський, вишивка, орнамент і под., пор.: Ансамбль, розроблений 

за національними мотивами (РЖ, 65, 1); А ще модно до сучасного одягу робити 

кольорові вставки в стилі «фольк» – вишивані, плетені, гаптовані, ткані або ж 

просто мереживо з візерунком. Осучаснені фольклорні мотиви підійдуть для 

будь-якого одягу (Ж, 08, 6) і под. 

Отже, МТ різновиду субконтенту «огляд моди» засвідчують їхнє 

насичення різноманітними засобами маніпулятивного впливу та мотивації 

поведінки людини залежно від сформованого у певний час у національній 

соціокультурі естетичного образу людини, зокрема жінки, – її одягу, зовнішніх 

параметрів обличчя, взуття тощо. 

 

5.3. Медіатексти різновиду субконтенту «мистецький огляд» 

Загалом МТ жанрово-стильового спрямування «мистецький огляд» 

(рубрики «Жіноча палітра», «Дивосвіт» з 90-х рр. ХХ ст.) поширений у різних 

дискурсивних практиках – науковій (мистецтвознавство), публіцистичній 

(газетно-журнальній, мережевій, радіо та телевізійній). Розповсюдження 

інформації про досягнення у галузі образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва – одне із завдань мови ЗМІ.  
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МТ різновиду субконтенту «мистецький огляд» складаються із власне 

текстової вербальної частини, а також зображення (фото, малюнок) мистецького 

твору. Останнє дає поштовх читачеві-глядачеві до асоціативного сприйняття, 

осмислення закладеної в образах інформації, свободу для власних інтерпретацій, 

думок, вражень, емоцій та оцінок, оскільки він насичений зоровими, 

кольористичними, геометричними тощо сигналами, які запускають механізми 

уяви, стимулюють словесно-образні асоціації. Цій інтимній, особистій роботі 

читача-глядача допомагає МТ журналіста-критика, який репрезентує 

інтерпретацію того, що бачать усі, на кого спрямована інформація. Пізнаючи 

глибше, ніж читач-глядач, об’єкт мистецтва, журналіст створює текст з 

фактологічно-документальною, науково-емпіричною, психологічною, образно-

емоційною оцінкою (описує, аналізує, тлумачить атрибути твору, вивчає 

особливості його функціонування у суспільстві, належність до певної мистецької 

школи тощо). Такий медіатопік стимулює активність словника мистецтвознавста, 

образно-зображальної лексики, описових структур. МТ такого жанрово-

стильового спрямування поширилися на початку 90-х рр. минулого століття. Це 

своєрідна відповідь на читацькі запити (можливо, зімітована інтенція), як-от: 

Прохання до редакції: при нагоді вміщуйте на сторінках часопису репродукції 

картин, в яких оспівувалася б гідність, одухотвореність, чарівність прекрасної 

половини людства (Ж, 94, 1). І не тільки ця тематика художніх творів постала на 

сторінках жіночого журналу. 

Зауважимо, що до 90-х журнал «Жінка» вміщував короткі публікації з 

медіатопіком «мистецтво України». Але це були інформативні замітки про 

художників, майстрів з елементами критики (радше – оцінки). Структурно-

композиційна модель таких МТ складалася з: 

вступної (фактологічно-документальної) частини, у якій журналіст 

знайомить читачів з постаттю майстра: Старенька жінка, яку ви бачите на фото, 

прожила багато років. Але славиться вона не своїм довголіттям. Ганна 

Тодосівна Собачко-Шостак – одна з найстаріших українських художниць, 

великий майстер народного мистецтва (РЖ, 65, 6); 
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основної частини з інформацією про рівень майстерності (актуалізовано 

оцінну лексику): Ще півстоліття тому вона створила прекрасні полотна, що 

експонувалися на міжнародних виставках. Проте справжнє визнання прийшло 

до художниці лише з перемогою Великої Жовтневої соціалістичної революції. 

Намальовані нею барвисті квіти, народні орнаменти свідчать про великий 

хист, талант української жінки (РЖ, 65, 6); Не одна людина після огляду 

картин художниці стане духовно багатшою, душевно щедрішою. Михайло 

Стельмах» (РЖ, 65, 6); 

прикінцевої узагальнювальної частини (наприклад, з бажальною 

інтенцією): Нам залишається лише приєднатися до цих рядків і побажати 

талановитій художниці довгих років життя і нових творчих успіхів (РЖ, 65, 6). 

Пізніше, вже у 2000-х, МТ різновиду субконтенту «мистецький огляд» 

стають більш емоційними, наснаженішими мистецтвознавчими поняттями, 

образно-зображальними засобами, ширшими за інформаційністю. Їхня 

структурно-композиційна модель при цьому не змінюється: 

вступна фактологічно-документальна частина: Шлях до живопису в 

Наталі Ярової був складним. Художник-текстильник за освітою, вона лише у 

двадцять дев’ять почала писати олією (Ж, 99, 4); 

основна з інформацією про мистецький напрямок, тип мистецького 

продукту (реалістичний напрямок, натюрморт, міський пейзаж, аплікація, 

живописне полотно): Працювала з натури захоплено, малювала натюрморти в 

широкій вільній манері й, частіше, в теплому колориті. Та, ґрунтовно 

попрацювавши в реалістичному напрямку, стала шукати свою образність і 

манеру (Ж, 99, 4); з насиченням мистецькою термінологією (геометричний обрис, 

колорит, силует людини, манера, контраст, тон, монохромна гама, лінія, серія 

полотен, символ, образ): Кольорова гама робіт Наталі Ярової різноманітна – від 

стриманої у два-три тони, майже монохромної – до яскравої, багатокольорової 

(Ж, 99, 4); Форми тут гранично лаконічні, доведені до символу (Ж, 99, 4), 

індивідуальними назвами творів мистецтва («Осінь у Ялті», «Вечір у Ялті», «Біля 

хати», «Пташиний рай», «Діалог»): Предметний світ вона трактує дедалі 



 353 

вільніше, особливо в міських пейзажах «Осінь у Ялті» та «Вечір у Ялті» (Ж, 99, 

4), оцінними характеристиками художніх образів: епітетів-кольоративів 

(Динамічні форми, різкі контрасти чорного, блакитно-білого, червоного, 

жорсткі ламані лінії – все викликає тривогу (Ж, 99, 4)); кваліфікативних епітетів 

(Силуети людей, машин схожі на яскраві мальовничі аплікації (Ж, 99, 4)); 

абстрактних іменників (гротескність, строкатість, дзвінкість: Гротескність у 

спрощенні предметів, строкатість і дзвінкість кольору роблять міський пейзаж 

дуже своє ним (Ж, 99, 4)), з актуалізацією образних висловлень, що допомагають 

описати зображення, підсилюючи асоціативно-образне мислення читачів 

(актуалізація слів схожий, наче, ніби, нагадувати): Будиночки втрачають 

геометричні обриси, ніби повторюють звиви вузьких вуличок та крутих 

пагорбів, нагадуючи якесь лялькове містечко з дитячих казок. Силуети людей, 

машин схожі на яскраві мальовничі аплікації (Ж, 99, 4); 

ословлене філософське узагальнення-оцінка (світогляд, буття, добро, зло, 

свобода, життя, прекрасне): Ритм для художниці – це пульсація серця, основа 

життя природи, Всесвіту, мистецтва (Ж, 99, 4); Її душа розкрита до всього 

прекрасного й великого (Ж, 99, 4). 

Через мову МТ різновиду субконтенту «мистецький огляд» у загальну 

комунікативну практику увійшли синонімічні відповідники майстер, митець – 

мисткиня: Художниця не зникає за зображенням, форми її вислову, живописні 

складові – світло, лінія, ритм, мазок пензля – їхня гармонія й дисгармонія завжди 

нові й незвичні. Саме вони й засвідчують, що мисткиня віддзеркалює світ не 

пасивно: кожен її твір – вчинок (Ж, 14, 9), актуалізована раніше архаїзована 

лексика: .. не раз приходив до її робітні [ВТССУМ, с. 1037: робітня. заст. 

майстерня] -майстерні, щоб набратися снаги, доброї енергетики (Ж, 14, 9), 

новітні запозичення (майстер-клас (Ж, 14, 1); флористика (Ж, 99, 5);  канзаші 

(Ж, 14, 1) тощо. 

Завдяки репрезентативно-оцінним МТ різновиду субконтенту 

«мистецький огляд» аналізований журнал наповнюється такими ЛІЦ буття жінки 

[дет. див.: 137, с. 477 – 480]: 
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1) ‘руки’ – жіночі, умілі (Після появи на світ первістка жіночі руки 

любовно оздоблюють подушечку для нього або рушничок (Ж, 14, 1); Умілі руки, 

що припасували соломинку до соломинки (Ж, 02, 10)); 

2) ‘врода’ (Жіночі портрети, зокрема «Дівчина з кошиком на галявині», 

«Дівчина в червоному капелюсі», свідчать, що душа художника Володимира 

Труша тягнеться до чистої дитячої вдачі та досконалості жіночої вроди (Ж, 14, 

6)); 

3) ‘майстриня’ – відома, знана, справжня, талановита, висококласна, 

уміла, чутлива, винахідлива, неповторна, сильна, певна себе, самобутня, 

дивовижна, обдарована (.. талановита майстриня помітила в новенькій багату 

творчу уяву, талант передавати побачене в кольорових стібках (Ж, 14, 1); 

Розповідь про творчість народної майстрині була би неповно, якби не згадати 

про неї, як кераміста. І в цьому жанрі вона дивовижна і неповторна (Ж, 06, 3)); 

4) ‘краса’, ‘прекрасне’: актуалізація ключової номінації естетичного 

різновиду контенту краса (За всієї хвилюючої, спокусливої краси жінки, 

устремління найчарівнішої – задля продовження роду людського – до духовності 

(Ж, 03, 11); Людська душа, ніби квітка до сонця, тягнеться до всього 

прекрасного (Ж, 14, 9)); кольоративів (Поміж контрастних барв чорного і 

фіолетового, на тлі червоних узвищ Сходу – сліпучо-біле весняне джерельце в 

цвіту, як спалах життя і долі, всеперемагаюча весна світу! (Ж, 01, 4)); якісних та 

відносних оцінних епітетів (Поетичні за композицією, філігранні за виконанням, 

добором кольорів її роботи заворожують (Ж, 02, 5); Роботи її доньки Ради 

Вронської неповторні за стилем: ніжні переливи абстрактних мотивів 

навіюють мрійливий і радісний настрій: «Степ», «Кольорові ігри», «Золотавий 

вечір», «Зелений простір»... (Ж, 09, 2)); метафор (Квіти вдивляються в наші 

душі ніби очима дитини – чистими, щирими й сонячними... (Ж, 14, 9)); 

абстрактних іменників на позначення почуттів, психологічних переживань, 

концептуальних понять буття, філософських узагальнень (Як, наприклад, «Бузок у 

синій вазі» (1987), в котрому, окрім весняної ніжності та тремтливої гри 

кольорів, якась особлива пишнота й буяння кожної пелюстки, кожної волоті, 
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велична розпростореність гілок (Ж, 01, 4); Мистецтво Олени РУСАНОВОЇ – це 

довершеність форм, вишуканість кольорів і гармонія між ними (Ж, 04, 8)); 

5) ‘обдарування, талант’ – багатогранне, природне, справжній, власний, 

неповторний (Здається, багатогранне природне обдарування Ольги Луканюк 

невичерпне (Ж, 14, 9); Ганні Василівні нині минає 85-ий рік. А вона продовжує 

творити – адже справжній талант не старіє (Ж, 07, 11));  

6) індивідуалізований узагальнений афористичний образ (Жінки на 

полотнах Дмитра Добровольського не просто зображення, в них є живий 

магічний вогонь, що манить, як в «Куточку старого парку». Як і всі чоловіки 

Д. Д. мріє не про ідеал, а про вічну жіночність, м'який характер, теплу      усмі-

шку, а до того ще б трішечки милого кокетства, грації, привабливості. Ось так, 

як у «Сніданку слов’янок». У творах митця – гармонія і пластика, не існує 

фальші, немає нічого грішного, лише цнотливість «Дівчини у вінку».  Щирість. 

Мабуть, саме вона вабить і чарує. Але не вірте тим, хто скаже, що це до-

сягається надто легко. [..] Д. Д. пише не лише жінок – душу людства (Ж, 97, 5); 

Поезія, сутність самої природи, магія потаємного – усе це – жінка, жінка, 

жінка... (Ж, 03, 2)); 

7) вербалізатори україноцентризму – актуалізація фольклоризмів у назвах 

творів, пісенних словесних образів, прецедентних онімів, номінації Україна та її 

вторинних номінацій-перифраз, поняттєвих епітетів український, національний 

(Неперевершені її твори «Україна – це моя держава», «Степом, степом», 

«Ранкові акорди». В кожному – квітуче тло найбагатшої, найродючішої у світі 

землі: хлібне поле, вмиті росою й висушені сонцем трави і дух життєдайної сили 

нашого народу, який здолав стільки бід и перешкод на шляху до омріяної 

незалежності (Ж, 07, 11); Дивовижну схожість українських вишиванок і писанок 

помічено давно – одні й ті ж мотиви, символіка. Навіть колористика (Ж, 08, 4); 

А над усім буйно квітне дерево життя українського роду. Перевагу віддає 

класичному стилю вишивання (Ж, 09, 4); Пані Любові так хочеться у вишивці 

передати свої болі й радощі, мрії й сподівання! Першою вишила чорними нитками 

трилогію «Пам’ять Голодомору», далі – колекції «Чорноборивців насіяла 
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мати...», «Гори, гори, Горицвіте», «Осіннє золото». З 2002 року почала свою 

Шевченкіану і нині живе вогненним Тарасовим словом, ранок починає поетовою 

«Молитвою», рядки з Кобзаря вишиває на рушниках (Ж, 09, 6); Образ Діви Марії 

об’єднує архаїчну, прадавню Україну та Україну модерну. Саме зв’язок епох є 

запорукою подальшого розвитку, в якому зливаються технологічність та лірич-

ність, реалістичність та своєрідна магія цивілізації. Це та мова мистецтва, яка 

не визнає кордонів (Ж, 10, 12)) тощо. 

Отже, МТ різновиду субконтенту «мистецький огляд» – це змістовно 

місткі твори, спрямовані на естетичне виховання читачів і репрезентативно-

оцінну інтенцію. В їхній основі лежить текст-опис, що актуалізує (1) образно-

зображальний потенціал лексикону, епітетів, особливо кольористичних, що 

формують специфічний асоціативно-образний ряд актуалізаторів феномену 

‘краса’, (2) мовно-стилістичні прийоми індивідуально-авторської репрезентації 

об’єктів мистецтва. 

 

Висновки до розділу 5. Мова естетичного субконтенту жіночого журналу 

«Жінка» – це особлива система лінгвокультурологічних індикаторів цінностей 

буття: лексикон, система асоціативно-образних засобів, що групуються навколо 

ключових ЛІЦ (жінка, матір, дитина, краса, любов, Україна) в асоціативно-

образні ряди. 

Саме ці словесні образи є своєрідним засобом впливу на читача та 

актуалізації в учасників соціальних комунікацій: 

мовно-естетичного, образно-зображального мислення, сприймання та 

оцінки буття через концептуалізацію прекрасного, красивого, втіленого у 

багатоманітті вербальних і зображальних, предметних форм;  

маніпулятивних поведінкових стратегій, спрямованих на зовнішнє 

вдосконалення людини (жінки зокрема), її оздоровлення через дотримання 

рекомендацій авторитетних консультантів, висловлення яких є сугестемами у 

відповідних жанрово-стильових варіантах МТ естетичного субконтенту; 
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репрезентативно-оцінних потенцій мовомислення через накладання 

словесно-зображальної, фактографічно-документальної та візуальної інформації у 

МТ «мистецький огляд». 

Усі МТ естетичного субконтенту об’єднує вербалізація у них ЛІЦ «краса» 

– у зовнішності людини, її внутрішньому психологічному наповненні, творчій 

діяльності. 

Крім того, як наскрізні виявляють себе ЛІЦ україноцентризму МТ 

естетичного субконтенту. 

Медійність аналізованих жанрово-стильових різновидів естетичного 

субконтенту виявляється у їхньому підпорядкуванні зовнішньої та внутрішньої 

(вербальної) естетики видання, його провідним ЛІЦ, засвідченим у 

публіцистичному, офіційно-діловому, адресно-довідковому та рекламному 

субконтентах. Разом з тим художні тексти української та світової літератури 

адаптовані до текстоформатів періодичного журналу та цільової аудиторії 

учасників соціокультурної комунікації з гендерними та віковими, професійними 

особливостями.  
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ВИСНОВКИ 

Дослідження лінгвокультурологічного контентіу журналу «Жінка» середини 

ХХ – перших десятиліть ХХІ століття засвідчило універсальність інформаційного 

змісту видання, детермінованого як видавничою політикою редакції, так і 

соціокультурними запитами спільноти.  

Застосований лінгвокультурологічний аналіз уможливив співвіднесення 

стилістичного, ціннісно-аксіологічного й текстового змісту журналу «Жінка» з 

часово-просторовими змінами в лінгвокультурі інформування. Окреслено 

вербальний контент журналу як писемно-мовний (лексико-фразеологічний, 

лексико-семантичний та жанрово-стильовий), соціальний та культурно-

історичний (мовно-естетичні знаки культури, прецедентні феномени, кліше, 

стереотипи) портрет української літературної практики. Поряд з відзначеними 

складниками інформаційної лінгвокультури видання акцентовані вербальні та 

невербальні маркери гендерного компонента, які віддзеркалюють участь жінок у 

господарському, політичному, науковому й культурному житті, у вихованні дітей, 

охороні здоров’я, в облаштуванні домашнього побуту, в зацікавленні сферою моди 

й краси. 

Аналіз мови журналу «Жінка» засвідчив продуктивність поєднання двох 

методологій – лінгвокультурології та медіастилістики. Це уможливило 

репрезентацію медіатекстів універсального журнального видання з урахуванням: 

1) диференціації за жанрами, метою (комунікативної інтенції), стильовими 

функціями та входженням до одного зі складників ієрархічної будови контенту 

журналу;  

2) архітектоніки, стильових і стилістичних закономірностей організації 

інформації та наявності специфічних ціннісно-аксіологічних маркерів 

(лінгвокультурологічних індикаторів цінностей); 

3) чинника медійної інтерактивності (наявність внутрішніх міжконтентних 

зв’язків; взаємодії комунікативних інтенцій автора-журналіста з комунікативними 

інтенціями респондента, читача; діалогізм медіатексту; кореляція вербальних і 

невербальних (візуальні кінеми (фотографії, зображення, рисунки, малюнки, копії, 
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шрифти і под.) способів репрезентації інформації; актуалізація інформаційного та 

ціннісно-аксіологічного змісту лідів тощо). 

Власне, лінгвокультурологічний аналіз журналу «Жінка» постав у ракурсі 

нового напрямку – медіастилістики, яка спирається на функціонально-стилістичну 

диференціацію текстів ЗМІ. 

Аналіз медіатекстів і медіажанрів універсального видання «Жінка» 

підтвердив об’єктивність лінгвокультурологічного контенту – ієрархічної системи 

інформації, структурованої за: 1) рубриками, 2) тематичними блоками, 3) 

жанрово-стильовими різновидами медіатекстів, 4) інтенційним наповненням, 

5) провідними лінгвокультурологічними індикаторами цінностей 

(етномаркованими мовно-виражальними засобами, повторюваними (наскрізними) 

словами, фразеологічними сполуками, перифразами, публіцистичними кліше, 

пареміями, прецедентними міні-текстами, прецедентними іменами, мовно-

естетичними знаками культури, словами-носіями історичного досвіду народу). 

Встановлено, що лінгвокультура інформування досліджуваного медіа 

адекватна суспільно-політичним, соціально-економічним, інформаційно-

пізнавальним (сфера публіцистики), офіційно-діловим, адресно-довідковим, 

рекламним, естетичним, дозвільно-розважальним запитам соціуму. Кожний із 

останніх відбиває насамперед політематизм та мультиінтенційність 

соціокультурного діалогу «редколегія – журналіст – читач». 

Лінгвокультурологічна інформація згрупована в публіцистичному, офіційно-

діловому, адресно-довідковому, рекламному, естетичному субконтентах. 

Засвідчено, що публіцистичний субконтент аналізованого журналу – це 

система медіажанрів (розповідь, нотатки, роздум, портретне інтерв’ю з відомою 

особою, обкладинка, слово редактора, кореспонденція, нарис, життєва історія, 

науково-популярна стаття), пов’язаних із викладом актуальних проблем в історії 

громадсько-політичної, суспільно-культурної, виробничої, навчально-виховної 

сфер діяльності спільноти середини ХХ – початку ХХІ ст. Основні комунікативні 

інтенції досліджуваних медіажанрів – ‘репрезентативність’, ‘вплив’, ‘оцінність’, 

‘аналітизм’, ‘суспільна оцінка’, ‘офіційність’, ‘діловитість’, ‘документальність’, 
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‘позитивне налаштування на соціотип особистості’, ‘іміджевість’, ‘обговорення’. 

Публіцистичний субконтент – важливий провідник популярної форми наукової 

інформації, адаптованої для сприймання широким колом читачів. Тому 

комунікативна інтенція просвітництва є однією з показових саме в цьому 

субконтенті. 

У межах публіцистичного субконтенту виявлено лінгвокультурологічні 

індикатори цінностей із соціальним, політичним, моральним, релігійним 

(медіатексти власне публіцистичного різновиду субконтенту), а також естетичним 

(медіатексти художньо-публіцистичного різновиду субконтенту) і пізнавальним 

(медіатексти науково-публіцистичного різновиду субконтенту) змістом. Основні з 

цих знаків засвідчено у: 1) медіажанрі ‘обкладинка’; 3) назвах рубрик; 2) у лідах: 

проблемні ліди від кінця 40-х і до 70-х рр. минулого століття розміщувалися на 

перших сторінках медіа, приєднувалися до рубрик із лінгвокультурологічними 

індикаторами соціально-політичних цінностей за принципом контрасту ‘своє – 

чуже’, ‘ми – вони’, ‘у нас – у них’; у сучасних виданнях цитатні ліди 

актуалізують насамперед лінгвокультурологічні індикатори родинно-побутових, 

вітальних, гендерних цінностей. Інформаційно-стилістичні та емоційно-

стилістичні функції лінгвокультурологічних індикаторів цінностей, виявлені в 

декларативних структурних одиницях публіцистичного субконтенту, 

розширюють прецедентні назви. Це власні імена представників світової та 

української мистецької і художньої культури, зокрема такі, як І. Котляревський, 

Т. Шевченко, Леся Українка, І. Франко, М. Коцюбинський, М. Заньковецька, 

М. Старицький, М. Рильський, Ю. Смолич, М. Гоголь, О. Герцен, А. Чехов, 

М. Шолохов, О. Гончар, Б. Грінченко, Л. Костенко, К. Білокур та багато ін. 

Українськоцентричний журнал «Жінка» впродовж аналізованого періоду утримує 

закріплені в мові архетипні (прикладкові моделі гендерних стереотипів на зразок 

жінка-матір, жінка-трудівниця, жінка-вчитель, жінка-лікар) стереотипи. Вони 

відбивають стале в мовному образі жінки (характерні епітетні, прикладкові 

означення, судження за моделлю ‘жінка – це N’, вторинні номінації, розмовно-

побутова фразеологія та офіційно-ділові кліше). Мовний матерiал 
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публіцистичного субконтенту унаочнює часову градацiю таких гендерних 

стереотипiв: прагнення до краси та зовнiшньої охайностi i чистоти прийшло на 

змiну усталеним за попереднi десятилiття публiцистичним клiше ‘самовiдданiсть’, 

‘чеснiсть’, ‘товариськiсть’, ‘родиннiсть’. 

Зафіксовано динаміку суспільно-політичної, соціально-економічної, 

філософської, професійно-виробничої, технічної, офіційно-ділової, культурно-

мистецької, науково-технічної (історії та археології, біології, медицини, 

рослинництва, ветеринарії, географії, геології, астрономії, астрофізики, 

кліматології, метеорології, мистецтвознавства) лексики як основи медіатопіків 

проаналізованих медіатекстів публіцистичного субконтенту. 

За період від середини минулого століття і до наших днів виявлено показові 

для публіцистичного субконтенту зміни медіажанрів. Так, у 40–80-х рр. ХХ ст. 

актуальним був медіажанр «нотатки»; із середини 70-х рр. до усталених у 

контенті журналу інформаційних і ділових інтерв’ю додається медіажанр 

“інтерв’ю з відомою у сфері культури та мистецтва особою”; у 90-ті рр. 

актуалізується медіажанр «слово редактора». Якщо в 40–50-ті роки переважали 

листи-повідомлення, то з 80-х рр. друкують і листи-знайомства у відповідних 

рубриках, із 90-х рр. медіажанр «кореспонденція» використовують з метою 

саморекламування, сугестивного впливу на майбутніх передплатників (медіатекст 

репрезентативних листів). Відзначено, що медіажанр «науково-популярна стаття» 

в 40–60-ті рр. ХХ ст. крім інформаційно-пізнавальної, містив і ідеологічну 

комунікативну інтенцію, відбивав канони офіційного дискурсу влади (публікації 

під рубрикою «Бесіди на атеїстичні теми»). 

Встановлено, що офіційно-діловий субконтент журналу 

«Жінка»репрезентують три різновиди – офіційний, діловий, подієвий. Провідне 

комунікативне інтенційне наповнення (‘репрезентативність’, ‘ідеологічно-

пропагувальний вплив’, ‘документальність’, ‘діловитість’, ‘оцінність’, ‘позитивне 

налаштування на соціотип особистості’) аналізованого субконтенту пов’язане з 

його мовно-стилістичними особливостями. Показові медіатексти виявили 

специфіку лінгвокультури інформування у цьому сегменті медіа: одні з текстів 
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(40-ві – 80-ті рр. ХХ ст.) прямо відтворені як офіційно-ділові документи 

(звернення, звіти, постанови, Конституція СРСР 1977 року та деякі ін.), інші є 

трансформованими медіатекстами. 

Медіатексти офіційного різновиду субконтенту в середині минулого 

століття були провідниками офіційного дискурсу влади й утвердження у мовній 

свідомості спільноти позитивних образів влади, народу та його представників, 

зокрема жінок. Для таких медіатекстів періоду від середини ХХ ст. і до 90-х рр. 

притаманний контраст ‘добро – зло’, ‘правда – кривда’, відбитий у лексико-

фразеологічному наповненні інформації. Основні лінгвокультурологічні 

індикатори цінностей скеровані на соціалізацію, політизацію конкретних 

медіатекстів, особливо в 40–80-ті рр. ХХ ст. (мир, дружба, братерство, війна, 

перемога соціалізму, партія/Комуністична партія, радянський народ, діти, 

жінка як всесвітня матір-борець, трудівниця, славна/героїчна дочка 

Батьківщини, вихователь, особистість).  

Зафіксовано, що подієвий різновид субконтенту через систему 

медіажанрів (хроніка, звіт, репортаж, замітка, стаття, інформаційне інтерв’ю) 

створює медійний образ події – словесний, словесно-візуальний, візуально-

словесний, візуальний. Відповідні медіатексти репрезентують не лише 

інформацію, вони є носіями ідеологічних і соціокультурних стереотипів. Одна з 

характерних рис медіатекстів подієвого підконтенту – безавторство (крім статті, 

замітки), що увиразнює офіційність подієвої інформації. Як ключові 

лінгвокультурологічні індикатори цінностей цього різновиду субконтенту 

визначено знаки – жінка-трудівниця, захисниця, воїн, борець за мир, 

солідарність, будівниця комунізму, рівна з чоловіком, професіонал, подруга, 

особистість, джерело позитиву, натхнення, життя, матір; діти та їхнє 

світле майбутнє; дружба, єдність, мир. Вони скеровані на створення 

соціального, політичного, виробничо-професійного публіцистичного образу 

людини і середовища її життя (офіційного дискурсу). 

Встановлено, що діловий різновид субконтенту репрезентують 

медіажанри хроніки, статті, інтерв’ю, листівки, телеграми, протоколу. Три 
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останні підсилюють прагматику ідеологізації мовної свідомості спільноти в 

період 40–80-х рр. Важливий медійний складник цієї змістової частини журналу 

– фотохроніки. Спостережено, що в деяких номерах видання візуальні кінеми 

переважають над вербальними. Функцію носія основної інформації у такому разі 

виконують підписи до фото (медіажанр замітки-констатації, що подає стислу 

ділову інформацію про наради, з’їзди, зустрічі, конгреси, презентації). Із цим 

різновидом субконтенту пов’язана актуалізація професійно-виробничого 

словника української літературної мови. Провідні лінгвокультурологічні 

індикатори цінностей – жінка-трудівниця, суспільний діяч, професіонал 

(механізатор, депутат, керівник тощо). 

Дослідження медіажанрів офіційно-ділового субконтенту засвідчило їх 

динаміку впродовж аналізованого періоду літературно-мовної практики. Так, 

медіажанр “звітˮ утратив свою актуальність у 80-х рр. і трансформувався в 

медіажанри ділової інформації, медіажанр “передова стаття-привітанняˮ 

модифікувався в медіажанр «слово редактора» (90-ті рр.). Значних змін зазнав 

медіажанр «інтерв’ю». Якщо в 70-х рр. лише спорадично з’являються авторські 

інтерв’ю-факти, де журналіст виявляє комунікативну інтенцію вести розмову на 

певну суспільно-політичну тему, то наприкінці 80-х рр., коли відбувався злам 

поглядів і переконань, кількість офіційно-ділових масштабних інтерв’ю-фактів 

стала ще меншою, більший акцент у жанрово-стильовому контенті зроблено на 

публіцистичний текстоформат подання інформації. Виявлено тенденцію 

зростання ваги портретних (медіажанр «портретне інтерв’ю з відомою 

особою») і ділових інтерв’ю (медіажанр «інтерв’ю») в 90-х рр. У зв’язку з цим 

у 90-ті на початку 2000-х рр. ділові інтерв’ю-факти здебільшого 

трансформувалися в інтерв’ю-думку, портретне інтерв’ю, тексти яких 

поєднують відповіді на ділові, організаційні питання та питання особистісного 

спрямування. Отже, зміни в медіатопіках і текстових форматах їх презентації 

впливали на міжконтентну взаємодію, на перехід медіажанрів одного 

субконтенту в інший. 
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Дослідження засвідчило, що адресно-довідковий і рекламний субконтенти 

об’єднані такими комунікативними інтенціями, як ‘адресність’, ‘офіційність’, 

‘діловитість’, ‘самоактуалізація’, ‘інтердискурсивність’, ‘репрезентативність’, 

‘інтерактивність’, ‘гедоністичність’, а також маніпулятивною, сугестивною, 

розважальною, директивно-інструктивною інтенціями. Визначальні для 

рекламного субконтенту й комунікативні інтенції ‘емоційність’, ‘оцінність’. 

Встановлено систему медіажанрів адресно-довідкового субконтенту: 1) 

дозвільно-розважальні медіатексти (презентація формату видання, кросворд, гра 

в шахи, конкурс, анкета, тест, вікторина, астрологічний прогноз, сонник), 2) 

медіатексти з довідковою інформацією (календар, таблиця, схема та інструкція, 

кулінарний рецепт, побутова порада, народні прикмети; книжковий, 

театральний та кіноанонс, огляд, рецензія), 3) науково-популярні довідкові 

медіатексти (юридична консультація, порада спеціаліста). Словник 

проаналізованих медіатекстів розширює склад книжної (наукової, ділової, 

спеціалізованої) і побутової лексики та фразеології журналу «Жінка». 

У результаті аналізу рекламного субконтенту журналу «Жінка» сформовано 

систему медіажанрів комерційної, фінансової, адресно-довідкової реклами. 

Встановлено динаміку лексичного наповнення відповідних медіатекстів середини 

ХХ ст. – першого десятиліття ХХІ ст. Відзначено, що в 70–80-х рр. основними 

групами т. зв. рекламної лексики були ергоніми (назви державних установ та 

організацій; назви державних та виробничих підприємств); назви товарних знаків 

– побутової техніки, одягу, взуття, тканин, продуктів харчування, засобів гігієни. 

Щодо лексичного наповнення медіатекстів 90-х рр. ХХ ст. виявлено її поповнення 

новими ергонімами, назвами предметів побуту та гігієни жінки, продуктів 

харчування та напоїв, лікарських засобів, назвами зі сфери городництва і 

рослинництва). Дослідження медіатекстів лінгвокультурологічного контенту 

журналу «Жінка» засвідчило, що текстоформат ділового різновиду субконтенту 

зазнає дедалі більшого впливу щодо посилення комунікативних інтенцій 

рекламного субконтенту, наслідком чого є урізноманітнення сугестивного 
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вербального ряду й розширення рекламних функцій у медіатекстах ділових 

інтерв’ю. 

Зіставлення лінгвокультурологічних індикаторів цінностей адресно-

довідкового та рекламного субюконтентів засвідчило різницю в їхніх функціях. 

Медіатексти адресно-довідкового субконтенту зорієнтовані на донесення, 

репрезентацію інформації. Відповідно загальний публіцистичний образ жінки 

доповнюють закріплені в лінгвокультурологічних індикаторах цінностей 

стереотипи жінка-матір, вихователька, жінка-красуня, жінка-господиня, 

жінка-фахівець, жінка-воїн, патріот; жінка-активістка; жінка – людина 

праці. Медіатексти рекламного субконтенту містять лінгвокультурологічні 

індикатори цінностей, що стимулюють психоемоційний відгук, поведінкову 

реакцію читачів, відбивають потребу жінки в забезпеченні добробуту дитини 

(реклама послуг для відпочинку дітей та страхування їхнього життя), в 

облаштуванні побуту (реклама новинок техніки), організації відпочинку 

(реклама транспортних послуг держави), дотриманні моди в одязі та догляду за 

зовнішністю (реклама одягу, косметики та парфумів). Засвідчено тенденцію до 

того, що слогани як сугестивні концентри рекламних медіатекстів останніх 

двох десятиліть спираються на лінгвокультурологічні індикатори цінностей, 

що містять сему ‘свій’, ‘здоровий’, ‘зручний’, ‘приємний на смак/дотик/зорове 

сприймання’, ‘якісний’, ‘корисний’. 

Відзначено спільні лінгвокультурологічні індикатори цінностей 

адресно-довідкового та рекламного субконтенту – соціальні (жінка та її 

потреба в красі й догляді за зовнішністю, родина, діти, любов, освіта), 

соціально-економічні (кар’єра, гроші), вітальні (здоров’я, комфорт, зручність, 

затишок), політичні та ідеологічні, пізнавальні, естетичні  [288] та 

україноцентричні. 

Аналіз адресно-довідкового та рекламного субконтентів засвідчив 

динаміку їхніх медіажанрів. Так, в адресно-довідковому субконтенті останніх 

двадцяти років зредуковано коментарно-довідкові медіатексти-анонси книжкових 

видань (активні в 50–60-ті рр., менше – в 70-ті рр.) та кінофільмів (частотність 
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публікацій знизилася у 80-ті рр.). Натомість з початку 90-х рр. ХХ ст. 

спостережено тенденцію інтенсивного розвитку власне довідкових та дозвільно-

розважальних медіатекстів. Змінювалося й жанрово-стильове наповнення 

рекламного субконтенту впродовж трьох періодів: 50–60-ті, 70–80-ті рр. та 90-ті 

рр. ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст. Дослідження показало, що 50–60-ті рр. 

минулого століття були початковим періодом формування рекламного 

медіатексту як окремого, відмінного від власне публіцистичного (як-от 

медіажанри «плакат», «замітка»). У 70–80-х рр. ХХ ст. актуалізувалися 

медіажанри «оголошення», «повідомлення». Зафіксовано зміни 90-х рр. ХХ ст.: 

з’явився медіажанр комерційної текстової реклами (т. зв. замовні статті про 

користь певного продукту, рекламний / комерційний мімікризований медіатекст-

інтерв’ю), медіатекст-заохочення до конкурсу, медіатекст-розповідь (монологічні 

з вираженим Я-авторством).  

Дослідження виявило специфіку естетичного субконтенту 

універсального журналу «Жінка», який об’єднав два типи текстів – художні та 

медійні («огляд моди», «мистецький огляд»). 

Кожний із жанрово-стильових складників цього змістового сегменту 

аналізованого медіа репрезентує характерні лінгвокультурологічні індикатори 

цінностей. Застосування функціонально-стилістичного підходу до художніх 

текстів уможливило їхній вияв у структурі й семантиці ЛАП «жінка», «мати», 

«дитина», «любов», «краса», «Україна». У медійних текстах актуалізовано 

лінгвокультурологічні індикатори цінностей мода/стиль, модна річ, ставати 

модним/стильним («огляд моди»), руки, врода, майстриня, краса, прекрасне, 

обдарування, талант («мистецький огляд»). 

Медіажанри «огляд моди» та «мистецький огляд» часово марковані і 

насичені соціокультурними маркерами. Медіатексти «огляд моди» 60-х рр. ХХ ст. 

містять  соціально-політичні та соціально-економічні складники (відповідні групи 

лексики і характерні словосполучення); практично позбавлені аксіологічних 

маркерів такі медіатексти в 70-х рр. (відзначено насичення офіційно-діловою 

інформацією, професійною лексикою закрійника). Відповідні медіатексти 80-х рр. 
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ХХ ст. зберігають мовні стереотипи колективістського, тоталітарного суспільства. 

Аксіологічне й сугестивне наповнення медіатекстів «огляд моди» зростає в 90-х 

рр. ХХ ст. 

Так само щодо медіажанру «мистецький огляд» засвідчено, що до 90-х рр. 

журнал «Жінка» вміщував короткі інформативні замітки про художників, 

майстрів з елементами критики (радше – оцінки). Пізніше, вже у 2000-х, 

медіатексти цього різновиду естетичного субконтенту стають емоційнішими, 

насиченими мистецтвознавчими поняттями та образно-зображальними засобами 

актуалізації рецепції мистецької інформації. 

Увесь лінгвокультурологічний контент журналу «Жінка»  

україноцентричний. Ця концептуальна ознака відбита у функціях ключових 

номінацій Україна, український, а також географічних назв, назв творів 

національного мистецтва, у власних іменах історичних постатей (прецедентні 

імена), у лексиці на позначення предметів побуту та етнокультури, 

фольклоризмах, ергонімах, а також цитатах із творів українських письменників, 

українських пісенних текстів (вербальний складник медіажанру «обкладинка», а 

також ліди). Лінгвокультурологічні індикатори цінностей Україна, український 

наскрізні й в естетичному субконтенті. Починаючи з 90-х років ХХ ст., ці знаки 

актуалізовані як у власне публіцистичних медіатекстах (медіажанри «портретне 

інтерв’ю з відомою особою», «обкладинка»), так і в адресно-довідковому 

субконтенті (медіажанри «кросворд», «конкурс», «схема та інструкція», «порада 

спеціаліста», «огляд моди», «мистецький огляд»).  

У лексико-семантичній структурі медіажанрів офіційно-ділового та 

публіцистичного, адресно-довідкового, рекламного субконтентів журналу 

«Жінка» простежено процеси міжстильової взаємодії – проникнення стилістичних 

маркерів одного стилю в медіатексти з провідними ознаками іншого стилю. 

Медійний контент виконує функцію трансформації офіційно-ділової, наукової 

інформації, прийнятної для читацького загалу. 

Отже, лінгвокультурологічний контент журналу «Жінка» – це змістово-

інформаційний та ціннісно-аксіологічний феномен політематичного ЗМІ, що 
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перебуває у стані динамічної зміни. Він відбиває універсалізм літературно-мовної 

практики щодо відображення в ній лексико-фразеологічних маркерів 

повсякденної професійно-діяльнісної, соціальної та побутової, мистецької 

культури. Медіажанри лінгвокультурологічного контенту журналу «Жінка» 

транслюють ієрархію соціальних (соціально-політичних, гендерних), 

психологічних та економічних стереотипів і потреб спільноти, віддзеркалюють 

сформовану впродовж шістдесяти років національну лінгвокультуру 

інформування.  

Перспективи дослідження мови українських мас-медіа дуже широкі і 

пов’язані насамперед з розвитком теорії та практики  медіастилістики, жанрології 

усних і писемних медіатекстів, одні з яких вже стали історією літературно-

мовного процесу, інші ж репрезентують його динамічне сьогодення. Дослідження 

синкретичного медійного контенту потребує його опрацювання з розгортанням 

лінгвогендерних, лінгвосинергетичних, психолінгвальних, соціолінгвістичних та 

інших міждисциплінарних підходів до мови ЗМІ. 
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