
ІРИНА САМОЙЛОВА 
ЕКСПРЕСИВНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В ГАЗЕТНИХ ТЕКСТАХ 

 
Мова постійно поповнюється новими сполученнями слів, які в такій кількаслівній формі 
називають той чи інший об’єкт зовнішнього і внутрішнього світу людини. Деякі з них 
позначають нові предмети і явища, а деякі виступають як нові назви вже відомих об’єктів. 
Зокрема‚ у газетно-публіцистичному стилі спостерігаємо пошуки нових і експресивних 
засобів вираження. Переглядаючи періодичні видання‚ звертаємо увагу, що на позначення 
відомих реалій навколишньої дійсності замість загальновживаних словосполучень 
вживаються незвичні лексичні сполучення. Слова‚ перебуваючи постійно в русі, нерідко 
ігровий і неігровий починають сполучатися із словами стрічка‚ кіно‚ фільм. Вони починають 
функціонувати як лексичні варіанти до вже звичних слів художній і документальний. 
Наприклад: «Знову так званий художній кінематограф відстає‚ пасе задніх‚ а вперед 
виходить кінематограф неігровий» (Культура і життя)‚ «А чим відрізняється.. ігрове кіно? 
Відвертою літературною штучністю сюжету‚ декларативністю діалогів‚ театральністю 
акторської гри‚ одноманітністю образних рішень і монотонним пафосом режисури» (Там 
же)‚ «Кіно неігрове може обійтися.. і без «промислової революції» у своїх спробах 
відобразити нашу сучасність» (Там же). 

Термін фітотерапія означає «лікування різних захворювань лікарськими рослинами». 
Словосполучення фітотерапевтична аптека утворилося з метою конкретизувати опорне 
найменування‚ що це саме та аптека‚ де пропонуються лікарські рослини‚ трав’яні збори‚ 
тобто дари природи. А природа перш за все постає перед нами в зеленому кольорі. 
Недаремно виникли образні вислови зелений світ‚ зелена планета. Прикметник зелений 
починає виступати і як варіант лексеми фітотерапевтичний: «В них [аптеках] відвідувачі 
зможуть придбати не тільки необхідний збір, а й дістануть консультацію досвідчених 
спеціалістів. Намічено й шляхи розв’язання проблеми дефіциту «зеленої аптеки» (Сільські 
вісті). Вибір компонента зелений створює й інший стилістичний тон всього словосполучення 
як розмовний. 

«Словник української мови» в 11-ти томах зафіксував слово атмосфера в його 
переносному значенні «умови‚ обстановка‚ породжувані соціальним середовищем‚ 
колективом»: атмосфера відносин‚ урочистості; політична‚ моральна атмосфера. За 
останній час цей іменник у сполученнях з прикметниками починає активно витіснятися 
тематично близьким до нього словом клімат: «Міжнародний клімат помітно потеплів» 
(Сільські вісті)‚ «За визвольною боротьбою українського народу зацікавлено стежили 
держави‚ які визначали тоді політичний клімат європейського континенту — Франція‚ 
Іспанія‚ Швеція‚ Росія й особливо Ватікан» (Голос України)‚ «Живуть вони [представники 
інших націй і народностей України] тут з діда-прадіда і від їхнього ставлення до нас‚ і від 
нашого — до них залежить надто багато в моральному кліматі республіки» (Літ. Україна)‚ 
«Я так докладно розповів про ситуацію на кафедрі‚ бо вона відображає морально-
психологічний клімат в інституті» (Культура і життя)‚ «Безпосередній щоденний контакт з 
глядачем робить театр своєрідним суспільним барометром культурологічного клімату» (Там 
же)‚ «Так‚ у Львові театральний клімат був сприятливішим» (Там же). Загальновідоме 
значення іменника клімат «метеорологічні умови‚ властиві певній місцевості». Можливість 
обох іменників виступати як взаємозамінні компоненти в атрибутивних словосполученнях 
свідчить про утворення переносного значення лексеми клімат‚ близького до переносного 
значення слова атмосфера‚ про розширення семантики цієї лексеми‚ яка тепер позначає не 
лише метеорологічні умови‚ а взагалі умови життя‚ перебування десь.  

Наведемо ще такий приклад: «Зирить‚ і ви цілком виразно‚ як і попереднього разу‚ 
читаєте у тому емалевому погляді: «І коли вже він ушиється звідси‚ цей набрида?» (Перець). 
Незвичний вислів емалевий погляд і співзвучний з ним‚ але вже узвичаєний скляний погляд. 
У 11-томному Словнику української мови зафіксоване переносне значення слова скляний 
«нерухомий‚ застиглий (про очі‚ погляд)». У новоутвореному сполученні прикметник 



емалевий набуває нового переносного значення. Емалевий погляд — це байдужий погляд 
людини‚ погляд‚ який не виражає жодних емоцій‚ погляд як скло‚ за яким не проглядає 
людяність. Це нове експресивне словосполучення має інший значеннєвий відтінок і мовно-
стилістичне вираження несхвальної оцінки. 

Варіювання мовних одиниць у звичайних вільних сполученнях слів може призводити до 
формування певної зв’язаності‚ ідіоматичності. Такий процес‚ наприклад‚ спостерігаємо у 
фразі «батьки» міста. Загальноприйнятими є сполучення слів керівники міста‚ області‚ 
району‚ підприємства‚ заводу тощо. В останні ж роки на сторінках газет трапляється 
образний вислів «батьки» міста: «— І у вас з «батьками» міста гарні стосунки? — Чудові.. 
Вважають за честь самі ходити з родинами на всі прем’єри.. Часто після вистави 
висловлюють свої особисті‚ чисто глядацькі‚ а не керівні думки» (Культура і життя)‚ «Щоб 
врятувати стрибки у воду‚ в Києві необхідне нагальне втручання не тільки столичних 
спортивних організацій‚ а й «батьків» міста» (Спортивна газета)‚ «Бездоглядні‚ вони 
[будинки] поступово руйнуються‚ символізуючи занепад міського господарства та 
неспроможність нинішніх «батьків міста» розв’язати безліч назрілих проблем звичними 
адміністративними методами» (Вечірній Київ). Необхідно підкреслити‚ що зв’язаність слова 
батьки простежуємо тільки з іменником місто. Вживання іменника батьки у непрямій 
номінативній функції надає експресивності‚ зокрема фамільярно-шанобливої конотації 
всьому словосполученню. 

Експресивні словосполучення можуть утворюватися внаслідок згортання певного 
контексту: «Тим часом мільйони карбованців меліоратори кладуть у болото‚ часто на шкоду 
людям і природі.. Чи не краще оті «осушувальні» кошти вкласти у справжнє діло?» (Сільські 
вісті). Незвичне сполучення слів осушувальні кошти (пор. зафіксовані у Словнику 
української мови осушувальний канал‚ осушувальні роботи) виникло в результаті стягнення 
структури речення‚ воно зберегло вихідне семантико-синтаксичне значення‚ а прикметник 
осушувальний розвинув додаткове значення. Інший приклад: «На першому місці серед них 
[хвороб куріння] — ішемічна хвороба серця‚ захворювання судин‚ мозговий інсульт‚ рак 
легень‚ гортані‚ стравоходу. Є в цьому «букеті» чимало інших захворювань» (Сільські вісті). 
Звичайно букетом ми називаємо зібрані разом квіти або сукупність ароматичних і смакових 
властивостей. Це слово має позитивний предметний зміст. У цьому ж контексті воно 
позначає сукупність певних негативних явищ‚ а саме захворювань. Включення іменника 
букет надає емоційно-експресивного звучання фразі‚ до того ж з відтінком несхвальної 
оцінки. 

Також нові прикметникові словосполучення виникають замість описових конструкцій із 
займенниками який‚ котрий і под. Наприклад: «На території курсують вагончики-буфети.. 
Додам ще «їстівні» мотоцикли з колясками‚ що оперативно виконують будь-яке замовлення 
в різних куточках студії» (Культура і життя). Як оригінально звучить «їстівні» мотоцикли 
замість шаблонного мотоцикли‚ які розвозять їжу. 

Оказіональні атрибутивні словосполучення утворюються й тоді‚ коли змінюється 
синтаксичний зв’язок залежного компонента у вислові. Він з керованої форми переходить в 
узгоджувану: море інформації — інформаційне море‚ голод на папір — паперовий голод‚ 
черги за золотими‚ срібними прикрасами‚ за шампунем — «золоті»‚ «срібні»‚ «шампуневі» 
черги‚ лихоманка навколо валюти — валютна лихоманка‚ блокада щодо вивозу сміття — 
сміттєва «блокада». 

Фразеологічні одиниці у мові також можуть служити за основу утворення нових 
сполучень слів. Наведемо такий приклад: «Та не всім і не завжди таланить приховати сліди 
своїх махінацій. Чому? Та тому‚ що чесні люди не терплять хапуг‚ активно борються з 
любителями легких карбованців» (Сільські вісті). У Фразеологічному словнику української 
мови ідіому легкий на гроші супроводжує значення «той‚ кому гроші дістаються без затрати 
великих зусиль». Оказіональне словосполучення любителі легких карбованців зберігає і таку 
саму стилістичну характеристику‚ і основний смисл фразеологізму‚ що декому гроші 
дістаються без важкої праці‚ без великих зусиль. 



Таким чином‚ ми спостерігаємо активний процес розширення меж сполучуваності слів. 
Відхід від нормативності‚ створення нових і експресивних словосполучень оновлюють 
виражальні засоби газетного тексту. Переміщення слова у незвичне мовне оточення веде до 
розширення його функціонально-стилістичного використання‚ до змін у його значеннєвій 
структурі. 
 


