
ЛАРИСА ЗАВГОРОДНЯ 
МОВНИЙ СТЕРЕОТИП І СЛОВЕСНИЙ ШТАМП У МОВІ ГАЗЕТ 

 
Комунікація — неоціненне надбання людства й універсальна реальність суспільного 
існування. Розв’язання жодної суспільно вагомої справи неможливе поза її публічним 
обговоренням. Щоб бути універсальною, загальнозначущою, комунікація має бути 
аргументованою, всебічно обґрунтованою. 

Спілкування у параметрах певного стилю завжди слугує окремій меті. Саме в цьому 
виявляється комунікативна спрямованість стилю. Будь-який стиль є зосередженням певного 
комплексу мовних засобів у дії, у використанні. І тому оволодіння навичками культури 
мовлення полягає, зокрема, у виробленні уміння застосовувати різновиди мовних елементів 
відповідно до комунікативної ситуації. 

Мова преси та інших засобів комунікації багато в чому визначає напрям розвитку 
сучасних літературних мов, служить засобом виховання мовної культури. Водночас 
дослідники пишуть про таку ваду газетної мови, як її стереотипізованість. А втім, останнє 
явище стосується не лише мови газети. Тенденції до формування мовних стереотипів 
зумовлені соціальною природою мови. Прагнення мови закріпити і стабілізувати у практиці 
певного колективу окремі елементи як готові одиниці, що позначають важливі відрізки 
дійсності й необхідні поняття, є загальною тенденцією. Тобто, стереотипізація є складним 
пізнавальним процесом, автоматизм якого зумовлений практичними потребами. 

Цей процес характерний для мови протягом усього її історичного розвитку. Так само 
кожний мовець послуговується в своїй мовній практиці готовими формулами, кліше. Пор. 
формули привітань у розмовному мовленні, в листах, багатоманітні кліше ділової мови, 
наукового стилю. Тобто мовні стереотипи наявні в усіх стилях, треба лиш уміти доцільно та 
ефективно їх використовувати. 

Мова газети як засобу комунікації, розрахованої на масового читача, потребує 
раціонального використання готових універсальних структур — мовних стереотипів, кліше, 
оскільки за їх наявності нове, невідоме (отримувана інформація) поєднується із старим, 
знайомим (формою подання цієї інформації), і встановлюється контакт між «планом змісту» 
та «планом вираження змісту». 

Активне використання стереотипних мовних засобів неоднаковою мірою властиве всім 
жанрам газетно-публіцистичного стилю, проте стереотипні вислови постійно вживаються в 
офіційних повідомленнях, інформаційних оглядах преси, замітках, репортажах, інтерв’ю-
діалогах, директивних статтях, тобто там, де треба вмістити якомога більшу кількість 
інформації. 

У жанрах газетно-публіцистичного стилю виступають мовні стереотипи у таких типових 
формах: 

1. дієслово + іменник у знахідному відмінку (прийняти постанову, підтримати вимоги, 
конкретизувати шляхи, вели трансляцію, виконали зобов’язання). Наприклад: Президент 
пообіцяв підтримати принципові вимоги профспілки шахтарів до уряду і керівників усіх 
країн; Останніми роками вугільна промисловість переживає кризу (Урядовий кур’єр, 
14.12.99); 

2. дієслово (дієприкметник) + іменник в орудному відмінку (стали очевидцями, с 
вкладом, виступити з доповіддю, підтверджене результатами). Наприклад: Звичайно 
головним спонукальним чинником найчастіше ставало суто політичне протистояння гілок 
влади; При цьому Україна виходитиме з історичного вибору українського народу на 
збереження незалежності і суверенітету, на європейську перспективу, що було 
підтверджено результатами президентських виборів (Урядовий кур’єр, 14.12.99); 

3. дієслово + прийменник + іменник у знахідному відмінку (прийняти в експлуатацію, 
ввести в обіг, подав у відставку). Наприклад: 22-24 грудня після ремонту буде введено в 
експлуатацію атомний блок на Рівненській електростанції; Україна дістала у спадок 
понищене довкілля і тому змушена витрачати значну частину матеріальних ресурсів на 



подолання кризових явищ (Урядовий кур’єр, 14.12.99); 
4. дієслово + питання (поставити питання, загострити питання, висвітлити питання, 

торкнутися питання). Наприклад: На засіданні обговорювалися питання співробітництва 
між військовими відомствами обох країн; Було порушено широке коло питань двосторонньої 
співпраці в економічній, військово-політичній, фінансовій, правовій та гуманітарній сферах 
(Урядовий кур’єр, 10.12.99); 

5. іменник у місцевому відмінку + іменник у родовому відмінку (в дусі взаєморозуміння, 
в інтересах розрядки, в обстановці взаєморозуміння, у ході бесіди, у ході переговорів). 
Наприклад: У ході зустрічі Л. Кучми з президентом США Б.Клінтоном у Вашингтоні 
обговорювалися шляхи втілення економічних реформ в Україні; Розмови проходили в 
обстановці взаєморозуміння; У ході бесіди співрозмовники були єдині в тому, що 
Українсько-Латвійським відносинам властиві широка масштабність, динамізм, 
перспективність (Урядовий кур’єр, 10.12.99); 

6. дієслово + іменник у родовому відмінку (добиваються розвитку, досягли успіхів, 
торкатися проблем, вжити заходів). Наприклад: За такий короткий термін служби міста 
не встигли вжити всіх необхідних заходів; Розмова торкалася проблем тактики і стратегії 
соціально-економічного розвитку країни (Урядовий кур’єр, 10.12.99); Вона єдина з шести 
кандидатів досягла попередньої угоди про вільну торгівлю сільгосппродукцією, котра 
є одним з головних товарів на внутрішньому ринку ЄС (Україна молода, 10.12.99). 

Очевидними перевагами мовних стереотипів є відповідність психологічним стереотипам 
як відображенню у свідомості часто повторюваних явищ дійсності. Треба зауважити і про 
економію зусиль та часу: мовні стереотипи зручні для використання, адже переважна частина 
висвітлюваних у пресі ситуацій часто повторюється основною своєю суттю. 

Поряд із позитивним значенням мовних стереотипів, відзначимо й таку закономірність: 
створювані в мовній практиці усталені звороти не вічні, одні з них входять до активного 
складу фразеології, інтенсивно функціонують у мові, інші від частого вживання 
нівелюються, «стираються» і перетворюються на штампи. Саме в межах газетно-
публіцистичного стилю питання про штампи набуває особливої гостроти, оскільки головною 
рисою, нормою стилю є естетичні якості мовлення, поновлення фразеології (кліше, мовних 
стереотипів), новизна й свіжість мовного оформлення думки. 

Відзначимо, що терміни «мовний стереотип», «кліше», «стандарт» дослідники трактують 
як синонімічні, називаючи ними позитивні конструктивні одиниці на противагу іншому 
рядові синонімів: «шаблон», «трафарет», «штамп», які вказують на недоліки стилю. У 
тлумачному словнику української мови слово «стереотип» у переносному значенні означає 
те, що часто повторюється, стало звичайним, загальноприйнятим, чого дотримуються, що 
наслідують у своїй діяльності. А тлумачення слова «штамп» як прийнятого загально 
визначеного зразка, який сліпо наслідують, має очевидну негативну конотацію. 

Через уживані штампи знижується інтелектуальний рівень газетної мови. Журналіст, який 
не дбає про естетику мовного оформлення своїх виступів, часто не зважає на те, що обраний 
ним засіб вступає в суперечність із загальним тоном контексту, створюючи додаткову 
небажану інформацію. Таке розходження пов’язується з уживанням патетично-високих 
засобів вираження там, де штучно витворюваний оптимізм і захоплення зовсім не 
відповідають загальному тонові викладу. Саме на експресивність як ознаку штампу 
звертають увагу дослідники: адже вживання образних засобів у газеті має, як правило, 
типізований характер, тобто будь-яка словесно-образна знахідка стає здобутком усіх 
журналістів. 

У мові сучасної періодики спостерігаємо синтаксичні структури зі стертим унаслідок 
частого вживання образним значенням, які перетворилися в штампи. Можна виділити 
кілька різновидів словесних штампів за особливостями структури: 

— відтворювані метафоричні звороти із закріпленим переносним значенням, що мають 
прикметниково + іменникову структуру типу: чорне золото (кам’яне вугілля, нафта), м’яке 
золото (хутро), голубе золото (газ), голуба вахта (охорона водойм), живе срібло (риба), 



зелені легені (ліси), зоряний час (тріумф, досягнення), голубі артерії (річки), нове обличчя 
(міста, села), світле майбутнє (діти), гарячі точки, легкі гроші, важкий хліб, Земля 
обітована (Ізраїль), країна кленового листка (Канада), країна пірамід (Єгипет). Наприклад: 
Схоже, що невдовзі для багатьох українців поїздка до Землі обітованої залишиться мрією 
(День, 3.12.99); Бюджетних коштів якраз вистачить на встановлення однієї великої 
меморіальної дошки, з іменами усіх батьків, які вирощують «світле майбутнє» України 
самотужки (Голос України, 14.12.99); 

— іменникові словосполучення із залежною відмінковою формою, переважно 
родового відмінка: трудівники моря (рибалки), трудівники (полів, заводів), розвідники 
земних надр (геологи), майстри (сцени, пера, екрана, педагогічної ниви), люди в білих 
халатах (лікарі), люди вогненної професії (сталевари), люди небесної професії (льотчики), 
господарі життя, вогник надії, імперія зла, ранок життя (дитинство). Наприклад: їх, 
«господарів життя», дуже непокоять реальні наслідки того чи іншого прем’єрства (День, 
10.12.99); «Україна молода» уже розповідала про те, як Олександр Вербицький безглуздо 
воює з «білими халатами» (Україна молода, 10.12.99); 

— трикомпонентні конструкції, до складу яких входить дієслово: стає доброю 
традицією, радісна звістка прийшла, велика розмова почалася, перевести на нові рейки, 
дати путівку в життя. Наприклад: Стало вже доброю традицією зустрічати Новий рік 
під «Іронію долі»; Перевівши на нові рейки економіку, «наш паровоз» помчав уперед, 
розчавлюючи і розкидаючи велетнів духу (День, 10.12.99); «Сприяння реалізації державної 
молодіжної політики — така мета створення Українського молодіжного центру, якому дав 
путівку в життя Держкоммолоді» (Урядовий кур’єр, 10.12.99). 

Письменники у своїй творчості неодноразово висміювали словесні штампи. Так, К. Чапек 
зазначав, що фраза, яка перетворилася у штамп, ніколи не розрахована на те, щоб її розуміли 
дослівно. Оповідання «Експеримент професора Роуса» К.Чапека є цікавим прикладом, який 
ілюструє штампованість мислення деяких журналістів, висміює журналістське фразерство. 
Один із героїв оповідання, репортер, який тридцять років віддав газеті, отримавши завдання 
експериментатора автоматично вимовляти слова-асоціації, засипав його величезною 
кількістю штампованих висловів: дуб — лісовий велетень; молот — молот і ковадло, між 
молотом і ковадлом; вогонь вогнем іменем, вогненні слова, полум’яна промова; рука — рука 
братньої допомоги, в міцних руках, зціпивши кулаки; очі — на очах у всієї громадськості, 
замилюють очі, невинні дитячі оченята, дивитися правді в очі; музика — велична симфонія, 
ансамбль великих держав; стихія — розбурхані стихії, стихійний опір; зброя — чиста зброя, 
у всеозброєнні, виборчі баталії, у запалі бою. А потім був щиро здивований, що 
експериментатор так легко вгадав його фах. 

Наведений уривок яскраво ілюструє, як штампи, несучи нульову інформацію, 
позбавляють мовлення своєрідності, роблять його мертвим, «деморалізують» мовну 
свідомість і мовленнєве мислення, знижують загальну культуру особистості. Такі мовні 
кліше є соціально небезпечними, оскільки суспільство звикає до штампів. 

Отже, для вироблення навичок культури мови важливо досконало знати специфіку сфери, 
в якій використовується мова. У публіцистиці важливо розрізняти об’єктивно доцільне 
використання мовних стереотипів і вивільнення текстів від набридливих штампів, тобто 
виробляти почуття «мовної охайності». 
 


