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У статті здійснюється редакторський аналіз корпоративного 

видання (мовностилістичний аспект). Названо причини типових помилок і 

шляхи їх усунення в газеті «Поштовий вісник». 
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В статье осуществлен редакторський аналіз корпоративного 

изданич (мовностилистический аспект). Названы причины типичных 

ошибок и пути их устранения в газете «Поштовий вестник». 

Ключевые слова: аналіз, корпоративное издание, 

мовностилистический, газета. 
 

The article gives an editorial analysis of corporate editorial (monopolistic 

aspect). It names the reasons for typical mistakes and ways of solving them in the 

newspaper “Poshtoviy visnyk” (“Postal bulletin”). 
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До внутрішніх проблем корпоративного видання можна віднести 

шаблонність, сухість подання інформації про компанію, 

формалізованість, низьку якість змісту, бідність інформативного 

наповнення контенту. Професійні проблеми корпоративних видань 

зумовлені, в першу чергу, наявним складом редакцій, і лише в другу – 

невірним тлумаченням функцій видань. Небачене зростання числа 

видань (до фінансової кризи) призвело до того, що в журналістику 

прийшла велика кількість людей з інших галузей діяльності. Як 

правило, вони не мали ніякого уявлення про специфіку професії, 

прийоми ремесла, соціальну роль журналіста й професійні етичні 
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норми. У результаті відповідальними за створення й функціонування 

видання призначаються люди, що не володіють професійними 

знаннями в галузі журналістики, копірайтингу і, відповідно, не знають, 

як правильно має виглядати корпоративне ЗМІ [1].  

Фахівці стверджують, що типовими для корпоративного видання 

є помилки в структуризації, у формах і способах подачі матеріалів, де 

домінують інтерв’ю і жанр, який можна визначити як кореспонденція, 

що плавно перетікає в статтю, а в заголовках зазвичай переважають 

слабкі конструкції, дуже часто бездієслівні. Оформлення видання у 

багатьох випадках не враховує законів легкості для читання, і вельми 

рідко можна говорити про оформлення як про композиційно-графічну 

модель. 

«Поштовий вісник» – офіційне газетне видання українського 

державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Видання 

орієнтоване як на працівників «Укрпошти», так і на користувачів 

послугами цієї організації, отже, практично, на всі вікові категорії 

читачів. У газеті йдеться про діяльність Укрпошти, новинки послуг цієї 

організації, дається оцінка подіям у країні і світі. Газету готує 

редакційний колектив, друкує ТОВ «Мега-Поліграф» (м. Київ). Слоган 

видання: «Укрпошта не має межі – це місток від душі до душі». 

Культура мови сучасних засобів масової інформації потребує 

ґрунтовного вивчення, мета якого – виявити відхилення від норм і 

створити передумови для підвищення мовностилістичного рівня 

сучасних медіа. Через надмірну популярність ЗМІ мають великий 

вплив на наше щоденне мовлення. Саме журналісти є ініціаторами 

вільного оволодіння мовою, через що й викликають слушну критику 

мовознавців. 

Мова преси є надзвичайно динамічним сегментом мови. 

Оперативність і зміст повідомлення іноді нівелюють потребу 

висловити думку граматично правильно, дібрати відповідні до ситуації 

мовні засоби. Дехто з працівників медіа дозволяє собі відверто 

нехтувати принципами культури мови, підлаштовуючись під рівень 

середньостатистичного споживача інформації. 

Мовностилістична правка – один із останніх етапів редакторської 

роботи. Здійснюється ця правка не раніше, ніж буде виправлена 

композиція матеріалу, перевірені способи викладу й фактичний 

матеріал тексту.  Містить розгляд тексту з точки зору орфографії, 

граматики, лексики, синтаксису, пунктуації, стильових і стилістичних 

якостей. 
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Редактор послідовно аналізує в літературному матеріалі лексичні 

засоби, синтаксичні одиниці тексту і види синтаксичних зв’язків, 

пунктуаційне оформлення тексту, стилістичні прийоми, виявляє 

стильові особливості тексту й порушення прийнятих мовник норм [3, 

25]. 

Робота редактора актуальна і складна. Перед ним постає завдання 

– не просто виправити авторський оригінал відповідно до вимог етики 

й мовної норми, але, якщо це обґрунтовано темою, метою, стилем, буде 

адекватно сприйнято читачем, допустити в тексті вмотивоване 

відхилення від норми [2, с. 116]. 

Розглянемо детальніше мовностилістичні недоліки на прикладі 

досліджуваної нами газети «Поштовий вісник». 

Про українську мову кажуть, що вона евфонічна, тобто 

милозвучна, приємна на слух. Але милозвучність нашої мови 

створюється багатьма компонентами, вона потребує належної 

фонетичної організації. Милозвучність вимагає свідомого уникання 

незграбності в поєднанні звуків, послідовного й неухильного 

дотримання норм правильної вимови. Закон милозвучності вимагає 

усунення насамперед збігу голосних, а потім – збігу приголосних.   

Зіткнення двох голосних можливе лише тоді, коли між ними, 

цими голосними, є пауза, бо пауза в цьому випадку сприймається як 

приголосний. У чинному правописі це враховано тільки для випадків, 

якщо паузу позначено розділовим знаком. А як же бути, коли паузу на 

письмі не позначено і немає підстав позначати її, очевидно, треба 

вдосконалювати правила [5, 105]. 

Вимогам милозвучності підпорядковані чергування звуків в / у, і 

/ й, з / зі / із. 

У виданні «Поштовий вісник» такий вид помилок – нерідкісне 

явище. Наприклад, у матеріалі «Пошта Діда Мороза: новорічний сезон 

відкрито» автор написав: «19 грудня, у День Святого Миколая, у 

Будинку зв’язку запалила свої вогні новорічна ялинка» (5, № 48, с. 1). 

Правильний варіант – «19 грудня, в День Святого Миколая, в Будинку 

зв’язку запалила свої вогні новорічна ялинка», адже за правилами 

милозвучності після голосного перед приголосним має вживатися 

літера в. Інші приклади: «директор з маркетингу»  замість  «директор 

із маркетингу»; «ніж в Німеччині» замість «ніж у Німеччині»; «ніж в 

західній частині» замість «ніж у західній частині». 

У виданні трапляються випадки використання буквалізмів. Це 

помилка часто виникає при перекладі з іншої мови. Вона полягає в 
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тому, що замість відповідного для даного випадку значення слова 

використовується головне або найвідоміше значення. Так само може 

називатися дослівний переклад. Наприклад, ця помилка є в реченні 

«Студенти … в основному зорієнтовані на майбутню роботу в 

поштових відділеннях» (5, № 18, с. 4). Правильний варіант – 

«Студенти… переважно зорієнтовані на майбутню роботу в 

поштових відділеннях». Таку ж помилку зроблено в реченні «Функції 

таких співробітників різнобічні». Виправлений варіант – «Функції 

таких співробітників різноманітні», як і в реченні «Саме цей новий 

погляд дає можливість розставити вірні акценти у пріоритетних 

напрямках  розвитку поштового зв’язку» (5, № 18, с. 2), яке варто 

переробити на «Саме цей новий погляд дає можливість розставити 

правильні акценти у пріоритетних напрямках  розвитку поштового 

зв’язку». 

Нагромадження смислів – помилка, яка також наявна на 

сторінках видання «Поштового вісника». Це більшою мірою 

трапляється в публікаціях-привітаннях ювілярів, у яких позитивні 

якості людини відверто гіперболізуються, що лише штучно збільшує 

публікацію, проте ніяк не додає змісту. Наведемо фрагмент такого 

привітання, яке більшою мірою пишеться за зразком: «Алла 

Миколаївна вболіває душею за роботу, нікому не відмовляє в допомозі. 

Принципово та вимогливо ставиться до виконання службових 

обов’язків, не уявляє себе без улюбленої справи, тих людей, поруч з 

якими трудиться. У роботу ювілярка вкладає часточку свого серця та 

душі. Завжди доброзичлива у стосунках з колегами та підлеглими. 

Завдяки професійним знанням, високій вимогливості до себе та 

підлеглих, організаторським здібностям Алла Гуйда заслужила 

авторитет серед колег та є прикладом для молодого покоління 

поштовиків. Її життя багате на досягнення» (5, № 18, с. 6). 

Також є випадки неузгодженості закінчення головного слова і 

означуваного. Наприклад, «Зустріч із юністю та друзями завжди 

хвилюючі». Правильний варіант – «Зустріч із юністю та друзями 

завжди хвилююча». 

Правила пунктуації в матеріалах майже дотримані, проте існує 

декілька помилок, які журналісти роблять у виданні. Наприклад, не 

завжди дотримано правил пунктуації в однорідних членах речення. 

Так, на с. 4 № 39 читаємо: «Поштове листування завжди 

залишатиметься класикою, теплоту якого ніколи не замінять ні 

телефонні розмови_ ні електронні повідомлення».  
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На шпальтах газети трапляється багато росіянізмів. Зокрема, в 

матеріалі «Пошта Діда Мороза: новорічний сезон відкрито» фраза 

«Триває акція, яка проходить в усіх поштових відділеннях обласних 

дирекцій», є невдалою, адже правильніше сказати «Триває акція, яка 

відбувається в усіх поштових відділеннях обласних дирекцій».  

Ще приклад використання росіянізмів: «Не припускайте їх 

довготривалого зберігання до тих пір, по «руки дійдуть» (5, № 48, с. 

4). Правильний варіант такий: «Не припускайте їх довготривалого 

зберігання до того часу, поки “руки дійдуть”». У цьому ж матеріалі 

читаємо: «Якщо в будинку є речі, які нагадують вам про щось погане 

або подаровані вам людиною, яку ви недолюблюєте, позбавтеся від 

них». Правильним буде варіант наприкінці речення позбудьтеся їх. 

У статті про ансамбль «Український сувенір» журналіст вживає 

багато фразеологізмів, зокрема один з них – «не ликом шиті». О. 

Пономарів у посібнику «Мовностилістичні поради» радить з 

синонімічного ряду вибирати більш «виразніші суто українські 

фразеологізми», наприклад «не в тім’я битий» [4, с. 126]. 

Також у виданні помилково вживається прийменник «при»: при 

потребі, при перегляді телепрограм, при деяких органічних 

захворюваннях, при переробці, при переговорах, при купівлі, при 

прийнятті рішення. Залежно від контексту замість «при» треба писати:  

за потребою, під час перегляду телепрограм, у випадку деяких 

органічних захворювань, у процесі, під час переговорів, у процесі 

купівлі, зважаючи на прийняття рішення. 

У матеріалах досліджуваного нами видання відбувається 

порушення оформлення прямої мови. Ось заголовок публікації з № 36 

с. 6: Юрій Нікулін: Чути сміх – радість. Викликати сміх – гордість для 

мене. У вищезазначеному уривку спостерігаємо недотримання правил 

оформлення прямої мови, адже відсутні лапки після слів автора. 

Отже, проаналізувавши помилки мовностилістичного характеру, 

можемо зробити висновок, що найтиповішими помилками в газеті 

«Поштовий вісник»  є використання лексичних росіянізмів та 

буквалізмів. Основною причиною появи таких помилок є незнання 

норм сучасної української літературної мови та потужний вплив 

російської мови.  

Запорукою подолання негативних мовних явищ є тільки 

зростання загального культурно-освітнього рівня українському 

народу, а допомагати йому в цьому повинні саме періодичні видання, 

які мають використовувати тільки правильну літературну мову. 
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КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ У ВІРТУАЛЬНИХ ЗМІ 
 

Розглядаються віртуальні ЗМІ як масова комунікація та 

характеристика використання в них комунікаційних аспектів. 

Ключові слова: масова комунікація, теоретичний аспект, 

прагматичний аспект, експериментально-прикладний аспект, соціальна 

мережа, віртуальні та традиційні ЗМІ. 
 

Рассматриваются виртуальные СМИ как массовая коммуникация и 

характеристика использование в них коммуникационных аспектов. 

Ключевые слова: массовая коммуникация, теоретический аспект, 

прагматический аспект, экспериментально-прикладной аспект, 

социальная сеть, виртуальные и традиционные СМИ. 
 

Discusses virtual media as mass communication and characteristics of their 

communication aspects. 

Keywords: mass communication, theoretical aspect, pragmatic aspect, 

experimental and applied aspects, social network, virtual and traditional media. 
 

Актуальність нашого дослідження обумовлена особливістю 

віртуальних ЗМІ та їх поділом за комунікативними аспектами.  


