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НОВИННІ САЙТИ 
ЯК ІНДИКАТОР МОВНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ 

(НА ПРИКЛАДІ ВЕБ-РЕСУРСІВ ЗАКАРПАТТЯ) 

Мета статті – з'ясувати лінгвополітичну зорієнтованість популяр-
них закарпатських новинних сайтів, що є показником мовної ситуації в 
найзахіднішому регіоні України. Посилює науковий інтерес до цієї теми 
те, що за багатьма характеристиками політологи та соціологи назива-
ють Закарпаття моделлю держави в мініатюрі.  

Проаналізовано нормативні документи та найновіші дослідження 
проблеми цілеспрямованого впливу владних органів на мовні питання укра-
їнської державної екзистенції упродовж ХХ ст. і в добу Незалежності 
та визначено роль у цьому процесі засобів масової інформації.  

Із використанням традиційних для теорії соціальних комунікацій мо-
ніторингу й ретроспективного аналізу проведено огляд онлайнових ЗМІ 
Закарпаття стосовно репрезентації в них питань мовного розвитку. За 
допомогою бібліографічно-описового методу та методу контент-аналізу 
новинних інтернет-ресурсів Закарпаття з'ясовано стан інтернетового 
медійного лінгвопростору регіону і основні тенденції його становлення й 
розвитку.  

Унаслідок спостережень зроблено висновок про те, що підтримка 
україномовної політики у закарпатських веб-ресурсах має позитивну 
динаміку. Підтверджено тезу, що для успішної реалізації зазначеної 
політики найвагомішими є заходи, які змінюють стереотипи викори-
стання мови в безлічі комунікативних інтеракцій. Доведено, що 
участь українських ЗМІ, особливо онлайнових, у процесах мовного ре-
формування є визначальною. 

Ключові слова: мовна політика, мовна ситуація, новинний сайт, веб-
ресурси Закарпаття. 

Вступ. З огляду на те, що в науковій літературі поряд із термі-
ном мовна політика вживаються такі лексикалізовані одиниці, як 
"мовне будівництво", "мовне планування" [1, 131], роль держави в 
цих процесах очевидна, хоч би якими вони були: позитивними, 
спрямованими на зміцнення комунікативних і соціальних можли-
востей конкретних мов, чи деструктивними, коли вживання мови 
обмежується або забороняється. 
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На потребу активної участі держави в опрацюванні мовної полі-
тики та її реалізації вказує І. Огієнко у праці "Наука про рідномовні 
обов'язки", хоч ідеться про концепцію мовної політики в бездержа-
вних умовах. "Через те, що рідна мова – найголовніший ґрунт, на 
якім духовно зростає й цвіте нація, рідномовна політика – це най-
важніша політика всякого народу" [2, 5], – наголошував І. Огієнко, 
обґрунтовуючи концепцію рідномовної політики як систему спла-
нованих заходів для свідомого впливу на розвиток української мо-
ви за межами Радянської України. 

Одним із найнаочніших досягнень мовної політики держави 
будь-якої доби є засоби масової інформації, завдяки яким цей уплив 
здійснюється масово, послідовно й результативно. "Якщо націона-
льна мова віддзеркалює обличчя народу, то мова ЗМІ відбиває об-
личчя держави (курсив наш. – Г. Ш., В. П.). Різні політичні партії, 
товариства, громадські організації, виробничі об'єднання, соціальні 
групи, виражаючи себе у слові, що йде у світ через різні канали, у 
своїй сукупності створюють відповідний образ держави", – уважає 
дослідниця Г. П. Євсєєва [3, 3]. Принаймні в останнє десятиліття 
очевидне невпинне зростання потужності Інтернету як одного із 
каналів, що доносить споживачеві інформацію. Так, на жовтень 
2015 р. кількість користувачів Усесвітньої мережі в Україні пере-
вищила 20 млн осіб [4]. З огляду на сказане, соціолінгвістичні до-
слідження новинних ресурсів у мережі Інтернет є перспективними 
й потрібними, актуальність таких студій не викликає сумніву. 
Метою нашої статті є з'ясування мовнополітичної зорієнтовано-

сті найпопулярніших закарпатських новинних сайтів як показника 
мовної ситуації в найзахіднішому регіоні держави, який за багатьма 
характеристиками, зокрема й електоральними уподобаннями, полі-
тологи та соціологи називають моделлю України в мініатюрі. 
Завданнями для досягнення мети є аналіз дотеперішніх дослі-

джень проблеми цілеспрямованого впливу владних органів на мо-
вні питання української державної екзистенції упродовж ХХ ст. і в 
добу Незалежності та висвітлення ролі в цьому процесі засобів ма-
сової інформації; огляд онлайнових ЗМІ Закарпаття та з'ясування 
репрезентації в них питань мовного розвитку; установлення стану 
інтернетового медійного лінгвопростору регіону та основних тен-
денцій, що в ньому панують. 
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Головним об'єктом наших спостережень стали закарпатські 
онлайнові ЗМІ, які перебувають в інформаційному просторі вже 
тривалий час (три і більше років) і мають високу відвідуваність.  

Методи дослідження. Основним методом є описовий, що пе-
редбачає спостереження, зіставлення, узагальнення та інтерпрета-
цію отриманих фактів. Поєднано традиційні для теорії соціальних 
комунікацій моніторинг та ретроспективний аналіз медіа, аналіз 
нормативних документів і праць провідних соціолінгвістів, що сто-
суються проблеми мовної політики. Використано також бібліогра-
фічно-описовий метод та метод контент-аналізу новинних інтер-
нет-ресурсів Закарпаття. 

Результати та обговорення. О. М. Данилевська, яка однією із 
перших в українському мовознавстві зробила спробу комплексного 
аналізу мовної політики Центральної Ради, Гетьманату та Дирек-
торії УНР у макросоціолінгвістичному аспекті, доходить висновку 
про її цілеспрямованість і успішність [5, 151–152]. Головний здо-
буток цієї політики полягає в тому, що українська мова як один із 
виявів державницьких прагнень української нації набула значення 
соціального символу. Розглядаючи факти послідовної мовнорефо-
рматорської діяльності зазначених українських урядів крізь призму 
соціальних рухів, які визначають як революції, О. М. Данилевська 
вказує на істотну відмінність мовних реалій сьогодення від тих, які 
склалися в Україні в 1917–1920 рр., попри практично тотожні фор-
мальні заходи мовної політики. "Вражає, – пише дослідниця, – що 
до мовнореформаторської діяльності, яка здебільшого була ініці-
йована не вищим чиновництвом або партійною бюрократією, а пе-
ресічними громадянами – школярами та студентами, їхніми бать-
ками, лікарями, військовими, митцями та науковцями, – було 
залучено найширші суспільні кола" [5, 4]. Серед механізмів реалі-
зації мовнореформаторських приписів держави тієї доби науковиця 
насамперед визначає україномовну пресу, а тоді вже популярні ви-
ди масової культури – театр, хорове мистецтво, кінематографічні 
вистави, а також мовну освіту [5, 152]. 

"Саме україномовна періодика була потужним засобом удержа-
влення української мови, стимулювала внутрішній розвиток мови, 
посилюючи її стильову диференціацію, сприяючи процесам нор-
малізації та кодифікації правопису", – підкреслює О. Данилевська 
[5, 104], зауважуючи, що преса тих років була одночасно і об'єктом 
(коли державна влада опікується створенням нових видань, проте-



Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

 166 

гує їм), і суб'єктом (здатна сама реалізувати цілі мовного реформу-
вання) мовної політики [5, 96]. Кожна кількість україномовного 
видання пропонувала увазі читачів матеріал, присвячений розв'я-
занню мовної проблеми: по-перше, тексти законів, постанов, 
розпоряджень тощо; по-друге, ґрунтовні аналітичні статті про 
заходи мовного реформування; по-третє, статті агітаційно-
пропагандистського спрямування, а також бібліографічні огляди 
нових українських книжок, рецензії, листи читачів із міркуваннями 
про перспективи розвитку української мови в українській державі, 
матеріали, присвячені культурі мови [5, 98–100]. Опосередкованим 
свідченням позитивної налаштованості соціуму до змін мовної си-
туації дослідниця вважає тональність публікацій, загальну стурбо-
ваність долею української мови, доброзичливість у ставленні до 
тих, хто поки що не володіє мовою належним чином [5, 101]. 

Етапи мовної політики в Україні, починаючи від періоду 
СРСР і до стану мовної ситуації в незалежній державі, висвіт-
лює Г. Мацюк, акцентуючи на змісті категорії "свідомий вплив на 
розвиток мови" щодо української мовної дійсності [6, 119–135]. 
Дослідниця наполягає, що термін, який почав функціонувати із 
1935 р. у контексті Празької лінгвістичної школи, позначаючи сис-
тему кодифікаційних заходів, скерованих на підтримку функцій 
мови в суспільстві, слід розглядати в одному парадигморяді з та-
кими соціолінгвістичними назвами, як "мовна політика", "мовна 
ситуація", "мовне питання" тощо, спираючись при цьому на 
В. фон Гумбольдта, який, розкриваючи роль слова в устах індивіда 
та мовців узагалі, визнав суспільний вплив на мову, маючи на увазі 
її розвиток і удосконалення в результаті дії зовнішніх чинників [6, 
119–120]. "Категорія "свідомий вплив на розвиток української мо-
ви" виразно ілюструє, як радянська держава використовувала свої 
важелі задля підтримки або згортання функцій української мови в 
суспільстві", – доходить висновку науковець [6, 135]. 

Вплив ЗМІ на суспільну свідомість у питаннях мовної політики 
та мовного будівництва був і залишається величезним. У сучасних 
умовах засоби масової інформації часто виступають не тільки про-
міжною ланкою у складному політичному механізмі, а й творцем 
суспільно-політичних процесів, їх критиком і "контролером" 
[7, 81]. У новітній медіареальності, у якій говоримо про цілі вірту-
альні світи та їхні переплетення з реальною дійсністю, особливо в 
ситуації агресивного пропагандистського чужомовного впливу, 
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пускати на самоплив визначальні для існування нації мовно-
культурні процеси небезпечно, не надавати їм уваги з боку держа-
ви – без перебільшення злочинно. 

Аналізуючи мовну політику України в добу Незалежності, до-
слідниця Л. Масенко зауважує, що розвиток української ситуації 
унаочнює відому з досвіду зарубіжної соціолінгвістики закономір-
ність, згідно з якою відсутність у державі мовної політики є також 
політикою, що полягає у підтримці сильнішої мови [1, 144]. Лари-
са Масенко апелює до думки німецького славіста Юліане Бестерса-
Дільгера, який у дослідженні української мовної політики в засо-
бах масової інформації кваліфікує невиконання законів, у тому чи-
слі мовних, як елемент радянської спадщини. Наводячи факт упро-
вадження закону 1993 р. "Про телебачення і радіомовлення" лише 
2004 р., тобто із запізненням на 10 років, що його уже через тиж-
день президент Кучма оголосив "швидше рекомендацією", яка "не 
повинна сприйматися буквально", п. Бестерс-Дільгер зазначає: 
"Називати закон рекомендацією – це загроза самим принципам 
держави". Друга причина незадовільного стану дотримання 10-тої 
статті Конституції України, на якій наголошує п. Бестерс-Дільгер, 
– це нечітке формулювання законів, що залишає необмежений 
простір для тлумачення [1, 149]. 

Нині чинне в Україні мовне законодавство все ще не відповідає 
вимогам державотворення, породжуючи суперечки довкола мов-
ного питання. На це вказують не тільки вітчизняні науковці, полі-
тики, а й іноземні експерти. Так, Верховний комісар ОБСЄ у 
справах національних меншин Кнут Воллєбек піддав критиці 
Законопроект "Про мови в Україні" [8], рекомендуючи Верховній 
Раді утриматися від його ухвалення, оскільки документ майже ви-
нятково зосереджує увагу на захисті та просуванні російської мови. 
"Такий закон може послабити державну мову, яка є ефективним 
інструментом забезпечення соціальної єдності", – прямо зауважує 
європейський експерт [9]. 

Утім новий законопроект "Про засади державної мовної політи-
ки", який ухвалила Верховна Рада і котрий набув чинності у липні 
2012 р., зауважень Кнута Воллєбека не врахував, затвердивши, зо-
крема, положення про гарантування вільного використання поряд 
із державною мовою регіональних мов у роботі місцевих органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування у таких сфе-
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рах, як економічна і соціальна діяльність установ, організацій, при-
ватних підприємств, об'єднань громадян, освіта, наука, культура, 
інформація, ЗМІ та зв'язок, реклама тощо [10]. 

Роблячи висновок про брак в Україні інституцій, відповідаль-
них за статусне й корпусне мовне планування, відсутність механіз-
мів контролю за виконанням мовного законодавства, про несинх-
ронізованість мовного розвитку різних регіонів і засилля масової 
культури (хоча у перші роки незалежності існували Держдепарта-
мент із здійснення державної мовної політики у структурі Держав-
ного комітету в справах національностей і міграції та Рада з пи-
тань мовної політики при Президентові України [11, 63]), 
Лариса Масенко веде мову, однак, про певний поступ в утвер-
дженні української мови в її державному статусі: маємо "сприя-
тливий ґрунт для усунення пострадянських деформацій у духов-
ному й культурному житті країни, поступової зміни мовно-
культурних середовищ великих міст шляхом розширення кому-
нікативних функцій української мови, поширення живомовних 
українських практик, що активізує креативний, культуротвор-
чий потенціал нації та сприятиме її формуванню як спільноти 
вільних особистостей, позбавлених страху і комплексів націона-
льної неповноцінності" [1, 157]. 

Продовжуючи думку дослідниці, можна говорити про форму-
вання онлайнових осередків мовозахисного та моворозбудовчого 
спрямування, які акумулюють різноманітні матеріали – законодав-
чі, науково-пізнавальні, художньо-публіцистичні тощо. Прикладом 
такого ресурсу в мережі Інтернет може служити портал мовної по-
літики, що ставить собі за мету, зокрема, просування "ідеї про не-
обхідність утвердження української мови як єдиної домінантної 
мови в суспільстві" [12]. Дописи на цьому ресурсі рясніють промо-
вистими заголовками та лідами (врізками): Юрій Винничук "На 
мовному фронті без змін" ("Закон про мову мусить нарешті 
з'явитися і захистити права не тільки російськомовних, але й 
україномовних…"), Ілько Лемко "Індульгенція для російської мови" 
("Але ж історія розвитку і зникнення мов доводить, що усяка 
рівноправність суперечливих сторін у цьому питанні – баланс 
тимчасовий, бо рано чи пізно один із претендентів на панівне 
становище перемагає"), Андрій Любка "І так паймут" ("Доходить 
до абсурду: у найближчому до мене ужгородському ресторані 
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можна отримати меню чеською, англійською й російською, але 
українською — зась!"), Тарас Марусик "Нинішня мовна політика – 
прикриття для русифікації" (""Патріотична", як я її називаю, 
русифікація імені Порошенка точно не приведе до раю"), 
Юрій Шевчук "Азаров більше дбав за українську мову, ніж Поро-
шенко?" ("Мовна ситуація дуже погіршилась після Майдану. 
В Україні відбувається форсована, насильницька русифікація"), 
Євген Солонина "Українська мова потребує уваги держави, прос-
тих українців і нового закону"("Мовна ситуація в Україні виглядає 
дико в контексті європейської практики, в якій нації дбають про 
власні мови") тощо, хоча поряд з ними трапляються й інші темати-
чні дописи: Роман Кушнарьов "Персональна українізація" ("А пра-
вда, що я подобаюся вам більше, коли розмовляю українською?"), 
Маргарита Голобродська "Чехи: рідну мову після тривалої окупа-
ції можна повернути до активного вжитку" ("Вивчення чеської 
мови є обов'язковим для усіх жителів країни та іноземців, які хо-
чуть отримати чеське громадянство"), Іванна Ткачук "Кримські 
татари взялися за порятунок рідної мови" ("Чим масштабнішою 
стає глобалізація у сучасному світі, тим гострішим є запит на 
"індивідуальні" мови різних народів"), Світлана Корженко "Пере-
селенець з Донецька: Мої онуки розмовлятимуть українською. Ро-
сійську забудемо років через 20" ("Донбас має стати повністю 
українським, якщо ні – хай не повертається взагалі…") і т. п. 

Було б великою помилкою, уважає Лариса Масенко, зволікати 
із упровадженням низки заходів, які б забезпечили переорієнтацію 
мовної поведінки нових поколінь українських громадян. У цьому 
переконує досвід мовно-культурної поведінки тих народів, які ус-
пішно вирішили подібне до наших завдання відродження своєї мо-
ви у постколоніальну добу, а це чехи, словаки, фіни, литовці, ла-
тиші, естонці, хорвати [13, 12]. Дослідниця спирається при цьому 
на думку швейцарського політолога Урса Альтерматта, висловлену 
в праці "Етнонаціоналізм в Європі": "Як правило, національна 
держава визнає інобуття своїх громадян тільки в сенсі властивості 
окремих індивідів, якщо вони своєю особливою культурою не за-
грожують офіційній культурі держави. Більшість, які трактують 
себе як так звану "державотворчу націю" або як "титульну" націю, 
вимагає (виділ. наше. – Г. Ш., В. П.), щоб меншини використову-
вали мову домінантної народності, принаймні публічно" [13, 9]. У 
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Латвії, до прикладу, за виконанням мовного закону наглядає спеці-
альний Державний мовний центр, що виконує інспекторські та на-
глядові функції – контролює всю сферу, пов'язану із вживанням 
державної мови: від друкування підручників до мовних інспекцій 
вулицями міста [13, 18]. Є чимало зразків непрямої підтримки 
державної мови на законодавчому рівні. Скажімо, в Ірландії кожен 
артист зобов'язаний щомісяця виступати ірландською мовою, яка 
оголошена державною (хоча переважна частина населення розмов-
ляє англійською). У Швеції податок від гонорару за виконання ест-
радних творів нешведською мовою вищий на 25 %, а отримані від 
цього кошти йдуть на розвиток шведської культури та мови [3, 7]. 

Як засвідчує не лише європейський, а й світовий досвід, у 
модерній історії національних держав поширення однієї мови як 
загальнонаціонального засобу освіти і творення культури стало 
найдієвішим чинником об'єднання населення в межах однієї 
країни [13, 9]. Мови все більше розглядаються як дефіцитні на-
ціональні ресурси, стверджує соціолінгвіст Джошуа Фішман у 
праці "Не кидайте свою мову напризволяще", присвячену пи-
танням планування внутрішнього розвитку мов і світовому до-
свідові в цій галузі [14, 13]. 

У наших же реаліях підтримка державної мови, очевидно, мала 
би бути чітко засвідчена на законодавчому рівні в частині, що сто-
сується функціонування української мови в засобах масової інфо-
рмації. Нині ж, як відомо, мову, якою виходить ЗМІ, регламентує 
власник видання. 

Під час пошукового етапу роботи із моніторингу онлайнових 
ЗМІ Закарпаття та з'ясування репрезентації в них питань мовного 
розвитку ми використовували три ключові словосполучення: "мов- 
на політика", "мовна ситуація", "мовні проблеми". Із проблемати-
ки, яка нас цікавить, удалося виявити лише один оригінальний ма-
теріал, підготовлений журналістом Ганною Тарканій для Західної 
інформаційної корпорації "Парадокси "мовного питання" у Закар-
патті", перевиданий Закарпатським інформаційно-діловим пор-
талом "Мукачево.net" [15]. Авторка виявляє стурбованість тим фа-
ктом, що "…на Західній Україні є цілі села, населення яких узагалі 
не говорить українською і навіть... не розуміє її. Та й самі назви сіл, 
зокрема на Закарпатті (повернуті людям у 90-х замість радянських 
відповідників) часом складно піддаються слов'янській вимові (на-
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пр.., Ботфалва, Тийглаш, Тисаагтелек, Тисаашвань, Четфалва, Го-
ронглаб, Гуняді, Неветленфолу тощо)" (26.03.2011). Авторка по-
рушує у статті й низку інших проблемних питань, зокрема, виді-
лення Закарпатською обласною радою 100 тис. грн на видання 
шеститомного "Словника русинської мови" Юрія Чорі у рамках 
Програми підтримки ЗМІ, видання творів закарпатських авторів та 
розвитку інформаційної галузі на 2011 р. тощо.  

Згаданий веб-ресурс належить до україномовних закарпатських 
сайтів, функціонуючи із 2001 р. Його російськомовна версія перед-
бачена, але занедбана (на головній сторінці російськомовні матері-
али й за 2014 р. упереміш із україномовними).  

Послідовно україномовним є ще одне інтернет-видання – "Зака-
рпаття онлайн Beta", засноване 2003 р. [16]. Саме там у матеріалі за 
назвою "За мовну політику Закарпатська УНП втратила домен" за 
2012 р. зактуалізовано важливу і нині проблему: "…втрата домену 
пов'язана з наповненням матеріалів на захист української мови, яке 
могло дратувати російських власників сервісу" (27.07.2012). 

До слова, закарпатський новинний онлайн-простір знає та-
кож сумний випадок із виноградівським Інформаційним громад-
сько-аналітичним виданням "Чорна гора", яке після публікації 
матеріалу про московську агентуру в краї без попередження бу-
ло знищене власниками популярного серед українських корис-
тувачів російського сервісу uCoz. Нині окремі сторінки цього 
веб-ресурсу можна знайти тільки на сервісі архівування 
INTERNET Archive Wayback Machine [17]. Імовірно, що інтер-
нет-ресурси, розміщені на таких сервісах, з огляду на цілком ре-
альну небезпеку, вимушено стають заручниками внутрішнього 
цензурування й обмежені в питаннях свободи висловлювання чи 
щонайменше стримані у вияві своєї проукраїнської, зокрема й 
щодо мовнополітичної орієнтації, позиції. 

Інформаційно-аналітичний сайт Zaholovok.com.ua (Закарпаття. 
Про головне) [18], створений 2011 р., є проектом Ужгородського 
прес-клубу – журналістського центру на Закарпатті, що поєднує 
функції громадської організації для журналістів, місцевої інформа-
генції та прес-центру, в якому постійно відбуваються різноманітні 
медіа-події. Саме цей ресурс найактивніше реагував на ухвалення 
2012 р. мовного закону "Ківалова – Колесніченка". Ціла низка ак-
туальних матеріалів з абсолютно однозначними заголовками з'яв-
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ляється тут упродовж цього року та й наступних: "Сьогодні в 
Ужгороді рятуватимуть українську мову" (05.06.2012), Сер-
гій Мошак: "Регіональні мови потрібно поважати, однак держав-
на мова в Україні має бути одна" (05.06.2012), "Які мови на Закар-
патті можуть стати незабаром поряд з державною" 
(05.07.2012), "Закарпатці продовжують активно підписуватись 
проти прийняття мовного закону" (27.06.2012), "Кандидат від 
Партії регіонів зробив угорську на Закарпатті регіональною" 
(07.09.2012), "Є велика ймовірність, що русинська мова отримає 
статус регіональної, – Іван Бушко" (19.09.2012), "Валерій Пацкан: 
"Українська повинна залишатися єдиною державною мовою" 
(21.12.2012), "Влада не повинна розмовляти недержавною мовою", 
– Балога (15.01.2013), "Закарпатці – не сепаратисти, або чому 
наш край не стане другим Донбасом (20.01.2015) та ін.  

"Про мовну толерантність у Закарпатті" та історичні перед-
умови для цього розмірковує закарпатський історик Дмитро Поп у 
матеріалі, спеціально підготовленому для інформаційного порталу 
ProZak (ресурс створений наприкінці 2014 р., але дуже стрімко й 
потужно розвивається), "вільного від впливу олігархів, політиків 
чи партій", як стверджується у його розділі "Про нас" [19]. Автор 
уважає мовну проблему надуманою, пропонуючи позитивний у 
цьому сенсі історичний досвід Закарпаття: "Один відомий чеський 
режисер, який побував у нашому краї в 2007 р., де знімав докумен-
тальний фільм про технічні споруди, зведені на Подкарпатській 
Русі в часи Чехословацької республіки, на зустрічі з ужгородськи-
ми студентами сказав: "Спеціально поїду в Європарламент і ска-
жу, щоб європейські політики ішли вчитися мовній толерантнос-
ті сюди, до вас, де четверо людей можуть балакати кожен на 
своїй рідній мові і почувати себе рівними". 

Водночас на Інформаційному порталі "Новини Закарпаття" – 
transkarpatia.net [20], перші публікації якого датовані січнем 
2013 р., знаходимо матеріал Василя Горвата "Яку "чужу" мову уго-
рці Закарпаття знають краще?" (25.03.2013), у якому автор вияв-
ляє стурбованість ситуацією, коли угорськомовні закарпатці не 
знають державної мови України. "Пояснення про небажання угор-
ців вчити державну мову відкидаємо відразу – угорці хочуть знати 
українську мову, вони життєво зацікавлені в цьому, особливо це 
розуміють батьки. Про це говорять угорці в особистій розмові, про 
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це щиро нагадує депутат районної ради Йосип Борто, виступаючи 
на її засіданнях. Він наполягає, що вивченню державної мови в 
угорськомовних школах приділяється мізерна увага", – ідеться у 
матеріалі. Зі змісту публікації випливає думка, що мовна політика 
держави має бути чітко продумана й відповідно реалізована. "Так 
чи інакше, там, де угорці просять посприяти у вивченні державної 
мови, це треба робити. Бо інколи складається враження, що ми на-
магаємося "захистити" державну мову від національних меншин, а 
не допомогти їм опанувати українську і почуватися своїми у своїй 
державі", – розмірковує автор. 

Мовами нацменшин переймаються ще на одному закарпат-
ському українськомовному ресурсі, створеному 2010 р., – 
KarpatNews [21]. Матеріал "Мовні "гвалтівники" повз закарпатсь-
ку Іршавську райраду "пролетіли"!" (27.07.2012) про те, що сесія 
Іршавської районної ради не підтримала Звернення проти "мовного 
закону" 2012 р., досить неоднозначно репрезентує політику сайту в 
мовному плані, як і декілька інших: "Ілдіка Ґалл, Фідес (Угорщи-
на): Потрібно захистити мовні права нацменшин в Україні" 
(13.03.2014), "Мукачівці вимагають навчання у школах російською 
мовою" (17.10.2015).  

На матеріали подібної тональності натрапляємо на ще одному 
ресурсі, створеному у 2010 р., – на сайті "Вся Закарпатська правда" 
[22]: "Янукович пообіцяв зробити російську мову другою держав-
ною" (19.03.2012), "Мовним" законом Партія регіонів збільшила 
повноваження областей у гуманітарній сфері" (9.08.2012) тощо. 

Можемо згадати ще два суто україномовні ресурси (Iнфор- 
маційно-аналітичний інтернет-портал Uzhgorod.net.ua, 2005 [23] 
і сайт "Час Закарпаття", 2010 [24]) та два двомовні українсько-
російські (Інформаційно-аналітичне інтернет-видання 7 днів.info: 
Новини України. Останні новини України і Світу сьогодні, 
2012 [25], а також Закарпатське інформаційне суспільно-політичне 
інтернет-видання "Голос Карпат", 2011 [26]), – на яких матеріалів 
зазначеної проблематики, однак, не виявлено. 

До тримовних (українсько-російсько-англійських) відно-
симо два ресурси: Закарпатський інформаційно-діловий пор-
тал uzhgorod.in (2011) [27] та Первое информационное интер-
нет-издание Закарпатской области ua-reporter (2001, основна 
мова – російська) [28]. 
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Проте якщо uzhgorod.in, позиціонуючи себе як "єдиний на Зака-
рпатті сайт, який має англійську версію", виявляє чітку позицію 
щодо державної мови, про що свідчать матеріали 2012 р. ("Керта-
ми", проте в Україні таки запроваджують російську мову як другу 
офіційну" (1.06.12), "В Ужгороді в "депутата-розкольника" Колес-
ніченка кидали кедами"(5.06.12)) чи зовсім новий "Не буде грошей – 
не буде русинського руху" (24.04.2016), то цього не можна сказати 
про UA-Reporter.com: "Придание русскому языку статуса второго 
государственного в Украине сняло бы массу проблем" (05.05.2009), 
"Языковые трения не должны сказаться на венгерско-украинских 
отношениях"(18.03.2010), "Русины без особой борьбы могут до-
быть своему языку официальный статус" (26.08.2012), "В Закар-
патье языковые права нацменшин получат полную защиту госу-
дарства" (06.05.2014) та інші. 

Проте із понад десятка найчитабельніших новинних ре-
сурсів Закарпаття, узятих нами до аналізу, інтернет-видання 
UA-Reporter.com є чи не поодиноким прикладом нібито три-
мовного сайту (російсько-українсько-англійського) з най-
більш розробленою і найактивніше наповнюваною російсь-
кою версією. Аналіз контенту цього ресурсу, як і ще понад 
десятка сайтів, що на перший погляд є сайтами-клонами, ак-
тивність яких зростає у період передвиборчих компаній, може 
бути предметом окремого дослідження. 

Висновки. Таким чином, сучасну ситуацію щодо використання 
української мови і підтримки україномовної політики у закарпат-
ських веб-ресурсах можна охарактеризувати загалом як позитивну, 
хоч далеко не ідеальну з огляду на викладені факти. 

Оскільки, як зауважують дослідники, поведінка людини, у тому 
числі й мовна, у 92–98 % випадків мотивована на підсвідомому 
рівні [29, 362], для успішної реалізації статусної мовної політики 
найбільше важать заходи, що змінюють стереотипи використання 
мови в безлічі комунікативних інтеракцій [30, 151]. З огляду на це, 
участь українських ЗМІ, особливо онлайнових, у процесах мовного 
реформування можна оцінити нині як визначальну. 

Варто пам'ятати думку українського мовознавця Олександ-
ра Потебні, що "мова – засіб не виражати вже готову думку, а 
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створювати її", а отже, що більше буде україномовного контенту в 
багатовимірному онлайн-просторі, бажано високої мовної доско-
налості, яка досягається тривалою комунікативною практикою, то 
більш динамічним і результативним буде націоствердний ефект 
для українського соціуму та його конкурентності у сучасному гло-
балізованому світі. 
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News sites as an indicator of the language situation in Ukraine 
(оn an example of web resources of Transcarpathia) 

 

The main aim of the article is to elucidate linguistic and political orientation 
of the popular Transcarpathian news sites, being the index of the language 
situation in the most western region of Ukraine. The scholarly interest in the 
above mentioned theme is intensified by the fact, that due to a number of 
characteristics, the office politicians and sociologists name the Transcarpathia 
as the model of the state in miniature. The normative documents and the most 
up-to-date researches of the problem of the purposeful influence of the 
authoritative bodies on the language issues of the Ukrainian state existence 
throughout the 20-th century and in the Age of Independence as well as the role 
of mass media in this process have been analyzed.  

On the basis of using traditional monitoring for the theory of social 
communications and retrospective analysis the review of on line mass media 
information in the Transcarpathia, concerning the representation of language 
issues in them, has been performed. With the help of bibliographic and descriptive 
methods as well as the method of content-analysis of the internet resource news in 
the Transcarpathia, the state of the internet media linguistic area of the Region 
and basic tendencies of its formation and development have been elucidated.  

As a result of observation a conclusion is drawn that supporting Ukrainian 
language policy in the Transcarpathian web-resources has a positive dynamics. 
The thesis has been confirmed that for the successful realization of the above 
mentioned policy the most important are those measures, which change the 
stereotypes of using language in the countless numbers of communicative 
interactions. The participation of Ukrainian mass media, especially on line 
ones, in the process of language reformation has been proved to be decisive. 

Keywords: language policy, language situation, news site, web resources of 
the Transcarpathia. 
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Новостные сайты как индикатор языковой ситуации 
в Украине (на примере веб-ресурсов Закарпатья) 

 

Цель статьи – выяснить лингвополитическую ориентированность 
популярных закарпатских новостных сайтов, что является показателем 
языковой ситуации в наиболее западном регионе Украины. Усиливает 
научный интерес к данной теме то, что по многим характеристикам 
политологи и социологи называют Закарпатье моделью государства в 
миниатюре. 

Проанализированы нормативные документы и новейшие исследова-
ния проблемы целенаправленного воздействия органов власти на языко-
вые вопросы украинской государственной экзистенции на протяжении 
ХХ века и в эпоху независимости, а также определена роль в этом про-
цессе средств массовой информации. 

С использованием традиционных для теории социальных коммуника-
ций мониторинга и ретроспективного анализа проведен обзор онлайно-
вых СМИ Закарпатья касательно репрезентации в них вопросов языково-
го развития. С помощью библиографическо-описательного метода и 
метода контент-анализа новостных интернет-ресурсов Закарпатья 
установлено состояние интернетного медийного лингвопространства 
региона и основные тенденции его становления и развития. 

В результате наблюдений сделан вывод о том, что поддержка украи-
ноязычной политики в закарпатских веб-ресурсах имеет положительную 
динамику. Подтвержден тезис, что для успешной реализации указанной 
политики важнейшими являются мероприятия, которые меняют сте-
реотипы использования языка во множестве коммуникативных интера-
кций. Доказано, что участие украинских СМИ, особенно онлайновых, в 
процессах языкового реформирования является предопределяющим. 

Ключевые слова: языковая политика, языковая ситуация, новостной 
сайт, веб-ресурсы Закарпатья. 




