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Анотація. Стаття розкриває продуктивні типи дієслів 
у текстовому ресурсі засобів масової інформації. Доведе-
но, що глобалізаційні виклики закріпили в дискурсі засо-
бів масової інформації українськомовні словотвірні типи 
дієслів. Також визначено ключові позамовні та внутріш-
ньомовні чинники впливу на словотвірні типи дієслів 
у текстах медіа постмодерного періоду. У статті зафіксо-
вано сучасні мовні тенденції словотворення дієслів через 
поступове проникнення розмовного стилю в публіцистич-
ний. У ході дослідження виявлено, що найуживанішими 
в мові сучасного українського медіадискурсу є вторинні 
дієслова. Індивідуальними практиками мовлення журна-
лістів доведено, що публіцистичний дискурс засобами 
дієслівної дериватології, зокрема іменниковою та при-
кметниковою основами, поповнює вокабуляр некодифі-
кованими граматичними класами слів. Увагу зосередже-
но на продуктивних і малопродуктивних словотвірних 
типах дієслів, що позначають дію, стан, різні процеси. 
Зазначено, що особлива роль у сучасному секторі медіа 
відводиться дієсловам розмовного стилю з українсько-
мовними афіксами. Виокремлено словотворчі афікси для 
назв окремих елементів у текстах медіа. Прикладами 
проілюстровано вплив засобів словотвору на формуван-
ня думки читача як споживача інформаційного ресурсу. 
Проаналізований текстовий ресурс медіа дає підстави 
зафіксувати вплив інтернаціональних основ на утво-
рення похідних дієслів. Увагу зосереджено на процесах 
автохтонізації з динамікою словотвірного типу дієслів на 
-ува. Прикладами проілюстровано здатність названого 
словотвірного типу поєднуватися з різними мотивовани-
ми основами для посилення експресивності висловленої 
думки. Частотністю позначено вживання словотвірного 
типу дієслів на -и(ти)/-і(ти). Прикладами підтверджено 
здатність цього словотвірного типу утворювати похідні 
дієслова від власних назв. Вказано на роль відприкмен-
тикових основ у творенні похідних одиниць дієслівного 
типу на -и(ти)/-і(ти). Зафіксовано рідковживаний у мові 
періодики словотвірний тип дієслів на -о(ну) для позна-
чення актів мовлення, що мають експресивне забарв-
лення. Також окреслено вплив інтернаціональних основ 
на продукування з питомо українськими словотвірними 
типами похідних дієслів. Доведено важливість процесів 
відродження українськомовної дериватології для збере-
ження ідентичності публіцистики постмодерної доби.

Ключові слова: сектор медіа, дискурс, продуктивний 
словотвірний тип, малопродуктивний словотвірний тип, 
афіксація, твірна основа, постмодерна доба.

Постановка проблеми. Сучасний інформаційний простір 
ілюструє різні за продуктивністю словотвірні типи дієслів, що 

виявляють активність у засобах масової інформації (далі – ЗМІ) 
постмодерної доби.

Проникнення до сектору медіа лексичних одиниць інших 
стилів відтепер стало звичним явищем, що дає можливість від-
стежити особливості дієслівного словотворення на прикладі 
масиву дієслів публіцистичних видань. Корпус дієслівної лек-
сики показує, що більшість продукованих одиниць кодифіко-
вані, проте індивідуальна мовна практика журналістів пост-
модерної доби охоплює лексикон, що досі не зафіксований 
у словниках. Його виникнення можна пояснити декількома 
чинниками: по-перше, потребою у відображенні суб’єктивної 
позиції автора номінуванням дії, оцінкою стану тощо; по-друге, 
необхідністю знайти застосування питомо українських сло-
вотворчих засобів для підсилення характеризатора оцінного 
компонента дії.

Останні десятиліття помічаємо в корпусі дієслів сфери 
засобів масової інформації масив одиниць розмовного стилю, 
що підкреслюють значну роль твірної основи іменника для 
продукування дієслів. Помічено роль твірної основи іменника 
в розкриванні не лише приналежності до стилю, а й продуктив-
ності словотвірного типу дієслів.

Донедавна було зафіксовано продуктивні словотвірні 
типи дієслів на прикладах художнього тексту [1, с. 157]. Вод-
ночас світові глобалізаційні процеси вплинули на мовний 
простір постмодерної доби, що, на думку К.Г. Городенської, 
зумовило необхідність «виваженого фахового аналізу змін, 
яких зазнала українська літературна мова нібито об’єктивно» 
[2, с. 3]. О.Д. Пономарів свого часу наголошував на тому, що 
під час вибору якнайкращого лексичного, морфологічного, 
синтаксичного чи іншого варіанта не варто перебільшувати 
роль власних уподобань [3, с. 15]. О.П. Кушлик розробила 
типологію віддієслівного словотворення на основі парадигм 
продукування лексем, а також визначила словотвірні типи 
похідних дієслів [4, с. 2]. На думку М.І. Навальної, мова ЗМІ 
ілюструє зміни, що відбуваються в суспільстві, відповідно, 
фіксуємо частотність використання стилістично нейтральних 
дієслівних одиниць, які не пов’язані з певними функціональ-
ними різновидами та не мають експресивного забарвлення. 
Водночас дослідниця підкреслює, що засоби масової інформа-
ції в текстовому ресурсі використовують як «логічний спосіб 
переконання» експресивні мовні засоби, для цього журналісти 
«яскраво виділяють ідіоматичність, образність, емоційне 
забарвлення» [5, с. 132, 144–145].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В україністиці 
мова текстів засобів масової інформації всебічно розгляда-
ється в наукових розвідках. Провідні лінгвісти І.Р. Вихованець, 
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К.Г. Городенська, С.Я. Єрмоленко, О.А. Стишов, О.О. Тара-
ненко, О.П. Кушлик, Л.П. Кислюк, Т.А. Коць зосереджують 
увагу здебільшого на граматичних класах дієслів, їх напов-
нюваності, відповідності дієслівного словотворення нор-
мам сучасної української мови. Масив нововведених лексем 
періоду 2015–2016 рр. набув кодифікації у праці А.М. Нелюби 
та Є.О. Редька [6].

Однак дієслівний словотвір сектору ЗМІ залишається 
не досить дослідженим. Зауважимо, що в постмодерну добу 
книжна лексика ілюструє поліфункціональність дієслів саме 
в текстах газетних видань.

Глобалізаційні процеси поступово вплинули на струк-
туру кожного класу слів сучасної української літературної 
мови, проте під їх тиском посилюється автохтонізація, мета 
якої полягає у прагненні відродити питомо українські лек-
семи, а також продуктивні словотвірні типи дієслів, які нале-
жали розмовному стилю, що зародився від загальнонародної 
мови. О.А. Стишов, наприклад, наголошує на експресивній 
функції словотворення мови ЗМІ та відносить до частотних 
способів словотворення такі, як постфіксальний, суфіксаль-
но-постфіксальний, префіксально-суфіксально-постфіксаль-
ний [7, с. 122, 191].

Процеси засвоєння нововведень сектором засобів масо-
вої інформації інколи залишають поза увагою питання існу-
вання автохтонних словотвірних типів, здатність породжувати 
похідні на основі питомо українських твірних основ.

Метою статті є встановлення продуктивних словотвір-
них типів дієслів у публікаціях українських ЗМІ постмодер-
ної доби.

Об’єктом дослідження стали дієслова українських засобів 
масової інформації.

Фактографічним підґрунтям розвідки стали похідні дери-
вати, що відібрані методом фрагментарної вибірки з текстів 
ЗМІ, зокрема інтернет-видань, періодики різної тематики 
та суспільно-економічного спрямування, що належать до 
центральних і регіональних видань («Детектор медіа», «Вго-
лос», «Літературна Україна», «Слово Просвіти», «Українська 
правда», «CHAS. NeWS», «Україна молода», «Молода Укра-
їна», «Сільські вісті», «Новини Рівного», «ЛітАкцент»), що 
видані в різний час упродовж 2000–2021 рр.

Виклад основного матеріалу. Постмодерна доба засо-
бів масової інформації характеризується корпусом дієслів, 
що показують співіснування мови медіа з розмовним стилем, 
а подекуди і його вплив на сферу медіа.

Обстежений корпус дієслів дає підстави виявити продук-
тивні словотвірні типи, що донедавна позначалися великою 
частотністю вживання в розмовному, художньому стилях, 
проте відтепер фіксуються в нових публікаціях сектору медіа. 
Це, зокрема, словотвірний тип дієслів із суфіксами -і(ти)/-
и(ти), що вказують на результативність процесу, маркованого 
твірною основою іменника: врожаїтися, приязнити, дзве-
ніти, шелестіти. Наприклад: Степам ‒ врожаїтись («Сіль-
ські вісті», 18.10.2019); Земфіра щиро приязнить з музикан-
тами з «ВВ», «Океану Ельзи», «Грін Грей» («Молода Україна», 
20.09.2000); Псевдореформатори поглумились над селом: розо-
рили господарство, озлидніло селянство (21.03.2002).

Результативність дії в журналістських текстах посилюється 
префіксами на-+N+и(ти), о-+без-+N+и(ти), о-+N+і/и(ти), 
у-+N+и(ти): набедуїнили, обеззброїлися, озлидніти, окешити, 

услужили. Наприклад: Набедуїнили… Нашим поки що не зна-
менитим гонщикам із курортного міста на Чорному морі за 
гарячу Аравійську пустелю правив піщаний пляж прохолод-
ного Скадовська («Сільські вісті», 08.06.2021); Добробати 
обеззброїлися («Сільські вісті», 13.09.2019); Ото «слуги» услу-
жили («Сільські вісті», 18.10.2019); Премії «опрацьовуються» 
(«Сільські вісті», 06.08.2019); Велике крадівництво: як уряд 
планує «окешити» держкомпанії, щоби врятувати бюджет 
(«CHAS. NeWS», 25.05.2021).

Загалом обстежений корпус текстового ресурсу новіт-
ніх ЗМІ ілюструє продуктивність автохтонних словотвірних 
типів дієслів на -ува/-юва+ти. Це пояснюється впливом на 
мову медіа новітнього періоду внутрішньомовних чинників, 
необхідністю маркувати динаміку дії, всеохопність. Резуль-
тативність дії досягається препозитивними афіксами ви-, за-: 
виграла, завоювала. Наприклад: Загалом у Познані (Польща) 
«синьо-жовті» завоювали вісім медалей (два «золота», два 
«срібла» та чотири «бронзи») – це найкращий результат 
в історії виступів українців на Євро. Ще два подіуми Лузан 
виборола на дистанції 200 метрів – спочатку виграла «срібло» 
в індивідуальному заліку, а потім – «бронзу» в парі з Четверіко-
вою («Україна Молода», 08.06.2021).

Вторинні дієслова надають експресивності заголовкам 
публікацій із соціально-економічної проблематики суспіль-
ства, зокрема ілюструють очікування щодо купівельної спро-
можності, здатності вести грошові операції національною 
валютою тощо. Наприклад: Дзвенітимуть, а не шелестіти-
муть («Сільські вісті», 10.09.2019). Композитні утворення 
«холодоморити», «захолодоморить» (утворені від «холод» 
та «морити») проникли з розмовного стилю для посилення мов-
ної експресії зображуваного стану забезпечення населення кра-
їни енергоносіями. Наприклад: Чи холодоморитиме взимку? 
Чи не захолодоморить знову? («Сільські вісті», 12.11.2019).

Загалом корпус дієслів мовлення сучасних періодичних 
видань представлений продуктивними словотвірними типами 
на -и(ти), що вказують на поширення завершеної на момент 
мовлення дії, які М.І. Навальна називає «стилістично ней-
тральні дієслова мовлення» [5, с. 145]. Наприклад: Питання 
руба: для чого депутати старої каденції ухвалили такий хліб-
ний для політсил закон? («Сільські вісті», 13.08.2018); Також 
учасники оприлюднили звернення до світової громадськості 
(«Слово Просвіти», 31.05–06.06.2018). Мотивоване відпри-
кметниковою основою гіркий дієслово гірчити надає мовної 
експресії висловленій думці про спогади людської трагедії: Гір-
чить Чорнобиль полином та болем: спогади ліквідатора аварії 
на ЧАЕС Василя Дмитерка («Україна Молода», 27.04.2021). 
У текстах ЗМІ окремі дієслова вживаються в переносному зна-
ченні: кусатися. Наприклад: Ціни ще як кусаються («Сільські 
вісті», 13.08.2019). Наведені приклади ілюструють здатність 
засобами мовної експресії досягати впливу на читача.

Прикметно, що в аналізованому текстовому ресурсі сучас-
ної періодики помічаємо корпус вторинних дієслів розмовного 
стилю, які утворилися від іменникових основ на позначення 
дій: відбарабанити. Наприклад: Сьогодні вартість «Тукано», 
який «відбарабанив» чотири жнивних сезони <…> («Сіль-
ські вісті», 11.10.2016). Вжите в переносному значенні діє-
слово «відбарабанити» позначає «відпрацювати без зупинок 
на ремонт». Префікс від-+N+и(ти) вказує на завершення дії, 
процесу, названого твірною основою іменника. Інший приклад 
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реалізації вищевказаного словотвірного типу називає завер-
шення дії до моменту мовлення, що маркована іменниковою 
основою фестиваль: відфестивалили. Наприклад: Чернівчани 
відфестивалили («Слово Просвіти», 30.05–05.06.2019).

Дієслівний корпус періодичних видань містить оказіо-
нальні одиниці, що забезпечують динаміку зображуваних 
автором подій: приавтобуситися, окнижився. Конфіксальний 
спосіб творення похідних дієслів називає результативність дії, 
що завершилася до моменту мовлення, та представлений моде-
лями при+N+и(ти)+ся, о+N+и(ти)+ся. Наприклад: Ще не 
встиг приавтобуситися рейсом «Дубно – Мирогоща», як вірш 
уже народився; Невдовзі цей вірш, у російському перекладі 
В. Євпатова, окнижився й у московсько-молодогвардійському 
виданні <…> («Слово Просвіти», 24–30.05.2018). Названий 
словотвірний тип дієслів фіксуємо в оказіональих дієсловах, 
закодифікованих А.М. Нелюбою та Є.О. Редьком, наприклад: 
антеїтися, богуніти, вдиктантити, відджмеліти, відмайда-
нити, завашингтоніти, мазепіти, миропросити [6].

Дієслова словотвірного типу на -а(ти)/-я(ти), що утвори-
лися від прикметникових основ за допомогою префікса з-, мар-
кують результативність дій: здешевшали, здорожчали. Напри-
клад: Школярики здорожчали («Сільські вісті», 03.09.2019); 
Водночас на 6,5% здешевшали продукти переробки зернових, 
на 3,1–0,3 % ‒ фрукти, овочі, цукор, риба та продукти з неї 
(«Сільські вісті», 11.10.2016). Аналізовані приклади поясню-
ють вживання основ якісних прикметників як мотивувальних 
для всеохопного зображення стану справ. Наприклад: Зобов’я-
зали знизити («Сільські вісті», 13.08.2019). Продуктивність 
словотвірного типу дієслів на -а(ти) з префіксом о- називає 
напрям дії, що спрямована на необхідність приховувати від 
закону фінансові процеси: осідати. Наприклад: Основна гро-
шова маса осідає в кишенях і вивозиться за кордон (21.03.2002).

Використання мотивувальної основи прикметника тупий 
у поєднанні з афіксами о-+N+-юва+л слугує прикладом вико-
ристання вторинного дієслова для маркування результатив-
ності бездумної діяльності: отуплювало. Наприклад: Сам 
дивуюся, як зміг піднятись над тим, що отуплювало, обволі-
кало брехнею, кувало в кайдани догм, культівських викривлень 
та упереджень («Слово Просвіти», 24–30.05.2018).

Окремі газетні публікації мають експресивні заголовки, 
у яких дієслова конкретної фізичної дії вживаються в перенос-
ному значенні, до того ж посилюють одноразовість і неочікува-
ність дії рідковживаним словотвірним типом дієслів із суфіксом 
-о(ну): рубонули. Наприклад: Рубонули, а там, як вийде («Сіль-
ські вісті», 06.09.2019). Це підкреслює загальну ідею постмо-
дерної періодики в доказовості розкриття думок, прагнень, яку 
відома дослідниця М.І. Навальна називає тенденцією до «ороз-
мовлення» мови української преси [5, с. 142]. Прикладом про-
никнення розмовного стилю в періодику, що допомагає авто-
рові донести читачам інформацію, є дієслово «акту мовлення» 
захлинатися. Наприклад: Як після цього нашим сучасникам 
опускатися до тваринної ницості, якою захлинається не лише 
інтернет, а часто й різні телеканали, від яких нерідко смер-
дить, як від стічних канав («Слово Просвіти», 03–09.05.2018).

Аналізований корпус дієслів мови сучасних ЗМІ дає під-
стави говорити про високу частотність уживання словотвірного 
типу дієслів із суфіксом -ува/-юва: делегувати, фігурувати, 
буксувати. Цей тип має семантику «здійснювати певний про-
цес, провадити діяльність, названу твірною іменниковою осно-

вою» та водночас забезпечує завершальний етап морфологіч-
ного перетворення на дієслово. Наприклад: Не пройшло і трьох 
століть, як у Галицько-Волинських літописах уже фігурували 
назви давніх бойківських поселень («Літературна Україна», 
15.06.2017); Тоді з усіх областей делегували поетів і прозаїків, 
художників й акторів, композиторів і журналістів («Слово 
Просвіти», 24–30.05.2018). Постфікс -ся вказує на замкне-
ність стану героя, учасника подій. Наприклад: Найгірше в цій 
ситуації – образитися чи дистанціюватися («Літературна 
Україна», 24.05.2018). Зафіксовано вживання стилістично ней-
трального дієслова газувати в переносному значенні для під-
креслення ставлення відповідальних осіб до проблем надання 
послуг газопостачання населенню країни. Наприклад: А уряд 
все «газує» («Сільські вісті», 25.10.2016). Ми цілком згодні 
з думкою Т.А. Коць, що суфікс -ува надає висловлюванню емо-
ційно-оцінного забарвлення [8, с. 164]. Це демонструють слова 
енорувати, євроінтегрувати, резонувати, тріумфувати, мафі-
ювати, фігурувати. Наприклад: Ці ж спортсмени, що тріум-
фували в Познані, представлять Україну і на Паралімпійських 
iграх у Токіо («Україна Молода», 08.06.2021).

Позамовні чинники вплинули на поповнення вокабуляру 
медіа «українізованими» дієсловами з продуктивними сло-
вотвірними типами на -ува(ти)/-юва(ти). Відомий дослідник 
О.А. Стишов пояснює високу динаміку поповнення сектору 
ЗМІ вербалізованими іменниками «на базі іншомовних основ 
іменників» [7, с. 192]. Практика текстового ресурсу засобів 
масової інформації новітньої доби доводить активність сло-
вотвірного типу N+ува/юва+ти в центральних і регіональ-
них виданнях. Наприклад: Вже у середу, 26 березня, рівняни 
знову зберуться, щоб пограти у «Мафію». <…> знову буде 
«мафіювати» в самому серці м. Рівного, ресторації «Шква-
рочка» («Новини Рівного», 24.03.2014); Текст миттєво ена-
ромує. <…>, адже життя постійно рухається, резонує 
(«ЛітАкцент», 24.03.2015); Як пандемія і локдаун спонукають 
гравців українського видавничого ринку шукати нові рішення 
та можливості, запускати нові проєкти та експерименту-
вати («ЛітАкцент», 21.09.2020).

У публікаціях новітньої доби позначений частотністю вжи-
вання рідко вживаний донедавна префікс о-. Прикладом є сло-
вотвірний тип дієслова оштрафувати (о-+N+-ува+ти), який 
вказує на результат і всеохопність дії: оштрафувати, оскар-
жувати, олюднювати. Наприклад: Державна продовольча 
споживча служба оштрафувала компанію «Нова пошта» на 
325,85 млн грн через нібито «перешкоджання перевірці», ком-
панія оскаржує штраф у Харківському окружному адмінсуді 
(«Українська правда», 8.08.2021); Ліс олюднює людей («День», 
23–24.04.2021).

Аналізований корпус дієслів засобів масової інформації 
новітньої доби демонструє тенденцію до використання твірних 
основ іменників із запозиченим формантом -ація, -ізація/-иза-
ція: олігархізація → деолігархізувати, деморалізація → демо-
ралізувати, українізація → українізувати. Наприклад: Поки 
медіа будуть інструментом впливу, деолігархізувати їх не 
вийде («Детектор медіа», 26.02.2021); Сіють ненависть, роз-
палюють ворожнечу, очорнюють, гудять все і вся, глузують, 
дискредитують державні символи, розкладають, деморалізу-
ють нетверді у своїх переконаннях маси, розхитують основи 
державотворення («Слово Просвіти», 03–09.05.2018). Припу-
щення про частотність вживання іменників на -ація, -ізація/ 
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-изація як наслідок тиску глобалізації на суспільно-політичне 
життя у країні висловлюють О.О. Тараненко, Л.П. Кислюк, 
Т.А. Коць [9, с. 205; 10, с. 106–108; 8, с. 138–139]. Динаміку 
вживання запозичених словотвірних типів із цими форман-
тами обґрунтовує О.А. Стишов, який вказує на «тенденцію 
до європеїзації чи, за іншою термінологією, до інтернаціона-
лізації словотвірних типів, що виявляється у зростанні актив-
ності як твірних основ, так і афіксальних морфем, що мають 
загальноєвропейський або ширше – інтернаціональний харак-
тер» [7, с. 132]. Як показує досліджений матеріал мови ЗМІ, 
динаміка словотвірного типу дієслів із суфіксом -ізува/-изува зі 
значенням «робити тим, чим виражена основа твірного слова» 
зберігає високі показники. Наприклад: Дурні серіали, декора-
тивний гламур і «ржачка», а також тонко-нахабна й «агре-
сивно-брутальна» маніпулятивна пропаганда ефективно 
й недорого дебілізують населення <…> («Слово Просвіти», 
24–30.05.2018); Цікаво, чи ходять полтавські можновладці 
вулицями рідного міста і чи не виникла у них думка українізу-
вати наше досить популярне серед туристів місто? («Слово 
Просвіти», 21–27.12.2017). Продуктивність словотвірного 
типу дієслів з інтернаціональним префіксом де- з формантами 
-ізува/-изува вказує на «відкидання якоїсь дії, позбавлення від 
чогось, чим виражений корінь», зокрема: декриміналізувати. 
Наприклад: Учора на ранковому засіданні Верховної Ради, 
витираючи скупу чоловічу сльозу й театрально тупаючи ніж-
кою з приводу тюремних переслідувань свого лідера й впертого 
небажання влади декриміналізувати «бідну Юлю» <…> («Вго-
лос», 18.11.2011, ефір: 2.04).

Висновки. Здійснений у статті аналіз дає підстави кон-
статувати, що позамовні та внутрішньомовні чинники впли-
нули на зростання продуктивності словотвірних типів дієслів 
у засобах масової інформації постмодерного періоду. Внутріш-
ньомовні чинники сприяли використанню дієслів розмовного 
стилю в переносному значенні з продуктивними словотвір-
ними типами. Глобалізаційні виклики посилили частотність 
вживання автохтонних словотвірних типів дієслів, відродили 
рідковживані донедавна словотвірні типи. Водночас процеси 
глобалізації вплинули на вербалізацію запозичених іменнико-
вих основ автохтонними суфіксами, поповнення вокабуляру 
медіа «українізованими» дієсловами.
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Zaiets V. Productive word-forming types of verbs in the 
language of Ukrainian media

Summary. The article reveals the productive types of verbs 
in the text resource of the media. It has been proved that globali-
zation challenges have fixed Ukrainian-language word-form-
ing types of verbs in the media discourse. The key extralinguis-
tic and intralinguistic factors influencing the word-forming 
types of verbs in the texts of the media of the postmodern 
period have been also identified. In the offered article mod-
ern language tendencies of word formation of verbs through 
gradual penetration of conversational style to journalistic 
have been fixed. The study has found that the most used in 
the language of modern Ukrainian media discourse are sec-
ondary verbs. Individual practices of journalists’ speech have 
proved that journalistic discourse supplements the vocabu-
lary with uncodified grammatical classes of words by means 
of verbal derivatology, including noun and adjective bases. 
Attention has been focused on productive and unproductive 
word-forming types of verbs denoting action, state, various 
processes. It has been noted that a special role in the modern 
media sector belongs to colloquial verbs with Ukrainian-lan-
guage affixes. Word-forming affixes for the names of individ-
ual elements in media texts have been singled out. Examples 
illustrate the influence of word-formation means on the forma-
tion of the reader’s opinion as a consumer of an information 
resource. The analyzed media text resource gives grounds to 
record the influence of international bases on the formation 
of derived verbs. Attention has been focused on the process-
es of autochthony with the dynamics of the word-forming 
type of verbs on -ува. Examples illustrate the ability of this 
word-forming type to combine with different motivated bases 
to enhance the expressiveness of the opinion. Frequency indi-
cates the use of word-forming verbs on -и(ти)/-і(ти). Exam-
ples confirm the ability of the named word-forming type to 
form verb derivatives from proper names. The role of adjective 
bases for the creation of derivative units of the verb type on 
-и(ти)/-і(ти). is indicated. The word-forming type of verbs in 
-о(ну), which is rarely used in the language of periodicals, has 
been recorded to denote acts of speech that have an expressive 
color. The influence of international bases on production with 
specific Ukrainian word-forming types of derived verbs has 
been also outlined. The importance of the processes of revival 
of Ukrainian-language derivatology for preserving the identity 
of postmodern journalism has been proved.

Key words: media sector, discourse, productive 
word-forming type, unproductive word-forming type, affixa-
tion, creative basis, postmodern era.


