
 «Патріот» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЙМЕНУВАННЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

ІСТОРИЧНОЇ УМАНЩИНИ 



ЗМІСТ 

 

ВСТУП……………………………………………………………………….3 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ НАЙМЕНУВАНЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ….…………………………………………………………………8 

1.1. Власні назви засобів мас-медіа як ономастична категорія…...……..8 

1.2. Історико-типологічна характеристика засобів масової інформації 

історичної Уманщини………………..………………………………………….11 

РОЗДІЛ 2. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА ДЕРИВАЦІЙНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ГЕМЕРОНІМІВ ІСТОРИЧНОЇ УМАНЩИНИ…….....17 

2.1. Мотиваційна класифікація назв засобів масової інформації...…....17 

2.2. Структурні типи гемеронімів ….………….....……………………...20 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….27 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………...……..29 

ДОДАТКИ………………………………………………………………….33 

 



ВСТУП 

Актуальність дослідження. Розширення пропріативного простору, 

постійне оновлення та накопичення емпіричного матеріалу зумовлюють 

потребу детального вивчення периферійних секторів ономастикону. На 

відміну від антропонімів і топонімів, ергоніми, прагматоніми й особливо 

ідеоніми історично пізніше сформували свої тематичні підгрупи та 

структурно-граматичні ознаки. Саме тому мають вищий показник залежності 

від сфер, у межах яких відбувся процес номінації. Попри досить високий 

ступінь зацікавленості вчених різнобічними аспектами функціонування 

нових чи малодосліджених розрядів та підрозрядів власних назв, особливості 

процесу номінації в засобах масової інформації досі залишаються поза 

увагою дослідників, що робить дану розвідку актуальною. 

Роль власних назв засобів масової інформації, у тому числі друкованих, 

у сучасній мовній динаміці дедалі зростає, адже саме вони найоперативніше 

відгукуються на бурхливий перебіг подій у суспільстві, найповнішою мірою 

відображають зміни в його житті. Саме у пропріативах преси активно 

постають і використовуються новотвори, поява яких зумовлена різними 

причинами, серед яких дослідники найчастіше виокремлюють такі: 

демократизація суспільства, зміна ідеології; глобалізація економіки і 

культури; інтелектуалізація української мови; відсутність чи послаблення 

цензури; виникнення нового поняття, що потребує назви; прагнення до 

економії вислову; мода на слова; «гра» зі словом; пошуки нових мовних 

засобів для реалізації завдань публіцистики тощо.  

Для вивчення характеру змін і розвитку сучасного українського 

лексикону звернення до онімного простору засобів масової інформації дає 

змогу уявити картину сучасної живомовної ономастичної практики, стихії 

української пропріативної діяльності, змодельовану носіями мови, які 

працюють зі словом професійно, осмислено, цілеспрямовано створюючи нові 

номінаційні та комунікативні одиниці.  



Ідеоніми як окремий розряд пропріативів привертає увагу багатьох 

ономатологів, зокрема О. Суперанської [32], М. Торчинського [33], 

М. Луннової [17], Н. Михайличенка [20], М. Цілиної [35], Ю. Подимової [23] 

та ін. В українському мовознавстві власні назви засобів масової інформації 

історичної Уманщини ще не були об’єктом комплексного дослідження. Така 

недостатня увага українських мовознавців до процесу номінації в системі 

гемеронімів зумовлюють актуальність проблеми дослідження та необхідність 

її наукового вирішення. 

Мета дослідження – подати всебічний аналіз лексико-семантичних і 

функціонально-прагматичних особливостей найменувань засобів масової 

інформації історичної Уманщини (на матеріалі друкованих видань кінця 

ХІХ – середини ХХ ст.).  

Поставлена мета передбачає реалізацію таких завдань:  

1) з’ясувати аспекти вивчення гемеронімів у вітчизняному та 

зарубіжному мовознавстві й основні підходи до визначення онімного 

простору; 

2) окреслити та об’єктивувати у категоріях мовознавства 

екстралінгвальну мотивацію природи і структури власних назв засобів 

масової інформації; 

3) схарактеризувати репрезентативні для лінгвістичного аналізу 

особливості найменувань періодичних друкованих видань історичної  

Уманщини; 

4) проаналізувати типологію дериваційних процесів, характерних для 

власних назв засобів масової інформації історичної Уманщини; 

5) виявити функціональні домінанти ономастичної парадигми 

гемеронімів досліджуваного регіону; 

6) визначити характер і функціональну природу символізації онімів у 

масовій мовній свідомості та їх уплив на актуальні тенденції розвитку 

української літературної мови.  



Визначений об’єкт дослідження – пресоніми історичної Уманщини, які 

публікувалися у кінця ХІХ – середини ХХ ст. – аналізується у теоретичних 

концептах і методології сучасного мовознавства. 

Предметом дослідження є мовна природа, структура і стилістичне 

функціонування власних назв засобів масової інформації історичної 

Уманщини як репрезентанті масової мовної свідомості. 

Методологічна основа лінгвостилістичного аналізу медійних онімів 

представлена як комплекс ідей про аргументацію каузального зв’язку мови і 

мислення, розуміння сфери масової комунікації як мовно-культурного 

феномену, виразника суспільної свідомості і мовомислення людини. Під час 

дослідження використано ряд власне лінгвістичних і загальнонаукових 

методів – описовий, що дав можливість схарактеризувати склад власних назв 

у засобах масової інформації та скласифікувати їх, інтерпретаційний, що 

включає аналіз, синтез й узагальнення, метод кількісних підрахунків, 

формальний, семантичний, функціонально-стилістичний, когнітивно-

дискурсивний та ін.  

Джерельна база дослідження. Матеріалом дослідження є власні назви 

засобів масової інформації історичної Уманщини суспільно-політичної та 

культурної тематики.  

Наукова новизна полягає у тому, що вперше в українському 

мовознавстві стає об’єктом дослідження лінгвостилістичні онімні домінанти 

засобів масової інформації історичної Уманщини як ідентифікатора 

колективної суспільної свідомості. Запропоновано сукупність методів і 

прийомів функціонального підходу до аналізу онімів засобів масової 

інформації, що базується на визначенні комунікативного контексту, природи, 

структури й основних функцій мовних одиниць досліджуваного матеріалу та 

їх значення для розвитку сучасної української літературної мови. 

Теоретичне значення дослідження полягає у концептуально 

сформульованій і здійсненій спробі лінгвостилістичного аналізу найменувань 

українських мас-медіа як основного виразника масової суспільної свідомості, 



що інтерпретується в понятійній парадигмі функціональної лінгвістики. 

Автором визначаються найпоширеніші моделі творення, трансформації та 

функціонування власних назв на лексико-семантичному і граматичному 

рівнях, розглядаються активні процеси символізації онімів у межах 

медійного простору, що зумовлюють появу вторинних номінацій та онімну 

символізацію у мовомисленні сучасних українців. 

Практичне значення наукових результатів полягає у тому, що 

основні положення дослідження можуть бути використані для формування 

університетських нормативних курсів зі стилістики, лексикології сучасної 

української мови, історії української літературної мови, спецкурсів і 

спецсемінарів, пов’язаних із функціонуванням мовних стилів, а також при 

укладанні різного типу словників, що репрезентують функціональну 

парадигматику лексичних одиниць сучасної української літературної мови. 

Зв’язок роботи з науковими програмами. Тема наукового 

дослідження відповідає науковій проблемі Східноподільського 

лінгвокраєзнавчого центру імені Агатангела Кримського, що функціонує при 

кафедрі української мови та методики її навчання Уманського державного 

педагогічного унівверситету імені Павла Тичини. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення наукового 

дослідження заслуховувалися на Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Життя і творчість Павла Тичини : текст і контекст» (2019 р., 

м. Умань), на VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів і молодих учених «Подільська регіональна лексикологія: стан та 

перспективи» (2019 р., м. Вінниця). 



РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ НАЙМЕНУВАНЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

1.1. Власні назви засобів мас-медіа як ономастична категорія  

Інтереси сучасних ономастів все активніше спрямовуються на 

дослідження так званих периферійних розрядів власних найменувань –

ергонімів, прагматонімів, геортонімів, порейонімів тощо. Не обійшли увагою 

лінгвісти й власні назви об’єктів «культури, науки, мистецтва, взагалі 

духовності» [9, с. 34], пропріативи «результати людської творчої діяльності, 

які мають духовну, інтелектуальну та мистецьку цінність» [1, с. 107]. 

Звичайно, мова йде про новоутворені пропріативні конструкції на шквалт 

ідеонімів. 

Н. В. Подольська під терміном ідеонім об’єднала різні категорії власних 

найменувань, які мають денотати в розумовій, ідеологічній, духовній сферах 

людської діяльності, зокрема артіоніми, бібліоніми, гемероніми, геортоніми, 

документоніми, поетоніми, хрононіми [24, с. 16]. 

Взявши за основу запропоновану Н. В. Подольською структуру 

найменувань об’єктів, пов’язаних із духовною сферою діяльності людини, 

М. М. Торчинський класифікував зазначені пропріативи на такі підгрупи: 

1) артіоніми (власні назви творів мистецтва); 

2) бібліоніми (власні назви текстів); 

3) гемероніми (власні назви засобів масової інформації); 

4) поетоніми (власні назви художнього мовлення); 

5) артіфрагментоніми (власні назви засвідчені у творах мистецтва); 

6) хрононіми (власні назви проміжків тексту) [33, с. 124]. 

Кожен із зазначених підкласів ідеонімів має подальшу градацію. У 

своєму дослідженні зупинимося на детальному розгляді власних назв засобів 

інформації.  



За визначенням Н. В. Подольської, «гемеронім – це різновид ідеоніма; 

власна назва органів періодичного друку, зокрема газет, журналів, 

інформаційних бюлетенів» [24, с. 16]. 

Для гемеронімів властивий підвищений зв’язок із екстралінгвальними 

факторами, зокрема – з історично-культурною спадщиною, різними 

законодавчими актами. 

Номінативні процеси гемеронімії залежать від багатьох особливостей. 

На нашу думку, насамперед, важливо, що саме називає певний пропріатив 

(засоби, призначені для публічного поширення друкованої чи аудіовізуальної 

інформації), у який історичний період був створений (Радянському Союзі чи 

в незалежній Україні), хто є власником номінативного об’єкту (держава чи 

приватна особа), безпосереднє місце локалізації, на якій функціонує або має 

сферу розповсюдження (регіон чи конкретний населений пункт), характер 

діяльності денотата (спорт, культура, політика, новини, реклама). 

Відповідно до Закону «Про друковані засоби масової інформації (пресу) 

в Україні» [34] друкованими засобами масової інформації (далі – ЗМІ) є 

«періодичні і такі, що продовжуються видання, які виходять під постійною 

назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на 

підставі свідоцтва про державну реєстрацію». У Законі України «Про 

телебачення і радіомовлення» [34] аудіовізуальний (електронний) ЗМІ це – 

«організація, яка надає для масового приймання споживачами аудіовізуальну 

інформацію». Слід зазначити, що це поняття не зовсім обґрунтовано включає 

сукупність електронних ЗМІ, які передаються якісно новим способом. 

З огляду на викладене, вважаємо, що основними показниками для 

класифікації назв ЗМІ є форма подання інформації, за яким засоби масової 

інформації поділяються на друковані, аудіовізуальні та електронні. 

Подібно до попередньої градації має право на існування класифікація 

найменувань ЗМІ за критеріями організації збирання і поширення інформації. 

За цим показником виділяємо номінації газет, журналів, бюлетенів, радіо- та 

телезасобів, Інтернет-засобів [16, с. 152]. 



Надалі проведемо більш детальну класифікацію назв засобів масової 

інформації, взявши за основу їх поділ на друковані, аудіовізуальні та 

електронні. 

На основі співвіднесеності з різними типами засобів масової інформації 

М. М. Торчинський класифікує гемероніми на: 

1) пресоніми (власні назви друкованих засобів масової інформації); 

2) електроніми (власні найменування електронних (телевізійних, 

радіотрансляційних, інтернетівських) засобів масової інформації) [33, 

с. 230 – 231]. 

Серед пресонімів виокремлюють газетоніми (найменування газет), 

журналоніми (номінації журналів), бюлетеноніми (власні назви бюлетенів й 

аналогічних видань), плакатоніми (власні найменування плакатів, стендів, 

білбордів тощо) та картконіми (номінації карток, листівок, які мають 

агітаційний або інформаційний характер) [33, с. 218 – 219]. 

Найменування передач, які транслюються за допомогою електронних 

засобів поділяються на: 

1) трансляціоніми (назви теле- і радіопередач); 

2) віртуалоніми (номінації віртуальних (комп’ютерних та 

інтернетівських) об’єктів [33, с. 219]. 

Відповідно до назви засобу трансляції виокремлюють телевізіоніми 

(власні назви телевізійних передач) та радіоніми (найменування 

радіопередач) [33, с. 219]. 

Існує повна невизначеність щодо дефініції комп’ютерних програм, 

зокрема ігор. На думку О. Васильєвої, вони за своєю природою не є 

інтегральною частиною засобів масової інформації, хоча й функціонують в 

електронному (чи віртуальному) світі [9, с. 18]. 

Зауважимо, що при вивченні гемеронімів слід диференціювати їх 

первинність чи вторинність номінації. Зважаючи на те, що в гемеронімії 

домінує вторинна номінація (номінатор використовує загальновідому 



лексему), І. Крюкова поділяє ергоніми (і. відповідно, гемероніми) на три 

групи: 

1) умовні (не називають істотних ознак денотата, а лише вказують на 

окремі з них: газета «Повір у себе»); 

2) символічні (утворені від слів природної мови і ніяк не пов’язані з 

властивостями носія назви, тобто мають довільний характер чи імена, 

що позначають властивості об’єкта через співвіднесеність зі змістом 

іншого слова: тижневик «Скринька»); 

3) ономастичний (розкривають ознаки і властивості названих ними 

об’єктів: газета освітян «Відкритий урок») [15, с. 14 – 15]. 

Зрозуміло, що зазначені ідеонімів виокремлюють як пізніші, штучні за 

часом появи (у порівнянні з, наприклад, гідронімами), юридично зафіксовані 

утворення. Зважаючи на ці обставини, можна констатувати, що для 

гемеронімів явище варіативності майже не властиве (фіксуються поодинокі 

використання неофіційних пропріативів замість загальноприйнятих: 

наприклад, назва газети «Вечірка» замість «Вечірня Умань», «Зоря» – замість 

«Уманська зоря»). 

Для всіх цих підкласів власних найменувань засобів масової інформації 

можлива подальша градація. Однак, зважаючи на відсутність чіткої межі між 

семантико-структурними особливостями зазначених онімів, вважаємо 

недоцільним для даного дослідження таку деталізацію. 

Отже, власні назви засобів масової інформації належать до 

перспективних інформаційних важелів сучасності, які відображають 

соціально-економічні, культурні, політичні, економічні зміни суспільства. 

 

1.2. Історико-типологічна характеристика засобів масової 

інформації історичної Уманщини 

Регіональне медіаполе як інструментальний феномен все активніше 

входить до наукового обіходу дослідників, що дозволяє стверджувати 

важливість вивчення назв мас-медійних засобів. 



Окрім наукової літератури в ході розвідки було опрацьовано велику 

кількість різноманітних місцевих періодичних видань. Джерельну базу 

дослідження, передусім, становлять підшивки газет та журналів історичної 

Уманщини, що видавалися протягом 1908– 1950 рр.  

До складу історико-географічної Уманщини входять сучасні райони 

Черкаської області: Маньківський (29 населених пункти), Тальнівський (42), 

Уманський (54), Христинівський (36), а також окремі села 

Монастирищенського району. Частина поселень Новоархангельського 

району Кіровоградської області (до Торговиці включно) також відноситься 

до історико-географічної Уманщини. Усі ці землі тяжіють у XX ст. до Умані, 

як у соціально-економічній, так і в культурно-духовній орієнтації. 

Для написання наукової роботи передусім було проведено пошукову 

роботу у бібліотеках зазначних населених пунктів. У результаті цієї 

діяльності вдалося уточнити кількість і найменування періодичних видань, 

що виходили на території досліджуваного регіону. 

Окремим пластом матеріалу для опрацювання були фонди українських 

музеїв. Зокрема, чимало важливого матеріалу було знайдено у фондах 

Уманського краєзнавчого музею, Маньківського історичного музею, 

Монастирищенського краєзнавчого музею, Тальнівського музею історію 

тощо. Вдалося віднайти окремі примірники видань, а також світлини 

співробітників місцевої преси. 

Гемероніми – це візитівка, маніфест будь-якого засобу масової 

інформації. Особливістю гемеронів є потреба номінаторів різними засобами 

зробити назву яскравою, оригінальною, намагаючись привернути увагу до 

денотата для подальшого його запам’ятовування. Крім того, назви засобів 

інформації часто фігурують на власних сторінках, а інколи й поширюються у 

громадському середовищі на рекламних щитах, тематичних постерах. 

Історія гемеронімів історичної Уманщини складається з кількох етапів: 



1) 1904 – 1907 рр. – після виходу царського Маніфесту 17 жовтня 

1905 р., проголошення свободи слова, мови та скасування цензури, 

починається період активізації видавничого процесу та стрімкого розвитку 

журналістики. Також для цього періоду характерна полеміка між місцевими 

виданнями; 

2) 1908 – 1914 рр. – посилення утисків свободи слова і друку з боку 

місцевого відділу жандармського управління призводить до закриття великої 

кількості видань; 

3) 1914 – 1916 рр. – із початком Першої світової війни посилюється 

контроль над публіцистами та періодикою, вводиться військова цензура. 

Військова тематика становить великий відсоток контенту видань, також 

автори зосереджуються на обговоренні місцевих питаннях; 

4) 1917 р. – поява великої кількості україномовних видань, що 

підтримували Центральну раду, ідею автономії та незалежності України; 

5) 1930 – 1950 рр. – відомості про період соціалістичної 

індустріалізації та підготовки суцільної колективізації сільського 

господарства [11]. 

Преса історичної Уманщини зародилась досить пізно – у 1904 р. (газета 

«Уманскій листокъ»), майже через двісті років після появи першої 

друкованої газети «Lagazette» у Парижі та через 21 рік після виходу першого 

періодичного органу Східної України «Харьковский еженедельник» у 

Харкові. 

Для першого періоду характерною була популяризація газетної палітри 

засобів масової інформації, на сторінках яких ішлося про особливості 

суспільного життя історичної Уманщини (кого пограбували, вбили чи 

врятували), наукові дослідження, історичні, етнографічні та географічні 

повідомлення, рекламу, оголошення, а також поетичні замітки місцевих 

літераторів (наприклад, газета «Жизнь и исскуство» (1905 р.), «Уманські 

театральні вісті» (1907 р.)). Рубрик у газетах не було. Мова – виключно 

російська. Найбільшою популярністю серед мешканцій регіону 



користувались російські часописи «Сын Отечества», «Русские ведомости», 

«Северная почта», «Русский вестник», «Модный магазин». 

Таким чином, мешканці досліджуваної території були змушені 

задовольняти свої інформаційні потреби майже виключно російськими 

виданнями і лишатися мало інформованими про місцеве життя. 

Пожвавлення громадського, культурного та політичного життя у регіоні 

спостерігається на початку ХХ століття. З’являються нові культурні 

організації, гуртки місцевої інтелігенції раз за разом вдаються до спроб 

засновувати періодику, яка відповідала б тогочасним інформаційним запитам 

суспільства та інтересам місцевих мешканців, утім, протягом довгого часу 

адміністрація усіляко стримувала, як діяльність таких активістів, так і 

розвиток періодичного друку. 

З розгортанням подій Української революції у період з 1917 до 1921 

років на досліджуваній території відбувається становлення україномовної 

преси, заснування нових українських видань, відкриття можливостей для 

вільного розвитку засобів масової інформації. 

З 1917 року розширюється зміст і напрямки мас-медійного простору 

(з’являється нова державна, партійна, військова, профспілкова, кооперативна, 

просвітницька преса). Тільки у м. Умань виходило друком 28 газет 

(«Сільська біднота», «Известия (Умань)), «Уманське слово», «Комуніст», 

«Червона зоря», «Іскра» та ін.) [11]. 

Переважали видання партійно-політичного спрямування. Одним із 

перших таких видань був тижневик «Вільна Україна», видавцем якого було 

товариство українських поступовців, а з травня 1917 року – українські 

автономісти-федералісти. У цій же газеті друкували український 

національний гімн, історію творчості Т. Г. Шевченка, а також рекламу та 

оголошення. 

Матеріали культурно-просвітницької тематики вміщувала газета 

«Свободный голос» (Умань, 1917 р.), яку заснував осередок соціалістичної 

єврейської робітничої партії. 



Упродовж 1917 – 1918 рр. в Умані товариством видавалася газета 

«Уманське слово», основу публікацій якої становили оголошення, реклама, 

некрологи та новини світу, країни, регіону. З 1919 до 1920 рр. виходила 

друком щоденна газета «Україна», що була під впорядкуванням штабу Дієвої 

армії УНР.  

30 липня 1941 року було оприлюднено наказ наркому оборони СРСР 

«Про газети для населення окупованих радянських областей». Згідно з цим 

наказом, при  політуправліннях фронтів створювалися редакції газет. 

У вересні 1941 року майже вся Уманщина була окупована гітлерівцями. 

І відразу ж, у вересні, тричі у тиждень почали виходити газети райуправ – 

одні форматом колишніх райгазет, інші, зокрема «Рідне слово», «Уманський 

голос», форматом А-6. Формально редакції підпорядковувалися українській 

допоміжній адміністрації, а фактично – німецькій комендатурі. Саме ця 

установа постачала в редакційні колективи обов’язкові офіційні матеріали, а 

цензор ретельно вичитував і давав дозвіл на той чи інший матеріал про життя 

регіону. 

Безперечно, газети райуправ не оминали такі болючі для українського 

народу питання, як репресії 30-х років, розкуркулення, голодомор 1932 – 

1933 рр., приниження національної гідності, засилля в керівництві країною 

людей певної національності. Так, зокрема, у газеті «Уманський голос» 

опубліковано сповнені гніву проти репресій радвлади вірші Мини 

Глухенького.  

Звісно, цього не могла не помітити окупаційна влада. У травні 1942 року 

проведено зачистку не лише старост, поліцейських, а насампред працівників 

редакцій. Майже половину колективу газети «Рідне слово» було кинуто в 

Уманську в’язницю за випуск книжок «Рідний край» і «Сонячне літо», в яких 

опубліковано кращі твори поетів радянської доби. 

Безперечно, не можна скидати із рахунків й те, що в окупаційних газетах 

друкувалося багато матеріалів антирадянського характеру, промови Гітлера, 

підбірки про дії німецьких військ на східному фронті. 



Період 1930 – 1934 рр. відзначався великою однотипністю найменувань, 

особливо районних газет і багатотиражок. Так, були “Колгоспник 

Бабанщини”, десятки “Ленінських” і “Сталінських шляхів”. А газет, назви 

яких починалися із “За” – десятки: «За більшовицькі жнива», “ За суцільну 

колективізацію”, “За більшовицькі темпи”, “За високий урожай”, «За 

комсомольський трудодень», «За плян більшовицької весни», «За 

більшовицькі колгоспи», «За ударне будівництво залізниці», «За Ради 

суцільної колективізації», «За радянський трактор». 

Характерною для цього періоду є поява великої кількості багатотиражок 

(військові, заводські, фабричні, радгоспні, МТС). 

Отже, досліджувані гемероніми неминуче позначилися на прагматиці 

номінативної діяльності: пропріатив став інструментом для спілкування з 

аудиторією, і фактором адресації, або «налаштуванням» адресата на 

необхідне сприйняття зазначеного гемеронімом продукту. Не можна не 

відмітити й тісний взаємовз’язок власних назв засобів масової інформаії з 

різними сферами соціального життя (ідеологічною, моральною, духовною). 

  



РОЗДІЛ 2. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА ДЕРИВАЦІЙНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ГЕМЕРОНІМІВ ІСТОРИЧНОЇ УМАНЩИНИ 

2.1. Мотиваційна класифікація назв засобів масової інформації 

На часі постає питання щодо мотиваційних особливостей гемеронімів 

історичної Уманщини, які досі досліджено ще не було. 

Проблема мотивації у лінгвістиці тривалий час перебувала в полі зору 

дослідників і розглядалася на межі словотворення й лінгвістичної семантики 

на базі значення й форми мовних одиниць [26, с. 35]. Тому за межами 

мотивованих слів залишилися метафорично, образно й асоціативно створені 

слова. На думку О. О. Селіванової, “декодування асоціативних дериватів у 

більшості випадків ускладнене, вони вимагають забезпечення контекстом і 

слугують скоріше засобом виразності, експресивності” [26, с. 54]. 

Гемероніми, які можна віднести до асоціативних дериватів (хоча наявні й 

номени семантичної деривації), всі мають мотив. 

Найдетальнішою із загальноприйнятих мотиваційних класифікацій 

власних назв у цьому аспекті є запропонована М. М. Торчинським, який 

розділив їх на три основні групи – власні назви з простою мотивацією, з 

комбінованою мотивацією та з невідомою мотивацією [33, с. 186 – 189]. 

Для досліджуваного гемеронімікону виявилися типовими ідеологічні, 

сутнісні, меморіальні, квалітативні, локативні різновиди мотивації з 

додатковою конотацією. 

До частотних гемеронімів історичної Уманщини відносимо ідеологічні 

оніми, пов’язані з філософськими, політичними, правовими, релігійними та 

мистецькими поглядами певної групи людей, наприклад: «Іскра» < 

пор. іскра – перша спільноруська політична марксистська нелегальна газета, 

створена В. І. Леніним у 1900 р., «Комуніст» < пор. комуніст – «прихильник 

комунізму» [СУМ, ІV, с. 254], «Тербоєць» < пор. боєць, територія – «про 

людину, що бореться за здійснення чого-небудь [СУМ, І, с. 211], 

«Кімовець» < пор. КІМ – «Комуністичний Інтернаціонал Молоді» [СУМ, ІV, 



с. 162], «Ударник»  < пор. ударник – «активний учасник соціалістичного 

змагання і руху за комуністичну працю, передовик» [СУМ, Х, с. 386].  

Як свідчить досліджуваний матеріал, у гемеронімному просторі 

історичної Уманщини досить активно функціонують сутнісні найменування, 

пов’язані з трансформованими одиничними апелятивами або 

словосполученнями, зміст яких безпосередньо репрезентує ті функції, про які 

повинен інформувати денотат [33, с. 188]: «Агротехніка» < 

пор. агротехніка – «система прийомів вирощування сільськогосподарських 

культур» [СУМ, І, с. 18], «Артилерист» < пор. артилерист – «той, хто 

служить в артилерії» [СУМ, І, с. 62], «Вести» < пор. вести (укр. вісті) – 

«українська російськомовна газета, яку поширюють переважно безкоштовно. 

Видання з проросійською позицією та антиукраїнською пропагандою», 

«Известия» < пор. известия – «радянська та російська суспільно-політична 

та ділова щоденна газета», «Мартен» < пор. мартен – «полуменева піч, де 

чавун і сталевий брухт переплавляють на сталь» [СУМ, ІV, с. 633], 

«Соцнаступ»  < пор. соціалістичний – «який відповідає принципам 

соціалізму» [СУМ, ІХ, с. 475], наступ – «інтенсивні дії для досягнення 

бажаних наслідків» [СУМ, V, с. 206], «Тракторист»  < пор. тракторист – 

«водій трактора» [СУМ, Х, с. 226], «Тривога»  < пор. тривога – «стан, що 

вимагає активних дій; загроза, небезпека» [СУМ, Х, с. 253], «Удар» < 

пор. удар – «стрімкий напад, атака» [СУМ, Х, с. 385], «Хлібозаготівля» < 

пор. хлібозаготівля – «планова заготівля державою хліба в зерні» [СУМ, ХІ, 

с. 81], «Шахтар» < пор. шахтар – «гірник, що працює в шахті» [СУМ, ХІ, 

с. 424]. 

Меморіальні оніми увічнюють пам’ять про видатних осіб чи події. Як 

бачимо, для цього типу пропріативів характерним є використання 

популярності певної особи для отримання особливої уваги до свого товару та 

підвищення його продажів за рахунок прихильників: «Ленінець» < 

пор. ленінець – «послідовник ленінізму, людина, віддана справі Леніна, 

справі Комуністичної партії» [СУМ, ІV, с. 476]. 



Власні назви з комбінованою мотивацією мають два чи  більше 

лексичних мотиватори, що можемо проілюструвати наступними прикладами: 

«Більшовицька правда», «Уманець на варті на Бабанщині», «Колгоспна 

правда на фінансовому фронті» та ін. 

Змішана мотивація базується на комбінації різних мотивів номінації, що 

спостерігалися в нашому дослідженні гемеронімів, причому мотиватори так 

тісно й суб’єктивно пов’язуються під час процесу номінації, що видається 

складним, інколи й проблематичним, їх точне встановлення. 

Для більшості гемеронімів-словосполучень властивою є інформативна 

функція, оскільки вони містять указівку на характер висвітлення подій. Якщо 

ж синтаксичний номен не лише деталізує об’єкт називання, а й передає 

позитивну конотацію, то власні назви мас-медіа виконують експресивну й 

естетичну функції. Найчастіше до складу таких номенів уходять лексеми з 

позитивними оцінними конотаціями на зразок “правда”, “голос”, “слово”, 

“зоря”, “зірка” тощо.  

Аналіз фактичного матеріалу дозволяє говорити про пріоритетну 

активність посесивно-сутнісних пропріативів («Більшовицька перебудова», 

«Бiльшовицька правда», «За більшовицькі жнива», «За більшовицькі 

колгоспи», «За радянський трактор», «За робітниче житло», «Колгоспна 

правда», «Колективна праця», «Комсомольська сторінка», «Кооперативне 

будівництво», «Леніновим шляхом / Ленінський шлях», «Радгоспна нива», 

«Селянська правда», «Соціалістичні лани», «Сталінський клич», «Сторінка 

молоді», «Трибуна сниваря», «Ударник радгоспу»).  

Значне місце у складі гемеронімів історичної Уманщини займають 

пропріативи з квалітативно-сутнісною мотивацією («Гартований молодняк», 

«За суцільну колетивізацію», «Літературна сторінка», «Молодий 

колгоспник», «Молодий колективіст», «Нове село», «Провідний голос», 

«Технічна сторінка»).  

Під час дослідження комбінованої мотивації фактичного матеріалу було 

виокремлено також локативно-сутнісні різновиди онімів. Такі лінгвоодиниці 



найчастіше є двокомпонентними сполученнями, де атрибутивний компонент 

виконує конкретизуючу функцію. Видається правильним віднести до них не 

тільки такі, що розкривають просторову характеристику саме цих видань, а й 

такі гемероніми, що мають мотивувальною базою назви історичних подій чи 

локацій («Більшовик Верхнячки», «Голос провинции», «Голос Умани», 

«Колгоспник Христинівщини», «Політвіддільська правда», «Уманець на 

варті», «Уманське слово», «Уманский листок об’явлений»). 

В окремий розряд виділяємо гемероніми з локативно-квалітативною 

мотивацією («Вільна Україна», «Рідна Умань») та подинокі моделі 

найменувань з рекламою закладеної позитивної оцінки діяльності 

видавництва («Навчімо грамоти неписьменного»). 

Отже, наведені дані дозволяють зробити наступні висновки щодо 

мотивації гемеронімів досліджуваної території. Власні назви засобів масової 

інформації є специфічним класом пропріативної лексики, домінувальною  

рисою яких є вплив на потенційного користувача. Задля досягнення такої 

мети номінатори користуються, між іншим, й мотиваційними особливостями 

гемеронімів, намагаючись створити в свідомості реципієнта відповідний 

образ завдяки потужним асоціаціям. Цілком логічним є той факт, що на 

першому місці за частотністю знаходяться ідеологічні та сутнісні оніми. 

Пропріативи з комбінованою мотивацією, які також виявилися частотними у 

нашій вибірці, суміщають два чи більше мотиви номінації, через що 

отримують збільшену сугестогенність.  

 

2.2. Структурні типи гемеронімів 

«Словотвірна класифікація власних назв ґрунтується на визначенні 

їхнього способу творення і є однією із найбільш поширених та лінгвістично 

опрацьованих, оскільки на дериваційні особливості онімів постійно звернена 

увага дослідників» [33, с. 358.]. 



У літературі з лексикології описана ціла низка різних словотвірних 

моделей. Так, І. В. Арнольд виділяє наступні «шляхи збагачення 

словникового складу мови»: 

1) морфологічний, який включає в себе афіксацію (деривацію), яка є 

«приєднанням до слова тих чи інших словотворчих елементів – афіксів»; 

словоскладання, яке є «об’єднанням двох чи більше основ в одне ціле»; 

чергування, що є «зміною фонетичного складу кореня»; скорочення, яке є 

«втратою одного чи декількох звуків» на початку (афереза), в середині 

(синкопа) чи в кінці (апокопа) слова; подвоєння, що є «повторенням основи»; 

перерозподіл, який є «переосмисленням морфологічного складу слова»; 

зворотній словотвір, який є «відкиданням … складу, який помилково 

вважається афіксом»; стягнення (контамінація), яке є об’єднанням початку 

одного слова з кінцем іншого;  

2) морфолого-синтаксичний, яким є конверсія – переведення слова в 

категорію інших частин мови «без додавання чи зміни будь-якої морфеми» 

[1, с. 101–186].  

Ще одним шляхом збагачення словникового складу мови можна назвати 

семантичний, який охоплює, за словами Д. Е. Розенталя, «створення у слова, 

окрім похідного значення, також нового, переносного значення». Сюди 

можна віднести метафору – «перенос назви одного об’єкта на інший на 

основі схожості будь-яких їх ознак», метонімію – «перенос назви одного 

об’єкта на інший за їх суміжністю» та синекдоху – «перенос назви об’єкта на 

його складову та навпаки». Також до цієї групи належать такі зміни 

лексичного значення як його звуження та розширення – «збільшення [чи 

зменшення] семантичного об’єму слова» [9, с. 26–28], а також піднесення та 

приниження, поліпшення чи погіршення конотативного відтінку слова [13, 

с. 31]. 

Проте не всі словотвірні моделі, які використовуються для створення 

апелятивів, є уживаними для створення онімів, так само як не всі словотвірні 

моделі, які використовуються для створення онімів, є продуктивними для 



створення апелятивів. В ономастичній літературі багато уваги приділялось 

словотвору онімів і специфічним для них шляхам утворення. Так, 

Н. В. Подольська виділяє наступні шляхи утворення первинних (ті, що були 

утворені «безпосередньо від апелятива і мають ідентичну апелятиву форму») 

і вторинних (тих, яких було «утворено від іншої, первинної чи непервинної 

назви») онімів чи онімічні словотвірні моделі: афіксація – «процес утворення 

пропріативів з апелятивної лексеми чи основи за допомогою службових 

морфем», складання – «процес утворення власних назв у формі композита» 

(власна назва, яка складається з двох кореневих морфем, з єднальною 

голосною чи без неї), співположення – процес утворення юкстапозитивного 

імені (власне найменування, яке виникло за допомогою розташування поряд 

двох чи більше слів), плюралізація – утворення , основною і єдиною формою 

яких є множина (та зворотній їй процес – сингуляризація), абревіація – 

утворення онімів шляхом «об’єднання початкових, довільно взятих частин 

апелятивного чи онімічного словосполучення чи окремих імен», усічення – 

«процес зміни ВН, який є відпаданням морфеми чи звука» та контракція 

(стягнення) – процес випадання серединних елементів пропріативів [24, с. 26-

155]. 

«На основі аналізу наукових праць можна визначити два основні 

словотвірні типи власних назв – морфологічний і лексико-семантичний, які, у 

свою чергу, поділяються на низку видів та підвидів» [33, с. 376], оскільки, 

«незалежно від рівня розвитку дериватології, завжди можна визначити, чи 

похідне слово утворене за допомогою словотвірного форманта, шляхом 

певної трансформації твірної основи (морфологічний спосіб творення), чи 

шляхом набуття нового значення, без зміни структури твірного слова 

(лексико-семантичний спосіб творення) [33, с. 393]. 

Взагалі в ономастиці деривація різних типів пропріативів не 

відзначається значним переважанням одного зі способів над іншим. Однак 

серед власних назв засобів масової комунікації засвідчено цілковите 

домінування лексико-семантичного словотворення над морфологічним. 



Так, серед 128 номінацій лише 10 (5,6 %) можна кваліфікувати, причому 

досить умовно, як суфіксальні деривати або абревіатури. Натомість усі інші 

оніми утворені шляхом власне семантизації (70,8 %) або синтаксичним 

способом (23,6 %). Плюралізація й акцентуація серед таких номінацій не 

представлені. 

«Власне семантизація як процес переходу слів у певні розряди власних 

назв без будь-якої зміни їхньої граматичної структури та звучання багатьма 

ономастами членується, по-перше, на онімізацію і трансонімізацію» [33, 

с. 377]. 

Онімізуються іменники, які можна поділити на низку підгруп з різною 

продуктивністю. 

Найбільш часто фіксуються найменування засобів масової інформації, 

похідні від назв професій (35, або 30 %), причому частина таких номінацій 

побутує у лексиконі сьогодення: «Артилерист», «Колгоспник», 

«Тракторист», «Залізничник», «Шахтар».  

Не менш продуктивною виявилася модель найменувань засобів мас-

медіа з ідеологічним (у ті часи – комуністичним) підтекстом: «Більшовик», 

«Кімовець», «Комсомолець». 

Серед морфологічних способів творення гемеронімов використувуються 

складання (слово- та основоскладання) й абревіація. Ця тенденція має своє 

логічне обгрунтування. З одного боку, спосіб забезпечує створення 

інформативних імен, які досить повно характеризують об’єкт номінації, з 

іншого боку, спосіб дає потенційні можливості для вільного поєднання в 

одній конструкції зовсім різних компонентів і тим самим забезпечує 

похідному гемероніму оригинальність. 

Наведемо різновиди способу складання: 

 складання коренів за допомогою сполучних голосних: 

«Хлібозаготівля» та ін.; 

 з’єднання основ без допомоги сполучних голосних: «Комсомолець-

ударник», «Ударник-свиновод»; 



 складання скороченої та повною основи: «Агросторінка», 

«Агротехсторінка», «Медико-санітарний бюлетень», «Соцнаступ», 

«Агротехніка», «Тербоєць. 

Літерні або звукові абревіатури використовуються у творенні  

гемеронімов рідко, оскільки дізнатися специфіку періодичного видання по 

такій назві, як правило, важко або неможливо. Однак спроби апробувати ці 

словотвірні можливості спостерігалися і у колишньому медіа-просторі 

Уманщини. Втім, вони ще раз підпідтверджують наявність досить високих 

ризиків для помилкової інтерпретації та створення у читача ефекту 

«обманутого очікування» («Кімовець» < пор. КІМ – Комуністичний 

Інтернаціонал Молоді. Молодіжна секція Комінтерну (1919 – 1943)). 

Помітне місце серед гемеронімів досліджуваної місцевості займають  

багатослівні назви, тобто у формі словосполучень, а іноді й речень. 

І. Крюкова утворення пропріативів на основі вільних сполучень слів 

відносить до лексико-синтаксичного способу [15, с. 41, 43], вважаючи, що 

вони часто подібні до звичайних словосполучень і «відрізняються від 

апелятивних сполучень лише за функцією: виділяють індивідуальний об’єкт 

з ряду однорідних [15, с. 21]. Не можна не погодитися з думкою 

Ф. Алістанової, що багатослівні найменування надають більші можливості 

для характеристики об’єкта номінації як з боку емоційного впливу на 

споживача, так і з боку раціональної мотивації, хоч і програють однослівним 

у компактності форми [1, с. 115]. 

Серед синтаксичних номенів виділяємо двокомпонентні моделі на 

кшталт: 

 «прикметник + іменник» (31 назва, або 26,4 %): «Більшовицька 

правда», «Більшовицька перебудова», «Вільна Україна», «Гартований 

молодняк», «Колгоспна правда», «Колективна праця», «Комсомольська 

сторінка», «Кооперативне будівництво», «Ленінський шлях» / «Леніновим 

шляхом», «Літературна сторінка», «Молодий ударник», «Молодий 

пролетар», «Молодий колективіст», «Молодий колгоспник», «Нове село», 



«Політвіддільська правда», «Провинциальный голос», «Провідний голос», 

«Пролетарська правда», «Радгоспна нива», «Радянське життя», «Радянське 

село», «Селянська правда», «Сільська біднота», «Соціалістичні лани», 

«Сталінський клич», «Технічна сторінка», «Червона зоря». Окремо 

акцентуємо увагу на групі назв, яка містять вказівку на місце локалізації: 

«Уманське слово», «Христинівський залізничник» (газети виходили друком у 

містах Умань і Христинівка Черкаської області); 

 «іменник у Н.в. + іменник у Р. в.» (16 назв, або 13,6 %): «Більшовик 

Верхнячки», «Голос провинции», «Голос Умани», «Колгоспник Бабанщини», 

«Колгоспник Христинівщини», «Комсомолець Звенигородщини», 

«Комсомолець Кам’янеччини», «Кузня освіти», «Сторінка агротехніки», 

«Сторінка молоді», «Трибуна свинаря», «Ударник Лисянщини», «Ударник 

радгоспу», «Шлях колгоспника», «Шлях колгоспника», «Штурмовик 

хлібозаготівлі». Одиничними зразками представлено підрядні 

словосполучення «іменник у Н. в. + іменник у Н. в. (без сполучника та зі 

сполучником і)» («Союз. Умань», «Жизнь и исскуство»,) та «іменник у Н.в. + 

іменник у М. в.» («Уманець на варті»). 

Багатокомпонентні номінації засобів масової інформації досить 

різнопланові за структурою, складом, семантикою твірних основ і 

мотиваційними особливостями. В усіх онімах до їх складу входять іменники і 

прикметники у різних поєднаннях:  

 «прикметник + іменник + іменник» («Колг. правда на селі», 

«Робітнича Газета Пролетар», «Соціялістичний наступ у колгоспі 

ім. Ворошилова», «Уманский листок об’явлений»);  

 «іменник + прикметник + іменник» («Ударник червоних ланів»); 

  «іменник + іменник + іменник» («Буксир Київщини на Бабанщині», 

«Колгоспник Христинівки на сівбі», «Уманець на варті на Бабанщині»);  

 «іменник + ергонім» («Бюлетень райфінвідділу та 

райспоживспілки», «Сторінка Робітничо-селянської інспекції»). 



Структурна характеристика власних назв друкованих видань історичної 

Уманщини засвідчила перевагу багатокомпонентних синтаксем зі значенням 

«мета дії» (15 гемеронімів, 12,8 %), зокрема: «За більшовицькі жнива», «За 

більшовицькі колгоспи», «За більшовицькі темпи», «За більшовицьку 

роботу», «За високий урожай», «За комсомольський трудодень», «За 

перебудову кооперації і держторгівлі», «За плян більшовицької весни», «За 

Ради суцільної колективізації», «За радянський трактор», «За робітниче 

житло», «За суцільну колективізацію», «За соціялістичний наступ», «За 

ударне будівництво залізниці», «За ударну Раду». Варто зазначити, що така 

модель найменування друкованого видання використовувалася з метою 

агітації та пропаганди більшовизму, ідеологічного компартійного диктату в 

усіх сферах життя й набула поширення з 1918 року. 

Отже, гемероніми – це особливий тип власних назв, специфікою 

творення яких є штучна номінація, підпорядкована їхній основній функції – 

упливати на адресата. Можемо констатувати, що для гемеронімікону 

історичної Уманщини властивими є різні типи номінації: лексико- 

семантичний, словотвірний, синтаксичний, що мають неоднакову 

продуктивність. Переважають пропріативи, утворені лексико-синтаксичним 

способом на основі онімізації. Загалом гемеронімна лексика обстеженого 

регіону має спільні ознаки, властиві цьому класу онімів. 

 



ВИСНОВКИ 

Від часу свого зародження засоби масової інформації завжди були 

вагомим чинником суспільного життя історичної Уманщини. 

Проаналізувавши наявні розробки учених, дійшли висновку, що нині 

дослідженими є лише окремі сектори ідеонімів, інші ж, зокрема гемероніми, 

залишались поза увагою науковців. Здебільшого аналізувалися історичні 

аспекти функціонування газет, часописів, контент, тематичний діапазон 

публікацій тощо. Тому вивчення особливостей процесу номінації в системі 

засобів мас-медіа історичної Уманщини є актуальним питанням, а наявний 

фактичний матеріал вимагав узагальнення та інтерпретації. 

На мікролінгвістичному етапі дослідження було систематизовано й 

класифіковано зібраний матеріал, з’ясовано природу гемеронімів, а також 

встановлено шляхи їх походження завдяки онімізації апелятивів та 

трансонімізації власних назв, для чого було виокремлено донорські сфери 

трансонімізованих пропріативів. На цьому етапі було встановлено 

мотиваційну класифікацію власних найменувань засобів масової інформації 

за традиційною ономастичною методикою, наслідуючи розробкам 

О. В. Суперанської, Н. В. Подольської, М. М. Торчинського. Також 

проведено дослідження структурної організації гемеронімів, зокрема 

пресонімів, з урахуванням превалюючих словотвірних моделей. 

Важливою рисою гемеронімії досліджуваної території є 

інформативність, адже представники влади прагнули встановити контроль 

над періодикою і повідомляли лише ту інформацію, яку вважали потрібною. 

За структурно-семантичними особливостями переважають гемероніми з 

прозорою семантикою (відомості про соціальні та політичні процеси, 

тоталітарну пропаганду, окремі авторські погляди та переконання тощо). 

Статистичні характеристики назв засобів інформації історичної 

Уманщини засвідчують, що в різних співвідношеннях у регіоні представлені 

пропріативи з ідеологічною, сутнісною, меморіальною, квалітативною, 

локативною різновидами мотивації. Домінувальними є ідеологічні 



найменування (45,4 %: «Більшовицька правда», «Комуніст», «Комсомольська 

сторінка»). Виявлено продуктивність сутнісних номінацій, як результат 

власне семантизації (21,3 %: «Тривога», «Удар», «Ударник», 

«Хлібозаготівля»). До спорадичних відносимо меморіальні пропріативи з 

прозорою мотивацією, оскільки діють однакові стереотипи сприйняття 

тоталітарного режиму радянської влади (13,3 %: «Ленінець»).  

Найбільш широко представлені в уже досліджуваному матеріалі 

пропріативи, отримані за допомогою синтаксичного способу. У його руслі, як 

правило, переважають апелятиви (одиничні або поєднані з іншими 

іменниками чи прикметниками): «Колгоспник Христинівки на сівбі», 

«Молодий колективіст», «Ударник червоних ланів».  

Дослідивши пропріативні одиниці засобів мас-медіа, можемо зробити 

висновок, що гемероніми здатні створювати асоціації з місцем локації, 

виконувати прагматичну функцію, вказувати на зміни у суспільстві й 

безпосередньо залежати від чинної влади. 

У подальших розвідках планується провести аналіз мотиваційної 

структури пресонімів та електронімів історичної Уманщинии з 1950 року й 

до сьогодення – з їх структурною та денотатно-номінативною 

класифікаціями – з метою висвітлення загальних тенденцій регіонального 

гемеронімотворення. 
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67. «Провинциальный голос». Ежедн. Умань / Киевск. губ. /. Годы изд. 

1911-1914. Ред.-изд. А. Н. Гольдштейн. Газ. було припинено на весь час 

війського стану; передплатникам розсилалася газ. «Отклики провинции». У 

1913-1914 рр. при газеті видавались «Телеграммы газ. «Провинциальный 
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87. «Технічна сторінка»  
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90. «Тривога». 

91. «Удар» (Мс.).  
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95.  «Ударник радгоспу». 

96. «Ударник-свиновод». 

97. «Ударник червоних ланів». 

98.  «Уманець на варті». 

99. «Уманець на варті на Бабанщині». 

100.  «Уманське слово». Ежедн. Умань / Киевск. губ. /. Годы изд. 1917. 

101.  «Уманський голос» (Газета виходила в Умані у 1941–1943 рр. 

двічі на тиждень. Редактори: О. Маєвський, заступник редактора Ю. Римар, 

М. Терлецький (послідовно). Обсяг газети – 4 сторінки. Газета має додаток 
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102. «Уманский листок об’явлений». Ежедн. Умань / Киевск. губ./. 
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107. «Штурмовик хлібозаготівлі». Листівка (Мс.).  

108. «Червона зоря» (Ум.), 1919. 


