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ПРОБЛЕМИ НАРОДЖЕННЯ ТА АДАПТАЦІЇ ЛЕКСИЧНИХ 

НОВОУТВОРЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

У статті розглядаються особливості появи та функціонування 

неологізмів в українській мові,  загальні суспільні та культурні тенденції, які 

супроводжують появу нових слів в сучасному зрізі. 
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Лексика є активним елементом мови, який швидко реагує на суспільні 

процеси, віддзеркалює їх. Саме у лексико-семантичному полі мови 

відбуваються найбільші зміни – слова з’являються, живуть та відходять у 

минуле. Нині нашу мову супроводжують стрімкі лексичні зміни, що 

пов’язані з розвитком телекомунікаційних технологій.  Саме тоді, коли не 

вистачає слів, народжуються нові слова – неологізми, новоутворення.  

     Питання появи та класифікації неологізмів завжди хвилювало 

мовознавців. Стилістичні функції неологізмів досліджували І. Білодід,         

А. Коваль, О. Пономарів, Л. Кравець. 

     Метою нашої статті є розглянути загальні суспільні та культурні 

тенденції, які супроводжують появу нових слів в українській мові.  

     Неологізми у мові з’являються двома шляхами – появою оказіоналізмів та  

запозиченнями з інших мов. Колись усі слова пройшли шлях неологізмів, 

виникаючи від необхідності номінації. 



      Оказіоналізми сприймаються нині як індивідуально-авторські неологізми, 

які так і залишаються у художньому творі. Звичайно, що специфічні 

неологізми, які виникають за необхідності створити новий художній образ, 

підкреслити його, мабуть, не стануть загальновживаними. Та вони не цього і 

створювались. Такими можна назвати неологізми Павла Тичини 

„яблуневоцвітно”, „веснів”, „русодівчина”. Та проте згадаймо, що літературна 

мова своїми нормами, і лексичними в тому числі, багато в чому завдячує 

саме художній літературі. Не дивно, що велика частина авторських 

неологізмів, які сприймаються сьогодні як споконвічні українські слова, 

виникла саме у 19 столітті, коли літературна мова проходить шлях активного 

формування. До активного словника нації завдяки мовотворенню                   

Т. Шевченка увійшли слова „високочолий”, „вогняний”, „знищити”, 

„мордуватися”, Леся Українка внесла слова „провесна”, „промінь”, а її мати 

Олена Пчілка дала нам назву „мистецтво”. Загальновідомим є внесок у 

лексику 19 століття Михайла Старицького. Важко уявити, що слова 

„незагойний”, „мрія”, „завзяття”, „байдужість”, „темрява”, 

„привабливий”, „потужний”, „нестяма” і багато інших з’явились саме 

завдяки авторському втручанню. Нові слова прийшли з появою творчості 

Марка Вовчка, Г. Квітки-Основяненка, П. Куліша, І.Франка. 

   Авторські неологізми активно утворювались і пізніше, особливо 

письменниками-модерністами (М. Семенко – „мертвопетлює”, Валер’ян 

Поліщук – „мовчаль”). Але вони у більшості своїй не стали активно 

вживаними. 

    Сучасний світ приносить нам нові поняття кожної хвилини. І так само 

швидко народжуються у ньому нові слова. Нині важко навіть визначити, яке 

слово є неологізмом. Адже неологізм не завжди встигає бути записаним у 

словнику. Так, слово „презентація” з’явилось у нашій мові десь наприкінці 

90-х років 20 століття, на момент його фіксування у словнику іншомовних 

слів воно давно вже подолало бар’єр пасивності у вжитку. Помилково можна 



також вважати слово неологізмом, якщо воно увійшло в індивідуальну 

лексичну систему мовця як нове, але не тому, що недавно з’явилось у мові, а 

тому, що мовець його просто не знав. Це часто стосується іншомовної 

термінології. 

      Завантаження сучасної лексики неологізмами фіксується у різних видах 

пасивної лексики – це нова професійна термінологія, молодіжний жаргон, 

професіоналізми, пов’язані з мультимедійними та телекомунікаційними 

технологіями. Особливо вражає поява нових жаргонізмів: „френдитися”, 

„юзати”, „коннектитися”. Іхнє походження – використання видозміненої 

іншомовної термінології в соціальних мережах. 

     Активна поява неологізмів запозиченого походження нині хвилює не 

лише мовознавців. У діловодстві відоме правило щодо обмеження вживання 

слів іншомовного походження та заміні їх при можливості українським 

відповідником. Та чи завжди це можливо? Навіть якщо замінити іншомовні 

слова існуючими українськими відповідниками, то залишиться безліч слів, 

які їх не мають. Деякі носії мови пропонують вигадати нові слова для їх 

заміни. Так, українська інтернет-спільнота активно обговорює словник Юрка 

Зеленого, який пропонує свої неологізми, а також залучає співвітчизників до 

їх створення. У словнику ми читаємо: всемережжя – інтернет, оголошення – 

акредитація, новинар – журналіст, іменка – сайт тощо. Деякі слова утворені 

подібно до існуючих в українській мові, деякі пропонується повернути із 

застарілих (музичний альбом – „пісенник”). Звичайно, більшість слів зі 

словника не перейдуть у активний вжиток і залишаться у вигляді цікавої 

мовної гри. Та і явище такого крайнього ставлення до іншомовних слів 

відоме ще з 20-х років 20 століття. Але деякі слова обов’язково увійдуть у 

наше життя. Якщо уважно прислухатись до викладу новин, то замість 

„аеродром” почуєте слово „летовище”. Разом з тим слід пам’ятати, що мова і 

її лексика особливо, організм самодостатній і ніякі намагання не гарантують 

залучення слова до активного вжитку. З появою комп’ютерних технологій в 



була вигадана абревіатура ЕОМ (електронна обчислювальна машина), вона 

використовувалась в ЗМІ, наукових виданнях, усіх підручниках. Разом з тим 

нині спостерігаємо активне вживання слова „комп’ютер”, а незручна 

абревіатура пішла в минуле.  

        Отже, поява неологізмів у мові – це ознака її позитивного розвитку. 

Новоутворені слова мають сприйматися, як звичайне мовне явище – вони є 

невід’ємною об’єктивною частиною мовної культури, а їх правильне 

вживання є важливим завданням кожного з носіїв мови. 

 


