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Альона Кабалюк 

НЕОЛОГІЗМИ В МОВІ ГАЗЕТ ВІННИЧЧИНИ 

Засоби масової інформації – потужна сила впливу на свідомість людей, засіб 

швидкого повідомлення про події з різних частин світу, ефективний засіб впливу 

на емоції людини. У міру розширення технічних можливостей їхня роль зростає, 

а за емоційним впливом на почуття й свідомість людей мас-медіа залишаються 

поки неперевершеними й збирають велику аудиторію.   

Мова сучасних українських засобів масової інформації привертає до себе 

увагу багатьох лінгвістів. Це – могутнє джерело для дослідження новітніх 

тенденцій у розвитку сучасної літературної мови. Одним із найпомітніших 

процесів, що відбуваються в нашій мові сьогодні, є процес активного поповнення 

її лексики. Ось чому мова засобів масової інформації, зокрема неологізми та їхнє 

функціонування в ЗМІ, – важлива й актуальна проблема сучасних досліджень.  

Уся пізнавальна діяльність людства, його досвід у зовнішньому світі 

безмежні, тому кількість нових найменувань для об’єктів реальної дійсності 

збільшується нескінченно. Нерозривний зв’язок мови й суспільства найбільш 

чітко простежується в словниковому складі мови, який безпосередньо реагує на 

суспільні процеси та явища [8, с. 58].  

Новотвори як результат внутрішньомовних процесів мають у потоці нової 

лексики більшу питому вагу, аніж нові запозичення, особливо результати різних 

способів морфологічного словотворення: складання слів та основ, афіксація 

(суфіксація та префіксація), а також безафіксні деривати [4, с. 111].  

Найновіші дослідження інноваційних одиниць у сучасній українській мові 

містять праці Л. Кислюк, Є. Карпіловської, О. Стишова, О. Тараненка [1; 3; 6; 7], 

кандидатські дисертації Л. Пашинської («Фразеологічні неологізми в сучасному 

українському мас-медійному дискурсі», 2011), М. Бойчук («Неологізми в 

заголовках інтернет-видань: структурносемантичний та функціонально-

стилістичний аспекти», 2013) та інші.  



Тема статті є актуальною, адже значна частина неологізмів може перейти до 

щоденного вжитку, тому виникає потреба їх комплексного й ґрунтовного 

дослідження.   

До основних чинників, що сприяють витворенню нових найменувань 

належать:   

1) вихід ЗМІ з-під цензури, їхня ідеологічна нерегламентованість, розкутість;  

2) вільний пошук журналістами нових експресивних засобів вираження на тлі 

стандарту та кліше;   

3) із проголошенням Української державності посилення уваги авторів до 

питомих джерел української національної мови. В умовах активної російсько-

української мовної інтерференції діє виразна тенденція використовувати форми 

вислову, які стоять далі від російських відповідників [6, с. 3].  

Неологізми, виявленні в періодичних виданнях м. Вінниця та Вінницької 

обл., можна поділити на такі тематичні групи:  

1) лексеми на позначення осіб, явищ та процесів, пов’язаних з подіями в 

Україні: айдарівці («33 канал», 15.03.2015), АТОшники («Жмерин. газ.», 

24.04.2016), Євромайдан («33 канал», 15.03.2015), євромайданівець («33 канал», 

15.03.2015), самооборонівці («20 хвилин», 17.12.2016), автомайдан 

(«Вінниччина», 19.09.2016), антимайдан («33 канал», 30.10.2016), тітушка 

(«Вінниччина», 30.02.2015), беркутівець («20 хвилин», 17.12.2016);  

2) номінація людей за родом діяльності та занять: селебретіс («Вінниц. газ.», 

24.07.2015), хакер («Жмерин. газ.», 28.05.2016), кіберзлочинець («33 канал», 

15.03.2015), піар-менеджер («Вінниц. газ.», 24.07.2015), можновладець 

(«Жмерин. газ.», 24.04.2016);  

3) слова, що позначають реалії зі сфери торгівлі, промисловості та 

обслуговування: податківець («33 канал», 15.03.2015), кредитор («Жмерин. газ.», 

24.04.2016), трастовик («Вінниччина», 19.09.2016), шопінг («33 канал», 15. 03. 

2016);  

4) слова, пов’язані з розвитком технологій та науково-технічним прогресом: 

селфі («20 хвилин», 17.12.2016), Інтернет-банк («33 канал», 15.03.2016), 

електронка («20 хвилин», 17.12.2016), ековідео («33 канал», 15.03.2016);  



5) номінація понять зі сфери медицини: батокс («33 канал», 30.10.2016), 

філери («33 канал», 30.10.2016).  

Найбільша кількість неологізмів виникла як реакція на події, що відбувалися 

в Україні з 2013 р. Таке явище є цілком закономірним, адже за короткий період 

з’явилось чимало нових понять, які потребували номінування: Євромайдан («33 

канал», 15.03.2015), євромайданівець («33 канал», 15.03.2015) і т. і.   

Останні кілька років у житті України позначені помітним напруженням у 

взаєминах українських громадян із владою, правоохоронними органами тощо. 

Почастішали масові акції протесту, інші форми вияву невдоволення суспільно-

політичним життям у державі, неналежним соціальним захистом населення, 

корумпованістю більшості сфер людської діяльності. Цілком закономірно, що 

названі причини зумовлюють і виникнення значної частини неологічної лексики, 

переважно негативного забарвлення, вигаданої невдоволеними індивідами для 

посилення емоційного впливу на інших людей та для вираження власного 

ставлення до того, що відбувається в країні. Велика роль в утворенні таких 

неологізмів належить, безперечно, ЗМІ, які змушені першими реагувати на будь-

які зміни в суспільстві [8, с. 58].  

Лексична система мови засобів масової інформації – найдинамічніша система 

сучасної української літературної мови. Загальновідомо, що у сфері ЗМІ 

найрізноманітніше та найсильніше виявляються процеси, які характеризують 

саме життя мовного організму; тут найбільше зосереджені інновації. І це 

природно, адже однією з основних функцій засобів масової інформації є 

інформативність, новизна [5, с. 335].  

Неологізми у вінницьких засобах масової інформації відрізняються 

особливістю структурної побудови. З-поміж них виокремлюємо:  

1) слова з префіксом де-, які виражають здебільшого негативне значення: 

деактивація (33 канал, 15.03.2015), дезінформація (20 хвилин, 17.12.2016);  

2) лексеми із суфіксами -аці(я), -изаці(я): індексація (Вінниччина, 

19.09.2016), девальвація (Вінниччина, 19.09.2016), доларизація (33 канал, 15. 03. 

2015);  



3) префіксальні утворення: суперреформа (20 хвилин, 17.12.2016), ексуказ 

(Вінниччина, 19.09.2016);  

4) слова, утворені способом складання: арт-кафе (33 канал, 15. 03. 2015), 

високоліквідність (Вінниччина, 19.09.2016).   

Значна частина лексичних інновацій усе ще залишається не асимільованою й 

не зафіксованою лексикографічною практикою. Відповідно читач змушений 

звертатися до словників та енциклопедій, розміщених у мережі. Також 

спостерігається тенденція до набуття запозиченими лексемами нових значень і з 

огляду на це перехід в інші тематичні групи [2, с. 72].  

Поява в сучасній українській мові значної кількості лексичних новотворів – 

цілком закономірне явище. Будь-який семантичний неологізм, як і неологізм 

узагалі, на момент свого виникнення є оказіональним, продуктом індивідуально-

авторської мовотворчості, що з’явився  в умовах конкретної ситуації. Подальша 

доля неологізму залежить від прийняття / неприйняття його носіями мови. Сфера 

сучасних українських періодичних видань засвідчує: мова живе, еволюціонує, і 

завдання небайдужих до її долі журналістів дбати, щоб мова залишалася собою, 

зберігала свої генетико-типологічні риси [4, с. 117].  

Отже, кількість неологізмів тільки в періодиці (вона переважно і є матеріалом 

для їх фіксації) досягає протягом року десятків тисяч (не всі, звичайно, 

залишаються в мові). Переважна більшість неологізмів (до 90 %) – це терміни. 

Неологізми ряду мов фіксують й досліджують у центрах неології. Існують 

словники нових слів і значень [2, с. 74]. 
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