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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Газетний текст – одне з джерел функціонування літературної мови. 
Мова газети – своєрідний індикатор мовного розвитку суспільства, 
віддзеркалення новітнього українського лексикону. 

Сучасні засоби масової інформації – інтернет, телебачення, радіо – 
нерідко випереджають пресу  пошуках вдалого контенту, тому друковані 
видання, маючи достойних конкурентів, борються за гідне місце в 
інформаційному просторі, відходять від застарілих стереотипів, вносять 
новий живий струмінь у мову публікацій.  

Сучасний газетний текст нейтралізував традиційні газетні стандарти, 
усунув стилістичні та лексичні обмеження. Публіцистика сьогодення 
відчуває гостру потребу в нових експресивних засобах. Емоційно-
експресивного забарвлення газетним матеріалам надають вдало підібрані 
слова та вислови, серед яких помітне місце посідає термінолексика як 
невід’ємний складник мови сучасної преси. 

Текст газети привернув увагу дослідників ще на початку ХХ століття. 
Саме тоді з’явилися праці, в яких автори відзначали вади газетної мови, 
пропонували шляхи їх усунення. Досліджували мову газет з позицій мовної 
норми М. Гладкий, Б. Грінченко, М. Жученко, О. Маковей, І. Нечуй-
Левицький, І. Огієнко, О. Пчілка, М. Сулима, І. Франко та ін. 

Як об’єкт лінгвістичного аналізу текст газети перебуває в центрі уваги 
вчених з 50-х років минулого століття. Мову української преси досліджували 
в різних аспектах: історичному (М. Жовтобрюх, В. Жугай, Ю. Шевельов); 
стилістичному (Д. Баранник, С. Єрмоленко, В. Ільченко, Б. Коваленко, 
А. Коваль, Г. Колесник, М. Пилинський, О. Пономарів, Г. Шаповалова та ін.); 
структурному (А. Мамалига, В. Різун, М. Феллер та ін.); прагматичному 
(В. Бадрак, В. Власенко, Л. Городенко, О. Дмитрук, М. Лозинський, 
Б. Потятиник, М. Яцимірська та ін.); соціокультурному (О. Сербенська та ін.). 

Сьогодні актуальними є лінгвокультурологічні, соціо-, психо-, 
прагмалінгвістичні, когнітивні напрями аналізу мови публіцистики. 
Аналізують також: динамічні лексико-семантичні процеси (С. Єрмоленко, 
А. Капуш, Л. Кислюк, Н. Клименко, Т. Коць, К. Ленець, Н. Линник, А. Нелюба, 
В. О. Стишов, О. Тараненко, А. Таран, Л. Туровська, І. Холявко, Л. Шевченко, 
Н. Яценко та ін.); процеси неологізації (Л. Даниленко, Д. Мазурик, О. Стишов, 
Г. Чорновол тощо); функціонування й освоєння запозичень (Л. Архипенко, 
Т. Коць, Т. Лелека, Н. Попова, О. Тодор, Н. Фіголь, Г. Чорновол, 
Г. Шаповалова, П. Шекера та ін.); процеси семантичної трансформації 
(Т. Весна, Х. Дацишин, Т. Космеда та ін.). 

Організація тексту газети зумовлена особливостями публіцистичного 
стилю, основне призначення якого інформувати реципієнта, формувати 
суспільну думку. Для цього ЗМІ мобілізують усі мовні ресурси. Вибір 
мовних засобів часто зумовлений їхніми оцінними характеристиками, 
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можливостями переконливо й ефектно впливати на читацьку аудиторію. 
Сьогодні до таких засобів належить і термінолексика. 

Термінолексику в науці асоціюють з термінологією, уживаючи 
поняття термінологія і термінна лексика як взаємозамінні одиниці. Однак 
термін термінолексика сьогодні значно розширив свій зміст і межі. Термінна 
лексика стала одним із засобів оновлення, осучаснення мови газети. У такому 
ракурсі вона ще не була об’єктом комплексного лінгвістичного дослідження. 
Функціонування термінної лексики в мові преси початку ХХІ ст., її динаміка, 
особливості семантичних трансформацій залишаються ще маловивченими, 
що й визначає актуальність дисертаційної роботи.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 
дисертації відповідає комплексній науковій темі кафедри українського 
прикладного мовознавства ЛНУ імені Івана Франка “Комунікативно-
прагматичні та лінгводидактичні аспекти дослідження української мови в 
діахронії та синхронії на різних етапах її розвитку” (реєстраційний номер 
0115U003719). Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради 
Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол 
№ 32/9 від 30 вересня 2014 року). 

Мета дисертаційної роботи – на матеріалі української преси початку 
ХХІ ст. виявити термінолексику різних галузей знання, з’ясувати особливості 
її функціонування в мові публікацій суспільно-політичного спрямування, 
охарактеризувати фахові лексеми з позицій оновлення, осучаснення 
газетного тексту. 

Досягнення визначеної мети передбачає виконання конкретних 
завдань: 

1) окреслити характерні ознаки газетного тексту, його основні завдання; 
2) з’ясувати поняття термінолексика, зміст і обсяг якого сьогодні 

значно розширився;  
3) простежити вживання термінолексем у газетних публікаціях 

суспільно-політичного змісту та з’ясувати їхню функцію; 
4) показати динаміку лексико-семантичних процесів у термінній 

лексиці, житій у прямому значенні (актуалізація, актив ація, денотативно-
конотативна переорієнтаці , пасивізація, окнижнення й орозмовлення); 

5) виокремити тематичні та лексико-семантичні групи термінної 
лексики, житої переносному значенні на шпальтах газет перших 
десятиліть ХХІ ст.; 

6) охарактеризувати детермінізацію лексики в суспільно-політичному 
контексті (процеси метафоризації, метонімізації); 

7) визначити особливості морфологічного вираження термінолексем, 
виявлених у газетних публікаціях;  

8) розглянути мовотворчі процеси оновлення газетного лексикону 
(термінологічні неологізми, оказіональна лексика, мовна гра на основі 
термінних одиниць, професійної лексики, номенів). 
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Об’єкт дослідження – термінолексика різних галузей знання в мові 
сучасних газетних публікацій суспільно-політичного спрямування. 

Предмет дослідження – специфіка семантичних модифікацій 
термінолексем у мові публіцистики; тематичні та лексико-семантичні групи 
модифікованої термінної лексики, її функції у сучасному газетному тексті; 
авторські новації на основі термінного матеріалу в текстах суспільно-
політичного змісту. 

Джерельною базою дисертації є україномовні тексти газет 
всеукраїнського, регіонального та місцевого масштабу суспільно-політичної 
тематики – друковані та інтернет-видання (за період 2014-2018 рр.): щоденні 
газети – “Газета по-українськи” (Г. у.), “День” (Д), “Україна молода” (У. м.); 
щотижневі видання – газети “Дзеркало тижня” (Д. т.), “Високий Замок” (В. З.), 
“Голос України” (Г. У.), “Урядовий кур’єр” (У. к.); регіональні тижневики –
“Рівне вечірнє” (Р. в.), “Скриня” (Скриня); інформаційні інтернет-видання 
України – “Газета.ua” (Г); “Українська правда” (У. п.). Загальна кількість 
проаналізованих одиниць термінної лексики становить 2 755. 

Методи дослідження. Для інтерпретації мовних явищ, систематизації 
зібраного матеріалу застосовано описовий метод, у межах якого використано 
прийоми класифікаційно-таксономічного аналізу для визначення тематичних, 
лексико-семантичних груп термінолексики. Комплекс функціонально-
стилістичних методів уможливив пояснення екстра- й інтралінгвальних 
зумовленостей функціонування термінної лексики в газетному тексті. Для 
простеження специфічних особливостей термінолексики в газетному тексті 
слугував контекстно-семантичний аналіз, що дозволив відобразити текстове 
оточення термінолексем, точно визначити значення новотворів; метод 
компонентного аналізу використано з метою аналізу семантичних видозмін 
термінолексем та встановлення лексико-семантичних відношень; залучено 
аналіз словникових дефініцій з використанням деяких прийомів зіставного 
методу (для з’ясування ідеологічної діасемії), а також метод кореляції мовних 
і соціальних явищ, що дав можливість охарактеризувати соціальні чинники 
впливу на характер мовних змін. До математичного методу, а саме прийому 
кількісних підрахунків, вдаємося, щоб визначити чисельність термінолексем 
у вибірках з газетних текстів, встановити кількісні співвідношення між 
різними досліджуваними фактами. 

Наукова новизна: 
• уперше:  розглянуто термінну лексику як елемент оновлення, 

осучаснення газетного тексту; залучено газетний матеріал періодики перших 
десятиліть ХХІ століття;  

• поглиблено: поняття термінолексика; специфічні ознаки 
термінолексики, ужитої в газетних публікаціях у прямому та переносному 
значенні; 
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• подальший розвиток отримали: еволюція терміна  текстах 
суспільно-політичного спрямування; явище детермінізації лексики; фіксація 
інновацій, не зафіксованих у лексикографічних працях.  

Теоретичне значення. Отримані результати сприятимуть поглибленню 
знань про особливості функціонування термінолексики в суспільно-
політичному контексті, динамічні процеси у вживаній термінолексиці, 
уточненню механізму метафоризації та метонімізації мови газети, вивченню 
динамічної природи мовної системи загалом. 

На основі комплексного аналізу зроблено нові, теоретично важливі 
узагальнення, що сприятимуть подальшому опрацюванню теоретичних 
проблем медіа- та соціолінгвістики, термінознавства, лексикології, зокрема 
неології, функціональної стилістики тощо. 

Практичне значення роботи полягає в можливості використання 
зібраного, систематизованого та проаналізованого матеріалу в спецкурсах з 
мови засобів масової інформації, термінознавства, сучасної лексикології та 
стилістики, культури мови, при написанні дипломних та курсових робіт, 
присвячених проблемам мовної еволюції, лексико-семантичним змінам, 
удосконаленню виражальних засобів мови тощо. 

Результати аналізу значень інноваційної термінолексики, частотності 
вживання переносних значень можуть бути використані як джерельна база 
для новітніх словників неолексем, тлумачних та ін. словників. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 
дослідженням, усі результати роботи отримано самостійно. Наукових праць 
із теми дисертації, написаних у співавторстві, немає. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження 
висвітлено в доповідях на міжнародних наукових конференціях: “Українська 
термінологія і сучасність” (Київ, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 рр.), “Проблеми 
української термінології” (Львів, 2010, 2012, 2014, 2016 рр.), “Інноваційні 
процеси в лексиці та граматиці української мови” (Луцьк, 2013, 2016 рр.), 
“Термінологія нового століття: теоретичні та прикладні виміри” (Рівне, 2016 р.); 
всеукраїнських науково-практичних конференціях “Сучасна україністика: 
наукові парадигми мови, літератури та документознавства” (Київ, 2009 р.), 
“Теоретико-практичні аспекти сучасних лінгвістичних та лінгводидактичних 
парадигм” (Рівне, 2012 р.). 

Публікації: за матеріалами дисертації опубліковано дванадцять 
статей, девʼять із яких – у фахових виданнях, затверджених ДАК України, 
одна – у закордонному міжнародному виданні (Польща). 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з переліку 
скорочень джерел, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної 
літератури (400 позицій). Повний обсяг роботи – 282 сторінки, з них – 
188 сторінок основного тексту. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, її актуальність, 
сформульовано мету та основні завдання роботи, зазначено об’єкт, предмет і 
джерельну базу дослідження, окреслено його теоретичну та практичну 
значимість, описано методи та прийоми аналізу матеріалу, визначено наукову 
новизну одержаних результатів, подано відомості про апробацію основних 
положень дисертації та кількість публікацій. 

У першому розділі “Теоретико-методологічні засади дослідження 
термінної лексики в газетному тексті” окреслено теоретичні та 
методологічні аспекти розгляду проблеми. Термінолексику охарактеризовано 
з позицій семантико-структурного та комунікативно-функційного підходів. 

Об’єктом аналізу динамічних процесів у розвитку термінної лексики 
став текст газети, в якому закладені основні стилістичні та лінгвістичні 
підвалини будь-якого мас-медійного тексту. Підрозділ 1.1. “Газетний текст
як базовий компонент засобів масової інформації” окреслює характерні 
ознаки газетного тексту, його основні завдання та жанрову палітру. У центрі 
нашої уваги тексти суспільно-політичного спрямування, що відтворюють 
фрагменти мовної картини світу. 

У підрозділі 1.2. “Мовні засоби творення газетного тексту” 
обґрунтовано вибір мовних засобів, що нейтралізують традиційні газетні 
стандарти, стилістичні та лексичні обмеження, і засобів увиразнення 
сучасного газетного лексикону, які набули сьогодні поширення. Вагоме місце 
в системі стилістично-забарвлених, експресивних мовних засобів посідає 
термінна лексика. 

Підрозділ 1.3. “Трактування термінної лексики в мовознавстві”
детально розкриває поняття термінна лексика. У складі термінолексики 
виділяємо: власне терміни в традиційному розумінні; термінні одиниці, житі
за межами термінологічного поля; лексеми фахового мовлення, які не набули 
ознак терміна (не мають чітко сформульованої дефініції, мають варіанти та 
дублети, емоційно забарвлені, становлять лише фрагменти, зачатки системи); 
професійну лексику (професіоналізми, професійні жаргонізми, 
термінологізовані жаргонізми) та номенклатурні назви як підгрупи 
професійної лексики. Доцільним є використання такої номінативної одиниці 
термінної лексики, як термінолексема.   

У підрозділі 1.4. “Термінолексика в газетному тексті як об’єкт
наукового дослідження” розглянуто й проаналізовано праці науковців, які 
досліджують функціонування термінної лексики в медійному мовленні в 
різних аспектах, її динаміку, лексико-семантичні, стилістичні видозміни тощо. 

Особливості використання термінолексики в мові преси з’ясовано в 
підрозділі 1.5. “Термінна лексика в сучасному газетному лексиконі”. Як 
невідʼємний складник словникового складу наукового стилю термінолексеми 
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в тексті газети зазнають інтенсивних трансформацій під впливом зовнішньо- 
й внутрішньомовних чинників. Нетипова лексична сполучуваність одиниць 
фахової мови (варенична еволюція, кардіограма цін, суспільно-політична
матриця, геополітична сейсмологія, цугцванг Мін’юсту, засилля політичного
силікону, формалін радянської ідеології, холостий хід парламенту, шпаківня
під назвою “коаліція”, асамблея політичної корупції, токсична зброя з
опромінення мізків, анексована княгиня Анна) виявляється в розширенні 
їхньої семантичної структури, збагаченні новими смислами. Виокремлюємо 
дві групи термінолексики, що активно функціонує в текстах сучасних газет: 
термінолексеми, житі в прямому значенні (в номінативно-дефінітивній 
функції), й термінолексеми, житі в переносному значенні, що набувають 
емоційно-експресивних конотацій. 

Другий розділ “Динаміка лексико-семантичних процесів у 
термінолексиці, житій у прямому значенні” демонструє активні процеси в 
розвитку термінолексики, що зумовлюють оновлення газетного лексикону 
початку ХХІ століття. 

У підрозділі 2.1. “Тенденція актуалізації термінолексики” 
охарактеризовано явище актуалізації (міграція питомої лексики або давно 
засвоєних запозичень від периферії до ядра мовної системи), виокремлено 
основні причини:  

1) номінативна, зумовлена ідентифікувальною функцією слова:
броварня, головнокомандувач, гуральня, копальня, марґінал, правник, речниця,
садовина, скарбниця, сотник, стародрук, урядовець, часопис, ч товий,
винародовити та ін., напр.: “Державна скарбниця України майже без грошей
– Міністерство фінансів не встигло наповнити її кредитами” (Д. т.);  

2) стилістична транспозиція лексики: бранець, буцегарня, гетьман, 
комерція, каганець, комірне, куркуль, нишпорка та ін., напр.: “Завдяки
програмі “Український донецький куркуль” область приросте бізнесом. Якщо
буде на Донеччині 150 тисяч куркулів – ніякий олігархат і монополії цьому
краю не загрожуватимуть” (В. З.);  

3) поява частини актуалізованих лексичних одиниць як основного 
джерела синонімів у сучасній літературній мові: амбасадор – посол, кайданки
– наручники, книгозбірня – бібліотека, летовище – аеропорт, опінія – 
громадська думка, пігулка – таблетка, почет витіснив кальку свита, руханка
– зарядка, сиротинець – дитбудинок, цитрина – лимон, цукерня – 
кондитерська, шпиталь – лікарня та ін., напр.: “Якщо фейкову інформацію
брати до уваги як опінію, то така “правда” віддаляється від істини на
кілька світлових років” (Д). 

Близькими до актуалізованих є переорієнтовані термінолексеми. 
Підрозділ 2.2. “Денотативно-конотативна переорієнтація термінолексики” 
демонструє семантичне оновлення мовних одиниць, що раніше номінували 
лише зарубіжні реалії та поняття, а сьогодні активно позначають українську 
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дійсність. Явище переорієнтації термінолексики тісно пов’язане зі зміною 
ідеологічних конотацій, пейоративної маркованості: аншлюс, вендета, 
денацифікація, капрал, латифундія, плебісцит, полісмен, праймеріз, префектура,
фіскал та ін., напр.: [Юрій Щербак, письменник, публіцист]: “Перед тим як
проводити вибори на Донбасі, потрібна своя денацифікація” (В. З.). 

Підрозділ 2.3. “Процес активізації термінної лексики” ілюструє 
посилення частотності вживання окремих лексичних одиниць на шпальтах газет 
під впливом соціальних чинників. Революція Гідності, анексія Криму, війна на 
сході нашої країни, геополітичні процеси тощо зумовили активізацію 
термінолексем анексія, волонтер, екстрадиція, екстремізм, заручник, 
мілітаризація, санкція, сепаратизм, Томос, воєнний стан та багато ін. 

У підрозділі 2.4. “Явище пасивізації термінолексики” виокремлено 
термінолексеми, що перемістилися на периферію мовної системи, втративши 
мовленнєву активність, номінативну актуальність, у зв’язку з докорінними 
суспільно-політичними процесами в Україні й світі, напр.: взаємозалік, купон,
кучмізм, комуніст, регіонал та ін. 

У підрозділі 2.5. “Функційно-стилістичні вияви книжної лексики в
газетному тексті” висвітлено причини помітного розширення вживання на 
шпальтах газет одиниць книжного характеру, що вирізняються своїм 
походженням, особливістю словотвірної будови, вузькою сферою вживання й 
надають газетним матеріалам раціональності, інформаційної ємності, інколи 
штучної книжності. Окнижнюють мову періодики такі термінолексеми, як 
автократія, альтруїст, апологет, неофіт, фронда, автохтонний та ін., 
напр.: “Грубо порушують мовні права нації, яка є і автохтонною, і титульною, і
державотворчою, і яка становить майже 78% населення держави” (Д. т.). 

Природу орозмовлення газетного словника з’ясовано в підрозділі 2.6. 
“Лексичні засоби орозмовлення сучасної газетної мови”. Активізацію розмовної 
лексики, професійних жаргонізмів з метою посилення експресивної функції 
простежуємо в таких елементах розмовного стилю, як атовець, мажоритарка, 
міжнародник, набіст, комуналка, платіжка, промка, соціалка, ширка, 
трьохсотий (вантаж 300), жирний кіт та ін. Експресивізація газетного 
лексикону проявляється у вживанні жаргонної лексики, сленгізмів, що мають 
потужний експресивно-емоційний потенціал: бакс, бот, коп, мент, совок,
тусовка, тролінг, фейковий, хейтити та ін., напр.: “Чиновники вкрали 4 
мільярди “баксів”, а ми клянчимо на колінах перед МВФ мільярд!” (В. З.). 

Третій розділ “Семантичні процеси в термінолексиці, житій у 
переносному значенні” присвячений аналізу семантичних видозмін 
термінної лексики в газетному тексті. Перенесення елементів наукового 
стилю в публіцистичний провокує семантичні трансформації термінних одиниць, 
що виявляються в розширенні або перебудові семантичної структури. 

У підрозділі 3.1. “Формування переносного значення термінолексем у
мові преси” йдеться про модифікацію первісного семантичного 
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навантаження термінолексем і виникнення переносного значення, що 
призводить до детермінізації. У новому семантичному полі термінна лексика 
втрачає основні ознаки й набуває емоційно-експресивних конотацій, сприяє 
творенню образності, що є результом авторських прийомів.  

У підрозділі 3.2. “Тематичні та лексико-семантичні групи
семантично модифікованої термінолексики” виокремлено 23 тематичні 
групи термінолексики, що репрезентує різні галузі знання, житої 
в переносному значенні, з емоційно-експресивним забарвленням. 
Термінну лексику розглянуто від найчастіше уживаної до спорадичної. Це: 
військова (авіаційна, військово-морська), медична, спортивна (власне 
спортивна, шахова, азартних ігор), мистецька (театральна, музична, 
хореографічна, кінематографічна, циркового, художнього мистецтва), 
кулінарна, релігійна та християнсько-богословська, географічна, 
архітектурна та будівельна, фінансово-економічна, технічна 
(транспортна, дорожньо-будівельна, електротехнічна), фольклорна, 
історична, фізична, хімічна, математична, правнича, літературознавча, 
астрономічна, мовознавча, термінолексика косметики та косметології, 
аграрної галузі, кравецької справи, туристичної сфери. Кожна з них має 
лексико-семантичні підгрупи. 

Тропеїчне переосмислення термінної лексики на шпальтах преси 
відбувається в процесі детермінізації. Підрозділ 3.3. “Метафора та
метонімія як основа детермінізації” складається з двох параграфів. 

Параграф 3.3.1. “Метафоризація термінолексики в газетному тексті” 
засвідчує, що провідну роль у семантичних модифікаціях термінолексики в 
газетному тексті відіграє механізм метафорики, сутність якого полягає  зміні 
значення слова шляхом включення до його семантичної структури нових сем, 
які модифікують значення. Унаслідок семантичного переосмислення 
медичного терміна виразка в мові преси з’явилася словосполука виразка
тероризму. В основі переосмислення – зовнішня подібність, сема-мотиватор – 
’рана, дефект’. Контексти вживання спортивного терміна кульбіт уможливили 
появу метафори тендерний кульбіт. Семантичне перетворення відбулося на 
основі подібних властивостей; сема-мотиватор – ’трюк’.  

Тематичний діапазон створених на базі термінолексики метафор 
засвідчив кількісну перевагу мілітарних метафор (мовний бліцкриг, валютно-
енергетична атака, розбухла армія держслужбовців та ін.). Превалюють 
також метафори, що асоціюються з хворобою (двомовна шизофренія,
деклараційний менінгіт, політична булімія); спортивною грою (прем’єрське
сальто, антрацитний цугцванг, міністерський цейтнот); культурно-
мистецькою сферою (корупційний бал, театр енергетичної гри та ін.), 
кулінарною справою (рейтингові дріжджі, урядова словесна халва та ін.), 
технікою (акумулятор реформ, вогнегасник сепаратизму), природою (цунамі
передвиборчих обіцянок, Говерли готівки) тощо. Майже всі метафори в 
газетному тексті суспільно-політичного спрямування виконують функцію 
експресивно-оцінної пейоративної характеристики.  
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Параграф 3.3.2. “Метонімічне переосмислення термінолексики в
мові преси” окреслює ускладнення семантичної структури термінолексем 
через метонімію. На сторінках преси метонімізація відбувається значно 
рідше, ніж метафоризація, проте жодне із досліджуваних видань не уникає 
цього прийому. Унаслідок метонімічного переосмислення виникло нове значення 
лексичних одиниць Майдан – “мітинг”, “акція протесту”, “люди, українці, які 
беруть участь у мітингу”, “явище, факт”; жовті жилети – “спонтанний 
протестний рух, що не має лідера”, “учасники протестних демонстрацій”. 

У підрозділі 3.4. “Морфологічне вираження семантично модифікованої
термінолексики” встановлено частотність семантичних трансформацій 
іменників, прикметників, дієслів. Модифікації значень найчастіше зазнають 
іменники (~50% усіх аналізованих одиниць), дієслова (~25%), 
прикметники (~23%). Серед інших частин мови метафоризується незначна 
частина слів (~2%).  

Четвертий розділ “Інноваційна термінолексика як засіб 
увиразнення газетного тексту” демонструє ще один спосіб оновлення 
сучасного газетного лексикону з допомогою інновацій як невід’ємних 
елементів мови преси. У підрозділі 4.1. “Неологізми в мові української
періодики” досліджено загальномовні інновації, проаналізовано перманентний 
процес їхньої появи. У газетних текстах суспільно-політичного спрямування 
виявлено такі типи термінів-неологізмів: 1) власне неологізми – абсолютно 
нові слова щодо форми й змісту, які швидко входять у загальномовний 
словник: біткойн, блог, гаджет, дрон, мейнстрим, офшор, стартап, флешмоб та 
ін.; 2) новоутворення – термінолексеми, створені додаванням препозиційних 
чи постпозиційних формантів до вже відомих термінів: декомунізація,
децентралізація, деокупація, екоцид, етнотворення, кіберзлочин, 
нанотехнології, реінтеграція та ін.; 3) трансформації – термінні одиниці, 
нове значенням яких передавалося раніше іншими лексичними засобами: 
джинса (від назви оператора мобільного зв’язку Jeans), тітушки (від 
прізвища спортсмена Тітушка) та ін.; 4) семантичні неологізми – слова, у 
яких переосмислене значення. У результаті зміни семантики відомого 
терміна наукової фантастики кіборг “фантастична істота, напівлюдина-
напівмашина, андроїд” у мові українських і зарубіжних мас-медіа з’явився 
неологізм кіборг “український воїн – захисник Донецького аеропорту під час 
українсько-російської війни”. 

У підрозділі 4.2. “Оказіональна лексика в сучасному газетному
тексті” охарактеризовано експресивні індивідуально-авторські новотвори – 
оказіоналізми, утворені за термінними моделями. Виділено такі групи 
новотворів-оказіоналізмів за дериваційними особливостями: 1) оказіоналізми, 
утворені за продуктивними словотвірними типами, моделями, частіше за 
аналогією: під’європейський, недоукраїнський, ленінопад, банкопад, дипломор,
кремленолог, медіакратія, берлусконізм, насіріада, байденотерапія, Міхомайдан, 
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тітушковод, корупціогенний, олігархократичний та ін.; 2) оказіоналізми, в 
основі яких незвична сполучуваність афіксів із твірними основами-
абревіатурами: ЄСдеп, НАТОфіл, проМВФівський, ООНівський та ін.; 
3) оказіоналізми з нетранслітерованим графічним складником на зразок:
OSCEсівець, NATOстратегія, VIP-декларант, TVсвобода та ін.; 4) деривати з 
іншомовними суфіксоїдами -гейт, -ман(ія), -фоб(ія): Онищенкогейт,
Порошенкогейт, тушкогейт; трампофобія, макронофобія; шпигуноманія, 
гаджетоманія та ін. 

Також виокремлено: 1) оказіональні лексеми на означення назв людей: 
афробандерівець, мандатоносець, мінстець, Янукучма та ін.; 2) назви ознак, 
властивостей суспільно-політичних подій, процесів тощо: людоцентричний
бюджет, опініотворчий тижневик та ін., напр.: “Це людоцентричний
бюджет”, – заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час
розгляду проекту державного бюджету-2017 у Верховній Раді” (Д); 3) назви 
абстрактних понять і процесів: бандеризація, депаспортизація, кандидатник, 
недолюстрація, рошенізація, сплагіатити та ін.; 4) оказіональні слова для 
номінації певних історичних подій, суспільних процесів і явищ тощо: 
рашизм, комунофашизм, Путлер, Луганда, Донбабве, Даунбас та ін. 

Мовні особливості гри слів на сторінках газет охарактеризовано в 
підрозділі 4.3. “Мовна гра як семантико-стилістичний засіб увиразнення
авторської мови”. Явище мовної гри спостерігаємо у випадках формально-
смислового обігравання компонентів термінослова на рівні фонетики 
(різноманітні звукові повтори), лексики (обігравання значень полісемічного 
слова, омонімів, паронімів), морфеміки (переосмислення компонентів слова 
без формальних видозмін), словотворення (з утворенням нових структурних 
одиниць) та інших мовних рівнях, напр.: політологія – абсурдологія,
приватизація – прихватизація, силовики – слабовики, резиденція – 
президенція, Тель-Авів – Теля-Львів, політпрем’єра для прем’єра та ін. 

Простежено моделювання графічної гри як різновиду гри мовної, що 
супроводжується графічними виділенням термінослова: 1) уживання кількох 
великих літер поряд, напр.: “Кого “заКАДРИть” Порошенко?” (В. З.  
05-11.06.2014); “Реформаторська ІМПОРТенція” (В. З., 10-16.11.2016); 
2) вкраплення малих літер між великими для виокремлення слова шляхом 
шрифтових комбінацій або шрифтом іншого кольору, напр.: НАгоРОДний
фронт; 3) графічне виокремлення власної назви – топоніма, прізвища, 
номена в складі термінослова, напр.: “ТРАМПлін у невідоме” (В. З.  
10-16.11.2016); “ДисКРИМінація: кримські вкладники Приватбанку три роки
в очікуванні” (Д. т., 11-17.02.2017); 4) пропуски, перестановки та додавання 
букв, що призводить до часткової зміни форми вихідного слова, емоційно-
експресивної виразності, напр.: “Громадяни УРКАїни! З такими
електронними деклараціями кому – до психіатра, а кому – під
антикорупційний трибунал” (В. З., 03-09.11.2016).  
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ВИСНОВКИ 

Газетний текст – особлива сфера для функціонування термінної 
лексики, своєрідний індикатор її розвитку. Незважаючи на потужний вплив 
новітніх мас-медіа, текст газети залишається базовим компонентом ЗМІ. 
Публіцистика сьогодення потребує мовних засобів увиразнення та експресії, 
щоб привернути читацьку аудиторію, формувати суспільну думку. Помітне 
місце в системі зображувальних, стилістично-забарвлених мовних засобів 
займає термінна лексика. 

Під впливом зовнішньо- та внутрішньомовних чинників у газетний 
текст проникає термінолексика різних сфер життєдіяльності. Широке 
використання в мові преси термінних одиниць стало необхідним засобом 
відтворення суспільно-політичних реалій. У сучасному газетному тексті 
термінолексика виконує номінативно-дефінітивну, комунікативну, 
стилістично-образну, прагматичну функції, що залежить від авторських 
прийомів введення її в публіцистичний текст.  

Сучасний газетний текст демонструє динамічні лексико-семантичні 
процеси, що відбуваються в термінній лексиці в прямому значенні. Це, 
зокрема: 

– актуалізація термінолексики (міграція питомої лексики або давно 
засвоєних запозичень від периферії до ядра словникового складу завдяки 
розширенню функційної активності в мові; на хвилі мовних та позамовних 
упливів до активного вжитку на шпальти газет повернулися слова, штучно 
витіснені на периферію мовної системи); 

– денотативно-конотативна переорієнтація (семантичне оновлення 
термінолексики, що раніше означала лише зарубіжні реалії та поняття, а сьогодні 
номінує українську дійсність; втративши пейоративну маркованість, ідеологічне 
забарвлення, переорієнтована лексика стала стилістично нейтральною); 

– активізація – посилення частотності вживання окремих термінолексем 
в українському газетному тексті під впливом соціальних чинників;  

– пасивізація – вихід на периферію мовної системи частини слів у 
зв’язку з втратою мовленнєвої активності, номінативної актуальності, 
спричиненої радикальними соціально-політичними процесами;  

– інтенсивне використання на шпальтах сучасних газет лексики 
книжного характеру, що сприяє інформаційній ємності, раціональності, 
інтелектуальній насиченості;     

– орозмовлення газетного словника (широке вживання професійних 
жаргонізмів, розмовно зниженої лексики, сленгізмів для посилення 
експресивної функції преси). 

Термінолексика зумовлює оновлення, осучаснення газетного тексту і 
шляхом змін у лексичному складі, і шляхом семантичних модифікацій. 
Видозміни семантики термінолексем зумовлює перенесення елементів 
наукового стилю в публіцистичний. Унаслідок використання в суспільно-
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політичному контексті трансформується семантика термінолексем і виникає 
переносне значення як один із засобів надання тексту експресивності.  
У новому семантичному полі термінолексеми втрачають стилістичну 
нейтральність і набувають емоційно-експресивних конотацій. 

У газетних текстах суспільно-політичного спрямування виокремили 
23 тематичні групи модифікованої термінної лексики за кількісним складом. 
Зафіксовано 250 одиниць військової термінолексики, 173 од. – медичної, 
114 од. – спортивної, 98 од. – мистецької, 76 од. – кулінарної, 32 од. – 
релігійної та християнсько-богословської, 30 од. – географічної, 25 од. – 
архітектурної та будівельної, 23 од. – фінансово-економічної, 20 од. – 
технічної, 18 од. – фольклорної, 14 од. – історичної, 12 од. – фізичної, 12 од. – 
хімічної, 7 од. – математичної, 6 од. – правничої, 6 од. – літературознавчої, 
5 од. – астрономічної, 5 од. – мовознавчої, 5 од. – термінолексики косметики 
та косметології, 5 од. – термінолексики аграрної сфери, 3 од. – 
термінолексики кравецької справи, 1 терміноодиниця туристичної сфери. 

Сучасна газетна мова еволюціонує до розвитку образності, зокрема 
метафоричної та метонімічної. Провідну роль у семантичних змінах відіграє 
механізм метафорики. Надактивний процес творення метафор охоплює всі 
виокремлені тематичні групи термінолексики. Більшість метафор у газетному 
тексті пов’язана з воєнними діями, що обумовлено суспільно-політичною 
ситуацією (25% від усіх аналізованих одиниць). Превалюють також 
метафори, які мають аналогію з хворобою (19,6%), спортивною грою (12,2%), 
культурно-мистецькою ареною (10%,8), кулінарією (9,5%), релігією (3,2%), 
природою (3%), особливо виокремлюються метафори, створені на основі 
кольористичної лексики. Менше метафоризується архітектурно-будівельна 
(2,5%), фінансово-економічна (2,3%), технічна (2%), фольклорна (1,8%), 
історична (1,4%)) фізична (1,2%), хімічна (1,2%), математична (0,7%), правнича 
(0,6%), літературознавча (0,6%), мовознавча (0,5%), астрономічна (0,5%) 
термінолексика, а також термінолексика косметики та косметології (0,5%), 
аграрної галузі (0,5%), кравецької справи (0,3%), туристичної сфери (0,1%).  

Майже всі метафори в газетному тексті суспільно-політичної тематики 
служать для експресивно-оцінної пейоративної характеристики, проте 
зафіксовано декілька метафор з позитивними прагматичними смислами. 

Ускладнення семантичної структури через метонімію відбувається 
рідше, проте жодне із досліджуваних друкованих видань не уникає цього 
явища. Механізми метафорики, метонімії, що відіграють провідну роль у 
семантичних змінах, супроводжує процес детермінізації.  

У мові преси трансформацій семантики найчастіше зазнають 
іменники, дієслова, дещо менше прикметники.  

Оновлення газетного лексикону обумовлене й помітними 
мовотворчими процесами. Під упливом екстра- й інтралінгвальних чинників 
зʼявляються нові термінні одиниці для номінування тих чи інших конкретних 
предметів, суспільних процесів, явищ. 
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Термінна лексика стала основою для: 
– зародження та розповсюдження оказіональної лексики з метою 

свіжих, креативних найменувань, досягнення експресії, гумористичного 
ефекту, прогнозованого впливу на читача тощо; 

– моделювання на шпальтах сучасних газет мовної гри, що актуалізує 
широку палітру відтінків значень термінолексем. 

Термінолексика як яскравий риторичний засіб оновлення газетної 
мови має високий рівень інформативності, передає нетрадиційне бачення 
подій та явищ, збагачує текст новими емоційними та смисловими відтінками, 
демонструє високий рівень структурно-мовної складності висловлювань. 
Така лексична категорія є інструментом мовного впливу з метою 
прогнозованого формування суспільної думки. Авторське використання 
термінної лексики різних галузей знання нейтралізувало традиційні газетні 
стандарти, стилістичні та лексичні обмеження. Термінолексика стала 
джерелом оновлення й увиразнення сучасного газетного тексту.  
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“Газета по-українськи”, “Високий Замок”) // Типологія та функції мовних 
одиниць: наук. журн. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2016. 
№ 1(5). С. 141–150. 

9. Поліщук Н. Активність інноваційних процесів у словниковому 
складі сучасних мас-медіа // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія 
“Проблеми української термінології”. 2016. № 842. С. 146–150. 

10. Поліщук Н. Лексика Майдану на сторінках української преси // 
Studia Ukrainica Posnaniensia. 2016. Zesz. ІV. С. 141–147.  

11. Поліщук Н. Структурно-семантичні модифікації суспільно-
політичної лексики в новітніх засобах масової інформації // Наукова 
термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри: зб. наук. пр. / 
відп. ред. Л. Д. Малевич. Рівне: НУВГП, 2016. С. 98–102.  

12. Поліщук Н. Запозичення як джерело поповнення словникового 
складу новітніх українських мас-медіа // Термінологічний вісник: зб. наук. 
пр. / відп. ред. Л. В. Туровська. Київ: Ін-т української мови НАНУ, 2017. 
Вип. 4. С. 103–109. 

АНОТАЦІЯ 

Поліщук Н. О. Термінолексика як джерело оновлення газетного 
тексту (на матеріалі газет перших десятиліть ХХІ ст.) – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 
наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Львівський національний 
університет імені Івана Франка. – Львів, 2019.  

Дисертація присвячена дослідженню термінолексики в сучасному 
українському газетному тексті. Термінну лексику розглянуто в двох 
площинах: структурно-семантичній та комунікативно-функційній. 

Поглиблено зміст поняття “термінолексика”, з’ясовано специфіку її 
функціонування в газетному тексті. Обґрунтувано проблеми мовної динаміки, 
зокрема процеси актуалізації, актив ації, денотативно-конотативної 
переорієнтації, пасивізації, окнижнення та орозмовлення в сучасному 
газетному контенті. Окреслено наслідки еволюції семантики термінолексем 
поза межами термінологічного поля, що відбувається в процесі 
детермінологізації. Проаналізовано 2 755 термінолексем, зреалізованих у 
мас-медійних контекстах. Виокремлено 23 тематичні групи, у їх межах 
лексико-семантичні підгрупи термінної лексики з модифікованою 
семантикою та емоційно-експресивним забарвленням. Встановлено тематичний 
діапазон і частотність уживання метафор, створених на базі термінолексики, 
визначено особливості морфологічного вираження семантично модифікованої 
термінолексики. 

Розкрито найяскравіші мовні особливості семантико-стилістичного 
явища гри слів як засобу увиразнення авторської мови. 
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Виявлено типологію інноваційної термінної лексики в газетних 
матеріалах суспільно-політичної тематики. 

Ключові слова: термінна лексика, газетний текст, інновація, актуалізація, 
семантична трансформація. 

АННОТАЦИЯ 

Полищук Н. А. Терминолексика как источник обновления газетного 
текста (на материале газет первых десятилетий ХХІ века) – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Львовский 
национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2019. 

Диссертация посвящена исследованию терминолексики в современном 
украинском газетном тексте. Терминолексику рассмотрено в двух аспектах – 
структурно-семантическом и коммуникативно-функциональном. 

Углублено содержание понятия “терминолексика”, рассмотрена 
специфика ее функционирования в газетном тексте. Обосновано проблемы 
языковой динамики, процессы актуализации, активации, денотативно-
конотативной переориентации, пасивизации, широкое распространение в 
современном газетном тексте книжных слов, разговорной лексики. Описаны 
последствия эволюции семантики терминолексем за пределами 
терминологического поля, которые происходят в процессе 
детерминологизации. Проанализированы 2 755 терминолексем, 
зафиксированных в газетных текстах. Выделены 23 тематические группы, в 
их пределах лексико-семантические подгруппы терминолексики с 
модифицированной семантикой и эмоционально-експрессивным значением. 

Рассмотрено тематический диапазон и количество метафор, которые 
возникли на основе терминолексики, определены морфологические 
особенности семантически модифицированной терминолексики. 

Описаны особенности семантически-стилистического явления игры 
слов как средства выразительности авторской речи. 

Обоснованно типологию инновационной терминолексики в газетных 
текстах общественно-политической тематики. 

Ключевые слова: терминолексика, газетный текст, инновация, 
актуализация, семантическая трансформация. 

SUMMARY 

Polishchuk N. O. The term-vocabulary as an update source of the 
newspaper text (based on the material of the newspapers of the first decades 
of the ХХІ century). – Manuscript. 

Thesis for а candidate degree in Philology: specialiti – Ukrainian language 
– Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2019. 

The thesis is devoted to the research of term-vocabulary in the modern 
Ukrainian newspaper text. The term-vocabulary is considered in two aspects: 
structural-semantic and communicative-functional. 
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The content of the term “term-vocabulary” is deepened. This term has 
considerably expanded its content and volume today. The specifics of its 
functioning in the modern newspaper text are found out. The problems of linguistic 
dynamism are substantiated, in particular, the processes of actualization, activation, 
denotative-connotative reorientation, passivization of modern newspaper lexicon. 

The consequences of the semantics evolution of term-lexeme out of bounds 
the terminology field, which occurs in the determinologization process, are 
outlined. The analysis of 2,755 term-lexeme, realized in mass-media contexts, is 
made. 23 thematic groups are distinguished, within them lexico-semantic groups of 
term-vocabulary with modified semantics and emotionally expressive coloring. 
These include: military (aviation, naval), medical, sports (sports, martial arts, 
chess, gambling), artistic (theatrical, circus, musical, choreographic, 
cinematographic, artistic), culinary, natural, church and religious and theological, 
financial-economic, technical (motor transport, road-building, electrical 
engineering), domestic, architectural and constructional, physical, mathematical, 
astronomical, pedagogical, historical, family-household, agrarian, literary, 
linguistic, legal term-vocabulary. 

The thematic range and frequency of the use of metaphors, created on the 
basis of term-vocabulary, are established. In the language of modern press 
metaphors are prevalent and they are associated with illness, sports game, cultural 
and artistic arena, nature, culinary. Almost all metaphors in the newspaper text of 
social and political direction fulfill the function of an expressive-estimated 
pejorative characteristic. The complexity of the semantic structure of term-lexeme 
through metonymy on the pages of the press is much less frequent than 
metaphorization, however none of the publications doesn’t avoids this 
phenomenon. The peculiarities of the morphological expression of semantically 
modified term-vocabulary also are determined, frequency of semantic 
modifications of nouns, adjectives, verbs and other parts of the language is 
established. 

The method of updating the modern newspaper lexicon with the help of 
neo-lexeme as an integral element of the language of the press is demonstrated. 
The attention is paid to expressive individual-authorial innovations – 
occasionalisms. The main thematic groups of occasionalisms in the newspaper 
texts of social and political direction are singled out. The most vivid language 
features of the semantic and stylistic phenomenon of word games as a means of 
expressing of the author’s language are revealed. The modeling of the graphic 
game as a kind of game of language is traced. The general language innovations 
are investigated, the permanent process of their appearance is considered and 
analyzed, the typology of the innovative term-vocabulary in the newspaper 
materials of social and political subjects is revealed. 

Key words: term-vocabulary, newspaper text, innovation, actualization, 
semantic transformation. 
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