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АНОТАЦІЯ 
 

Поліщук Н. О. Термінолексика як джерело оновлення газетного тексту (на 

матеріалі газет перших десятиліть ХХІ ст.) – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Львівський національний 

університет імені Івана Франка. – Львів, 2019.  

Дисертація присвячена дослідженню термінолексики різних галузей 

знання в сучасному українському газетному тексті. Термінну лексику 

розглянуто в двох площинах: структурно-семантичній і функційно-

комунікативній. 

Поняття “термінолексика”, яким послуговується чимало сучасних 

дослідників, сьогодні значно розширило свій зміст. Крім найменування понять 

певної наукової галузі, воно позначає термінні одиниці, ужиті поза межами 

термінологічного поля, у незвичному для них контексті, а також професійну 

лексику (професіоналізми, професійні жаргонізми, термінологізовані 

жаргонізми) та номени. 

Газетний текст суспільно-політичного спрямування є базовим складником 

ЗМІ. Незважаючи на потужний розвиток сучасних засобів масової інформації, 

таких як Інтернет, телебачення, радіо, одним з основних інформаційних джерел 

є газета. Борючись за існування, за тиражі й доступність, журналісти творять 

мову викладу цікавою, оригінальною, емоційно-забарвленою. Одним із 

прийомів оновлення, осучаснення газетного тексту стало використання фахової 

лексики для відображення сучасних суспільно-політичних реалій в 

українському й світовому масштабі. Використання термінних одиниць за 

межами мови науки, перенесення елементів наукового стилю в публіцистичний 
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провокує їхні лексичні, семантичні видозміни під впливом зовнішньо- та 

внутрішньомовних чинників.  

У роботі детально з‟ясовано специфіку термінолексики в сучасному 

газетному тексті. Виокремлено дві основні групи термінолексем, що активно 

функціонують у газетному лексиконі: термінолексеми, які використовують у 

прямому значенні (у номінативно-дефінітивній функції), і термінолексеми, 

ужиті в переносному значенні, що набувають емоційно-експресивних 

конотацій. Семантика термінних одиниць, що виконують номінативну й 

комунікативну функції, залежить від авторських прийомів уведення їх у 

газетний текст. 

У роботі описано динаміку лексико-семантичних процесів, що 

супроводжують термінну лексику в номінативно-дефінітивній функції. Це, 

зокрема, актуалізація термінолексем, що раніше були витіснені на периферію 

мовної системи; активізація – посилення частотності вживання окремих мовних 

одиниць, що зумовлено екстралінгвальними чинниками; пасивізація – 

віддалення на периферію лексичної системи частини термінолексем у зв‟язку з 

втратою суспільної ваги, зміною вектора оцінності соціально-політичних 

процесів; використання на шпальтах сучасних газет книжної лексики, що 

сприяє точності, об‟єктивності інформації, інтелектуальній насиченості; 

активізація професійних жаргонізмів, сленгізмів з певною стилістичною 

настановою. 

Термінолексика продукує оновлення, осучаснення газетного тексту й 

шляхом змін у лексичному складі, й шляхом семантичних трансформацій. 

Йдеться про модифікацію первісного семантичного навантаження 

термінолексем і виникнення переносного значення внаслідок функціонування в 

авторському тексті, що супроводжується процесом детермінізації. У новому 



4 

 

 

 

семантичному полі термінна лексика втрачає нейтральність і набуває емоційно-

експресивних конотацій. 

Проаналізовано 2 755 одиниць термінолексики, зреалізованих у газетних 

текстах. Виокремлено 23 тематичні групи, у їх межах лексико-семантичні 

підгрупи термінної лексики, ужитої в переносному значенні, з емоційно-

експресивним забарвленням. Це: військова (власне військова, авіаційна, 

військово-морська), медична, спортивна (власне спортивна, шахова, азартних 

ігор), мистецька (театральна, циркова, музична, хореографічна, 

кінематографічна, художнього мистецтва), кулінарна, географічна, релігійна та 

християнсько-богословська, фінансово-економічна, технічна (автотранспортна, 

дорожньо-будівельна, електротехнічна), архітектурна й будівельна, фізична, 

математична, астрономічна, педагогічна, історична, фольклорна, аграрна, 

літературознавча, мовознавча, правнича термінна лексика. 

З‟ясовано, що провідну роль у семантичних модифікаціях термінолексики 

в газетному тексті відіграє метафорика. Сутність процесу метафоризації полягає 

в зміні значення початкового слова шляхом включення до його семантики 

нових складників – термінних сем, які модифікують значення. Унаслідок 

семантичного переосмислення медичного терміна виразка в мові публіцистики 

з‟явилася словосполука виразка тероризму. В основі переосмислення – 

зовнішня подібність, сема-мотиватор – „рана, дефект‟. Контексти вживання 

спортивного терміна кульбіт уможливлюють появу метафори тендерний 

кульбіт. Семантичне перетворення відбулося на основі подібних властивостей; 

сема-мотиватор – „трюк‟.  

Установлено тематичний діапазон і частотність уживання метафор, 

створених на базі термінолексики. У мові сучасної преси превалюють метафори, 

що асоціюються з війною, хворобою, спортивною грою, культурно-мистецькою 

ареною, природою, кулінарією. Майже всі метафори в газетному тексті 
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суспільно-політичного спрямування виконують функцію експресивно-оцінної 

пейоративної характеристики. Ускладнення семантичної структури 

термінолексем через метонімію на сторінках преси відбувається значно рідше, 

проте жодне з досліджуваних видань не уникає цього прийому.  

Також з‟ясовано особливості морфологічного вираження семантично 

модифікованої термінолексики. Установлено частотність семантичних 

трансформацій іменників, прикметників, дієслів та інших частин мови. 

Модифікації значень найчастіше зазнають іменники (~50%), дієслова (~25%), 

прикметники (~23%). Серед інших частин мови метафоризується незначна 

частина слів (~2%).  

Продемонстровано спосіб оновлення сучасного газетного лексикону за 

допомогою інноваційної термінолексики як невід‟ємного елементу мови преси. 

Приділено увагу експресивним індивідуально-авторським новотворам – 

оказіоналізмам. Виокремлено групи новотворів-оказіоналізмів за їхніми 

дериваційними можливостями: 1) оказіоналізми, утворені продуктивними 

словотвірними типами, моделями, а часто за аналогією: під’європейський, 

недоукраїнський, ленінопад, банкопад, хрущовкопад, дипломор, кремленолог, 

медіакратія, прем’єріада, коаліціада, насіріада, байденотерапія, 

шокінотерапія, Міхомайдан та ін.; 2) оказіоналізми, в основі яких – незвична 

сполучуваність афіксів з твірними основами-абревіатурами: ЄСдеп, НАТОфобія, 

проМВФівський, ООНівський та ін.; 3) оказіоналізми з нетранслітерованим 

графічним складником: OSCEсівець, NATOфіл та ін.; 4) оказіоналізми з 

суфіксоїдом -гейт: Кучмагейт, Мельниченкогейт, Порошенкогейт, 

Трампогейт, плівкогейт та ін. 

Розкрито мовні особливості семантико-стилістичного явища гри слів як 

засобу увиразнення авторської мови, простежено моделювання графічної гри як 

різновиду гри мовної, що супроводжується графічним виокремленням 
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термінослова: 1) уживання кількох великих літер поряд, напр.: реформаторська 

ІМПОРТенція; кого “заКАДРИть” Порошенко; 2) вкраплення малих літер між 

великими для виокремлення слова, напр., НАгоРОДний фронт; 3) графічне 

виокремлення в складі термінослова власної назви – топоніма, прізвища, номена 

тощо, напр.: дисКРИМінація; ТРАМПлін у невідоме та ін.  

У роботі досліджено загальномовні інновації в газетних матеріалах 

суспільно-політичної тематики, виявлено типологію інноваційної термінної 

лексики: 1) власне терміни-неологізми – абсолютно нові слова переважно 

англійського походження, що дають ймення новим поняттям, явищам, 

предметам: блог, гаджет, дрон, біткойн, стартап, чат, флешмоб та ін.; 

2) новоутворення – лексичні одиниці, що відзначаються новизною форми, яка 

виникає з відомих слів на базі наявних словотвірних компонентів класичних 

мов або в комбінації з ними, напр.: дерусифікація, дерадянізація, деокупація, 

кіберполіція, корупціогенний, нанотехнології, екоцид, етнотворення, 

олігархократичний, реінтеграція та ін.; 3) трансформації – термінні одиниці, 

нове значенням яких передавалося раніше іншими лексичними засобами, напр.: 

тітушки, тушки, кнопкодавство, джинса та ін.; 4) семантичні неологізми – 

слова, у яких переосмислене значення. Так 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”. 

Отже, термінолексика різних галузей знання є джерелом оновлення, 

увиразнення сучасного газетного тексту.  

Ключові слова: термінна лексика, терміни, професіоналізми, номени, 

газетний текст, актуалізація, пасивізація, метафоризація, метонімізація, 

семантична трансформація. 
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 ANNOTATION 

 

Polischuk N.O. Terminology as a source of updating of the newspaper text (on 

the material of the newspapers of the first decades of the XXI century). – Manuscript. 

Dissertation for obtaining a scientific degree of the candidate of philological 

sciences for Specialty 10.02.01 – Ukrainian language. – Lviv National Ivan Franko 

University. – Lviv, 2019. 

The dissertation is devoted to the research of terminology of various branches 

of knowledge in modern Ukrainian newspaper text. The term vocabulary is 

considered in two planes: structural-semantic and functional-communicative. 

The term “terminology”, which many modern researchers use, today has 

considerably expanded its scope. In addition to naming the concepts of a particular 

scientific field, it denotes the term units used outside the terminology field in an 

unusual context for them, as well as professional vocabulary (professionalism, 

professional jargon, terminologized jargon) and nomen. 

The newspaper text of socio-political direction is and remains the basic 

component of the media. Despite the powerful development of modern media such as 

the Internet, television, radio, the newspaper remains one of the types of informative 

sources, if not in paper, then electronically. Struggling for their existence, for 

circulation and accessibility, journalists seek to make the language of presentation 

interesting, original, emotionally colored. One of the methods of updating, 

modernizing the newspaper text was the use of professional vocabulary to reflect 

contemporary socio-political realities on both the Ukrainian and world scale. The use 

of term units outside the language of science, the transfer of elements of scientific 

style to journalism provokes their lexical, semantic modifications under the influence 

of external and intra-language factors. 
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The work specifies the specifics of the functioning of terminology in the 

modern newspaper text. There are two main groups of terminology that are active in 

the newspaper lexicon: terminology tags, which are used in the direct sense (that is, in 

their nominative-defining function) and terminology, used in the figurative sense, 

which acquire emotional and expressive connotations. The semantics of term units, 

performing nominative and communicative functions, depends on individual 

authoring methods of their introduction into the newspaper text. 

The paper describes the dynamics of lexical-semantic processes, which 

accompany the term vocabulary in the nominative-defining function. This, in 

particular, actualization of terminology, which was previously pushed out to the 

periphery of the language system; activation – an increase in the frequency of the use 

of individual linguistic units in connection with the needs caused by extralinguistic 

factors; passivation – the removal on the periphery of the part of terminology tags in 

connection with the loss of their full or partial public weight, a change in the vector of 

evaluation of specific realities, socio-political processes; intensive use on the pages of 

modern newspapers of the book of the vocabulary, through which the accuracy, 

objectivity of nominations is achieved; intensification of conversationally reduced, 

slang professionalism with a certain stylistic guideline. 

Terminology produces updates, modernization of the newspaper text and 

changes in the lexical composition, and through semantic transformations. This is a 

modification of the initial semantic loading of terminology and the emergence of 

portable value as a result of functioning in the author's text, which is accompanied by 

the determinism process. In a new semantic field, the vocabulary loses its neutrality 

and acquires emotional and expressive connotations. 

The analysis of 2 755 terminology, implemented in mass-media contexts. There 

are 23 thematic groups, within them lexico-semantic subgroups of the terminology 

used in the figurative sense, with emotionally expressive coloring. These include: 
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military (aviation, naval), medical, sports (sports, martial arts, chess, gambling), 

artistic (theatrical, circus, musical, choreographic, cinematographic, artistic), culinary, 

religious and theological, geographic, architectural and construction, financial and 

economic, technical (transport, road construction, electrical engineering), folklore, 

historical, physical, chemical, mathematical, law, literary, astronomy, linguistics, 

terminology of cosmetics and cosmetology, agricultural industry, tourism industry. 

It was found out that the metaphor plays a leading role in the semantic 

modifications of terminology in the newspaper text. The essence of the process of 

metaphorization is to change the value of the original word by including in its 

semantics new components – term sem, which modify the meaning. So, as a result of 

the semantic rethinking of the medical term ulcer in the language of journalism, the 

word combination of the ulcer of terrorism appeared. At the heart of rethinking – 

external resemblance, sem-motivator – 'wound, defect'. The contexts of the use of the 

sports term “sweetness” enable the appearance of the metaphor of the tender kulbit. 

Semantic transformation took place on the basis of similar properties; Sema-motivator 

is a 'trick'.  

The thematic range and frequency of use of metaphors, created on the basis of 

terminology are established. In the language of modern press, metaphors that are 

associated with illness, sports game, cultural and artistic arena, nature, culinary are 

prevalent. Almost all metaphors in the newspaper text of socio-political direction 

fulfill the function of an expressive-estimated pejorative characteristic. The 

complication of the semantic structure of terminology through metonymy on the 

pages of the press is much less frequent than metaphorization, but none of the 

publications under study does not escape this technique. 

The peculiarities of the morphological expression of semantically modified 

terminology are also revealed. The frequency of semantic transformations of nouns, 

adjectives, verbs and other parts of the language is established. Observations over 
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semantic processes in the language of the press show that the modifications of values 

are most often experienced by nouns (almost 50% of all analyzed units), verbs (25%), 

adjectives (23%). Among other parts of the language, a minor part of the words is 

metaphorized (2%). 

The method of updating a modern newspaper lexicon and using neo-lexems as 

an integral element of the language of the press is demonstrated. Attention is paid to 

expressive individual-authorial innovations – occasionalism. The main thematic 

groups of occasionalisms in the newspaper texts of socio-political direction are 

singled out. Taking into account the derivational possibilities of novelties-

occasionalisms, their stylistic and stylistic peculiarities, the following are singled out: 

1) occasional derivates, formed by productive word-formation types, models, and 

often by analogy: sub-European, under-Ukrainian, banco-pad, diplomore, 

mediacracy, premier(iada), coalitic(iada), nasiriada, baydenotherapy, 

shockinotherapy, Mihomaydan and others; 2) the compatibility of affixes with 

creators-abbreviations: ECdeр, NATOfobia, proMVFivsky, OONivskiy, etc.; 

3) оccasionalism with a borrowed graphic component like OSCEs, a NATOfil and 

others; 4) derivate the word-building type with the suffixoid -geit: Kuchmageit, 

Melnichenkogeit, Poroshenkogeit, Trampogeit, plivkogeit and others. 

The most striking language features of the semantic-stylistic phenomenon of 

word games as a means of expressing the author's language are revealed, the 

modeling of the graphic game as a kind of language play is followed, accompanied by 

graphic modifications of the re-thought component: 1) the use of several capital letters 

next, for example: “Whom do “zaKADRYt” Poroshenko?”; “Reformation 

IMPORENCE”; 2) the substitution of lowercase letters between the large ones to 

distinguish the word in order to update the corresponding meaning; to select one 

graph in the word; to designate in bold or different colors; often with intersperses of 

the English graphic: NAhoRODnyy FRONT and others; 3) graphic selection in the 
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composition of the word of its own name – toponyms, surnames, names of the 

organization, etc., for example: TRAMPoline in the unknown, disCRIMInAtion, etc. 

The paper studies the general innovations in the news materials of socio-

political subjects, examines and analyzes the permanent process of their appearance, 

reveals the typology of the innovation term vocabulary: 1) the actual terms of 

neologisms – absolutely new words mostly of English origin, giving the name new 

concepts, phenomena, subjects: blog, gadget, drone, bitcoin, startup, chat, flashmob, 

etc.; 2) neoplasms are lexical units that are characterized by the novelty of the form, 

which arises from the known words based on the existing word-formation 

components of the classical languages or in combination with them, for example: 

derussification, de-Sovietization, de-occupation, cyberpolicy, corruption-making, 

nanotechnology, ecocid, ethno-formation, reintegration, etc.; 3) transformation – 

words in which the new form is combined with the value, which was transmitted 

earlier by other lexical means: aitus, carcasses, knitting, jeans, etc.; 4) semantic 

neologisms – words in which a new meaning is transmitted by the form available in 

the language. So, as a result of the change in the semantics of the famous term science 

fiction cyborg, the “fantastic creature, half-man-half-machine, android” in the 

language of Ukrainian and foreign mass media appeared the neologism of the cyborg 

“the Ukrainian warrior – the defender of the Donetsk airport during the Ukrainian-

Russian war”.  

Consequently, the terminology of various branches of knowledge is the source 

of updating, clarifying the modern newspaper text. 

Key words: terminology, terms, professionalism, names, newspaper text, 

updating, passivization, metaphorization, metonymization, semantic transformation. 
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ВСТУП 

 

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 в 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 
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(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, 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 є маловивченими, що й визначає 

актуальність дисертаційної роботи.  
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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, 

ужитій у прямому значенні (актуалізація, денотативно-конотативна 

переорієнтація, активізація, пасивізація, окнижнення й орозмовлення); 

5) виокремити тематичні та лексико-семантичні групи термінної лексики, 

ужитої в переносному значенні на шпальтах газет перших десятиліть ХХІ ст.; 

6) охарактеризувати детермінізацію лексики в суспільно-політичному 

контексті (процеси метафоризації, метонімізації); 
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7) визначити особливості морфологічного вираження термінолексем, 

виявлених у газетних публікаціях;  

8) розглянути мовотворчі процеси оновлення газетного лексикону 

(неологізми, оказіональна лексика, мовна гра на основі термінних одиниць, 

професійної лексики, номенів). 

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 в 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 – “День” (Д), “Газета по-українськи” (Г.у.), “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 
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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; 

• подальший розвиток отримали: еволюція терміна в 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, про динамічні процеси у вживаній термінолексиці, 

уточненню механізму метафоризації та метонімізації мови газети, вивченню 

динамічної природи мовної системи загалом. 



21 

 

 

 

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.). 
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Публікації: за матеріалами дисертації опубліковано дванадцять статей, 

дев‟ять із яких – у фахових виданнях, затверджених ДАК України, одна – у 

закордонному міжнародному виданні (Польща). 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаної літератури. Повний обсяг роботи – 264 

сторінки, з них – 185 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ТЕРМІННОЇ ЛЕКСИКИ В ГАЗЕТНОМУ ТЕКСТІ 

 

1.1.Газетний текст як базовий компонент засобів масової інформації  

Газетний текст – особлива сфера для функціонування мови, своєрідний 

індикатор мовного розвитку суспільства. Сучасна газета фіксує все нове, що 

з‟являється в мові. Газетні матеріали допомагають віднайти ті особливості, що 

характеризують мовні явища, віддзеркалюють мовленнєву ситуацію. Текст 

газети дає змогу не лише отримати інформацію про ті чи інші суспільно-

політичні події та явища, а й спостерігати за розвитком мови, її динамікою, 

отже, впливати на структуру мовної системи. 

Оскільки однією з основних функцій мови є комунікативна, у сучасній 

лінгвістиці чітко виражені тенденції аналізу мови в аспекті семантичної та 

прагматичної інформації, яку вона реалізує в комунікативному процесі. 

Особливо актуальними є дослідження мовного ресурсу, мовних процесів у мас-

медіа. 

Незважаючи на потужний розвиток сучасних засобів масової інформації, 

таких як Інтернет, телебачення, радіо, об‟єктом аналізу став насамперед текст 

газети як одне з основних джерел для дослідження динаміки українського 

лексикону, новітніх тенденцій його розвитку, оскільки він той мас-медійний 

засіб, який фіксує інформацію в писемній формі й зберігає її довший час. 

Серед різновидів текстів масової комунікації, або ж медіатекстів, виділяємо 

газетний текст як окремий та головний. Таке виокремлення не є випадковим. 

Газетний текст є найдавнішим видом медіатексту. Мову газети, особливо 

інформаційного спрямування, розглядають як “базовий компонент” мови ЗМІ 

загалом [91, с. 30], де “закладені основні стилістичні та лінгвістичні підвалини, 
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які з розвитком технологій і виникненням нових видів ЗМІ стали в основі будь-

якого тексту масової комунікації” [23, с. 11].  

Сучасна періодична преса як один з елементів громадського життя, що 

найоперативніше реагує на суспільні процеси, здатна швидко й майже повністю 

охоплювати широку аудиторію. Це дає їй змогу впливати на світосприйняття 

читача, визначати суспільні орієнтації, духовні цінності, формувати громадську 

думку, певний тип соціальної людини тощо. Актуальність газети пов‟язана з 

повсякденною доступністю газети, з широким діапазоном профільного вибору, з 

оперативністю подання соціальної інформації, з могутньою силою впливу на 

суспільну свідомість та емоції читачів.  

Газетний текст як об‟єкт лінгвістичного аналізу перебуває в центрі уваги 

науковців з 50-х років ХХ століття. Існує значна кількість праць, присвячених 

вивченню стильових особливостей тексту газети, дослідженню зв‟язків та 

відношень між мовними одиницями в широкому екстралінгвальному контексті, 

впливом на читача тощо. Це роботи як українських, так і зарубіжних учених 

(І. Арнольд, Д. Баранник, Ю. Бойко, К. Бойчук, М. Брандес, І. Валько, 

Г. Васильєва, Д. Вовчок, Б. Вуайен, І. Гальперін, В. Забєлін, В. Зайцева, 

М. Зарва, О. Іванова, А. Коваленко, Т. Коваль, В. Комісаров, В. Костомаров, 

В. Кунін, О. Максимчук, М. Навальна, М. Наєрі, І. Прокопенко, Т. Радзієвська, 

А. Роот, С. Светана, О. Сербенська, Г. Солганик, Л. Ставицька, О. Стишов, 

Л. Туровська, А. Швець, Є. Шестакова, Д. Шмельов, М. Штельмах, Н. Яценко та 

багатьох інших).  

Серед учених існують різні думки щодо визначення поняття газетного 

тексту. Сьогодні це складне лінгвістичне явище однозначно не досліджене й не 

описане. Проблеми визначення тексту, його категорій та одиниць, 

співвідношення з провідними поняттями комунікації залишаються 
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нерозв‟язаними. Щоб мати повніше уявлення про текст газети, зупинимося на 

деяких основних питаннях, що його характеризують. 

Текст як лінгвістичний феномен складне й багатопланове явище, що має 

різноманітні характеристики. Дослідники використовують термін текст, 

аналізуючи процес його породження й сприйняття, вивчаючи його як процес і 

як продукт мовної діяльності, розуміючи під текстом фрагменти усної та 

письмової комунікації будь-якого обсягу.  

Передовсім текст газети – це твір мовнотворчого процесу, що має 

завершеність і виконаний у вигляді газетної статті. Газетна стаття – не хаотичне 

нагромадження одиниць різних мовних рівнів, а впорядкована система, в якій 

все взаємопов‟язане та взаємозумовлене.  

А. Загнітко розглядає текст як специфічну знакову структуру, якій властива 

цілісність, завершеність і прагматична настанова; текст не просто сукупність 

взаєпов‟язаних елементів, не тільки певна послідовність пов‟язаних за смислом 

речень, а функційна цілісність, зумовлена відповідними соціальними потребами 

і спрямована на досягнення вдалої комунікації [120, с. 12].  

Газетний текст осмислюємо як цілісне утворення, як смислове ціле, таке, 

що є організованою єдністю його складових елементів; повідомлення автора 

(адресанта) читачеві (адресатові) [59, с. 87]. 

Постаючи з потреб суспільно-політичної діяльності, газетний текст є 

комплексом відношень, що виникають у процесі його породження й 

сприйняття. Сучасне дослідження та розуміння газетного тексту неможливе без 

опори на комунікативну ситуацію, тобто дискурс як комплекс мовних дій, 

пов‟язаних з пізнанням, осмисленням, розумінням та відтворенням мовної 

картини світу. Опертям дискурсу є принцип розгляду мови в дії. Тому  

газетні тексти, які ми опрацювали, варто розглядати в сукупності з 

екстралінгвальними чинниками (прагматичними, соціокультурними та ін.), 
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тобто як цілеспрямовані соціальні дії, як компоненти пізнавальних та 

комунікативних процесів [120, с. 13]. 

Газетний текст є одночасно консервативним і рухливим. З одного боку, 

текст газети не є “стійким культурним продуктом, який саме своєю усталеністю 

й тривалою соціальною, духовною затребуваністю здатний утримуватися в 

культурі та утримувати, рухати, здійснювати її” [457, с. 45]. З другого – його 

характеризують як такий, в якому “відчувається деякий консервативізм, 

відданість правилам хорошого стилю” [23, с. 12]. Використання газетних 

штампів, кліше, суспільно-політичної термінології, відносно стала структура 

газетного тексту є ознаками консервативізму, а також інформативності та 

чіткості. Проте прагнення до переконання читачів з метою впливу вимагає 

пошуку нових мовних засобів, нових понять, нових метафоризованих сполук, 

які найшвидше доходять до реципієнта саме через пресу. 

Основні завдання газетного тексту: інформувати читача, привернути його 

увагу до певного явища дійсності, останніх подій у країні й світі, новин у 

різноманітних сферах життя, від політики до спорту, допомагати розуміти 

суспільно-політичні проблеми, впливати на читача, спонукати до певної 

діяльності, активної життєвої позиції тощо.  

Унаслідок цього мову використовують як засіб упливу, що має загальні 

системні та специфічні текстові характеристики. Поєднання цих характеристик 

зумовлює виконання мовою газет одночасно кількох функцій – впливу, 

інформативної, комунікативної, експресивної, а також пізнавальної, виховної, 

пропагандистської або агітаційно-пропагандистської, просвітницької, функції 

формування культури мови, популяризаторської, організаторської, 

гедоністичної (розважальної) тощо. Окремі дослідники говорять про 

становлення нової функції мови ЗМІ – функції управління поведінкою великих 

мас людей і маніпулювання їхньою свідомістю [131, с. 64]. 



27 

 

 

 

Газетний текст обов‟язково містить три компоненти: 

– повідомлення про новину або про проблему, яка виникла; 

– фрагментарне або ґрунтовне осмислення ситуації; 

– прийоми емоційного впливу на аудиторію (на логіко-емоційному чи 

понятійно-образному рівні). 

Основною ознакою газетного тексту є вдале поєднання логіки викладу, 

доказовості та переконливості з актуалізацією емоційно-експресивних мовних 

засобів, що є визначальною рисою публіцистики. Коли йдеться про газетну 

мову, О. Пономарів, М. Пилинський та ін. підкреслюють визначальну рису мови 

ЗМІ – одночасну орієнтацію на стандарт й експресію [295; 314]. Учені 

Т. Коваль, Т. Космеда, Т. Коць, М. Ставицька та ін. виокремлюють особливу 

виразність, експресивність як невід‟ємну частину газетного висловлювання. На 

думку Т. Коваль, експресивність – це не тільки лексико-семантична, а й 

комунікативно-прагматична категорія, оскільки служить для створення 

переконливості газетних матеріалів, активізації уваги читача та налагодження з 

ним контакту, а також для вираження певної оцінки явищ, фактів, подій [156].  

Дослідники виділяють такі характерні риси газетних текстів: економія 

мовних засобів; лаконічність викладу при інформативній насиченості (газетна 

інформація так організована, щоб передати її швидко, стисло, максимально 

точно й об‟єктивно, повідомити основне, вплинути на читача); наявність 

суспільно-політичної лексики й фразеології; переосмислення лексики інших 

стилів, зокрема термінної, з публіцистичною метою; використання характерних 

для стилю мовних стереотипів, кліше; жанрова розмаїтість і пов‟язана з цим 

розмаїтість стилістичного використання мовних засобів багатозначності слова, 

ресурсів словотвору (авторські неологізми), емоційно-експресивної лексики; 

використання зображувально-виразних засобів мови тощо. 
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Т. Добросклонська виокремлює шість критеріїв для опису текстів масової 

комунікації: спосіб утворення медіатексту, форма створення, форма 

відтворення, канал розповсюдження, функціонально-жанровий тип тексту й 

тематична домінанта:  

– за способом творення газетні тексти дослідниця поділяє на авторські й 

колегіальні; 

–за формою створення – письмові; 

– за формою відтворення – письмові; 

– газетні тексти мають два канали розповсюдження: друковані засоби та 

Інтернет; 

– виділяє чотири функціонально-жанрові типи текстів: новини, коментарі, 

публіцистика та реклама; 

– у газетах уся інформація поділена за тематичними домінантами – 

медіатопіками [92, с. 11]. 

Жанрова палітра сучасної періодичної преси надто широка. Залежно від 

тематичного діапазону висвітлення реальності, глибини аналізу узагальнень, 

мети впливу на читача, а також зображувально-виражальних засобів жанри 

періодичної преси поділяють на традиційні три види: інформаційні, аналітичні 

та художньо-публіцистичні. Теоретики журналістики (М. Василенко, 

М. Житарюк, Н. Желіховська, В. Здоровега, М. Кім та ін.) пропонують різні 

підходи до класифікації жанрів преси. Дотримуючись базового поділу жанрів на 

три типи, вони виробили таку класифікацію: 

– інформаційні: новина, замітка, інтерв‟ю (інтерв‟ю-монолог, 

повідомлення, діалог, полілог, думка, замальовка, масове інтерв‟ю. анкети), 

бесіда, репліка, репортаж (проблемний, пізнавальний, подієвий, фоторепортаж), 

звіт; 



29 

 

 

 

– аналітичні: кореспонденція (інформаційна, аналітична, постановча, 

кореспонденція-роздум), стаття та її підвиди (науково-популярна, проблемна 

(постановча), публіцистичний (політичний, економічний, спортивний і т. д.) 

коментар, рецензія (літературна, театральна, музична, художня, кінорецензія), 

огляд (внутрішній, міжнародний, щотижневий, місячний, річний, 

інформаційний, аналітичний, огляд листів); 

– художньо-публіцистичні: нарис (портретний, проблемний, науково-

популярний), замальовка, а також сатиричні жанри – фейлетон та памфлет. 

Ми найчастіше зверталися до аналітичних та інформаційних жанрових 

типів періодичної преси, таких як передова стаття, газетне інтерв‟ю, 

публіцистичний коментар (політичний, економічний, спортивний), а також до 

найпростішого жанру періодичного друку завдяки своїй зрозумілості та 

інформативності – замітці.  

За тематичною спрямованістю та лексичним наповненням передову 

статтю називають “флагманом номера”. Дослідники наголошують на 

оперативності, злободенності, публіцистичності її змісту. Передові статті 

переважно про суспільно-політичні події внутрішнього й міжнародного життя. 

Основна відмінність передової статті від інших газетних жанрів полягає в її 

директивному характері на тлі висвітлення масштабних питань. 

Жанр газетного інтерв‟ю типу “інтерв‟ю-інформація” – це газетний текст, 

основною метою якого є подача найпершої, найзагальнішої інформації про 

людину чи подію. Об‟єктом такого інтерв‟ю є український чи зарубіжний 

політичний, суспільний діяч, фахівець, що аналізує певну подію, факт. 

Невеликий обсяг, конкретність відповідей та відсутність авторської оцінки 

зближують цей тип інтерв‟ю з інформаційною заміткою.  

Інформаційна замітка – мовний газетний жанр, в основі функціонування 

виражальних засобів якого лежать такі екстралінгвальні чинники, як оперативно 
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повідомляти, інформувати про події, відповідаючи змістом на три основні 

питання: що? де? коли? Предмет інформації – злободенна, суспільно важлива 

подія. Суб‟єктивне авторське “я” в замітці відсутнє або мінімалізоване, уся 

увага зосереджена на об‟єктивному, достовірному відображенні подій [122, 

с. 39-48]. Екстралінгвальні особливості інформаційної замітки визначають її 

найважливіші риси. Одна з них – лаконічність. Стислість викладу зумовлює 

композиційну структуру замітки, її чітку логічність, послідовність будови 

речень. 

Варто зазначити, що розвиток нових інформаційних технологій 

спровокував уніфікацію жанрів. Жанрова система постійно розвивається, 

трансформується та поповнюється новими різновидами матеріалів. На групу 

аналітичних жанрів періодичної преси, яку раніше вважали найбільш 

консервативною за формою подання матеріалу, істотно вплинуло збільшення 

інформаційних джерел, насамперед з Інтернету.  

Ще свого часу Д. Баранник дійшов висновку про відсутність так званої 

“чистоти” жанрів газетного мовлення і взаємопроникнення жанрових 

специфічних рис [15, с. 157]. Дослідник газетного тексту й автор монографії 

“Стилістика газетних жанрів” Д. Вовчок робить висновок, що жоден з газетних 

жанрів не є жанром у чистому вигляді [54, с. 47]. Проте істотні зміни в жанровій 

системі, які вплинули на кожен жанр окремо, відбулися лише в 90-х роках 

минулого століття. 

Сьогодні в періодиці поняття “жанр” витісняє поняттям “текст”, що 

спричинене розкутістю публіцистичного мовлення, персоніфікацією 

журналістики, коли чітко звучить авторське “я”, роботою в режимі діалогу з 

аудиторією тощо [225, с. 57]. 

Сучасна газета як один з компонентів масової комунікації розрахована на 

широке коло читачів, проте дуже неоднорідних, яких потрібно змусити себе 
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читати. Преса “підлаштовується” під певну групу людей за віковими, освітніми, 

ідеологічними, соціальними та іншими ознаками. Велике значення має 

спрямованість газети, яка орієнтується на ґрунтовне висвітлення явищ дійсності 

або на розважальний чи сенсаційний ефект. 

Газетний текст передбачає двосторонню взаємодію: читач повинен мати 

певні знання загального характеру, а газета – використовувати 

загальнозрозумілі сценарії загальнодоступними засобами [23, с. 25]. Звідси й 

необхідність повідомити найосновніше, передати газетну інформацію швидко, 

стисло, доступно, ефектно. 

В українській пресі початку ХХІ ст. простежуємо такі тенденції: 

збільшення кількісного складу учасників масової комунікації; диференціація за 

віком, освітою, службовим становищем, політичними, релігійними, суспільними 

поглядами тощо; залучення пересічних громадян до обговорення суспільних 

проблем; вільне висловлювання українцями власних поглядів і переконань 

тощо. 

Від часу становлення суверенної України преса виявилася ідеологічно та 

морально розшарованою. Упродовж цього періоду триває боротьба за 

інформаційний простір.  

Найбільш тиражовані україномовні видання – “Голос України”, “Урядовий 

кур‟єр”, “Дзеркало тижня”, “День”, “Літературна Україна”, “Газета по-

українськи”, “Високий Замок”. У центрі нашої уваги будуть деякі з них. 

“Дзеркало тижня” – одне з найвпливовіших аналітичних видань в Україні. 

Міжнародний суспільно-політичний тижневик заснований 1994 року в Києві. 

Головний редактор – Юлія Мостова, редактор відділу політики – Сергій 

Рахманін. 

“День” – щоденна всеукраїнська газета суспільно-політичної тематики. 

Заснована 1996 року. Головний редактор – Лариса Iвшина.  



32 

 

 

 

“Україна молода” – інформаційно-політична газета, зорієнтована на 

національно свідому аудиторію різного віку. Заснована 1991 року. Головний 

редактор – Михайло Дорошенко. 

“Газета по-українськи” – друкована всеукраїнська суспільно-політична 

газета, до складу якої входять щотижневий журнал “Країна” та інформаційно-

новинний інтернет-ресурс Gazeta.ua. Перше видання вийшло 2005-го року. 

Головний редактор – Володимир Рубан, заступник головного редактора – Ірина 

Буланенко. 

“Високий Замок” – щоденна суспільно-політична україномовна газета, 

виходить у Львові з 1991 року. Газету формують журналісти Інна Пукіш-Юнко, 

Наталія Балюк, Іван Фаріон, Ігор Гулик та ін. 

Видання з‟явилися в кінці ХХ – на початку ХХІ століття, мають 

суспільно-політичне спрямування, інформаційний характер та формують 

свідомо орієнтованого українця. Зазначені газети ми обрали з тієї причини, що 

їм властива суспільно-політична гострота висвітлення подій, високий мовний 

рівень, смак, професійність викладу. 

Кожне з перелічених видань має свої традиції, свою читацьку аудиторію, 

свій штат журналістів. Лінгвістичний аналіз дав можливість зазирнути до 

творчої лабораторії авторів, відчути індивідуальність, збагнути секрети 

майстерності. 

Загалом же зазначені газети вирізняються стилем, жанровою палітрою, 

відбором лексики, термінної зокрема, за ступенем складності фраз, авторською 

манерою тощо. 

 

1.2.Мовні засоби творення газетного тексту  

Мові газети присвячено низку робіт, як теоретичних, так і практичних. 

Вивчення газетної мови розпочалося ще у 20-х роках минулого століття. Праці 
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Б. Грінченка, М. Жученка, О. Маковея, Л. Мартовича, І. Нечуя-Левицького, І. 

Огієнка, О. Пчілки, М. Сулими, І. Франка та ін. репрезентують перші спроби 

дослідження мови газет. Автори звертали увагу на хиби газетної мови, 

пропонували шляхи їх усунення, акцентуючи, що “часописна мова” повинна не 

тільки забезпечувати функцію впливу, а й сприяти розвиткові висококультурної 

мови цивілізованого народу” [342, с. 225].  

Одним з перших спробу комплексного аналізу нормативних порушень 

газетної мови на лексичному, граматичному, фразеологічному, синтаксичному 

рівнях зробив М. Гладкий. Його наукові розвідки “Мова нашої преси” (1926), 

“Наша газетна мова” (1927), “Стилістика як праця газетяра-журналіста” (1928), 

“Фразеологія газетної мови” (1928) [67, с. 233] стали початковим етапом 

розвитку нормативно-стилістичного напряму дослідження мови газети, 

важливим внеском у формування його методологічної бази. Публікації 

подібного характеру знаходимо і в М. Сулими (“Мова української газети”, 

1927), М. Щербака (“До проблеми мови й стилю української преси”, 1929) [67, 

с. 235-236]. 

60–70-ті роки минулого століття – нормативно-стилістичний напрям у 

вивченні мови преси представлений працями А. Коваль, М. Пилинського, 

О. Пономарева, В. Русанівського, Н. Сологуб та ін. У межах цього напряму 

мову періодики вивчають з погляду відповідності її нормам літературної мови. 

У цей період з‟являється інтерес до дослідження мови засобів масової 

інформації в функційно-стилістичному аспекті, що пов'язаний з трактуванням 

мови газет як особливого об‟єкта. Цей напрям дослідження репрезентований 

працями Д. Баранника, І. Білодіда, М. Жовтобрюха, Г. Колесника, Г. Конторчук, 

А. Мамалиги, Г. Сагач, М. Скуленка та ін. Функційно-стилістичний підхід 

передбачає вивчення закономірностей і тенденцій формування 
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внутрішньостильових форм, з‟ясування лінгвістичної природи жанрової форми, 

пошуки естетичних критеріїв мови преси. 

Грунтовні дослідження газетної мови цього періоду пов‟язують 

передовсім з іменем М. Жовтобрюха. Його праці “Мова української періодичної 

преси (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)” (1970), “Мова української преси (до 

середини 90-х років ХІХ ст.)” (1963) присвячені дослідженню ролі газети в 

історії української літературної мови, у становленні її орфографічних, 

синтаксичних, морфологічних, фонетичних, лексичних особливостей, у 

формуванні спеціальної термінології. 

На увагу заслуговує науковий доробок “Мова сучасної масово-політичної 

інформації” (1979), мета якого “…вивчити й теоретично узагальнити 

нагромаджений величезний позитивний досвід мови масово-політичної 

інформації” [252, с. 176]. Авторський колектив (І. Білодід, Г. Колесник, 

М. Пилинський, В. Русанівський) зробив спробу проаналізувати газетну мову в 

різних аспектах. 

80-90-ті роки минулого століття – період критичного переосмислення 

наукового доробку попередніх десятиліть. Саме тоді почали формувати 

концепцію авторської журналістики, яку протиставляли журналістиці 

тоталітарній, знеособленій. Актуальними на початку 90-х років ХХ ст. були 

публікації українських мовознавців О. Пономарева, О. Сербенської та ін. Праці 

О. Пономарева (“Проблеми нормативності української мови в засобах масової 

інформації” (1991), “Стилістика сучасної української мови” (1992), “Культура 

слова” (1999) та ін.); О. Сербенської (“Мова преси в контексті вимог 

перебудови” (1989), “Мова газети в аспекті соціально-культурного розвитку 

суспільства” (1991), “Українська мова в засобах масової інфомації” (1992), 

“Мова української преси: стан вивчення, проблеми, завдання” (1994), “Мова 

преси як естетичний стереотип епохи” (2000), докторська дисертація “Мова 
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газети і мовотворчість журналіста в аспекті соціально-культурного розвитку 

суспільства” (1992) та ін.) базуються на концепції мовної особистості й шляхів її 

зростання, самовдосконалення – основних умов створення будь-якого 

журналістського тексту. О. Сербенська вивчає газетні тексти з погляду 

взаємозв‟язку з культурою суспільства, з‟ясовує їхню роль у збереженні 

культурних цінностей народу.  

Кінець ХХ – початок ХХІ століття – з‟являються нові підходи та методи 

аналізу мовностилістичної характеристики газетного тексту. Газетну мову 

досліджують, беручи до уваги конкретні історичні умови, суспільно-політичні 

завдання видання, особливості читацької аудиторії тощо. 

Предметом зацікавлення мовознавців стають різнорівневі мовні одиниці, 

особливості їх використання та функціонування у газетній мові (А. Григораш, 

Н. Громова, Д. Дергач, Г. Євсєєва, С. Єрмоленко, Ж. Колоїз, Ю. Макарець, 

Л. Пархонюк, І. Соболєва, Л. Ставицька, О. Сербенська та ін.). 

Велику увагу дослідники приділяють газетному заголовку як 

текстоформувальному і текстооформлюваному елементу, який виявляє 

специфіку публіцистичного стилю, зокрема тенденцію до економії мовних 

засобів при максимумі смислового навантаження, поєднання інформативності, 

лаконічності з емоційно-експресивним забарвленням, відображаючи мовні 

явища сучасності й сконденсовуючи їх (М. Антонович, Л. Грицюк, 

А. Євграфова, В. Зайцева, В. Іванов, О. Калякіна, Л. Каніболоцька, А. Ковалено, 

Г. Конторчук, В. Кухаренко, І. Лісовий, Л. Майборода, Л. Павлюк, В. Різун, 

В. Садівничий, А. Сафонов, М. Сікорський, Ю. Федорова, Г. Шаповалова, 

В. Шевченко, Е. Шестакова та ін.).  

У розвитку українського мовознавства виокремлюють такі напрями аналізу 

газетного тексту: 
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1) історичний, що досліджує становлення мови української преси 

(М. Жовтобрюх, В. Жугай, Ю. Шевельов); 

2) стилістичний, орієнтований на вивчення відповідності мови газетного 

тексту нормам літературної мови, на аналізі засобів і прийомів її увиразнення 

(Д. Баранник, С. Єрмоленко, В. Ільченко, Б. Коваленко, А. Коваль, Г. Колесник, 

М. Пилинський, О. Пономарів, Г. Шаповалова та ін.);  

3) структурний, що ґрунтується на виявленні специфіки синтаксичної 

організації газетного тексту (А. Мамалига, В. Різун, М. Феллер та ін.); 

4) прагматичний, скерований на вивчення газетного тексту в його взаємодії 

з автором і реципієнтом; цей напрям пов'язаний і з використанням мови як 

засобу впливу і маніпулювання свідомістю членів соціуму (В. Бадрак, 

В. Власенко, Л. Городенко, О. Дмитрук, Б. Потятиник, М. Лозинський, 

М. Яцимірська та ін.); 

5) соціокультурний, що досліджує газетний текст в аспекті 

соціокультурного розвитку суспільства (О. Сербенська та ін.). 

Сьогодні актуальними є лінгвокультурологічні, соціо-, психо-, 

прагмалінгвістичні, когнітивні аспекти аналізу мови публіцистики 

(А. Капелюшний, С. Єрмоленко, М. Лозинський, Т. Радзієвська, Г. Яворська, 

М. Яцимірська, О. Федик та ін.). До процесу дослідження мови газет дотичні 

такі науки, як психологія, соціологія, право, історія, журналістика, педагогіка 

(І. Андрусяк, Р. Беднарчик, Ю. Заблоцький, В. Здоровега, Т. Желтоногова, 

О. Коляструк, О. Кучерова, І. Михайлін, Б. Потятиник, М. Романюк, Л. Солодка 

та ін.). Актуальним є такий аспект дослідження, як мова й ідеологія, стимулом 

розвитку якого є не лише загальні тенденції розвитку світової лінгвістики, але й 

радикальні суспільно-політичні зміни в українському соціумі (Л. Масенко, 

Г. Мацюк, Л. Струганець, О. Тараненко, Г. Яворська та ін.). 
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Питанням особливостей газетних текстів приділено увагу дослідників у 

галузі лінгвістики тексту, завданням якої є аналіз створення тексту як цілісності 

мовними засобами (Ф. Бацевич, А. Загнітко, І. Ковалик, І. Кочан, О. Селіванова, 

Т. Радзієвська та ін.). Лінгвістика тексту зумовила появу таких дисциплін, як 

стилістика тексту, семантика тексту, дискурсологія тощо.  

Значно розширила сферу та інструментарій мовознавців у дослідженні 

газетних текстів поява нової галузі гуманітарного знання – медіалінгвістики, що 

вивчає функціонування мови в сфері масової комунікації (Д. Дергач, О. Стишов, 

С. Чемеркін, Л. Шевченко, Н. Шумарова та ін.).  

Останнім часом активізувався підхід лінгвістів до дослідження мови 

преси як визначального чинника динаміки словникового складу сучасної 

української літературної мови (О. Андрейченко, І. Брага, С. Єрмоленко, 

Б. Коваленко, Т. Коць, Л. Мацько, Л. Михайленко, М. Навальна, А. Нелюба, 

О. Мітчук, О. Стишов, І. Холявко, О. Чередниченко, Г. Шаповалова, Н. Яценко 

та ін.). 

Проте всі напрями в лінгвістиці ґрунтуються на вивченні тексту, способів 

його функціонування, особливостей структури й семантики, стилістичних 

засобів тощо. 

Мова сучасних газет є особливо динамічною, розкутою, гнучкою, 

демократичною. Цьому сприяла низка інтралінгвальних змін: тенденція до 

розмивання чітких стилістичних меж, поширення норм розмовного стилю, 

демократизація мовлення, лібералізація мовної норми, засилля іншомовних слів 

та ін. 

У сучасній пресі простежуємо такі виразні мовні тенденції: комунікативна 

демократизація (розширення меж літературної мови, посилення діалогічності, 

“нередагованості” мовлення), водночас ускладнення мови (інтелектуальна 
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насиченість, зростання її інформаційної ємності, формування спеціальних 

номенклатур, термінологій) [131, с. 64]. 

Мова публіцистики сьогодення зображає усю багатофункціональність 

сучасної української мови, ступінь її інтелектуалізації та рівень культури, вона – 

“дзеркало довкілля й наочна модель, авторитет і репрезентант сучасної 

літературної мови” [175, с. 89].  

Газетна мова початку ХХІ століття має потужний уплив на інші сегменти 

літературної мови. Тематична необмеженість публіцистичного стилю визначає 

розмаїття його лексики. Сучасний газетний текст – синтез засобів різних 

функціональних стилів і жанрів мови. З метою інформування, переконання, 

формування суспільної думки тощо адресанти інформації мобілізують усі мовні 

ресурси.  

Текст газети як особлива сфера для функціонування мови, а також 

споживачі інформації стимулюють до залучення широкого спектру мовних 

одиниць з різними формальними, змістовими і функційними властивостями. 

Добір мовних засобів у газетному тексті, які реалізують комунікативні завдання 

впливу, переконання, критичного аналізу подій, їхнього переосмислення, 

зумовлюють чинники об‟єктивної та суб‟єктивної оцінки. Їх вибір пов'язаний з 

соціально оцінними характеристиками, з можливостями ефективного, 

спрямованого впливу на масову аудиторію. Чималий вплив на засоби мови має 

обмежений обсяг газетного тексту, необхідність умістити якомога більше 

інформації, це викликає пошук щоразу нових і нових мовних засобів, які були б 

стислими, компактними, але й змістовними, свіжими, оригінальними. Авторська 

“розкутість” у стилістичному освоєнні мовних одиниць відчутно позначилася на 

пошуках нових засобів вираження. 

Виокремлюємо такі мовні особливості сучасного газетного тексту: 
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1. Вагоме місце в мові газети посідає суспільно-політична термінолексика 

(сукупність спеціальних одиниць політичної, економічної, соціологічної, 

філософської, екологічної тощо сфер), що позначають поняття, пов‟язані з 

особливою сферою життєдіяльності людей, а саме – із політичними 

орієнтирами, владними відносинами в суспільстві, з його державно-політичною 

організацією, доктринами партій, рухів, політичними інститутами, 

громадськими організаціями, з функціюванням соціуму в цілому, відносинами 

між людьми, суспільством і державою тощо, напр.: анексія, автономія, 

деолігархізація, істеблішмент, канцлер, конвенція, колабораціонізм, креатура, 

меморандум, менталітет, націонал-сепаратизм, опозиціонер, офшор, 

політтехнолог, санкція, сепаратизм, федерація та багато ін. 

2. Виникненню відповідних асоціацій сприяють газетні штампи, кліше, 

тобто стереотипні вислови, звичні фрази, що є відомими для читача, напр.: 

верховенство права, виконання домовленостей, врегулювання конфлікту, право 

голосу, ескалація конфлікту, мертва зона, кризовий соціум, Мінські 

домовленості, порушення перемир’я, територіальні громади, ратифікація 

договору, ризики розвитку, ухвала закону, укладання угоди, чіткі орієнтири, 

окреслити загальні тенденції, надати правдиву інформацію та ін. 

3. Засобом уникнення надлишкової інформації, економії мовної енергії, 

заощадження місця, упорядкованості та регламентації в газетному тексті, 

спрощення його сприйняття слугують абревіатури: АТО (антитерористична 

операція), МВФ (Міжнародний Валютний Фонд); НБУ (Національний банк 

України), НАБУ (Національне антикорупційне бюро України), НАЗК 

(Національне агентство з питань запобігання корупції), НАТО (від англ. North 

Atlantic Treaty Organization – міжнародна міжурядова організація, військово-

політичний союз Північноатлантичного договору); ООН (Організація 

Об‟єднаних Націй); ПАРЄ (Парламентська асамблея Ради Європи); ТСК 
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(тимчасова слідча комісія); УПА (Українська Повстанча Армія); ЦВК 

(Центральна виборча комісія) та ін. 

4. Мова преси реагує на нові тенденції в розвитку суспільства, соціально-

ідеологічні зміни шляхом поповнення словникового запасу словами на їх 

позначення – неологізмами. Саме газетні тексти найшвидше фіксують нові 

поняття, напр.: астротурфінг, дрон, іміджелогія, кіберзлочин, кіборг, 

нанотехнології, корупціогенний, одемократити та ін.  

5. З метою привернути увагу споживачів інформації, зацікавити, 

вплинути, переконати автори вдаються до стилістично-забарвлених мовних 

засобів, нерідко надто експресивних. Такими мовними засобами є тропи: 

метафора, метонімія, гіпербола, епітети, перифрази, алюзії тощо, напр.: голі 

обіцянки, газова годівниця, кадровий голод, державотворче піднесення, 

промовистий факт, партійне дозрівання, українська Жанна Д‟Арк, мінська 

халабуда, опоблоківський блазень, коаліційне лайно, олов’яний солдатик 

президента, фігові листки політичних псевдообіцянок, електоральна магія 

Москви, гільйотина недовіри до влади, панамський офшорний рубікон,  

генезис корупційного скандалу, врятувати рядового Путіна, Європейський дім у 

вогні та ін.  

Сучасний газетний текст є новим аспектом мовної структури, що 

нейтралізував традиційні газетні стандарти й відповідні стилістичні та лексичні 

обмеження. На сучасного читача з метою переконати або викликати бажану 

реакцію впливають не стільки обґрунтованою аргументацією, як емоційною 

напруженістю висловлювання, публіцистичною експресією. Публіцистика 

сьогодення відчуває потребу в експресивних засобах, що привертають та 

підтримують увагу читача. Тривалий час вважалося, що мова періодики є в 

основному стилістично нейтральною, переважна більшість лексичних одиниць 

на сторінках преси є неемоційною. Прикметною ознакою мови сучасної 
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періодики є засоби образності. Конкуренція в боротьбі за читацьку аудиторію 

сприяє застосуванню ефективних засобів увиразнення та експресії газетних 

текстів. 

Помітне місце в системі зображувальних, стилістично-забарвлених 

мовних засобів займає термінна лексика. 

 

1.3.Трактування термінної лексики в мовознавстві 

Детально з‟ясуємо поняття термінолексика. 

Науковці вживають поняття термінологія і термінна лексика як 

взаємозамінні одиниці. Термін термінолексика ввів Л. Булаховський як синонім 

до слова термінологія [36]. Тому, на думку вчених, до термінолексики належать 

терміни різних галузей знань. По суті, термінолексика в їхніх працях є 

синонімом до слова термінологія.  

У сучасній лінгвістичній науці багато зусиль докладають для того, щоб 

знайти об‟єктивні критерії, за допомогою яких можна однозначно виділити 

термінологічні одиниці, які виражають поняття і зв‟язки з тією чи іншою 

галуззю знань, отже, визначити обсяг і межі термінології (І. Білодід, 

М. Годована, А. Д‟яков, Є. Карпіловська, Л. Кислюк, Т. Кияк, Н. Клименко, 

І. Ковалик, І. Кочан, А. Крижанівська, Л. Паламарчук, Т. Панько, Л. Симоненко, 

Л. Халіновська та багато ін.).  

Термінологія сучасної української літературної мови дуже багата й 

розгалужена. Вона складається з низки галузевих терміносистем, що є “певною 

сукупністю взаємопов‟язаних терміноелементів для вираження наукових 

понять” [410, с. 18]. Кожна галузь науки, техніки, виробництва має специфічну 

термінологію. І українські, і зарубіжні мовознавці по-різному розподіляють 

терміни за галузями знань. 
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Детальний поділ термінології подано в академічній праці “Сучасна 

українська літературна мова. Лексика і фразеологія” (за редакцією І. Білодіда). 

У її складі автори виділяють: 

– значну за обсягом суспільно-політичну термінологію – використовують 

у таких галузях знань, як економіка, фінанси, філософія, логіка, психологія, 

педагогіка, історія, право, суспільствознавство, політологія, дипломатія, 

офіційно-ділова сфера;  

–літературознавчу та лінгвістичну термінологію; 

– мистецьку та мистецтвознавчу – охоплює музику, театр, кіномистецтво, 

образотворче мистецтво, архітектуру; 

– наукову – стосується таких наук, як математика, фізика, хімія, біологія, 

фізіологія, ботаніка, зоологія, географія, геологія, астрономія; 

– технічну – обслуговує такі галузі техніки й виробництв, як металургія, 

машинобудування, електротехніка, радіотехніка, гідротехніка, гірнича справа, 

текстильне виробництво. 

Також автори виокремлюють термінологію сільськогосподарську, 

медичну, спортивну, військову, авіаційну тощо [388, с. 163-164]. 

В. Русанівський усю термінологію поєднав у такі групи: 1) наукова; 

2) суспільно-політична; 3) суспільно-економічна; 4) юридична [331, с. 169].  

Повний спектр наукової термінології, що охоплює всі розділи й 

дисципліни наук (матеріальне виробництво, техніка, наука, політика, право, 

мораль, мистецтво, освіта, релігія, культура тощо), демонструє монографія 

“Склад і структура термінологічної лексики української мови” 

А. Крижанівської, Л. Симоненко, Т. Панько та ін. На думку дослідників, у цю 

систему входить і загальнонаукова термінологія, що не належить до конкретної 

галузі знань. До термінолексики зараховують назви циклів, розділів наук та 
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їхніх окремих дисциплін, а також найменування спеціалістів у межах цих  

наук [361, с. 27]. 

Активно вживану термінолексику 50–70-х років ХХ століття, відтворену в 

Словнику української мови в 11-ти томах, досліджував Л. Томіленко 

(монографія “Термінологічна лексика в сучасній тлумачній лексикографії 

української літературної мови”, 2015). Автор нараховує понад 13,5 тисяч 

термінологічних одиниць (близько 10% від усіх слів), крім того, налічує понад 

три тисячі одиниць спеціальної лексики. Щодо належності до галузей знань, то 

в СУМі зафіксовано термінологію сімдесяти царин [410, с. 44]. 

З. Мацюк та Н. Станкевич у посібнику “Українська мова професійного 

спілкування” у складі термінологічної лексики виокремлюють: суспільно-

політичну, науково-технічну, природничу, адміністративно-ділову тощо. Кожна 

з них має свої підсистеми: політичну, юридичну, фінансову, військову, 

філософську, біологічну, геологічну, лінгвістичну, літературознавчу, 

електротехнічну, радіотехнічну, фізичну, математичну, хімічну, медичну, 

музичну, морську, спортивну [239, с. 132-133]. 

Аналогічної думки дотримується Руслан Кацавець у підручнику “Ділова 

українська мова: Сучасний вимір”, виокремлюючи математичну, фізичну, 

електротехнічну, радіотехнічну, літературознавчу, лінгвістичну, юридичну, 

філософську, релігійну, фінансову, економічну, хімічну, біологічну, медичну, 

музичну, морську, торговельну термінологічну лексику [146, с. 19-20]. 

Сьогодні в українському мовознавстві досліджено близько  

150 терміносистем, що охоплюють різні галузі знання: військову справу 

(Л. Туровська, Н. Яценко), авіацію (Л. Халіновська), економічну сферу 

(Г. Чорновол, О. Чорна), медицину (Н. Цісар), конституційне право (П. Луньо), 

археологію (С. Локайчук), журналістику (М. Гонтар), лінгвістику (І. Ярошевич) 
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[357, с. 17]. Така лексика наповнює газетний текст відповідно до тематики 

висвітлення тієї чи іншої теми. 

Згадані вчені ототожнюють поняття термінологія й термінна лексика. 

Однак праці І. Кочан, М. Навальної, О. Стишова, Л. Туровської, Г. Чорновол, 

Н. Яценко та багатьох ін. сучасних дослідників свідчать про те, що поняття 

термінолексика сьогодні значно розширило свій зміст і межі. 

Цікавий погляд на цю проблему висвітлюють молоді учені. Зокрема, 

Д. Якимович-Чапран зазначає, що “сукупність наукових лексем найдоцільніше 

передавати назвами лексика на позначення наукових понять або термінна 

лексика, бо термінна лексика, крім власне термінів у повному розумінні (з 

їхніми дефініціями й місцями в системі), об‟єднує також і лексеми з різним 

ступенем термінізації, які не відповідають усім параметрам терміна (не мають 

чітко сформульованої дефініції, не кодифіковані, мають надто багато варіантів 

та дублетів, уживаються поза вузькогалузевими контекстами, поєднуючись між 

собою, становлять лише фрагменти, зачатки системи)” [462, с. 5]. 

На думку О. Туркевич, лексичні одиниці, які формують певну 

терміносистему, є неоднорідними щодо наявності всіх властивостей терміна. 

Ознаки терміна як елемента системи властиві не всім терміноодиницям. Не всі 

одиниці термінології мають конкретно виражену дефінітивність, тобто чітке 

наукове визначення; не завжди можна виокремити виразне місце таких 

терміноодиниць у системі термінів науки; спостерігаємо значну кількість 

варіантів, тобто не чітко дотримана ознака точності, часто значення таких 

одиниць можна встановити лише в контексті тощо [415, с. 80]. 

На підставі проаналізованих праць вважаємо, що термінна лексика 

охоплює не лише власне терміни в традиційному розумінні. До її складу 

входять і термінні одиниці, ужиті поза межами термінологічного поля, у 

невластивому їм контексті (тобто не науковому), й одиниці термінології, які 
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мають не всі ознаки терміна (системність, наявність дефініції, однозначність у 

межах певної термінологічної системи, стилістична нейтральність, відсутність 

емоційного забарвлення тощо), а також професіоналізми, професійні 

жаргонізми, номени тощо. 

Термінологія є автономним сектором будь-якої мови, що тісно пов'язаний 

з професійною діяльністю. Терміни кожної галузі науки, техніки, виробництва, 

утворюючи терміносистеми, є насамперед поняттєвими елементами 

професійного знання [410, с. 9]. У процесі формування певної галузевої 

термінології значну роль відіграє професійна лексика (спеціальні лексичні 

одиниці, що вживають представники певних професій). Процес праці 

передбачає професійне спілкування, слово-термін – це завжди результат і 

знаряддя професійного мислення та професійного спілкування. Термінологію 

створюють фахівці як відображення їхніх професійних знань, що слугують 

засобом спілкування [68, с. 4-8]. Професіоналізми виражають спеціальні 

поняття, знаряддя або продукти праці, виробничі процеси. Саме тому їх 

називають іноді спеціальними словами або спеціальними термінами [446, 

с. 125]. Тому науковці ототожнюють термінологію й професійну лексику, 

вважаючи, що це класи слів і словосполучень, які збігаються. 

Однак чимало вчених висловлюють думку про доцільність розмежування 

професіоналізмів і термінів. Чітко протиставляють терміни професіоналізмам за 

стилістичною приналежністю такі українські дослідники, як В. Дубічинський, 

А. Д‟яков, Т. Кияк, З. Куделько, О. Романова та ін. Т. Михайлова, 

проаналізувавши їхні праці, подала досить повний перелік відмінностей цих 

мовних одиниць: 1) професіоналізми – це локальні скорочені й спрощені назви, 

які дублюють терміни, вони вторинні за утворенням щодо термінів, які не 

можуть мати вузького локального характеру; 2) терміни є унормованими 

лексичними одиницями, а професіоналізми – напівофіційними; 3) терміни 
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функціонують в усному та в писемному спілкуванні фахівців певної галузі, 

професіоналізми вживають у розмовному мовленні; 4) професіоналізмам 

властиві конотації (експресивне забарвлення); термін не повинен мати 

емоційно-експресивного забарвлення; 5) терміни функціонують в усіх галузях 

наукової та виробничої діяльності людини, професіоналізми найчастіше 

трапляються в окремих професіях, ремеслах, промислах (наприклад, у 

спеціальній мові філософії немає професіоналізмів); 6) терміни можуть 

утворюватися засобами національної та чужих мов, професіоналізми – на ґрунті 

національної мови, лише в окремих одиницях трапляються іншомовні елементи; 

7) системність – найважливіша ознака термінології, системні зв‟язки  

між професіоналізмами слабші, бо вони називають окремі предмети і видові 

поняття [247, с. 44-45].  

Оскільки термінна лексика є основним шаром лексики певної галузі знань, 

номінативним виразником категоріально-поняттєвого апарату певної науки 

[410, с. 9-10], вважаємо, що до її складу входить професійна лексика, одиниці 

якої утворюють окремий шар в лексичній системі мови, який зазвичай 

називають спеціальною, фаховою лексикою. Межі між термінологією й 

фаховою лексикою “дуже рухливі й невизначені не через “погані” критерії 

їхнього розмежування, а через рухливість і гнучкість мовного узусу, через 

постійну складну взаємодію професійного просторіччя та професійної  

норми” [455, с. 84]. 

Дослідник футбольної лексики ХХІ століття Ю. Струганець на 

позначення фахової сфери використовує термін – “мова спеціального 

призначення”. На думку автора, лексика, що домінує в мові спеціального 

призначення, об‟єднує фахові терміни, або терміни спеціальної галузі, 

екстрагалузеві терміноодиниці, термінологізовані загальновживані лексичні 

одиниці, а також номенклатуру, професіоналізми, професійні жаргонізми. У 
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мові засобів масової інформації терміни зазнають детермінологізації, набувають 

нових значень [386, с. 5]. 

Отже, термінна лексика – це не лише терміни в традиційному розумінні, а 

й найменування понять певної фахової сфери, що функціонують у фаховій мові. 

Також доцільним є використання такої номінативної одиниці термінної лексики, 

як термінолексема. Цей термін позначає спеціальну одиницю, що виражена 

словом або словосполукою на позначення поняття певної фахової  

сфери. Термінолексеми – повноцінні елементи системи, які поступово 

закріплюються мовною практикою, проте змінюється їхня форма й уточнюється 

обсяг поняття [415, с. 80]. 

У складі професійної лексики виокремлюємо професіоналізми, професійні 

жаргонізми, термінологізовані жаргонізми та номенклатурні назви як підгрупи 

професійної лексики.  

Професіоналізми – це стилістично марковані мовні одиниці (слова, 

словосполучення, вирази, мовні звороти), уживані у професійному мовленні 

вузьким колом фахівців на позначення відомого поняття, напр.: бушлат (куртка 

військового), забій (місце роботи шахтаря; гірнича сфера), клавішник (музикант, 

який грає на клавішному інструменті), методичка (методичні рекомендації), 

олімпійка (куртка від спортивного костюма), піке (стрімкий політ літака вниз), 

сотка (0, 01 га землі; аграрна сфера), спецназ (загін особливого призначення), 

равлик, собачка (символ @) та ін. 

На відміну від термінів, професіоналізми не мають чіткого наукового 

визначення й не становлять цілісної системи. Якщо термін – це офіційне, 

усталене та узаконене поняття, переважно абстрактне, то професіоналізм – 

найменування, розповсюджене (частіше в розмовній мові) серед людей якоїсь 

професії, спеціальності, але не є таким, що суворо закріплене, науково 

позначене поняття [95]. 
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Професіоналізми є неофіційними (отже, експресивно забарвленими) 

синонімами до термінів, вони досить різноманітні щодо семантичних 

характеристик, виникають стихійно на власній мовній основі [330, с. 45]. 

Галузеві ж терміни переважно творяться свідомо, часто з використанням 

чужомовних слів та словотворчих засобів. Оскільки професіоналізми вживають 

на позначення певних понять лише в сфері тієї чи іншої професії, ремесла, 

промислу, вони не завжди відповідають нормам літературної мови. Проте 

відомі приклади термінізації мовних одиниць фахової сфери.  

Термінологізовані жаргонізми – стилістично забарвлені номінації, що 

функціонують у вигляді професійних висловів, але виражають наукове поняття, 

мають чітко окреслену дефініцію, наприклад: лексеми біржового жаргону бики, 

ведмеді дослівно означають – “гравці (спекулянти) на підвищення та зниження 

цін” (бики – “біржові маклери, діяльність яких ґрунтується на грі на підвищення 

курсу цінних паперів та валют на біржі”; ведмеді – “біржові маклери, діяльність 

яких ґрунтується на грі на зниження курсу цінних паперів та валют на біржі”); 

лексика з жаргону економістів: безоплатна їзда – “спекулятивні дії клієнта”; 

грошова дійна корова – “товар, що має низький темп росту та високу частку 

ринку” та багато ін. Такі одиниці функціонують як нормативні терміни, 

значення яких закріплене в спеціальних словниках.  

Різновидами професіоналізмів є професійні жаргонізми – конотативно 

марковані вислови, що не виражають наукового поняття і не мають дефініції, 

але задовольняють потреби професійного спілкування в певній галузі, напр.: 

бакси, зелені (валюта США), дембель (демобілізація після закінчення військової 

служби), ксива (паспорт, посвідчення особи), поребрик (у мові військових – 

кордон), сепар (сепаратист), юрики (юридичні особи), фізики (фізичні особи), 

відмити гроші (легалізація протизаконних коштів), підбити баланс (робити 
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підрахунки) та ін. Гнучкість мовного узусу створює нестійкість меж між 

професіоналізмом і жаргонізмом.  

Досліджували професійні жаргонізми, так звані експресивні дублети 

термінів, Н. Васильєва, Т. Михайлова, О. Покровська, В. Прохорова, 

Н. Подольська, Л. Cтавицька, А. Суперанська та ін. На думку О. Суперанської, 

Н. Подольської, Н. Васильєвої, жаргонізми не належать до спеціальної фахової 

лексики [387, с. 27]. Вони тлумачать їх як особливі, яскраві, модні “слівця”, 

характерні для окремих соціальних груп, і вважають, що вони нічого не 

додають до мови, а лише створюють особливий колорит мовлення.  

Як підгрупу спеціальної фахової лексики виокремлюємо так звані 

номенклатурні назви. Під час формування термінології в систему виробляється 

галузева номенклатура, як певна категорія спеціальної лексики. Її позначають 

термінами номен, номенклатурне найменування, номенклатурний знак 

(П. Дудик, А. Д‟яков, Т. Кияк, З. Куделько, Б. Михайлишин, Т. Михайлова, 

Н. Нікуліна, В. Овчаренко, О. Романова, П. Стахів та ін).  

Узагальнюючи погляди науковців щодо номенів, важаємо, що номени є 

власними назвами або займають проміжне положення між термінами й 

власними іменами. Номенклатура (від лат. nomenclatura – перелік, список імен) 

– це та сама термінологія, а номени – особливі різновиди термінів, що 

актуалізують предметні зв‟язки, їх зіставляють із поняттям певної галузі 

діяльності людини, конкретними поняттями Називаючи одиничні об‟єкти, 

номени перебувають на нижчому ступені термінологічної ієрархії,  

якщо вважати, що основна функція термінів – найменування  

професійних спеціальних понять, то функція номенів полягає в називанні 

термінів-понять [329, с. 56-57]. 

Номенклатуру становлять іменники та словосполучення, які передають як 

систему назв об‟єктів певної науки, так і сукупність назв одиничних об‟єктів. У 
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газетному тексті суспільно-політичного спрямування функціонують 

номенклатурні назви на позначення суб‟єктів політики, що відображають 

функціонування інститутів влади, називають суспільні морально-етичні 

поняття, а також назви професій, географічні назви, серійні назви машин, 

приладів, верстатів, продукції, що випускають, назви рослин, звірів тощо. Вони 

є в кожній інформації офіційного спрямування в газеті чи іншому мас-

медійному засобі, напр.: БТР-70, БМ-21 “Град”, рейс МН-17, долар, Донбас, дуб, 

євро, єна, Крим, літак “Мрія”, ТУ-125, Укроборонпром, фракція “Самопоміч”, 

Чорне море, зенітний ракетний комплекс “Бук” та багато ін. 

У сучасному газетному тексті мовні одиниці фахової сфери мають широку 

сферу функціонування, вони зазвичай відомі реципієнтам, не зайнятим у тому 

чи тому виробництві. 

Отже, вважаємо, що термінна лексика – це найменування понять певної 

фахової сфери. У складі термінної лексики виділяємо: власне терміни в 

традиційному розумінні; термінні одиниці, ужиті поза межами термінологічного 

поля, у невластивому для них контексті (тобто не науковому); лексеми фахового 

мовлення, які не відповідають усім параметрам терміна (не мають чітко 

сформульованої дефініції, мають варіанти та дублети, емоційного забарвлені, їх 

уживають поза вузькогалузевими контекстами, поєднуючись між собою, 

становлять фрагменти, зачатки системи); професійну лексику (професіоналізми, 

професійні жаргонізми, термінологізовані жаргонізми) та номени як підгрупи 

професійної лексики. Також доцільним є використання такої номінативної 

одиниці термінної лексики, як термінолексема. Цей термін позначає спеціальну 

одиницю, що виражена словом або словосполукою на позначення поняття 

певної фахової сфери.  
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1.4.Термінолексика в газетному тексті як об’єкт наукового 

дослідження 

Термінна лексика – це важливий компонент, невід‟ємний складник мовної 

системи, показовий виразник життєздатності й розвитку лексичного складу 

кожної розвиненої мови.  

Як один з найактивніших пластів лексики сучасної мови термінолексика 

відіграє важливу роль у “лінгвістичній індустрії” [40, с. 9]. Її стрімкий розвиток, 

бурхливу розбудову взаємозумовлюють екстра- та інтралінгвальні чинники. 

Л. Томіленко слушно зауважує, що зовнішні чинники є надзвичайно 

потужними, вони – “той необхідний стимул, що спонукає мовну систему 

перебувати в постійному русі, спричиняє різні перетворення й модифікації в 

ній” [410, с. 34-35]. Глобалізація світового розвитку, міжнародна інтеграція, 

активні процеси державотворення, політичні, економічні перетворення, 

формування нового суспільного мислення, застосування й упровадження 

новітніх технологій в усі сфери життєдіяльності тощо сприяють виникненню 

великої кількості нових явищ, понять, фактів, що зумовлюють появу нових 

мовних одиниць, зокрема термінних. Серед зовнішніх причин мовних змін 

вагомого значення дослідники надають міжмовним контактам (Є. Карпіловська, 

М. Кочерган, С. Стишов, Л. Томіленко та ін.).  

Важливим внутрішньомовним чинником розвитку термінолексики є її 

системний характер. Системність термінної лексики виявляється в особливостях 

словотворення, наявності словотворчого арсеналу засобів. Дериваційні засоби 

стають основою для виникнення нових лексем, базою збагачення 

термінологічного фонду. Досить активним у розвитку термінолексики є 

принцип економії мовної енергії. Задля зручності, стислості та ефективності 

номінацій з‟являються складні й складноскорочені терміноодиниці – 

юкстапозити, композити, абревіатури [410, с. 35-37]. 
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Екстра- та інтралінгвальні чинники діють у тісній взаємодії та 

взаємозумовленості, сприяють розвитку та удосконаленню термінної лексики і є 

передумовою різних трансформацій. 

Нова термінолексика формується у процесі тривалих пошуків, 

використовуючи досягнення різних галузей знання, значно розширюється коло 

її користувачів. Варто зазначити, що термінна лексика становить істотну 

частину сучасного мовного фонду. За спостереженнями дослідників, зростання 

кількості термінів різних наук випереджає зростання кількості 

загальновживаної лексики. “Усі суперечності й виклики глобалізації світу 

відбиваються насамперед на термінології кожної мови, оскільки це шар 

лексики, з одного боку, найчутливіший до науково-технічних та цивілізаційних 

змін, з іншого – найважливіший для сучасної мовної комунікації  

людей” [33, с. 21]. 

Як найдинамічніша частина лексико-семантичної системи мови 

термінолексика безпосередньо пов‟язана зі світом, що оточує людину [40, с. 9]. 

Вона є однією з основних складників національно забарвленої лексики, що 

відображає суспільні уявлення про державно-політичний устрій, ставлення до 

влади, особливості життя народу – носія мови. Віддзеркалюючи досягнення 

сучасних наукових знань, така лексична категорія відповідає особливостям 

культурних змін у суспільстві, його взаємодії з іншими етнічними спільнотами 

тощо. Термінолексика відображає “процес постійного, глибинного і 

безкінечного пізнання дійсності, осмислення й омовлення якої кожен соціум 

означує у своїй мовній картині світу” [463, с. 71].  

Сучасна преса, мобільно реагуючи на будь-які суспільно-політичні 

видозміни, – яскравий приклад входження й активного використання термінної 

лексики. Поява в мові преси мовних одиниць, що виражають поняття певної 

сфери науки, техніки, культури, їхнє швидке поширення й широке вживання на 



53 

 

 

 

шпальтах газет стало характерною особливістю мови публіцистики сьогодення. 

Це засвідчують праці вітчизняних і зарубіжних учених. 

Сьогодні актуальним є дослідження мовного ресурсу, мовних інтенцій, 

тенденцій розвитку, особливостей функціонування, лексико-семантичних, 

стилістичних трансформацій лексичних одиниць, термінних зокрема, у 

медійному мовленні. 

На сучасному етапі активні лексико-семантичні процеси в українському 

лексиконі на матеріалі мови мас-медіа вивчали А. Капуш, Є. Карпіловська, 

Л. Кислюк, Н. Клименко, Т. Коць, К. Ленець, Н. Линник, О. Мітчук, 

Л. Масенко, А. Нелюба, Л. Струганець, О. Стишов, О. Тараненко, А. Таран, 

О. Тимчук, Л. Туровська, Л. Шевченко та ін. Значний інтерес лінгвісти 

виявляють до висвітлення процесів неологізації (Л. Даниленко, Д. Мазурик, 

О. Стишов, Г. Чорновол та ін.); функціонування та освоєння запозичень 

(Л. Архипенко, Т. Коць, Т. Лелека, Н. Попова, О. Стишова, О. Тодор, Туровська, 

Н. Фіголь, І. Холявко, О. Чередниченко, Г. Чорновол, Г. Шаповалова, 

П. Шекера та ін.) тощо. 

На початку ХХІ ст. набуло актуальності дослідження мови преси як 

визначального фактора динаміки словникового складу сучасної української 

мови (О. Андрейченко, І. Брага, С. Єрмоленко, Б. Коваленко, Т. Коць, 

Л. Мацько, Л. Михайленко, М. Навальна, А. Нелюба, О. Мітчук, О. Стишов, 

І. Холявко, О. Чередниченко, Г. Шаповалова, Н. Яценко та ін.). Комплексне 

дослідження динаміки лексико-семантичної системи української літературної 

мови на матеріалі вивчення нової, актуалізованої та переорієнтованої лексики в 

мові підстилю засобів масової інформації вперше системно здійснив О. Стишов 

(монографія “Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів 

масової інформації”).  
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Лексичну дифузність у мові української періодики першого десятиріччя 

ХХІ століття комплексно дослідила М. Навальна (монографія “Динаміка 

лексикону української періодики початку ХХІ ст.”), проаналізувавши 

використання іностильової лексики, визначивши внутрішньомовні та позамовні 

чинники, що зумовили динаміку лексико-семантичних та стилістичних процесів 

у мові української преси. Дослідниця простежила розширення функціонально-

стилістичної сфери термінної лексики в мові преси, зокрема інформаційних 

технологій, економічної, медичної, спортивної та конфесійної, з‟ясувала 

стилістичний потенціал жаргонних та сленгових елементів, констатувавши 

тенденцію до орозмовлення та експресивізації газетного словника.  

Актуалізовану термінолексику, окремі словотвірні засоби, лексико-

семантичні процеси, що відбуваються в мові засобів масової інформації початку 

ХХІ ст., зокрема освоєння нових запозичень, зумовлених процесами світової 

глобалізації, досліджує Н. Яценко. 

Процеси семантичної трансформації лексичних одиниць, зокрема 

розширення, звуження та переосмислення значення, що відбуваються та 

зафіксовані в мові мас-медіа початку ХХІ ст., аналізували Т. Весна, 

Х. Дацишин, Т. Космеда, Л. Павлюк, І. Сковронська, Л. Туровська, О. Чадюк, 

О. Чорна, Г. Чорновол та ін.  

Особливості політичної метафори як окремого типу транспонованих 

висловів у сучасному українському політичному дискурсі друкованих мас-

медіа, її роль в індивідуальному мовленні журналістів проаналізувала 

Х. Дацишин (дисертаційне дослідження “Метафора в українському політичному 

дискурсі (за матеріалами сучасної періодики)”). Метафору дослідниця 

розглянула в трьох аспектах: комунікативному, когнітивному та структурно-

морфологічному. 
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На теоретичних засадах семантико-функціонального аналізу суспільно-

політичну лексику української мови, термінологічну зокрема, у мові пресі 

проаналізувала І. Холявко (“Суспільно-політична лексика в пресі 90-их років 

ХХ ст. (семантико-функціональний аналіз)”). Описано структуру, семантику, 

функції суспільно-політичних лексем, а також напрями семантико-функційного 

розвитку цього шару лексики в сучасний період української історії. 

Функціонально-стилістичний аналіз медичної термінології в стилі масової 

інформації сучасної української літературної мови здійснив Д. Сизонов 

(“Лінгвопрагматичний потенціал української медичної термінології в ЗМІ”). У 

дисертації уточнено лінгвістичний статус терміна як комунікативної одиниці 

мовної системи, проаналізовано вторинну номінацію терміна, його специфіку, 

функції трансформації поза системою. Комплексний функційно-стилістичний 

аналіз соціально-економічної лексики англомовного походження в мові мас-

медіа здійснила Т. Рудакова (“Функціонування соціально-економічної лексики 

англомовного походження в українських засобах масової інформації кінця ХХ – 

початку ХХІ ст.”). 

У семантико-структурному та комунікативно-функційному аспектах 

динамічні процеси в суспільно-політичній лексиці й термінології української 

мови кінця ХХ – початку ХХІ ст. на матеріалі мови українських засобів масової 

інформації описала Л. Михайленко (“Динаміка суспільно-політичної лексики 

української мови кінця ХХ – початку ХХІ століття (на матеріалі мови 

українських засобів масової інформації)”).  

У двох аспектах – системно-структурному та прагматичному – 

комплексний аналіз конотативної семантики ідеологічно забарвлених 

номінативних одиниць на матеріалі української преси зробила І. Мінчак 

(“Конотативна семантика сучасних ідеологічно забарвлених номінативних 

одиниць (на матеріалі української преси 90-х років ХХ століття”), здійснивши 
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спробу на засадах інтегративного підходу до семантики й прагматики визначити 

конотацію як мовний і мовленнєвий фактор. 

Власне лінгвістичний аналіз сучасної чеської лексики суспільно-

політичного змісту запропонувала О. Мороз (“Сучасна чеська суспільно-

політична лексика: семантика, структура, динаміка”). Дослідження семантичних 

особливостей чеської лексики, термінологічної зокрема, характеру кореляцій у 

межах окремих лексико-семантичних полів, динамічного потенціалу, 

статистичних особливостей її функціонування відкрили перспективу нових 

досліджень лексики в компоративному напрямі.  

Лексико-семантичним змінам у словниковому складі німецької періодики, 

зокрема еволюційним процесам у суспільно-політичній лексиці, обумовленим 

впливом екстралінгвальних чинників, присвячене дисертаційне дослідження 

А. Капуш “Еволюційні процеси в німецькій лексиці суспільно-політичного 

змісту (на матеріалі періодичних видань 80-х – 90-х років)”.  

Комплексний лінгвістичний аналіз лексичних засобів мови, їхньої ролі та 

умов функціювання в основних жанрах турецької газетної публіцистики, 

системну класифікацію термінних одиниць на основі їх використання в тексті 

газети виконала В. Пілик (“Лексико-граматична структура турецького газетного 

тексту”). 

Лінгво-когнітивне дослідження на матеріалі інформаційних повідомлень 

англомовних газет здійснив М. Аль-Саїд (“Хронотоп газетного тексту”), що 

полягає в єдності часового й просторового вимірів зображуваного в газеті світу 

й засобів його мовленнєвого означування в інформаційному дописі. 

Дослідники, що розглядають газетний текст у межах семантико-

структурного підходу трактують його як упорядковану структурно-змістову 

єдність, що об‟єднана різними типами лексичного, логічного, лексико-

граматичного зв‟язку. З позицій комунікативного напряму текст 
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характеризують як систему комунікативних елементів, функційно (тобто з 

конкретною метою) об‟єднаних загальною концепцією або комунікативною 

інтенцією в єдину замкнуту ієрархічну структуру. З точки зору комунікативно-

функційного підходу текст вивчають як одиницю спілкування. Комунікативно-

функційний підхід зорієнтований на вивченні мовних одиниць та розгляді їхніх 

функцій у мовленнєвому акті, а також виявленні відмінностей у функціонуванні 

в різних комунікативних умовах. Від правильного, точного, доречного 

використання мовних одиниць у газетному тексті залежить уміння авторів 

висловлювати власні думки, передавати їхні найтонші відтінки. З позицій 

когнітивного підходу текст виступає як схема, компонентами якої є уявлення та 

поняття про предмети, явища зовнішнього світу й відносини між ними. 

Семіотичний підхід дозволяє розглянути текст як одну або декілька знакових 

систем, у яких використовують різні семіотичні коди тощо. 

Незважаючи на системний аналіз мови сучасної преси в різних аспектах, в 

українському мовознавстві відсутні праці, у яких зроблено комплексний аналіз 

процесів та явищ у розвитку газетного лексикону. Особливості функціонування 

термінної лексики в мові періодики початку ХХІ ст., її динаміка, специфіка 

семантичних трансформацій у зв‟язку з вживанням за межами термінополя є 

маловивченими й малоописаними. 

Тому в центрі нашої уваги термінолексика різних галузей знання як 

невід‟ємний компонент мови сучасних газетних публікацій суспільно-

політичного спрямування, а також лексико-семантична характеристика 

термінної лексики в газетному тексті, аналіз семантичних видозмін 

термінолексем у зв‟язку з вживанням у політичному контексті (не науковому). 

Динамічні процеси в термінній лексиці характеризуємо з позицій семантико-

структурного та комунікативно-функційного підходів. 
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1.5. Термінолексика як засіб осучаснення газетного тексту 

Термінолексика – невід‟ємний складник словникового складу наукового 

стилю, однак сьогодні вона легко входить в інші стилі, але з іншою функцією 

інформативності, виразності, синонімічності, соціального завдання [71, с. 115]. 

Широке залучення в мову публіцистики термінних одиниць стало 

необхідним засобом відтворення, осмислення дійсності. Під впливом 

внутрішньо- та зовнішньомовних чинників у газетний текст проникає 

термінолексика багатьох галузей знання, яку використовують з різною метою – 

опис подій, що відбуваються в сучасному суспільстві, популяризація науки, 

новітніх технологій, винаходів тощо. 

Органічне входження термінолексики в мову періодики пов‟язане з 

певними стилістичними завданнями, які ставлять перед собою адресанти 

інформації, намаганням урізноманітнити виклад матеріалу, зробити його 

яскравим, доступним, незвичним. З метою переконання, впливу на свідомість та 

емоції споживача інформації, залучення якнайширшої читацької аудиторії 

журналісти, державні керманичі й політики, політологи й експерти 

використовують досить різну щодо належності до певних галузей науки й 

техніки термінну лексику. У періодиці сьогодення вона вирізняється 

тематичною дисперсією та широтою сфери вживання: на шпальти газет 

потрапляють і активно функціюють військові, спортивні, медичні, технічні, 

фізичні, математичні, авіаційні, хімічні, біологічні, географічні, мистецькі, 

мовознавчі, сільськогосподарські, екологічні, богословські та багато інших 

термінолексем. Наукові назви в мові публіцистики влучно позначають поняття 

суспільного, фінансово-економічного, культурного життя. Останнім часом 

найактивніше використовують військову термінолексику. Передовсім це 

стосується матеріалів на суспільно-політичні, соціально-економічні теми, що 

чутливо реагують на реалії сучасного життя. 
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Серед термінолексем різних галузей науки й техніки в газетному тексті є 

як загальнонаукові, так і вузькогалузеві (фахові). У газетних публікаціях 

спостерігаємо “тенденцію до активізації у вживанні як загальнонаукових, так і 

вузькоспеціальних термінів різних галузей знання. На особливості 

функціонування термінів у мові газети позначається дія, принаймні, двох 

факторів: з одного боку, діють тенденції, що властиві інформаційній і 

популяризаторській ролі газети, з другого, – виявляються особливості одного з 

рівнів термінологічної системи – структурного рівня, норми чи рівня 

індивідуального мовлення” [347, с. 135]. Вузькоспеціальні терміни багатьох 

галузей науки, техніки й виробництва, змінивши стилістичний статус, у мові 

періодики стали загальновідомими,  

У сучасному газетному тексті виокремлюємо дві групи термінолексики, 

що активно функціонує: термінолексеми, які використовують у прямому 

значенні (у номінативно-дефінітивній функції), і термінолексеми в переносному 

значенні, що набувають емоційно-експресивних конотацій [418, с. 110]. 

Семантика термінних одиниць, що виконують номінативну й комунікативну 

функції, залежить від індивідуальних авторських прийомів уведення їх у 

газетний текст. У номінативно-дефінітивній функції в газетному тексті 

вживають в основному суспільно-політичну, економічну термінолексику, 

оскільки це той пласт лексики, що віддзеркалює основне спрямування газети, 

основні поняття, якими вона оперує. 

Широке вживання термінолексики в прямому й переносному значенні 

зумовлює оновлення газетного тексту. Таке явище спостерігаємо після здобуття 

нашою державою незалежності. На шпальтах періодики автори використовують 

найсучаснішу наукову термінологію, яка досі вважалася предметом уваги 

виробничої чи наукової сфери. Одиниці термінної лексики, зазвичай уживані у 

фаховій мові, збагачують газетний текст новими емоційними та смисловими 
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відтінками. У мовній тканині газетного тексту термінолексеми (атом, еволюція, 

інтоксикація, кардіограма, кульбіт, матриця, податок, саундтрек, сейсмологія, 

силікон, формалін, цугцванг та ін.) у нетиповому поєднанні стають основою 

індивідуально-авторських новацій (атоми коаліційного розпаду, варенична 

еволюція, інформаційна інтоксикація, кардіограма цін, тендерний кульбіт, 

суспільно-політична матриця, податок на бездіяльність і цинічність влади, 

саундтрек до перемоги на президентських виборах, геополітична сейсмологія, 

засилля політичного силікону, формалін радянської ідеології, цугцванг Мін’юсту 

та ін.). Така термінна лексика оновлює газетний текст суспільно-політичної 

тематики, творячи його не “сухим”, офіційним, діловим, а образним і яскравим, 

точним і влучним, стильним і незвичним, зумовлює мовну промовистість, 

свіжість словосполучень, а отже, семантики. 

Унаслідок потрапляння термінних одиниць у інший контекст (не 

науковий) та нетипової лексичної сполучуваності (поєднання термінолексем із 

конотативно забарвленими компонентами) відбуваються інтенсивні 

трансформації під впливом інтра- та екстралінгвальних чинників.  

Перенесення елементів одного стилю, зокрема наукового, в інший – 

публіцистичний, провокує семантичні видозміни термінних одиниць. Нетипова 

лексична сполучуваність сприяє зміні значення слова, що виявляється в 

розширенні або перебудові його семантичної структури, виникненні 

семантичних неологізмів [410, с. 35].  

Використання на шпальтах преси термінної лексики різних галузей знань, 

зокрема й вузькофахової, зумовлює тропеїчне (метафоричне, метонімічне) 

переосмислення, що відбувається в процесі детермінізації. Якщо для наукового 

тексту неприпустимим є вживання детермінованого терміна, то для газетного 

уживання метафори чи метонімії за допомогою терміна є звичним і природним. 
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Метафора, метонімія в газетному тексті – яскраві риторичні засоби, джерело 

публіцистичної експресії, вияв журналістської індивідуальності.  

У науковому стилі термінні одиниці зазвичай стилістично нейтральні. 

Потрапивши в нове семантичне поле, вони втрачають основні термінологічні 

ознаки, нейтральність, властиву їм у межах певної терміносистеми, і набувають 

емоційно-експресивних конотацій, розширюють свою семантичну структуру, 

довантажуються новими смислами [71, с. 116]. Емоційно-експресивна конотація 

термінних одиниць виникає як результат авторських способів і прийомів 

створення образності в умовах суспільно-політичного контексту. З допомогою 

експресивних висловлювань автори правдиво та реально відображають колорит 

сучасної епохи, передають нетрадиційне бачення подій та явищ, втілюють нові 

ідеї, нестандартні рішення. Термінолексика різних галузей науки й техніки 

розширює діапазон мовного багатства газетного тексту, викликає в читача нові 

асоціації, аналогії, позитивно впливає на його інтелект тощо.  

Термінна лексика на шпальтах сучасних газет – це “оцінний маркер 

актуальних суспільних, політичних, культурних подій” [350, с. 11], “інструмент 

мовного впливу на реципієнта з метою створення потрібних авторові конотацій 

для прогнозованого сприйняття вербалізованої реальності” [350, с. 2]. Преса, 

віддзеркалюючи життя суспільства, його історію, економічні, культурні та інші 

явища, за допомогою термінолексики впливає на формування національного 

характеру, суспільної свідомості, зокрема мовної. 

Отже, термінолексика багатьох галузей науки, техніки й виробництва 

стала невід‟ємним компонентом мови сучасної преси, її органічним і вагомим 

складником, засобом образності, експресії, джерелом оновлення, осучаснення 

газетного тексту. Термінна лексика виконує не лише номінативну, а й 

стилетворчу функцію: її активно використовують як виражальний засіб. 
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Висновки до розділу1 

1. Газетний текст – одне з основних джерел для дослідження новітніх 

тенденцій розвитку українського лексикону. Незважаючи на потужний розвиток 

сучасних мас-медіа, текст газети є базовим компонентом мови ЗМІ, в якому 

закладені основні стилістичні та лінгвістичні підвалини будь-якого мас-

медійного тексту. 

2. Вагоме місце в системі мовних засобів творення газетного тексту 

належить термінній лексиці багатьох галузей науки, техніки й виробництва. 

Термінолексика – невід‟ємний компонент мови сучасної преси, необхідний 

засіб відтворення, осмислення дійсності. У періодиці сьогодення вона 

вирізняється тематичною дисперсією та широтою сфери вживання – це 

військові, спортивні, медичні, технічні, фізичні, механічні, електричні, 

математичні, авіаційні, хімічні, біологічні, географічні, мистецькі, мовознавчі, 

аграрні, екологічні, богословські та ін. термінні одиниці. 

3. Вважаємо, що термінна лексика – це найменування понять певної 

фахової сфери. У складі термінної лексики виділяємо: власне терміни в 

традиційному розумінні; термінні одиниці, ужиті поза межами термінологічного 

поля, в невластивому їм контексті; лексеми фахового мовлення, які не 

відповідають усім параметрам терміна (не мають чітко сформульованої 

дефініції, мають варіанти та дублети, емоційного забарвлені, їх уживають поза 

вузькогалузевими контекстами, поєднуючись між собою, 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. Цей термін позначає спеціальну 

одиницю, що виражена словом або словосполукою на позначення поняття 

певної фахової сфери. 
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4. У сучасному газетному тексті виокремлюємо дві основні групи 

термінолексики: термінолексеми в прямому значенні (у номінативно-

дефінітивній функції) і термінолексеми в переносному значенні, що набувають 

емоційно-експресивних конотацій. 

5. Вихід термінних одиниць за межі мови науки, перенесення елементів 

наукового стилю в публіцистичний провокує лексичні, семантичні модифікації 

термінолексем під впливом зовнішньо та внутрішньомовних чинників. 
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РОЗДІЛ 2 

ДИНАМІКА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У 

ТЕРМІНОЛЕКСИЦІ, УЖИТІЙ У ПРЯМОМУ ЗНАЧЕННІ 

 

На сторінках преси лексичні одиниці, зокрема термінні, зазнають 

перетворень. Сучасний газетний текст – віддзеркалення динамічних лексико-

семантичних процесів сучасної української мови.  

Склад термінолексики оновлюється постійно, оскільки й у суспільно-

політичному житті постійно відбуваються зміни. Глобалізаційні процеси 

початку ХХІ ст. стали причиною актуалізації багатьох реалій. Нові суспільні 

процеси породжують нові мовні одиниці, визначають збільшення чи зменшення 

частотності їхнього вживання. Багато лексем виходить з активного вжитку й 

переходить до пасивного фонду у зв‟язку зі зникненням понять, позначуваних 

ними, і, навпаки, інші поняття зазнають активізації. 

Процес трансформації лексики неперервний.  

Серед процесів динаміки термінолексики виокремлюємо: актуалізацію, 

денотативно-конотативну переорієнтацію, активізацію, пасивізацію, 

окнижнення та орозмовлення газетного лексикону. Такі процеси спостерігають 

не лише в мові української періодики, а й світової.  

 

2.1. Тенденція актуалізації термінолексики  

Серед лексико-семантичних процесів, пов‟язаних з динамікою 

термінолексики, особливо помітним є явище актуалізації.   

Актуалізація – один із динамічних інноваційних процесів. Кожній мові 

характерні періоди стабільності й періоди істотних зрушень. Кількість 

актуалізованих мовних одиниць на сторінках української преси збільшується 

внаслідок актуалізації позначуваних ними понять і явищ. С. Єрмоленко 
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зауважує: “Якщо в художньому стилі актуалізація зумовлює створення образно-

естетичного ефекту, то в інших стилях (напр., у публіцистичному) вона 

породжує відхід від стандарту, експресивність” [105, с. 14].  

На сьогодні немає однозначного тлумачення поняття актуалізація. У 

вузькому розумінні актуалізацію характеризують як активне відродження 

питомих українських слів і деяких українізованих засвоєнь, повернення до 

вжитку застарілої або рідковживаної лексики, яка донедавна перебувала на 

периферії мовної системи, а в сучасний період розвитку мови повернулася до 

активного словника (М. Дудик, О. Кабиш та ін.). Актуалізація в широкому 

розумінні – це міграція питомої лексики або давно засвоєних запозичень від 

периферії до ядра лексичної системи, що охоплює як соціально, так і 

функціонально зумовлені групи слів (Є. Карпіловська, О. Ковтунець, 

Д. Мазурик, Л. Струганець, О. Стишов та ін.). 

Є. Карпіловська у монографії “Динамічні процеси в сучасному 

українському лексиконі” явище актуалізації пояснює як “процес націоналізації 

мови” [149, с. 3], “зміну негативного оцінного потенціалу лексеми на 

позитивний” [149, с. 77]. О. Ковтунець процес актуалізації номінує як 

повернення до активного словника лексичних одиниць, що перебували на 

периферії мовної системи, збільшення їхньої функційної значимості й частоти 

використання [159, с. 100], Л. Струганець – як “збагачення словникового фонду 

шляхом припливу номенів, які раніше перебували на периферії літературної 

мови” [384, с. 95], О. Муровцева – як “процес самоочищення мови від того, що 

нівелює її лексичний склад, граматичну структуру” [260, с. 23]. Будучи 

зафіксованими в писемних пам‟ятках і “ввійшовши в інертний фонд мови”, 

слова “знову залучаються до вжитку” [275, с. 355].  

Процес повернення до активного використання лексики, яка перебувала 

на периферії лексико-семантичної системи, науковці називають по-різному: 
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актуалізація, реактивація, ревіталізація, або відродження, реабілітація 

словникового складу української мови, самоочищення лексичного складу, 

націоналізація мови тощо. Відповідно, лексеми, що зазнали актуалізації, 

номінують як реактивовані (М. Бондар [29, с. 3-12], М. Дудик [96, с. 30-33], 

Л. Мацько [240, с. 17]); ревіталізовані (А. Капуш [140, с. 9]); відроджені слова 

(Ю. Шевельов [448, с. 72-76]); реабілітовані (М. Бондар [29, с. 3-12]); інертна 

лексика (В. Німчук [275, с. 355]); репресована, або проскрибована лексика 

(Л. Масенко [236], С. Караванський [142, с. 145]); внутрішні входження, або 

внутрішні неологізми (Д. Мазурик [220, с. 11-14]), проте більшість учених 

називає їх актуалізованими (О. Ковтунець, О. Стишов, Л. Струганець, О. Тодор, 

Є. Карпіловська, І. Холявко та ін.). Незалежно від визначення й назви, суть 

процесу полягає в поверненні слова з периферії словника української мови до 

його центру.  

Під явищем актуалізації розуміємо міграцію питомої лексики або давно 

засвоєних запозичень від периферії до ядра словникового складу завдяки 

розширенню функційної активності в мові; відповідно, лексеми, що зазнали 

актуалізації, номінуємо як актуалізовані. 

На хвилі мовних та позамовних упливів лексичні одиниці внаслідок 

динамічних лексичних процесів з маргінальних сфер потрапляють до активно 

вживаної частини словника. Серед позамовних чинників виокремлюємо дієві 

суспільно-політичні процеси, зокрема бурхливі економічні, світоглядні, 

релігійні, ментальні зрушення тощо. Поверненню в узус лексики з пасивного 

фонду сприяють культурно-історичні зміни: тенденція до відродження 

національної ідентичності, духовних традицій, культурних цінностей, що були 

втрачені в ході історії. Актуалізація лексики спричинена й необхідністю 

заповнити утворені лакуни власними лексичними ресурсами, питомими 

українськими словами, намаганням усунути наслідки політики русифікації, 
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зокрема боротьбою з русизмами, а також з англізмами, демократизацією мовних 

норм, естетичними уподобаннями, перевагою експресивних мовних форм, 

зміною лінгвальних смаків тощо.  

Л. Мацько актуалізовану лексику умовно поділяє на три типи: 1) лексеми, 

які відійшли до пасивного словника через втрату мовних реалій або заборону 

відкритого обговорення окремих тем; 2) питомі українські слова або давно 

засвоєні запозичення, що вийшли з активного фонду за мовної політики 30-80-х 

рр. ХХ ст. через відмінність фонетичного чи графічного оформлення з 

російською (таку лексику або вилучали, або пасивізували під впливом загальної 

тенденції уникати характерних для української мови слів в офіційних текстах); 

3) слова, характерні насамперед усній мові, оскільки за радянського часу 

писемна форма значно переважала над усною [240, с. 17].  

О. Ковтунець виокремлює такі основні структурні різновиди 

актуалізованих лексичних одиниць: 

1) відроджена, повернена лексика (лексикографічно оновлена) – лексика, 

зафіксована в лексикографічних працях кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст., але 

відсутня в словниках радянської доби, зокрема в СУМі, а зараз знову активно 

функціонує в мовленні: боголюбець, Вознесіння, дерусифікація, 

народознавство, правозаступник та багато ін.; 

2) стилістично трансформована лексика (стилістично оновлена) – лексичні 

одиниці, що зазнали функційно-маркованого переоцінювання, змінивши статус 

стилістично маркованих у радянський період на стилістично нейтральні в наш 

час: держава, книговидавець, конституція, марґінес, мисткиня, речник, 

українофіл, українофоб та багато ін.; 

3) поскрибована лексика (функційно оновлена) – слова, зафіксовані 

радянськими словниками як нормативні, проте негласно перебували під 
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забороною: вертеп, водойма, колегія, колядник, лижви, молебень, щедрівник та 

багато ін. [160, с. 42-44]. 

На думку дослідниці Н. Яценко, у сучасному вживанні застарілої лексики 

поєднуються, зокрема, два різні процеси [468, с. 262-263]: 

а) активізація її використання (при цьому застаріле слово виступає як 

стилістичний засіб): гайдамака, гільйотина, імператор, імперія, каганець, 

кайдани, корона, кошовий, кріпак, отаманщина, помістя, феодал, Золота Орда, 

удільне князівство та ін., напр.: “В який спосіб пожна погасити сепаратистські 

“каганці”, щоб вони не стали “вогнищами”?” (В.З. №72, 05-11.07.2018);  

б) актуалізація значення слова (при цьому слово перестає бути 

історизмом, його використовують для нейтральної номінації): гімназист, 

громада, градоначальник, урядування та ін., напр.: “Близькі до градоначальника 

люди стверджують, що Кличко не планує йти в президенти, незважаючи на 

тиск його найближчого оточення” (Д.т. №26, 07.07-13.07.2018).  

Стрімкий перехід лексичних одиниць із периферії до ядра словникового 

складу відбувається завдяки активності в мові мас-медіа, зокрема періодики. 

На сторінках сучасної газети актуалізації зазнають передусім мовні 

одиниці соціальної та політичної семантики, оскільки динаміка суспільного 

життя в Україні й світі знаходить своє відображення насамперед у мові мас-

медіа. Серед масиву актуалізованої найчисельнішою є термінолексика на 

позначення суспільно-політичних, соціально-економічних, дипломатичних, 

правничих, соціологічних, релігійних, культурно-мистецьких, культурно-

етнографічних понять та явищ.  

Услід за українськими дослідниками (О. Ковтунець [160, с. 119], 

Л. Мацько [240, с. 17], О. Стишов [382, с. 88]) виокремлюємо такі основні 

причини явища актуалізації лексики:  
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1. Перша причина – номінативна, зумовлена ідентифікувальною функцією 

слова. Для “заповнення номінативних лакун” [382, с. 88] до активного вжитку 

повернулися слова разом з реаліями й поняттями, які ними позначено: 

амбасада, броварня, валіза, головнокомандувач, городина, греко-католик, 

гуральня, кав‟ярня, казна, козацтво, комендант, копальня, літургія, ліцеїст, 

марґінал, меценат, мольфар, орендар, поетка, правник, речниця, садовина, 

скарбниця, стародрук, урядовець, урядування, фундація, часопис та багато ін., 

напр.: “Державна скарбниця України майже без грошей – Міністерство 

фінансів не встигло наповнити казну кредитами” (Д.т. № 28, 21.07-10.08.2018).  

Знакові події на Майдані-2014, що ввійшли в новітню історію України як 

Революція Гідності, активізували лексику визвольних змагань 40-50 років 

ХХ століття: амуніція, бандерівець, вишкіл, військовик, вояк, криївка, курінь, 

набій, однострій, повстанець, рій, сотник, сотня, скоростріл, стрілець, схрон, 

чотовий, чота, вітання “Слава Україні! – Героям слава!” та ін., напр.: “Вітання 

“Слава Україні! – Героям слава!” – вперше набуло офіційного статусу в наших 

Збройних силах. Уперше за всю історію України” (День, № 153, 29.08.2018). Як 

слушно зауважує Л. Мацько, такі лексичні одиниці у важливий для української 

нації час виявилися на марґінесі мови, а в новітні часи зайняли місце у 

відповідних терміносистемах [240, с. 17].  

2. Друга причина зумовлена стилістичною транспозицією лексики, 

зокрема “розширенням сфери використання слів, які в радянський період 

справді були рідковживаними, а нині активізувалися у зв‟язку з посиленою 

увагою суспільства до української історії і мови” [382, с. 88]. Після тривалої 

перерви до активного вжитку повернулися українські або запозичені слова, але 

такі, що давно відомі українській мові: бранець, булава, буцегарня, гетьман, 

десятина, комерція, комірне, куркуль (з позитивною семантикою), мазепинець, 

нишпорка, петлюрівець та багато ін., напр.: “Завдяки програмі “Український 
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донецький куркуль” область приросте бізнесом. У нас вже є куркулі. Якщо буде 

на Донеччині 150 тисяч куркулів – ніякий олігархат і монополії цьому краю не 

загрожуватимуть” (В.З. № 113, 05-11.10.2017); “Бранці Кремля: скількох 

українських політв’язнів і за що утримують у тюрмах Росії?” (День, 

10.03.2018).  

3. Третя причина – поява частини актуалізованих лексичних одиниць як 

“основного джерела синонімів у сучасній літературній мові, що як державна 

тяжіє до національної самобутності” [160, с. 37]. Такі мовні одиниці сприяють 

експресивності повідомлення, а також оригінальності, мовній промовистості, 

свіжості, віддзеркалюють мовну моду й мовні смаки. Це питомо українські 

утворення, які в недалекому минулому використовували із щонайменшою 

активністю: загал (широка громадськість), засада (принцип), переступ (злочин, 

порушення закону), поступ (прогрес), провідник, очільник (керівник) та ін.  

Потреба широко застосовувати власне українські слова в ролі термінів є 

підставою для синонімності, варіантності: амбасадор – посол, вакації – канікули, 

відсоток – процент, кайданки – наручники, книгозбірня – бібліотека, летовище 

– аеропорт, мапа – карта, наклад – тираж, опінія – громадська думка, пігулка 

– таблетка, покликання – посилання, потяг – поїзд, почет (витіснив кальку 

свита), правник – юрист, руханка – зарядка, світлина – фотографія, 

сиротинець – дитбудинок, телевізія – телебачення, угода – договір, фахівець – 

спеціаліст, фундація – благодійна організація, цитрина – лимон, цукерня – 

кондитерська, частка – пай, шпиталь – лікарня та багато ін., напр.: [Мирослав 

Маринович, дисидент, правозахисник]: “Між правдою і брехнею не може бути 

порозуміння. Якщо фейкову інформацію брати до уваги як опінію, то така 

“правда” віддаляється від істини на кілька світлових років” (День, № 202-203, 

10.11.2017). 
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Актуалізована лексика в кожній мові має своє національне забарвлення, 

колорит. Досліджений ілюстративний матеріал показує, що мову української 

преси увиразнюють термінолексеми історико-культурного характеру, за якими 

постає самобутня історія народу [463, с. 70]. Такі слова народжувалися на 

різних етапах української історії. У сучасному газетному тексті спостерігаємо 

актуалізацію термінолексем, запозичених нашою мовою досить давно, зокрема, 

лексема державець датується першою половиною ХV століття [472, с. 136]. До 

вжитку повернулися слова, зафіксовані в словниках і текстах ХVІ-ХVІІІ століть, 

котрі утворилися на ґрунті староукраїнської мови та на основі 

спільнослов‟янської лексики: бровар, вроздріб (роздрібна торгівля), гуртом 

(гуртова торгівля), застава, крамниця, корчма, оренда, шинок, ятка, ярмарок та 

багато інших [78, с. 175-178]. Термін правник увійшов у літературну мову у 

середині ХІХ століття [116, с. 204].  

У важкий для української нації час на марґінесі нашої мови опинилися й 

такі одиниці, які внаслідок штучного втручання у внутрішню структуру мови 

по-насильницькому були вилучені з ужитку, як винародовлення, віче, 

державник (державець, державотворець), доброчинник, достойник “особа, яка 

має вищий духовний, військовий чин або займає керівну урядову посаду”; 

етнос, етнічність, ментальність, нація, народність, націоналіст, самостійник 

(самостійництво, самостійницький, самостійнодержавницький) та багато ін., 

напр.: [Юрій Щербак, політик, дипломат, письменник]: “Процес винародовлення 

українців був зупинений у 1991 році, але тільки у році 2014 керівництво держави 

завдало нищівних ударів по путінській недоімперії, її совковій міфології й 

глобальних планах побудови нового СРСР” (В.З. №46, 26.04-02.05.2018). 

Масового поширення в мові преси набула актуалізована термінолексема 

ідентичність, що пов'язана з поняттям етносу та нації. На відміну від грецького 

та латинського походження термінів етнос “громада, плем‟я, народ” (ЕСУМ, 
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Т. 2, с. 173), нація, лексема ідентичність сягає англійської мови, де identity – це 

“однаковість, тотожність, рівнозначність” [425, с. 130]. 

Проаналізовані лексичні одиниці були активно вживаними в 20-30-ті роки 

минулого століття, у період “українізації”. Більшість представників інтелігенції 

того часу керувалася настановою на максимальне використання і примноження 

власне українських слів і форм. Проте за мовної політики 30-80-х рр. 

ХХ століття такі слова вилучалися зі вжитку, табуїзувалися, з ними боролися, як 

з дисидентами, а в разі неможливості їхнього “списання в архів” обмежували у 

використанні, змінювали позитивно-нейтральну конотацію на негативну або 

іронічну, навіть саркастичну [142]. Актуалізовані одиниці “долали” 

рідковживаність, забуття, колишню негативну семантику й повернулися до 

свого природного статусу. 

Значна кількість актуалізованої лексики в газетному тексті свідчить про 

те, що українська мова невпинно повертає собі свою “українськість”, 

відображає національні мовні особливості, витворює “концептуальну картину 

нового українського суспільства, його кардинально зміненої не лише суспільно-

виробничої, державної та політичної сфери, а й сфери ментальної, духовної, 

культурної” [149, с. 77]. 

Отже, активне оновлення газетного лексикону відбувається завдяки 

активізації лексики пасивного фонду. Актуалізована термінолексика на сторінках 

сучасної преси дає можливість змістовніше й точніше передати суть багатьох 

актуальних понять і реалій, збагачує не лише кількісно, а й якісно українську мову.  

 

2.2. Денотативно-конотативна переорієнтація термінолексики  

Близькою до актуалізованої лексики є лексика переорієнтована. 

Під явищем денотативно-конотативної переорієнтації лексичних одиниць 

маємо на увазі семантичне оновлення мовних одиниць, що раніше номінували 
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лише зарубіжні, переважно західні, реалії та поняття [382, с. 109]. Такі лексичні 

одиниці на шпальтах української преси минулих років з‟являлися спорадично, а 

зараз їх якнайактивніше використовують для номінації української дійсності.  

Назване явище тісно пов‟язане зі зміною ідеологічних конотацій, 

пейоративного забарвлення, оскільки радянська ідеологія та пропаганда 

оцінювала такі мовні одиниці як чужі та ворожі. У процесі перенесення 

зарубіжних реалій і понять на сучасний український мовний ґрунт  

одночасно змінюються відповідні номінації: втративши пейоративну 

маркованість, переходять до розряду стилістично нейтральних.  

Дослідниця актуалізованої лексики української мови О. Ковтунець називає  

такі одиниці переорієнтованими, або семантично оновленими [160, с. 43].  

Така лексика “відбиває поруч зі спільними змінами в житті суспільства 

національні особливості формування нового обличчя посттоталітарних  

держав” [149, с. 77-78]. 

Так, переорієнтований термін імпічмент в англійській мові тлумачать як 

“a charge of a serving government official with serious misconduct while in office”; 

“removal of somebody such as a president or a judge from public office because of 

having committed serious crimes and misdemeanors or because of other gross 

misconduct” (OALD, с. 777) (“звинувачення працівника уряду в серйозному 

порушенні під час виконання службових обов‟язків”; “усунення певної особи, 

наприклад, президента чи судді, з посади через скоєння серйозного злочину чи 

вчинку або через інше грубе порушення”). У мові сучасної періодики термін 

імпічмент закріпився зі зміною початкового значення – “процедура залучення 

парламенту, вищих посадових осіб держави (президента включно) до судових 

процесів для позбавлення їх повноважень” (НСтЗ, ст. 86-87), напр.: “Одне з 

невідкладних завдань – прийняття закону про імпічмент, аби не допустити 
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переродження “солодкого” президента в ще одного “кривавого”. Досить з нас 

крові” (У.п. 06.01.2015). 

Термінолексеми лобі, лобіст, лобіювати (англ. Lobby – “кулуари”) такі ж 

поширені в мові сучасної преси, як імпічмент, парламент, парламентарій, 

спікер та ін. Значення лексем лобі, лобіст віддалилося від першоджерела – 

“високооплачувані представники або агенти великих банків і монополій, що 

діють неофіційно в кулуарах конгресу США і законодавчих органів штатів, 

справляючи прямий тиск, аж до підкупу, шантажу, на законодавців і державних 

чиновників з метою прийняття чи відхилення тих або інших законів в інтересах 

цих банків і монополій” (СІС, с. 397), у мові новітніх мас-медіа лобі – це 

“безпосередньо депутати законодавчого органу влади, які таємно чи відкрито 

представляють інтереси тієї чи іншої фінансової, промислової чи національної 

групи” (НСІС, с. 427), напр.: “Чергова сесія ПАРЄ обернулася великою образою 

росіян, які не звикли до поразок на інформаційному й лобістському фронті. У 

ПАРЄ російське лобі дуже сильне” (У.м. 30.01.2015). 

У газетному тексті кількісно домінують денотативно-конотативно 

переорієнтовані термінолексеми на позначення адміністративного управління, 

вищих та місцевих органів влади, спілок, об‟єднань, організацій тощо, напр.: 

департамент “1. У царській Росії та деяких сучасних буржуазних країнах – 

відділ у складі вищої державної установи або певний самостійний орган 

управління. 2. Назва міністерства закордонних справ у США і деяких інших 

країнах. 3. Адміністративно-територіальна одиниця у Франції” (ВТССУМ, 

с. 285); мерія “адміністративно-територіальна установа виконавчої влади” 

(НСтЗ, с. 149); муніципалітет “виборний орган місцевого, переважно міського, 

самоврядування, а також будівля, де розміщений такий орган” (НСтЗ, с. 159); 

префектура (лат. praefectura) “1) У Стародавньому Римі з 4 ст. адміністративна 

одиниця. 2) У деяких країнах (напр., у Франції) адміністрація департаменту, яку 
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очолює префект. 3) Основна адміністративно-територіальна одиниця в Японії” 

(СІС, с.545) та ін. 

Серед масиву переорієнтованих термінолексем значну за чисельністю 

групу в мові преси становлять назви іншомовного походження вищих 

службових осіб, адміністративних, банківських управлінців тощо: аграрій, 

акціонер, банкір, брокер, губернатор, капрал, кредитор, латифундист, мер, 

маклер, менеджер, президент, префект, полісмен, спікер (варто зазначити, що 

лексема спікер у мові сучасних мас-медіа активно функціонує зі значенням 

“мовець, промовець, модератор”), фіскал та багато ін., напр.: “Спікер Верховної 

Ради Андрій Парубій заявив, що Україна вже восени може отримати Томос і 

тоді буде створена Українська єдина помісна церква” (У.п., 13.07.2018); 

“Метою спікерів 10-го Молодіжного форуму є надихнути молодь на 

впровадження позитивних та інноваційних змін у країні. Кожен зі спікерів зумів 

сподобатися присутнім цікавим та корисним виступом, переконати у 

важливості їхніх зусиль для досягнення успіхів” (Д. т., 16.06.2017). 

Семантично оновлена термінолексема префект (лат. praefectus – 

начальник) – “1. У Стародавньому Римі – особа, що обіймала військову, 

адміністративну або судову посаду. 2. У деяких країнах (зокрема у Франції) 

урядовий чиновник, що очолює управління в адміністративно-територіальній 

одиниці (департаменті). 3. У деяких країнах – начальник міської поліції. 4. У 

дореволюційній Росії – інспектор духовної семінарії (з часів Петра І)” 

(ВТССУМ, с. 1107) запозичений з державотворчої практики Французької 

Республіки. Інститут префекта (le pre′fet) і префектур у Франції був 

запроваджений Наполеоном Бонапартом у 1800 році, у цій країні префект є 

представником центральної влади в регіоні. У країнах ЄС термін префект для 

номінації адміністративних управлінців функціонує ще в Румунії. В українських 

мас-медіа цю лексичну одиницю раніше не використовували, тому номінація, 
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що з‟явилася, напр.: “Замість голови ОДА вводиться посада “префекта”. 

Призначений президентом префект не тільки координує діяльність митниці, 

податкової і поліції, але і здійснює нагляд за дотриманням ними Конституції і 

законів України” (Д.т. №3, 29.01-05.02.2016), викликала переважно негативні 

відгуки, несприйняття фахівців, громадськості. На думку В. Малиновського, 

доктора політичних наук, адекватним замінником цього запозичення міг би 

бути термін урядник, який за своєю етимологією та оригінальністю не має 

аналогів у законодавчій практиці інших європейських країн, повністю 

відповідав би духу і традиціям української адміністративної культури, а також – 

функціональному призначенню [228, с. 94]. Запозичений термін префект – 

яскрава ілюстрація до думки О. Потебні, що “слово чужої мови викликає у того, 

хто його розуміє, не те уявлення, що викликає рідне слово” [317, с. 189]. 

Денотативно-конотативно переорієтована термінна одиниця губернатор 

(лат. gubernator – кермувальник, правитель) “керівник області; голова обласної 

державної адміністрації, призначений Президентом” (НСтЗ, с. 58) не тільки 

повернула актуальність, але придбала нову актуальну сполучуваність: 

губернатор області, для порівняння: “Президент Порошенко провів телефонну 

розмову з губернатором Одещини Михайлом Саакашвілі щодо перспективних 

проектів розвитку Одещини” (В.З. №30, 10-16.12.2016); “Глава адміністрації 

президента України Борис Ложкін назвав чутками вимоги Росії призначити 

бізнесмена Ріната Ахметова і лідера Опоблоку Юрія Бойка губернаторами 

Донецької та Луганської областей” (Д.т., №10, 18-25.03.2016).  

Останнім часом активізувалися у вживанні, семантично оновилися 

запозичення суспільно-політичної сфери аншлюс “політика загарбання Австрії 

Німеччиною, що проводилась після Першої світової війни” (ВТССУМ, с. 36); 

денацифікація “політ. Система заходів, спрямованих на ліквідацію нацизму 

(фашизму) в політичному, економічному й громадському житті німецького 
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народу після розгрому гітлерівської Німеччини” (ВТССУМ, с. 284), напр.: 

“Аншлюс півострова – це грубе порушення всіх норм міжнародного права і всіх 

традицій, що склалися в Європі. Світ цього не проковтне” (В.З. № 86,  

19-25.06.2014); [Юрій Щербак, політик, дипломат, письменник]: “Перед тим як 

проводити вибори на Донбасі, потрібен перехідний період і своя денацифікація” 

(В.З. № 107, 22.09-28.09.2016). 

Значна за обсягом група денотативно-конотативно переорієнтованих 

термінолексем фінансово-економічної сфери. Динамічний економічний 

розвиток сучасного суспільства, міжнародні інтеграційні процеси сприяють 

переорієнтації відповідної термінолексики: вексель, демпінг, інвестиція, 

монополія, номінал, санація, субвенція, субсидія та ін. 

Переорієнтована термінолексика в газетному тексті охоплює сфери 

політики й ідеології (гегемонія, геополітика, електорат, інавгурація, 

істеблішмент, каденція, парламентаризм, парламентарій, плебісцит, 

праймеріз, президенство, спіч та багато ін.); адміністративне управління 

(департамент, менеджмент, мерія, чиновник та ін.); соціологічну царину 

(аристократія, бомонд, гімназист, епатаж, клан та ін.); кримінальну сферу 

(вендета, мафія “таємна, здебільшого бандитська організація, яка терором і 

залякуванням втручається в політичне життя країни”, рекет “шантаж, 

вимагання через залякування, насилля й фізичну розправу”) тощо, напр.: “СБУ, 

Генпрокуратура та Нацагентство з питань запобігання корупції 

перетворилися в “трійку” політичної вендети” (Д.т. № 12, 04.04.2014). 

Як бачимо, для номінації українського суспільно-політичного життя 

початку ХХІ ст. у мові преси відродилися термінолексеми для позначення 

зарубіжних реалій та понять. Денотативно-конотативно переорієнтовані 

термінолексеми на сторінках сучасної періодики втратили ідеологічне, 
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негативно-оцінне, пейоративне забарвлення і перейшли до розряду стилістично 

нейтральних. 

 

2.3. Процес активізації термінної лексики  

Мова преси найчутливіша до процесів у соціумі, тому найоперативніше 

відображає зміни в узусі. У певні періоди суспільного життя окремі слова 

використовують активніше, інтенсивніше, ніж інші. Радикальні суспільно-

політичні, соціально-економічні, релігійні, культурні перетворення 

спричиняють посилення частотності вживання окремих мовних одиниць, так 

званих “маркерів певної історичної доби” [382, с. 987], на позначення 

актуальних реалій і понять.  

М. Дудик зазначає, що активізація – поняття, за яким закріпилися 

значення із стрижневою семантикою “ставати діяльнішим, активнішим”, 

“посилення активності чого-небудь” [96, с. 30-33]. Збільшення частотності 

вживання лексичних одиниць певних тематичних груп зумовлена певними 

подіями, що впливають на активність і пасивність відповідної лексики в ЗМІ. 

Під процесом активізації розуміємо посилення частотності вживання 

окремих лексичних одиниць у певні періоди суспільно-політичного життя, їх 

популяризацію, що зумовлено екстралінгвальними чинниками. 

Революція Гідності, анексія Криму, повномасштабна війна на Сході нашої 

країни, геополітичні процеси сприяли активізації в мові сучасних газет 

термінів-запозичень анексія (лат. annexio) – “насильницьке приєднання, 

загарбання однією державою всієї (або частини) території іншої держави або 

народу” (СІС, с. 51); екстрадиція (від ex - з, поза і лат. traditio - передача) – 

“видача іноземній державі особи, що вчинила злочин” (СІС, с. 239); екстремізм 

(від лат. extremus - крайній) - “схильність до крайніх поглядів і дій (переважно в 

політиці)” (СІС, с. 240); мілітаризація “1. Перенесення форм і методів воєнної 
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організації в галузь цивільних відносин; воєнізація промисловості. 2. Здійснення 

мілітаризму” (ВТССУМ, с. 675); ратифікація “дипл. 1. Затвердження верховним 

органом державної влади міжнародного договору, підписаного уповноваженими 

на це особами 2. Затвердження суб‟єктами федерації, референдумом або 

органом, що спеціально скликаються, змін чи доповнень до тексту конституції, 

прийнятих парламентом країни” (ВТССУМ, с. 1202); санкція “1. Схвалення. 

2. Затвердження чого-небудь вищою інстанцією; визнання законності чогось. // 

Дозвіл, схвалення. 3. юр. Заходи впливу, покарання за порушення закону” 

(ВТССУМ, с. 1293); сепаратизм “політ. Прагнення до відокремлення, 

відособлення. // У багатонаціональних державах – політичний рух національних 

меншостей, скерований на відокремлення від державного цілого й утворення 

самостійної держави” (ВТССУМ, с. 1307); тероризм “здійснення, застосування 

терору; діяльність і тактика терористів” (ВТССУМ, с. 1445) та ін., напр.: 

“Екстремісти протягом багатьох років погрожували працівникам Charlie 

Hebdo. Тому ми маємо разом стати на захист демократичних цінностей”, – 

заявив президент Франція Франсуа Олланд та закликав співгромадян до 

національної єдності перед обличчям тероризму” (У.п. 07.01.2015). 

Одиницю термінної лексики сепаратизм у мові преси кінця ХХ століття 

використовували, коли йшлося про події в Пенджабі, Кашмірі – регіонах 

особливої політичної напруги між Індією і Пакистаном, або Ольстері – одній з 

чотирьох історичних провінцій Ірландії, протистояння якої з Англією триває 

майже тисячу років. Військовий конфлікт між Росією та невизнаною 

Чеченською республікою Ічкерія (1994-2000 рр.) реанімував це запозичене 

слово, відповідно, його закріпили медійники в українських засобах масової 

інформації. Останні події в Україні зробили цей термін одним з найуживаніших 

суспільно-політичних термінів на сторінках української преси, напр.: “Сплеск 

сепаратизму в сучасній Європі наштовхує на думку, що його пружини варто 
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шукати в історичних процесах та їхніх поворотах, характерних для останніх 

століть життя континенту” (Д.т. № 48, 16-27.12.2017). 

На сторінках періодичних видань активно функціонують лексичні 

одиниці пасіонарій, пасіонарність, проте не мають чіткої дефініції. Більшість 

дослідників вважають, що терміни пасіонарій, пасіонарність (від лат. passio – 

пристрасть) увійшли в науковий обіг ще в 70-х рр. ХХ ст., після виходу 

монографії Льва Гумільова “Етногенез і біосфера Землі”, зі значенням “людина 

енергонадлишкового типу”; “феномен поведінки, зумовлений біохімічною 

енергією людини, яка визначає здатність, зокрема, етнічних колективів, до 

активної діяльності (військової, економічної, міграційної і т.ін.)”. У сучасному 

розумінні лексема пасіонарій – “людина нового типу, яскрава, успішна, активна 

особистість в суспільному, політичному житті, лідер, який задумує, готує, 

здійснює революції, втілює масштабні проекти тощо”, напр.: [Сергій Рахманін, 

редактор відділу політики газети “Дзеркало тижня”]: “Колишній Луценко, 

пасіонарій і забіяка, у ньому сьогоднішньому вгадується не відразу ” (Д.т. № 9, 

11-17.03.2016); “Історія нашої держави наскрізь просіяна пасіонаріями ще від 

початку зародження нації” (Скриня). 

Під упливом екстралінгвальних чинників у нинішніх реаліях 

активізувалася низка лексичних одиниць: біженець, волонтер, доброволець, 

заручник, найманець, вимушені переселенці, воєнний стан та ін., напр.: “Якщо і 

можна критикувати Кабмін, то за те, що він не обстоює специфічні інтереси 

біженців і вимушених переселенців з Донбасу й Криму в ООН та інших 

міжнародних організаціях” (День, 29.11.2017).  

Грецьке слово томос “грамота, послання патріархів християнської 

церкви”, що стало символом утворення в Україні автокефальної помісної 

церкви, донедавна було відоме лише вузькому колу людей, знавців релігійної, 
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богословської термінології. Словник сучасної української мови та сленгу 

“Мислово” обрав слово томос як одне з найбільш актуальних слів 2018 року. 

Отже, ілюстративний матеріал свідчить про дещо інше розуміння 

однакових понять у різні періоди суспільного життя. Висока частотність, 

інтенсивність уживання окремих слів, характерних певному історичному 

періоду, продукує оновлення  не лише газетного, а й національного лексикону. 

 

2.4. Явище пасивізації термінолексики  

Сучасна газета віддзеркалює активні процеси, що відбуваються поза 

мовним середовищем – у суспільному житті. Одні лексичні одиниці 

повертаються до використання, оновлюються, отже, актуалізуються, 

активізуються, інші пасивізуються, відходять на периферію загальномовного 

лексикону.  

Актуалізація й пасивізація лексики – взаємозумовлені процеси.  

У кожній розвиненій мові взаємодіють активні й пасивні пласти лексики, 

завжди прогресивне, позитивне, постійно контрастує з регресивним, 

негативним. М. Дудик зазначає: “у цьому, зрештою, життя-буття, 

функціонування кожної окремої мови, в якій … завжди співіснує активне й 

пасивне, всенародно використовуване і таке, яке комунікативно обмежене тією 

чи іншою сферою суспільного життя” [99, с. 182].  

Зі зникненням певних реалій і понять використовують обмеженіше або 

повністю видаляють з ужитку ті слова й словосполучення, які використовували 

для їх позначення. На шпальтах сучасної преси одні мовні одиниці з‟являються 

одночасно з виникненням нових явищ, понять, інші – застарілі та неактуальні – 

пасивізуються, переходять до “розряду історизмів із швидкістю, прямо 

пропорційною темпам економічних і соціальних перетворень” [382, с. 116]. 
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Перегрупування активного і пасивного пластів лексичних одиниць завжди 

супроводжується змінами їх конототивного статусу. 

У результаті радикальних суспільно-політичних процесів на периферію 

мовної системи перемістилися лексичні одиниці з виразним ідеологічним 

забарвленням, пов‟язані з комуністичною ідеологією: 

–назви політичних ідеологій: комунізм та ін.;  

– найменування систем управління, політико-економічних заходів: 

перебудова, планове господарство та ін; 

– назви господарсько-планових установ та господарських об‟єднань: 

колгосп, радгосп та ін; 

– назви працівників господарсько-планових установ та господарських 

об‟єднань: передовик, колгоспник, ударник та ін.; 

– назва грошової одиниці: карбованець. 

Сьогодні такі одиниці кваліфікують як архаїзми, “ідеолого-семантичні 

історизми” [65, с. 30]. Українське суспільство попрощалося з тоталітарною 

системою, а українська мова – з лексичними одиницями, пов‟язаними з такою 

системою управління.  

Майже вся лексика радянського періоду поповнила лексику історичну, 

проте окремі архаїзми, маючи “запас виживання” [149, с. 75], активно 

функціонують у мові сучасної преси. Частина слів, зазнавши семантичного 

переосмислення, пристосувалась до сучасних українських і світових реалій. Так, 

приміром, термінолексему партія внаслідок розширення обсягу позначуваного 

поняття “будь-яка політична партія” вживають в іншій семантико-стилістичній 

парадигмі слів: партбізнесмен, партбіографія, партблагодійник, партбос, 

партбомонд, партвживлення, партвиховання, партвнесок, партдисципліна, 

партзібрання, партз’їзд, партквиток, партконференція, партледі, партлідер, 

партобличчя, партодиниця, партосередок, партофіс, парточільник, 

партпокровитель, партплагіат, партпонти, партпортфель, партпроект, 
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партрозбірки, партрозмноження, партсайт, партстягнення, партчистка, 

партчлен, партузи, партфункціонер та ін.; квазіпартія, псевдопартія, 

партократ, партократія, партієць, партійщина, постпартійний та ін.  

У сучасному газетному тексті негативно-оцінного переосмислення 

зазнають і такі термінолексеми, як комунофашизм, необільшовизм, 

паракомунізм, політпропаганда та ін., напр: “Те, що фашизм, іслам і 

необільшовизм не мають добрих перспектив як ґлобальні ідеології, не означає, 

що вони не будуть розвиватися у своїх власних регіонах” (Д.т. № 16, 28.04-

03.05.2016); “Білорусь перетворюється на заповідник паракомунізму…” (У.п. 

13.10.2015). Автори монографії “Динамічні процеси в сучасному українському 

лексиконі” говорять про “активізацію цього шару лексики з новим семантичним 

“ореолом” для реалізації інших аксіологічних моделей” [149, с. 76]. 

Пасивного статусу набувають і лексичні одиниці, які ще донедавна були 

неологізмами. З активного обігу вийшли так звані слова-“метелики-одноденки”: 

азарівщина, взаємозалік, купон (грошова одиниця), кучміст, регіонал та ін. 

Український лексикон позбавляється всього штучного, нав‟язаного, того, що не 

прижилося. 

Отже, процес трансформації термінолексики виявляється й у пасивізації її 

окремих мікрогруп, коли раніше активно вживані лексичні одиниці мігрують на 

периферію мовної системи. Явище пасивізації спричинене мовленнєвою 

неактивністю окремих лексичних одиниць, втратою номінативної актуальності 

у зв‟язку зі зміною вектора оцінності конкретних реалій, соціально-політичних 

процесів тощо. 

 

2.5. Функційно-стилістичні вияви книжної лексики в газетному тексті 

У мові сучасної періодики простежуємо активне використання книжної 

актуалізованої лексики. Серед всього різноманіття лексичних одиниць на 
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сторінках преси слова книжного характеру помітно розширили вживання, що 

пояснюється прагненням до точності, однозначності, об‟єктивності інформації. 

Книжну лексику вважають лексикою писемних стилів, її протиставляють 

розмовним словам. М. Пилинський зазначає: “Книжні елементи в мові 

здебільшого виконують номінативно-інформативну функцію, тобто їх вживають 

для найменування тих чи інших понять, розкриття того чи іншого зв‟язку між 

цими поняттями. Лексика книжного походження називає предмети і явища 

реального світу, їхні властивості, якості, відображає духовне життя людини, 

передає назви ідеологічних понять, наукові терміни тощо” [49, с. 71].  

Термін “книжна лексика” певним чином умовний. Чітку межу між 

книжними і загальновживаним словами провести досить складно. Услід за 

дослідниками (С. Єрмоленко [108, с. 266], М. Навальною [261, с. 48] та ін.) як 

книжні визначаємо слова-терміни різних тематичних груп, що вирізняються 

своїм походженням, особливістю словотвірної будови, вузькою сферою 

вживання тощо. Ознакою книжності є суфіксальні утворення на -ація, -ізація/-

изація, -ізм/-изм, -ість, -ання, слова з префіксами архі-, ультра- тощо, напр.: 

інтеграція, імплементація, децентралізація, комп‟ютеризація, ісламізм, 

радикалізм, соборність, позаблоковість, авторитарність, мімікрування, 

архіпастирський, ультраправий та багато ін., напр.: “41 країна ООН засудила 

систематичні порушення прав людини на анексованому півострові Крим – це 

примусова імплементація російського законодавства, обмеження прав на 

свободу висловлювань…” (В.З. №31, 17-23.03.2016). 

У газетному тексті книжні одиниці позначають насамперед абстрактні 

поняття. За допомогою таких термінолексем, як асамблея “загальні збори членів 

якої-небудь міжнародної організації”; номенклатура “працівники, призначені 

чи затверджені вищими органами на якісь посади”; функціонер “партійний або 

профспілковий діяч, що виконує певні функції”; фронда “взагалі будь-яка 
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опозиція на грунті особистих мотивів, намір сперечатися, надокучати кому-

небудь, критикувати когось, щось” та ін., досягається точність номінації у 

поєднанні з об‟єктивністю, однозначністю, офіційністю, напр.: “Перший віце-

спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що в 2020 році в Україні пройде 

Парламентська Асамблея НАТО ” (День, 08.10.2017). 

Окрему групу книжної лексики, що фігурує на сторінках сучасної преси, 

становлять мовні одиниці, що позначають різні явища з життя народу минулих 

епох, номінують документи, адміністративні установи, стосуються давнього 

побуту тощо, напр.: гільдія “1. У період раннього середньовіччя в Західній 

Європі – об‟єднання купців і ремісників для захисту своїх інтересів або цехових 

привілеїв. 2. У дореволюційній Росії – один із розрядів, на які поділялося 

купецтво залежно від майнового стану” (ВТССУМ, с. 239); індульгенція 

“грамота про відпущення гріхів, яку видавала католицька церква від імені Папи 

Римського за певні заслуги перед церквою, а також за гроші” (СУМ, т. 4, 1973, 

с. 28); хартія “1. Стародавній рукопис, а також матеріал (папірус або 

пергамент), на якому він написаний. 2. У середні віки – документ, що 

засвідчував які-небудь права або привілеї. 3. уроч. Назва деяких документів, 

декларацій суспільно-політичного значення” (ВТССУМ, с. 1557), напр.: 

“Енергетична Хартія як платформа для обміну інформацією стала 

привертати увагу до зростання ризиків для газових поставок у Європу” (Д.т. 

№ 39, 23.10.2016).  

Ступінь “книжності” мовних одиниць може бути різним – від ледве 

відчутного до дуже чіткого, виразного [154, с. 121]. На думку М. Навальної, 

незначний відтінок книжності мають слова, які зазвичай не потребують 

додаткового пояснення [261, с. 50]: європеїзація, презентація, позиціонування, 

рубікон, сепаратизм, урядовець, урядування та ін., напр.: “Історія з офшорами 

може стати для Порошенка панамським рубіконом, поворотною точкою” (В.З. 
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№40, 07-13.04.2016); “Як вважають зацікавлені аналітики, ключовою 

проблемою “європейського позиціонування” України за нинішніх умов могла б 

стати модель держави “середньої ваги” (middle power)” (Д.т. №48, 16-

27.12.2017).  

Чітку ознаку “книжності” простежуємо в лексичних одиницях, які 

потребують додаткового тлумачення, надають газетному тексту офіційності, 

науковості, часом штучної книжності. Автори вводять до активного обігу на 

сторінках преси вузькофахові поняття, що змінили масштаби свого вживання й 

стали відомими широкому загалу. За допомогою таких термінолексем 

“відбувається окнижнення публіцистичних текстів, своєрідна “нейтралізація” 

мови періодики” [261, с. 54]: автократія “форма правління, при якій одній 

особі належить необмежена верховна влада; абсолютизм” (СУМ, т. 1, с. 12); 

альтруїст “той, хто виявляє в своїх діях альтруїзм; протилежне егоїст” (СУМ, 

т. 1, 1970, с. 37); апологет “захисник кого-, чого-небудь” (СУМ, т. 1, с. 55); 

буфонада “недоречне, брутальне блазенство” (СУМ, т. 1, с. 266); реляція “1. 

Письмове повідомлення про хід бойових дій війська / Взагалі повідомлення про 

які-небудь події, факти. 2. Описання бойового подвигу однієї особи або всієї 

військової частини для представлення їх до нагороди” (СУМ, т. 8, с. 499); 

сатисфакція “1. Почуття приємності, задоволення. 2. У феодально-

дворянському побуті – утамування почуття образи, перев. у формі поєдинку, 

дуелі з особою, яка образила” (СУМ, т. 9, с. 61); соціальна стратифікація 

“соціальна диференціація суспільства” (ВТССУМ, с. 1399); автохтонний 

“корінний, місцевого походження, аборигенний, тубільний” (СУМ, т. 1, с. 15), 

напр.: [Юрій Щербак, політик, дипломат, публіцист]: “Віктор Янукович чекає 

сатисфакції: сподівається, що Європа зніме з нього всі санкції, а через відео 

влаштує очну ставку з нинішньою владою” (В.З. №, 18.08-24.08.2016); “Грубо 

порушують мовні права тридцятисемимільйонної нації, яка є і автохтонною, і 
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титульною, і державотворчою, і яка становить майже 78% населення 

держави” (Д.т. № 50, 29.12-14.01.2017). 

Іноді одиниці книжного характеру ускладнюють сприйняття тексту 

пересічним споживачем інформації. Прагнення авторів зробити окремі слова 

нормативними наштовхуються на спротив більшості носіїв мови. Свого часу 

Юрій Шевельов зазначав, що “такі лексичні одиниці “амортизуються”, 

відсуваються на побічні рейки, стають словами-небіжчиками, не витримавши 

випробування часом” [449, с. 17-18]. 

Як бачимо, книжні елементи надають газетному тексту нейтрального 

тону, усувають емоційне забарвлення, створюють враження абсолютної 

об‟єктивності та неупередженості, проте їх надмірне вживання є ознакою 

консерватизму. 

 

2.6. Лексичні засоби орозмовлення сучасної газетної мови  

У мові преси початку ХХІ століття, на противагу окнижненню, як 

зворотний процес, спостерігаємо активізацію лексики розмовної сфери 

вживання. Вплив потужної розмовної стихії, яку називають “кузнею” лексики, 

найбільше охопив сферу мас-медіа, зокрема газетну публіцистику. О. Стишов 

зазначає: “Провідними тенденціями, які визначають динаміку української 

лексики політологічного змісту в підстилі ЗМІ досліджуваного періоду є, з 

одного боку, прагнення до змістової точності й однозначності, раціонального 

стандарту, а з другого – тяжіння до нетермінологічної (нестандартної) 

образності” [382, с. 54]. 

Сучасна публіцистика перебуває під постійним впливом розмовної мови, 

“прийшла мода на перенесення на шпальти висловлення інтерв‟юера, яке 

передає афективні стани мовців, їх розкутості, характерної для побутової 

ситуації, їх епатажності” [25, с. 134]. 
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Автори інформаційних текстів повинні насамперед переконати читача, 

тому вдаються до експресивних мовних засобів. Розмовні елементи – один з 

найбільш ефективних засобів досягнення експресії, оскільки завдяки високому 

енергетичному потенціалу вони створюють у газетних текстах ефект 

невимушеної та жвавої розповіді автора. Широке вживання розмовної лексики 

на позначення найрізноманітніших сфер життєдіяльності суспільства сприяє 

посиленню експресивної функції в сучасному газетному тексті. У мові 

періодики сьогодні особливо помітна конкуренція інформаційної та 

експресивної функцій. В останні роки значно посилилася саме експресивна 

функція української преси. 

Розмовні елементи в мові друкованих засобів масової інформації 

викликають особливе зацікавлення в лінгвістів не одне десятиліття. 

Дослідженню розмовно-просторічної лексики, умовам її функціонування в 

сучасному публіцистичному дискурсі, способам та методам досягнення 

експресивності в мові преси присвячені дослідження вітчизняних та зарубіжних 

учених. В україністиці цей напрям репрезентують праці В. Балабіна, Р. Бесаги, 

С. Бибик, І. Білодіда, С. Єрмоленко, М. Жовтобрюха, Ю. Калужинської, 

Б. Коваленка, Л. Коробчинської, Т. Космеди, М. Навальної, Т. Панченко, 

М. Пилинського, А. Семіва, О. Сербенської, Л. Ставицької, О. Стишова, 

О. Тараненка та ін.  

Розмовними вважають одиниці, що “належать до складу літературної 

мови, не виходять за рамки літературного слововживання, але вживають 

переважно в усній мові та мові персонажів художньої літератури в побутовому, 

повсякденному спілкуванні і які відзначаються порівняно із стилістично 

нейтральними одиницями безпосередністю, невимушеністю, “неофіційністю” 

[397, с. 112]. Услід за С. Єрмоленко визначаємо розмовну лексику, як слова, що 

“протиставляють стилістично нейтральній та книжній лексиці літературної 
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мови своїм емоційно-експресивним забарвленням і функціонально-стильовим 

навантаженням” [108, с. 582]. 

С. Бибик акцентує увагу на поширенні в мові мас-медіа початку ХХ ст. 

“просторічної периферійної лексики, елементів соціолектів, які порушують 

уявлення про стильову норму мови публіцистики, скажімо 90-х років 

ХХ століття” [25, с. 134]. 

Проникнення розмовних одиниць у мову публіцистики зумовлене 

впливом як лінгвальних, так і екстралінгвальних чинників. Результати 

досліджень сучасних лінгвістів свідчать про перевагу позамовних факторів. 

Відповідне семантичне та лексичне явище можна пояснити, зокрема, 

скасуванням суворих стильових норм, звільненням від старих стереотипів, 

кліше, “спрощенням і лібералізацією мовних смаків та зняттям цензури й 

“заштампованості” мови” [151, с. 5]. Активне надходження розмовної лексики в 

мову періодики викликане й прагненням значної частини супільства до більшої 

простоти мовлення. Українська преса з метою досягнення найефективнішого 

впливу на реципієнта намагається бути ближчою до читача, впливати на його 

емоції та сприйняття, підіграє невибагливим смакам споживачів інформації. 

“Живе”, спонтанне мовлення приваблює більше, оскільки воно розвиває 

лінгвокреативність мовних особистостей, сприяє омовленню почуттів, емоцій, 

що особливо характерно для представників української нації” [172, с. 45]. 

“Стійка тенденція до жаргоновживання у газетно-публіцистичному дискурсі 

засвідчує пейоризацію мови згори” [380, с. 17].  

Розмовно-знижену лексику й термінолексику об′єднує спільна функція – 

щонайвиразніше донести до споживача інформації потрібну думку.  

Ознаку орозмовлення газетного лексикону простежуємо в таких 

елементах розмовного стилю, які означають реалії, пов‟язані з політичними, 

соціально-економічними перебудовами, виборчими процесами тощо: атовець 
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(учасник АТО), безвіз (безвізовий режим між Україною та Європейським 

Союзом), безпілотник (безпілотний літальний апарат), мажоритарка 

(мажоритарна виборча система), міжнародник (міжнародний експерт), 

мінімалка (мінімальна заробітна платня), нал (номінал, номінальна вартість), 

комуналка (житлово-комунальні послуги), платіжка (платіжне доручення), 

промка (промислова зона), спрощенка (спрощена система оподаткування), 

соціалка (соціальні виплати), ствол (вогнепальна зброя), трьохсотий (вантаж 

300), флешка (флеш-карта), ширка (широка коаліція), шенген (шенгенська віза) 

та ін., напр: “Завдяки “мажоритарці” та апатії російських виборців путінська 

“Єдина Росія” здобула конституційну більшість” (В.З. №107, 22-28.09.2016); 

“Українці небезпідставно побоюються, що через підвищення мінімалки їм 

доведеться платити більше за комуналку” (В.З. №139, 08-14.12.2016). 

Кількісно домінують в газетному тексті розмовні лексеми на позначення 

здебільшого осіб за видом діяльності, певними фаховими здібностями, 

інтересами, суспільним становищем або належністю до певного ідеологічного, 

суспільно-політичного напрямку, військової, громадської організації чи 

угруповання: айдарівець, армієць, беркутівець, військовик, генштабівець, 

деенерівець, іділівець, кадровик, мажоритарник, податківець, силовик та ін., 

напр.: “Якщо наші силовики-керівники, яких останнім часом називають 

“слабовиками”, не дають собі ради, нездатні рішуче діяти, то, може, варто 

справді щось кардинально змінити?” (В.З. №80, 05-11.06.2014).  

Значну групу становлять відабревіатурні утворення на позначення 

представників державних, правоохоронних, силових структур, органів 

контролю: АТО – атовець, БЮТ – бютівець, бютівка, ГПУ – гепеушник, СБУ – 

есбеушник, НАБУ - набіст, НАТО – натівець/натовець та ін. М. Навальна 

зазначає: “Якщо в попередні роки вважали, що не від багатьох відабревіатурних 

основ з‟являються похідні слова загальномовного використання, то нині цю тезу 
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заперечують, бо майже від усіх абревіатур можна утворити похідне за законами 

словотвору” [261, с. 180]. 

Автори надають перевагу розмовній лексиці, оскільки вона має великий 

потенціал виражальних засобів, створює необхідний експресивний ефект. Чітку 

ознаку орозмовлення газетного тексту простежуємо в таких експресивно-

оцінних мовних одиницях, як поребрик, тусовка, юрики, фізики, напр.: 

“Ситуація в банківській системі деморалізує і бізнес, і населення. У результаті, 

“юрики” дружно шикуються “на вихід” із проблемних банків, а “фізики” 

задовольняються зняттям коштів зі своїх рахунків” (Д.т. №16, 28.04–

13.05.2016); “Русофільська політична та церковна тусовка з Києва після 

повернення зі святкування 10-річчя інтронізації патріарха РПЦ Кирила мала б 

міцно замислитися над власною долею” (В.З. №11, 07-13.02.2019); “Питання 

порядку денного виборів сформульовані деінде, зокрема й за “поребриком” (В.З. 

№25, 28.03.2019). Заміна знижених слів нейтральними відповідниками 

(“поребрик” – кордон, “тусовка” – делегація; “юрики” – юридичні особи; 

“фізики” – фізичні особи) призвела б до простої констатації факту. За 

допомогою стилістично зниженої, експресивно-оцінної лексики сучасна 

публіцистика виробляє певне оцінне ставлення адресата інформації до 

зображуваного без додаткового використання інших виражальних засобів. 

Політичні, економічні, соціокультурні зміни стали одним з основних 

чинників потужного “жаргонного вибуху” в сучасній мас-медійній мові. 

Експресивна функція газетної мови набуває нових виявів у вживанні таких 

стилістичних шарів, як жаргонна лексика, що має потужний експресивно-

емоційний потенціал. Активне використання жаргонних одиниць у мові 

української преси початку ХХІ століття вказує на спосіб моделювання 

негативної тональності, надання несхвальної оцінки певному суспільно-

політичному поняттю, процесу, особистості тощо. Зауважимо, що майже всі 
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елементи жаргонної лексики містять у лексичному значенні передусім 

пейоративну, зневажливу оцінку дії, спрямовану на вплив такого матеріалу на 

споживача інформації. 

З іронічно-зневажливим відтінком в газетних публікаціях на суспільно-

політичну тематику досить часто використовують жаргонізм совок “СРСР; 

ірон., знев. те саме, що совдеп; радянська влада, радянська державна система; 

радянська людина; знев. щось пронизане радянською ідеологією” [380, 304-306]. 

Це стосується й таких, скалькованих з російських зразків, жаргонізмів з виразно 

негативною оцінною конотацією, як совєти, совєтня, совєтчина, совок, 

совдепія, постсовок, совковий та багато ін., напр.: [Володимир В‟ятрович, 

відомий історик, голова Інституту національної пам‟яті]: “Багато людей були 

переконані, що “совок” відійде сам собою. Але приклад Росії показує, що без 

осуду, без участі у цих процесах держави, закінчити ці процеси неможливо, бо 

інакше “совок” відтворюється” (В.З. №133, 24-30.11.2016); [Юрій Щербак, 

публіцист]: “Керівництво держави під тиском громадської думки завдало 

нищівних ударів по путінській недоімперії, її совковій міфології” (В.З. № 46, 

26.04-02.05.2018); 

Якщо в ХХ столітті жаргонізми використовували певні соціальні групи, то 

сьогодні ними активно оперують журналісти, політики, публічні особи. 

Особливу увагу привертає такий мобільний пласт фінансової термінолексики, 

як найменування грошових знаків. На означення гривні, євро, єни, крони, 

франка, фунта, юаня та ін. національних валют уживають жаргонізми бабки, 

бабло; на позначення долара (національна валюта США) – бакси, зелені тощо, 

напр.: [Заступник голови партії “Батьківщина” Сергій Власенко]: “Чиновники 

вкрали 4 мільярди “баксів”, а ми стоїмо на колінах перед МВФ і клянчимо 

мільярд!” (В.З. №37, 30.03-05.04.2017); “Бабло таки перемагає” (В.З. № 189, 
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23–29.10.2018); “Курс “зеленого” росте кожен день, б’є історичні рекорди. 

Експерти закликають не панікувати” (В.З. №9, 25–31.01.2018).  

Атмосферу невимушеності, іронічності процесу спілкування надає 

лексика з жаргону економістів, її дедалі більше використовують і фіксують у 

словниках. Найчастіше така термінолексика має у своєму складі назви тварин: 

жирний кіт – “фінансова фірма, що отримує надприбутки і збагачується – 

“жиріє”; змія валютна – “система погоджених курсів валют європейських 

держав”; ведмежі обійми – “поглинання однією компанією іншої”; час бика – 

“стійке підвищення курсової вартості біржового товару” та ін., напр.: “Вагомим 

у законі “Про реструктуризацію зобов’язань за кредитами в іноземній валюті” 

є те, що тепер жирні коти не зможуть заховатися за спинами найбідніших 

позичальників” (У.п. 13.10.2015).  

Характерним для сучасного газетного тексту є використання мовних 

одиниць, що мають статус кримінального жаргону. Так для найменування 

працівників поліції вживають жаргонізми мент, коп та ін. Словом мент 

наприкінці ХІХ століття в Австро-Угорщині почали називати поліцейських, 

елементом форми яких була накидка – плащ (угорською mente – плащ). До речі, 

Іван Франко у “Тюремних спогадах” на означення тюремного постового вживає 

den Mente, німецьке слово в поезії переклали як мент. У газетному тексті такі 

жаргонізми мають виразну пейоративну конотацію, напр.: “Правоохоронців 

називають на честь собак, биків і курей – менти, ціпаки, півні, мусора, лягаві, 

фліки і копи” (журнал “Країна”, 17.09.2015). 

Сучасний газетний текст наповнений експресивними одиницями, деякі з 

них можна вважати сленгізмами. Переважно це слова іншомовного походження. 

Найвиразнішу групу сленгізмів за емоційно-експресивним насиченням у 

газетних текстах репрезентують лексеми суспільно-політичної тематики, напр.: 

бот (“спеціальна програма, що виконує автоматично певні дії через інтерфейси, 
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що й звичайний користувач”), тролити, тролі (тролінг “розміщення в 

Інтернеті, на форумах провокаційних повідомлень з метою викликати конфлікти 

між учасниками, образи, війну редагувань тощо”), фейк, фейковий (від анг. – 

фальшивий, підробний), хейтити (“відкрито проявляти неприязнь, ненависть до 

чогось через коментарі, образи тощо”) та ін., напр.: “Можна не сумніватися, що 

російські тролі зроблять усе можливе, аби ще більше налякати французів 

мігрантами-мусульманами ” (В.З. №136, 01-07.12.2016); [Ольга Айвазовська, 

голова правління громадської мережі ОПОРА]: “Штабу Порошенка треба 

менше ображати й хейтити, а Зеленського – представити програму і плани” 

(Скриня). Запозичуючи слово зниженого характеру, автор не просто 

використовує його як лексичну одиницю, але демонструє негативне ставлення 

до процесу, особи чи явища. 

Сучасні мовознавці стоять перед дилемою: чи визнати зміну стильової 

норми й змиритися з навалою просторіччя, анормативів у мові газети, чи 

боротися з ними [25, с. 135]. На думку Л. Ставицької, жаргонізована  

мова – органічна в мові ЗМІ, однак надмірне захоплення жаргонною  

лексикою розхитує норми літературної мови, зросійщує її, засмічує, лібералізує 

[380, с. 17].  

Отже, на шпальтах сучасних газет спостерігаємо активізацію лексем, що 

репрезентують належність до розмовного стилю мовлення. Стилістично 

знижені лексичні одиниці вносять у мову сучасної періодики присмак усного 

спілкування, надають їй виразності, простоти, невимушеного характеру, 

емоційного забарвлення, додають нотатки сарказму, відтінок фамільярності, 

різкості, однак часто розхитують лексичні норми, актуалізують мовну 

вульгарність, брутальність, агресивність. 
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Висновки до розділу 2 

Глобалізаційні процеси зумовлюють появу нових мовних одиниць, 

визначають збільшення чи зменшення частотності їхнього вживання на газетних 

шпальтах.  

Оновлення газетного лексикону, а отже, й національного відбувається 

завдяки таким динамічним лексико-семантичним процесам, у які активно 

залучена термінна лексика: 

– актуалізація лексичних одиниць, що штучно були витіснені на 

периферію мовної системи; 

– денотативно-конотативна переорієнтація (семантичне оновлення 

термінолексем, що раніше означали лише зарубіжні реалії та поняття, а сьогодні 

номінують українську дійсність);  

– активізація – посилення частотності, інтенсивності вживання термінних 

одиниць, що зумовлено соціальними чинниками; 

– віддалення на периферію лексичного складу раніше активно вживаних 

слів у зв‟язку з втратою ними номінативної актуальності, суспільної ваги, 

зміною вектора оцінності конкретних реалій, соціально-політичних процесів;  

– інтенсивне використання лексики книжного характеру, за допомогою 

якої досягається точність, об‟єктивність, інформаційна ємність, інтелектуальна 

насиченість; 

– активізація з певною стилістичною настановою розмовно знижених, 

жаргонних лексичних одиниць. З метою зближення з розмовним мовленням, 

створення емоційності, простоти, досягнення жартівливого чи гумористичного 

ефекту сучасні мовці широко використовують найрізноманітнішу розмовну 

лексику.  

На активність лексико-семантичних процесів у термінолексиці впливає 

взаємозв‟язок екстра- та інтралінгвальних чинників. 
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РОЗДІЛ 3 

СЕМАНТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ТЕРМІНОЛЕКСИЦІ, 

УЖИТІЙ У ПЕРЕНОСНОМУ ЗНАЧЕННІ 

 

Мова сучасної публіцистики – яскравий приклад перетворення, 

переосмислення термінної лексики. 

Аналіз мови української преси початку ХХІ ст. дає підстави 

стверджувати, що паралельно з аналізованими процесами актуалізації, 

активізації, денотативно-конотативної переорієнтації, пасивізації, окнижнення 

та орозмовлення газетного лексикону відбуваються помітні зміни в семантичній 

структурі термінної лексики. 

“Перенесення елементів одного стилю, зокрема наукового, в інший –  

публіцистичний, зумовлює стильові видозміни” [382, с. 232]. В основному 

семантичні процеси в термінолексиці в сучасному газетному тексті 

відбуваються здебільшого завдяки переносним її вживанням.  

 

3.1. Формування переносного значення термінолексем у мові преси  

У газетному тексті, поза межами мови науки, відбувається семантичне 

переосмислення термінолексем. Унаслідок використання в іншому контексті, у 

незвичному оточенні, у результаті нетипової взаємодії компонентів 

модифікується первісне семантичне навантаження термінолексем і виникає 

переносне значення. Свого часу Л. Булаховський зазначав, що розвиток 

словника шляхом поширення переносного значення слів (тропеїчного, 

метафоричного, фігурального) – це загальне явище, яке спостерігається в усіх 

літературних мовах: перенесення наявних слів на нові поняття, вироблювані в 

творчому акті – реагуванні на нові враження, факти трудового досвіду тощо, є 

одним з найпоширеніших способів номінації [36, с. 358]. 
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Семантичні трансформації становлять особливий інтерес для дослідження 

загальних тенденцій у розвитку лексико-семантичної системи мови, цим 

питанням займалися такі українські дослідники, як Х. Дацишин, В. Зайцева, Ю. 

Зацний, О. Ільченко, А. Капуш, П. Кочерган, К. Ленець, Л. Лисиченко, Д. 

Мазурик, М. Навальна, Л. Паламарчук, І. Самойлова, Л. Ставицька, О. Стишов, 

О. Тараненко, Г. Чорновол та ін. У термінознавчих та мовознавчих працях 

значну увагу приділяють вивченню метафоризації термінів (дисертаційні праці 

Х. Дацишин, С. Дружбяк, О. Кримець, Н. Ляшук, Н. Рибалко, Д. Сизонов, Л. 

Халіновська, Н. Цісар та ін.). 

На думку О. Стишова, О. Тараненка, першопричиною семантичних 

зрушень є прагнення до економії мовних зусиль і засобів, до простоти, 

влучності висловлювання, до пошуків нових номінацій, емоційно-експресивних 

мовних засобів тощо [382, с. 212], [392, с. 3-7]. 

Важливим чинником семантичного розвитку лексем є ментально-

психологічний, що базується на особливостях асоціативного мислення кожного 

народу. Природжене почуття аналогії примушує мовців відшуковувати схожість 

між найвіддаленішими сутностями. 

У новому семантичному полі термінолексеми втрачають нейтральність і 

набувають емоційно-експресивних конотацій, що є результатом авторських 

способів і прийомів створення образності. Сучасна публіцистика вимагає від 

мови гнучкості, постійного оновлення арсеналу експресивних засобів, 

неординарності. “Використовуючи незвичну сполучуваність, прагнучи до 

створення оригінального тексту, майстри публіцистичного слова виявляють 

велику винахідливість у пошуках нової конотації, експресії, намагаються 

передати нетрадиційне бачення подій, явищ…” [382, с. 232].  

Термінолексика в газетному тексті, вжита в переносному значенні, надто 

різноманітна за змістом. Вона репрезентує різні сфери життєдіяльності: 
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суспільно-політичну, економічну, військову, медичну, спортивну, культурно-

мистецьку, технічну, освітню, природничу, побутову, аграрну, релігійну тощо: 

церковна міграція, саркофаг корупції, ракетне сафарі, анексована княгиня Анна, 

політичні пенсіонери, календар волевиявлення, аберація мас-медіа, світоглядна 

парадигма, політичні пожежі, пенсійний зашморг для української економіки, 

кремлівський віз популізму, асамблея політичної корупції, заповідник 

диктаторів, владно-олігархічний монстр, директор Верховної Ради, політичні 

віщуни, податковий релятивізм, політичний егоїзм, суддівський імунітет, 

ідейний колапс, каталонський вузол, вовчий тариф, депутатський поєдинок, 

корупційне колесо, системне божевілля, політичний бумеранг, партійна 

вивіска, бюджетний демарш, отрута політиканства, поранений рейтинг, 

фракційна тріщина, екзистенціалізм Юлії Тимошенко, суддівський 

паразитивізм, політичний опікун, політичний апокаліпсис по-українськи, 

парадигма здеформованого уявлення про Україну, партія – це громадський 

туалет та ін., напр.: “Поляки ніяк не можуть вийти з парадигми 

здеформованого уявлення про Україну як одвічно підлеглу територію” (В.З. 

№ 107, 27.09-03.10.2018); [Андрій Садовий, міський голова Львова]. “Партія – 

це громадський туалет: треба час до часу робити загальне прибирання” (В.З. 

№ 3, 10-16.01.2019). 

Висока емоційна напруга, притаманна газетним матеріалам, вимагає від 

автора новаторства та оригінальної мовотворчості, неабиякої 

лінгвокреативності, але й дає змогу виразно “реалізувати свободу слова й 

фразотворчості” [175, с. 89]. Термінна лексика не лише допомагає мовцям 

образно, промовисто схарактеризувати суспільно-політичні, ідеологічні зміни, 

процеси в суспільстві, конкретних публічних осіб, їхні погляди, дії, відтворити 

складні політичні перипетії, стосунки в сучасному політикумі тощо, така 

лексична категорія “дістає характеристик інструменту мовного впливу на 
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реципієнта з метою створення потрібних авторові конотацій для прогнозованого 

сприйняття вербалізованої реальності” [350, с. 2]. Термінна лексика розширює 

діапазон мовного багатства газетного тексту, розкриває багаті потенційні 

можливості нашої мови. 

  

3.2. Тематичні та лексико-семантичні групи семантично 

модифікованої термінолексики 

Розглянемо тематичні та лексико-семантичні групи трансформованої 

термінолексики за кількісним складом: від найчастіше уживаних до 

спорадичних. Фактичний матеріал з мови сучасних газет дав змогу виокремити 

23 тематичні групи термінної лексики, ужитої в переносному значенні: 

військова (власне 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. 

 

3.2.1. Військова термінолексика  

Характерною особливістю мови сучасної друкованої періодики є широке 

використання мілітарної лексики. Політичні, економічні огляди, інтерв‟ю, 

коментарі практично неможливі без її вживання. 

Проникнення в мову преси військової термінолексики не випадкове. 

Воєнна тематика завжди була популярною: війни, боротьба між державами, 
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націями, соціальними, релігійними групами постійно в полі зору журналістів, 

політиків, суспільних діячів. Воєнні дії на сході нашої країни активізували 

поширення в газетному лексиконі військової термінної лексики.  

Суспільно-політичну ситуацію в Україні й світі, боротьбу між політичними 

партіями, лідерами характеризують з допомогою відповідних термінолексем: 

політика як атака й контратака, битва, війна, баталія, бойова операція тощо, 

політичний успіх як перемога, трофей, політична програма як зброя, тактика і 

стратегія бойових дій, суспільні, політичні діячі як головнокомандувачі, 

штурмовики, десантники, розвідники, артилеристи тощо.  

Виокремлюємо такі лексико-семантичні групи військової термінної 

лексики, вжитої в газетному тексті в переносному значенні: 

• термінолексика на позначення різновидів військових конфліктів  

Суспільно-політичне життя України та світу репрезентоване термінною 

лексикою на позначення різновидів війни, революцій, різних форм збройних 

конфліктів, зіткнень тощо. Приміром, лексеми війна, революція в мові 

публіцистики мають такі спектри функціонування: війна (антрацитова, 

банківська, білбордова, блокадна, газова, гібридна, депутатська, 

дипломатична, електоральна, енергетична, кислотна, майданна, митна, мовна, 

молочна, підкилимна, православна, продовольча, публічна, релігійна, ресурсна, 

сирна, сміттєва, технологічна, торговельна, транзитна, холодна, хронічна, 

шоколадна; війна силовиків та ін.); революція (безготівкова, декомунізаційна, 

етнічна, інформаційна, кадрова, квіткова, колективна, кольорова, 

корпоративна, ментальна, платіжна, помаранчева, популістська, тарифна, 

трояндова, фінансова та ін.), напр.: [Інна Пукіш-Юнко, кореспондент 

тижневика “Високий Замок”]: “Сумнівно, щоб у кислотній війні в справі Каті 

Гандзюк перемогла правда” (В.З. №142, 18-14.11.2018); “Українцям готують 

справжню безготівкову революцію. На 2019 рік заплановано старт кількох 
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гучних проектів, що суттєво розширять можливості власників банківських 

карток і рахунків” (Г.у., 22.01.2019). 

• термінна лексика, що вказує на початок війни та її підсумки 

Термінолексеми бліцкриг, напад, капітуляція, мобілізація, вербування, 

дембель, перемога та ін., вжиті в переносному значенні, характеризують 

боротьбу між політичними супротивниками, провладною верхівкою та 

опозицією: мовний бліцкриг, передвиборчий напад, гібридна перемога, кулуарний 

дембель, ідейна мобілізація, мобілізація на вибір чинного президента, владна 

командна капітуляція, таємне фракційне вербування, та ін., напр.: [Гаррі 

Каспаров, відомий російський опозиціонер про масові вуличні протести у Росії]: 

“Маємо не просто нового лідера опозиції, а використання технологій, які 

дозволяють у ХХІ столітті ідейну мобілізацію людей” (В.З. №37, 30.03-

05.04.2017); “У Раді відчувався кулуарний “дембель”. Було видно, що депутати 

не працюють, а допрацьовують” (Скриня). Розмаїття термінної лексики, вжитої 

в переносному значенні, пов‟язане з виразною експресією. 

• термінолексика на позначення воєнних дій 

Термінолексеми атака, баталія, битва, бій, блокада, відступ, диверсія, 

канонада, контратака, маневр, наступ, облога, оборона, перестрілка, розстріл, 

спецоперація, трофей, фронт, лінія фронту та ін. у мові сучасної преси 

набувають переносної семантики: валютно-енергетична атака, атака на 

виборця, чекістсько-провокаційні атаки, битва за голоси, битва з вогнем у 

Каліфорнії, електоральний відступ, фракційний розстріл, хакерська диверсія, 

кремлівський маневр, портфельні бої, парламентська баталія, наступ на 

свободу слова, НАТОвський трофей, рейдерська оборона, затяжні передвиборчі 

перестрілки, облога парламентської зали, словесна канонада з київських 

пагорбів, прем’єрський кавалерійський наскок, спецоперація з порятунку 

Яценюка, лінія фронту виборчих дільниць, активний наступ у інформаційному 
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просторі Європи, блокада (антрацитова, вугільна, енергетична, експортна, 

зарплатна, промислова, продовольча, сміттєва, торгова); фронт (валютний, 

депутатський, дипломатичний, ідейний, інформаційний, медійний, мобільний, 

мовний, кадровий, книжковий, опозиційний, парламентсько-політичний, 

чиновницький), напр.: “Російська пропаганда задіює усі можливі інформаційні 

фронти – Інтернет, медійний, книжковий…” (В.З. №40, 06-12.04.2017); 

[Володимир В‟ятрович, історик]: “Україна веде війну, і фронти різні. Зокрема, й 

чекістсько-провокаційні атаки на нас” (В.З. №37, 30.03-05.04.2017). 

• назви зброї, боєприпасів, військової техніки, місце їх зберігання та 

наслідки їхніх дій  

На шпальтах сучасних газет досить продуктивним є використання 

традиційних назв зброї, техніки, боєприпасів, новітніх видів авіаційної, ядерної, 

космічної зброї для інтерпретації напружених політичних стосунків, 

економічних негараздів, нездатності політичних опонентів до порозуміння. 

Термінолексеми арсенал, артилерія, багнет, бомба, бомбосховище, броньовик, 

граната, зброя, кастет, куля, меч, міна, порохівниця, ракетний комплекс, 

снаряд, стріла, томагавк, штик, щит та ін. дають імпульс до появи значної 

кількості переносних уживань з емоційно-експресивною конотацією, зокрема: 

бомба (передвиборча, пропагандистська, компроматна), зброя (фінансова; 

суспільної недовіри; олігархічна великокаліберна; масового національного 

знищення; токсична з опромінення мізків та ін.), міна під Авакова, фекальні 

гранати, інформаційні меч і щит, владні томагавки, стріли критики, снаряд 

системи “Рада”, бомбосховище недорканності, пробна передвиборча куля, 

парламентська порохівниця, офшорний кастет, бебепешні штики і 

народофронтівські багнети, арсенал Коломойського, потужний ракетний 

комплекс “1+1”, політичний броньовик під назвою “УКРОП”, атомна бомба 

економіки, важка артилерія Банкової, великокаліберна зброя – “ПриватБанк” 
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та ін., напр.: [Інна Пукіш-Юнко, кореспондент тижневика “Високий Замок”]: 

“Навіть залишивши Коломойського без великокаліберної зброї – 

“ПриватБанку”, голими руками його не візьмеш. В арсеналі Коломойського 

залишається потужний ракетний комплекс “1+1”. Та й політичний броньовик 

під назвою “УКРОП” олігарх не задля розваги припас” (В.З. №145, 22-

28.12.2016).  

Нетрадиційне бачення суспільно-політичних подій та явищ відображають 

термінолексеми: підрив іміджу, донбасівське дуло, мішені Кремля, 

інформаційний приціл, лайновий обстріл, кадрова обойма Банкової, мовний 

рикошет пострілів, держслужбовці різного калібру, персона доторканного 

калібру, порох маріонеткових “народних республік”, напр.: “Бездіяльність 

Януковича дала плачевний результат, створивши уявлення про слабку Україну, 

яку досить підштовхнути, і вона розсиплеться на порох маріонеткових 

“народних республік” (В.З. №40, 06-12.04.2017). 

• термінолексеми на позначення військового оснащення, бойового 

спорядження 

Часто вживаними в газетному тексті суспільно-політичного спрямування 

є термінні одиниці броня, камуфляж, панцир, шинель та ін. У газетному тексті 

такі мовні одиниці набувають переносної семантики: депутатська броня, 

офшорний панцир, старі партійні шинелі, камуфляж реваншистських зазіхань 

Угорщини, напр.: “У “олігарха-узурпатора” Вадима Новинського забрали 

депутатську “броню” (депутатську недоторканність)” (В.З. №139, 08-

14.12.2016); “Камуфляж реваншистських зазіхань Угорщини прикривають 

вигаданими мовними непорозуміннями та проблемами “національних меншин” 

(В.З. №107, 27.09-03.10.2018). 

• термінолексеми на позначення військових посад, звань та інших 

ознак організації військової служби 
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Семантичних видозмін зазнає термінолексика на позначення військових 

спеціальностей, звань: боєць, ветеран, головнокомандувач, диверсант, 

зв’язковий, комісар, миротворець, новобранець, партизан, піхота, полководець, 

розвідник, солдат, шпигун та ін. Мовці, зокрема політики, журналісти, за 

потреби точного опису події чи явища добирають такі образні засоби мовлення, 

які б промовисто відтворювали певну ситуацію, напр.: пенсійна піхота, 

головнокомандувач Верховної Ради, парламентські ветерани, кремлівські 

шпигуни, партійні миротворці, бюджетні диверсанти, урядові солдати, 

політичні партизани, депутати-зв’язкові, головний фінансовий розвідник, 

новобранці Конституційного Суду, головний УКРОПівський комісар, бійці 

політичної сатири, Росія – професійний диверсант, Арсеній Яценюк – 

полководець “Народного фронту”, громадські організації – це політичні 

партизани, напр.: [Ірина Фаріон, відома мовознавець, політик]: “Громадські 

організації, як слушно казала Леся Українка, – це політичні партизани. За 

кожною стоїть відповідна політична партія” (В.З. № 45, 18-24.05.2017). 

• термінолексика на позначення військових частин, підрозділів, 

структур 

Термінолексеми армада, армія, батарея, взвод (чота), військо, гвардія, 

десант, дивізія, загін, легіон у невластивому для них словесному оточенні 

набувають переносних значень, зазвичай негативних: журналістська армада, 

кандидатський взвод, партійний легіон, опозиційний загін, чота президента, 

батарея секс-робітниць, дивізія громадських активістів, розбухла армія 

держслужбовців, хитре військо чинуш, стара фінансова гвардія, полк 

“доторканних” народних депутатів, керівний десант Державного концерну 

“Укроборонпром”, напр.: “Це ж з якою прискіпливістю треба було 

напомпувати президентський легіон, щоб набрати півтисячі (!) чиновницького 

баласту” (Скриня); “На Львівщині побував керівний “десант” Державного 
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концерну “Укроборонпром” на чолі з генеральним директором Романом 

Романовим” (В.З. №28, 09-15.03.2017). 

• термінолексика на позначення місця розгортання бойових дій, 

розташування (розміщення) військових частин, з'єднань 

Термінолексеми військової сфери бастіон, барикада, дислокація, плацдарм, 

форпост, фортеця, полігон, окоп, тил, мінне поле, штаб та ін., у газетному 

тексті виступають у несподіваному поєднанні: місцева партійна дислокація, 

плацдарм для кібератак, плацдарм для нових проявів російської агресії, 

парламентські комітетні плацдарми, східноєвропейський форпост, бюджетна 

фортеця, полігон гібридної агресії, поле міністерського маневру, виборчий окоп, 

діряві парламентські тили, тили великого капіталу, самопомічна барикада, 

ідеологічний штаб, прокурорське мінне поле, мінне поле для президента, 

українські інформаційні бастіони, Закарпаття – новий полігон для 

відпрацювання і здійснення імперських задумів та ін., напр.: “Спроби Тимошенко 

зміцнити свої діряві парламентські тили опоненти розцінили як 

безперспективне чіпляння за владу” (Скриня); [Василь Лизанчук, журналіст 

газети “Дзеркало тижня”]: “Журналіст персонально відповідає, який контент 

він дає, до чого закликає. Від того, що пише кожен із нас, залежить міць наших 

українських  інформаційних бастіонів” (Д.т. №48, 17-23.12.2016).  

• авіаційна термінолексика 

У мові сучасної преси спостерігаємо розширення функціонування з 

переносним значенням авіаційної термінолексики: аеродром, бомбардувальник, 

екіпаж, льотчик, піке, турбулентність, штурвал та ін., напр.: круте політичне 

піке, гривня в піке, фракційний штурвал, міжвиборча турбулентність, 

турбулентність від політичних шахраїв, професійний партійний екіпаж, 

російські політичні бомбардувальники, аеродром для парламентських 

“відставників”, збиті льотчики української політики, київське десантування 
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держсекретаря США Тіллерсона та ін., напр.: “Удар зранку: гривня в піке, 

обмінники приголомшили українців” (Скриня).  

Унаслідок використання в новому семантичному полі в авіаційних 

термінах розбір польотів, запасний аеродром з‟являється додаткове смислове 

навантаження. Термін-словосполучення запасний аеродром “аеродром, 

призначений для посадки або вильоту повітряних кораблів у випадку, коли 

використання основного аеродрому неможливе” (ТСАТ, с. 8) у мові преси 

означає “запасний варіант вирішення будь-якої проблеми”; словосполука розбір 

польотів “обговорення льотчиками по завершенні польоту виконаних дій для 

з‟ясування помилок і покращення взаємодії екіпажів чи членів екіпажу” 

(РУСАТ, Т. ІІ, с. 124) у газетному тексті набула нового значення – “аналіз подій, 

що часто супроводжується критикою, доганою тощо”, напр.: “Голова Львівської 

ОДА Олег Синютка провів “розбір польотів” через скандал із виділенням 

земельних ділянок особам, які не мають стосунку до учасників АТО” (В.З. № 65, 

14-20.06.2018); “Радикальна партія – запасний аеродром Ахметова” (В.З. 

№110, 034-10.10.2018). 

• військово-морська термінолексика  

Про належність до військово-морської тематики вказують термінолексеми 

абордаж, дрейф, корабель, капітанський місток, крейсер, лавірування, рятівна 

шлюпка, танкер, фарватер, флагман, флотилія, якір, яхта, плавзасіб, 

торпедувати та ін., що стають базою для створення переносних уживань: 

абордаж Путіна, флагман декомунізації, кремлівський дрейф, журналістська 

флотилія, матеріальний якір, прем‟єрське лавірування, антикорупційні рятівні 

шлюпки, ефективний менеджментський корабель, президентський 

капітанський місток, крейсер німецьких коаліціантів, фарватер російських 

імперських планів, непотоплюваний танкер Національного банку Валерія 

Гонтарєва; додатковий плавзасіб – власна політична партія; керована 
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політиками яхта гойдається на хвилях виборчих результатів; торпедувати 

Угоду про асоціацію України з Євросоюзом, напр.: “На початку 90-х років Росія 

була флагманом декомунізації. Але без участі держави закінчити ці процеси 

неможливо, бо інакше “совок” відтворюється” (В.З. №133, 24-30.11.2016). 

Отже, уживана термінолексика належить до різних підгруп військової 

термінної лексики: авіаційної, морської, власне військової. Термінолексика 

військової тематики в газетних текстах якнайвлучніше і найпереконливіше 

віддзеркалює суспільно-політичні протистояння й перипетії, спричиняє 

емоційно-оцінний вплив, який зазвичай набуває негативного забарвлення, надає 

мові газети влучності, виразності, проте й гострої полемічності, 

конфронтаційності, агресивності. 

 

3.2.2. Медична термінна лексика  

Високою інтенсивністю семантичного переосмислення відзначається 

медична термінолексика. Мовці відтворюють навколишню дійсність крізь 

призму медичної термінної лексики, ототожнюючи суспільство й живий 

організм з усіма його особливостями. 

Виокремлюємо такі лексико-семантичні групи медичної термінолексики: 

• термінолексеми на позначення органів людського тіла та їх частин 

– зовнішні частини: голова, її органи (мозок, обличчя, лоб, щоки, губи, рот, 

щелепа, зуби, язик, очі, ніс, вуха), шия, тулуб, пуп, тіло;  

– верхні кінцівки: плече, рука, долоня, кулак, палець; 

– нижні кінцівки: нога, коліно, п’ята;  

– внутрішні органи: жила, кістка, легені, м‟язи, ребра, серце, скелет, 

судина, хребет, черево, шлунок, спинний мозок та ін. 
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– назви відчуттів і сприйняття, що відіграють значну роль в 

життєдіяльності людини, оскільки є джерелом її знань про світ: нюх, слух, зір та 

ін. 

Назви органів людського тіла та їх частин, ужитих у переносному значенні, 

становлять численну групу: тіло Конституції, суспільний організм, серце 

українців, пульс економіки, підочеревина Європи, московський рот, рука Путіна, 

долоня Кремля, політичні м‟язи, ядерні м‟язи, суспільний слух, валютний нюх, 

обличчя української політики, гарячі парламентські голови, беззубий мовний 

законопроект, зів‟ялі легені парламенту, чужий партійний шлунок, постійна 

інвестиційна кров, перебитий національний хребет, анемічні депутатські 

мізки, оголені нерви нардепів, передвиборчий автономний нюх, аналітичний 

мозок України, твердолобий монетаризм, шлункові стратегії, пуповинна 

залежність від держави та ін., напр.: “Економіка має здоровий пульс лише тоді, 

коли у ній – постійна інвестиційна кров” (Скриня); “Одна річ – об’єднання 

партій на рівних. Інша – коли вас гостинно запрошують розчинитися в чужому 

партійному шлунку” (В.З. №104, 24-30.09.2015). 

• термінолексика на позначення видів хвороб, хворобливих станів 

Суспільно-політичні, економічні реалії відтворюють за допомогою 

медичної термінолексики: булімія, гастрит, геморой, глухота, депресія, 

інфаркт, короткозорість, лихоманка, менінгіт, параліч, пласкостопія, проказа, 

сказ, склероз, хвороба, чума, легенева чума, куряча сліпота, старечий маразм та 

ін. Ужита в переносному значенні, термінна лексика стає засобом оновлення, 

увиразнення газетного тексту, напр.: невиліковні хвороби української влади, 

загострення імперської хвороби, запущена кадрова хвороба, хворе на шовінізм 

російське суспільство, фінансовий гастрит, політичний склероз, книжкова 

лихоманка, ямкова лихоманка, параліч думок і свідомості, легенева чума 

української політики, деклараційний менінгіт, світоглядний старечий маразм, 
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фінансовий інфаркт, політична проказа, виборча короткозорість, національна 

сліпота, урядова куряча сліпота, постгеноцидна глухота, європейська сліпота і 

глухота, елітна депресія, валютна депресія, пласкостопія депутатських мізків, 

опоблоківська чума, валютний геморой, президентський сказ, невпинна 

політична булімія та ін., напр.: “Деклараційний “менінгіт” для громадськості: 

тепер е-декларації подаватимуть і громадські діячі-антикорупціонери” (В.З. 

№1, 04-10.01.2018); [Оксана Пахльовська, письменниця, культуролог]: “Росія 

постала як результат невпинної політичної булімії. У періоди територіальної 

експансії вона хаотично заковтувала народи, етноси, їхні землі, культурні 

традиції й саму душу” (День). 

Оригінальними є контексти вживання медичної термінолексики на 

позначення психічних станів: агонія, амнезія, галюциноз, епілепсія, істерія, 

манія, меланхолія, параноя, психоз, шизофренія тощо. Потрапивши в мовну 

тканину газетного тексту, медична термінолексика стає джерелом 

публіцистичної експресії: виборча епілепсія, податкова агонія, кремлівська 

манія, двомовна шизофренія, передвиборчий гіпноз, повна амнезія Януковича, 

путінська швидкопрогресивна параноя, колективний електоральний галюциноз, 

масовий політичний психоз, нервове парламентське засідання, історико-

істеричні закони та ін. 

• термінолексеми на позначення симптомів та ознак захворювань, 

проявів патологічного стану 

У невластивому словесному оточенні медична термінолексика: алергія, 

аритмія, вірус, гнійник, дистрофія, епідемія, злоякісна пухлина, знекровлення, 

імпотенція, імунітет, інтоксикація, інфікованість, кашель, колапс, кома, 

короткозорість, летаргійний сон, ломка, мозоль, нарив, пандемія, 

перезбудження, рана, рецидив, рефлекс, свербіж, сверблячка, сомнамбул, 

симптом, синдром, соплі, ступор, резус-несумісність та ін. стає основою 
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авторських новацій: електоральна аритмія, симптом політичного нездоров’я, 

симптоми “совка” і притаманного йому лицемірства, мовна рана, урядовий 

мозоль, алергія на україномовність, свербіж перевиборів, коаліційна резус-

несумісність, метастази кумівства в українській владі, імунітет щодо 

радянського минулого, корупційний гнійник задекларованих сотень мільйонів 

гривень, парламентські сомнамбули, політичні історичні соплі, сміттєвий 

колапс, опозиційний летаргійний сон, економічна пандемія, алергія на контакти 

з пресою, злоякісна пухлина тушок, рефлекс опору системі, інформаційна 

інтоксикація, кома української економіки, поствиборча ломка, ідеологічна 

короткозорість, інфікованість російською пропагандою, фінансове 

знекровлення, сесійне перезбудження, віруси політичних зрад, свербіж 

перевиборів, конституційна сверблячка, парламентський ступор, 

передвиборчий кашель, епідемія замахів, польський імперський синдром, рецидив 

радянського минулого, паракомуністичний червоний рецидив, рефлекс опору 

системі, хронічна дистрофія “Народного фронту”, інтелектуальна імпотенція 

людства, симптоматична політична тема та ін., напр.: “Львів пережив 

нашестя татар і москалів. Переживе й сміттєвий колапс” (В.З. №69, 22-

28.06.2017); [Зигмунд Бауман, польський і англійський соціолог, філософ]: 

“Нагромадження інформації у Світовій мережі веде до інтелектуальної 

імпотенції людства” (День, 22.06.2017). 

• термінолексика на позначення ліків, медичних препаратів 

Автори газетних текстів дають вказівку на механізми для очищення, 

оздоровлення в політичному житті країни за допомогою медичної 

термінолексики антибіотик, вакцина, валеріана, віагра, гірчичник, ліки, пігулка, 

панацея та ін., ужитої в переносному значенні: ліки від Гройсмана, фінансова 

пігулка, вакцина проти політичних зрад, панацея від кнопкодавства, гірчичники 

з двопалатним парламентом, віагра для фінансового механізму, кілька крапель 
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валеріани для електорату, антибіотики для українського політичного 

організму, напр.: “Замість того, щоб зменшувати імпорт і збільшувати 

експорт, Нацбанк дає фінансові пігулки” (Г.у., 21.06.2018). 

• термінолексика на позначення рідин, розчинів 

Термінолексеми нафталін, примочка, формалін у газетному тексті стають 

базою для створення переносних уживань, напр.: канцлерські примочки, 

формалін радянської ідеології, лицемірний політичний нафталін та ін., напр.: 

[Інна Пукіш-Юнко, кореспондент тижневика “Високий Замок”]: “Які тільки 

оздоровчі процедури для української Конституції не пропонують – від ін’єкції 

префектами і гірчичників з двопалатним парламентом до канцлерських 

примочок” (В.З. № 70, 28.06-04.07.2018). 

• термінолексика, що називає медичні та хірургічні втручання, процеси 

У мові преси суспільно-політичного спрямування термінолексеми аборт, 

дієта, евтаназія, імплантація, ін‟єкція, інцест, кровопускання, ліпосакція, 

операція, пологи, потуги, щеплення, хірургічне втручання та ін. набувають 

переносної семантики: матеріальна дієта, владні потуги, євроінтеграційні 

потуги, пологи нової парламентської коаліції, фракційний аборт, владний інцест, 

фінансові ін‟єкції, масові інформаційні ін‟єкції, ін‟єкції префектами, ін‟єкції для 

економічного росту, ліпосакція депутатських повноважень, щеплення від 

сепаратизму для України, радянське щеплення українському народові, реформи 

без кровопускання, конституційна операція з метою повернення парламентсько-

президентської республіки, три масштабні хірургічні втручання в Конституцію 

України, імплантація Боллонського процесу, імплантація в Основний Закон 

політреформи; стару еліту оминула евтаназія; вливання в уряд донорської крові 

з реформаторським резусом та ін., напр.: “Оптимісти згадують “залізну леді” 

Тетчер у Великій Британії, її реформи без “кровопускання” (День, 14.06.2018); 

“Сподівання тих, хто очікував, що з вливанням в уряд донорської крові з 
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реформаторським резусом вийде з коми українська економіка, швидко 

вивітрилися” (В.З. № 46, 21-27.05.2016). 

• термінолексика на позначення видів обстеження та лікування, 

медичних апаратів, пристроїв 

Термінолексика на позначення видів обстеження та лікування, медичних 

апаратів голка, діагноз, імплант, кардіограма, клізма, лікарняний, реанімація, 

рентген, термометр, укол, шокова терапія, загальний аналіз крові, історія 

хвороби, лікувально-оздоровчі процедури, апарат штучного дихання та ін., 

уживана в переносному значенні, збагачує газетний текст новими емоційними й 

смисловими відтінками, позначає поняття суспільного, культурного життя: 

постколоніальний рентген, валютний термометр, кардіограма ціни на нафту, 

шокова фінансова терапія, кредитно-фінансова голка МВФ, апарат штучного 

дихання Верховної Ради, реанімація газопроводу Турецький потік, потужний 

укол шовінізму, достроковий парламентський лікарняний, діагноз політичного 

краху, лікувально-оздоровчі процедури Конституційного процесу, результат 

виборів як загальний аналіз крові країни, апарат штучного дихання банківської 

системи; історія хвороби пацієнта на ім‟я Опоблок; імплант парламентсько-

президентської республіки в українській Конституції; поставити суспільству 

велику ідейну клізму у вигляді реформ, напр.: “Кардіограма ціни на нафту, яка 

повзе вниз вже чотири місяці поспіль, подолала новий психологічний бар‟єр” 

(В.З. №115, 27.06-04.07.2016). 

• термінолексика на позначення галузей медичної науки, наукових 

дисциплін, їхніх розділів та частин  

З допомогою термінолексем анатомія, геронтологія, гігієна, неврологія, 

онкологія, патологія, психоаналіз, фізіологія та ін. з переносною семантикою 

адресанти інформації емоційно-експресивно відтворюють українські реалії, 

напр.: патологія політичних скандалів, депутатська анатомія, анатомія 
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виборів, соціальна онкологія, інформаційна гігієна, фізіологія явища, суспільно-

політичний психоаналіз, геронтологічна частина електорату та ін., напр.: 

“Луценко завжди вирізнявся патологією політичних скандалів, був у їхньому 

епіцентрі” (Скриня); “Місце онтології буття поступово змінює соціальна 

онкологія, яка руйнує позитивний побут соціуму” (Р.в. №20, 18.03.2016). 

• термінолексика, що називає осіб за фаховими ознаками  

Семантичних трансформацій у газетному тексті зазнають термінні одиниці 

дієтолог, донор, психоаналітик, реаніматолог, пластичний хірург, напр.: 

електоральний психоаналітик, міністр-дієтолог, реаніматологи Блоку Петра 

Порошенка, донор гуманітарної допомоги, фіктивні донори партії 

“Батьківщина”, міжнародні друзі-донори України, політично-хірургічна 

робота, українські політики – пластичні горе-хірурги, для прикладу: 

“Скандальновідомий міністр–“дієтолог” А. Рева зажив недоброї слави серед 

українців своїми гучними заявами про те, що вони багато їдять і багато 

живуть” (Скриня). 

• біологічна термінолексика  

У газетному тексті образних значень набуває біологічна термінолексика: 

бацила, біомаса, ген, генетика, інстинкт, селекція та багато ін., напр.: народна 

біомаса, суспільна генетика, історична селекція, ген економічної смерті, 

інстинкт національного самозахисту, бацила опозиційності, бацила 

ісламського екстремізму, бацили на президентській булаві, для прикладу: “На 

президентській булаві аж кишать бацили – збудники конституційної 

сверблячки” (В.З. № 70, 28.06-04.07.2018). 

Медична термінолексика зазвичай має негативне оцінне навантаження, 

яскраво виражену пейоративну оцінку: парламентські дауни і дегенерати, 

нікчемні політичні сперматозоїди і гомункули, добкінський імбіцил, 

недоношений законопроект та ін., напр.: “Окремі журналісти з нікчемних 
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політичних сперматозоїдів і гомункулів творять реальних персон з прохідними 

парламентськими рейтингами, з президентськими амбіціями і навіть 

перспективами” (Р.в., 17.05.2018). 

Отже, фахова лексика в мові преси виконує не номінативно-дефінітивну, а 

стилістично-експресивну функцію, надаючи публікаціям колоритно-емоційного 

звучання, оновлює й увиразнює сучасний газетний текст. 

 

3.2.3. Спортивна термінолексика 

Інтенсивного переосмислення на газетних шпальтах зазнає спортивна 

термінна лексика. Як відображення багатоаспектного соціокультурного 

феномену термінолексика спорту допомагає передати суть складних і 

заплутаних суспільно-політичних реалій з ідеями суперництва та перемоги. 

Виокремлюємо такі лексико-семантичні групи спортивної термінолексики: 

•термінолексика на позначення видів спорту, спортивних змагань 

Часто вживаними на сторінках преси є назви таких відомих спортивних 

змагань та ігор, як акробатика, багатоборство, баскетбол, бокс, боротьба, 

гандбол, гонки, забіг, заплив, крос, марафон, пінг-понг, перегони, поло, регбі, 

семиборство, скачки, стрибки, стрільба, теніс, турнір, футбол та ін. 

Спортивні терміни в невластивому словесному оточенні створюють політично 

гострі характеристики, зазвичай негативні: передвиборчий (баскетбол, бокс, 

гандбол, забіг, заплив, крос, марафон, теніс, футбол, хокей), політична 

(акробатика, боротьба, стрільба), парламентське (багатоборство, поло, регбі, 

семиборство), партійні (гонки, змагання, перегони, скачки), електоральні 

змагання, марафон пам’ятників, словесний пінг-понг Банкової, стрибки 

валютного курсу, перша трампівська стометрівка, великий політичний 

гандбольний турнір, марафонський забіг на президентську дистанцію, 

багатомісячний марафон пошуків заміни Хатії Деканоїдзе на посаді голови 
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Нацполіції та ін., напр.: “За словесним “пінг-понгом” Банкової значно серйозніші 

інтереси проглядаються: якщо не прибрати до рук НАБУ, справами проти 

Кононенка, Насірова не обійдеться…” (В.З. № 34, 23-29.03.2017). 

• термінолексика на позначення спортивних вправ 

Ужиті в переносному значенні, термінолексеми кульбіт, сальто, шпагат 

образно відтворюють певну суспільну чи політичну ситуацію: тендерний 

кульбіт, доларове сальто, прем’єрський шпагат, геополітичний шпагат, напр.: 

[Політичний експерт Євген Магда]: “Україна постійно сідала на геполітичний 

шпагат. Важливо, що ми сьогодні нарешті чітко визначилися з геополітичним 

вектором” (В.З. №40, 06-12.04.2017). 

•термінолексика на позначення місця спортивних змагань 

Термінолексеми стадіон, іподром у мові газет набувають переносної 

семантики: регламентний іподром, стадіон парламентської зали та ін. 

•назви осіб за спортивною діяльністю 

Спортивна термінолексика арбітр, важкоатлет, голкіпер, гравець, 

параолімпієць, рефері, спринтер, стаєр дала потужний імпульс до появи 

значної кількості переносних слововживань: партійні рефері, важкоатлети 

вітчизняного політикуму, прокурорські голкіпери, Трамп-спринтер, Трамп-

стаєр, параолімпійці української політики, кандидатський арбітр виборчих 

перегонів, помітний гравець у медійному просторі Україн, потужний 

європейський гравець – Берлін та ін., напр.: “Якщо санкції проти Росії захоче 

зняти Париж, то іншому потужному європейському гравцеві – Берліну, 

доведеться з цією точкою зору миритися” (В.З. №136, 01-07.12.2016); Серед 

тих, хто піде на депутатську пенсію, є і “важкоатлети” вітчизняного 

політикуму” (День, 15.03.2018). 

•термінолексеми на позначення видів спортивного інвентарю, 

обладнання та спорядження 
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У мові преси образних значень набуває термінолексика на позначення 

видів спортивного інвентарю, спортивних знарядь: каное, лижі, м’яч, 

стартовий пістолет, напр.: м’яч на стороні Брюсселя, перекидання 

бюджетного м’яча, опозиційні лижі, вітчизняний центрвиборчкомівський 

стартовий пістолет, троє в президентському каное тощо, напр.: “Вітчизняний 

центрвиборчкомівський стартовий пістолет пальне ближче до осені” 

(Скриня). 

• найменування стадій та етапів спортивних змагань 

Переносних значень у мові преси набувають спортивні терміни старт, 

фальстарт, фініш, напр.: безвізовий фініш, фінішна пряма безпрецедентної 

операції з передавання бойовиків, старт роботи антикорупційного суду, 

офіційний старт виборчої кампанії, старт президентських перегонів, виборча 

передстартова ситуація, фальстарт медичної реформи, першим до фінішу 

прийшов Андрій Садовий та ін., напр.: “У “марафоні пам’ятників” першим до 

фінішу прийшов Андрій Садовий” (В.З. №121, 01-07.11.2018). 

• термінолексеми, що позначають періоди спортивних змагань 

Унаслідок використання в незвичному контексті фахове потрактування 

спортивних термінів аут, тайм-аут, раунд у мові газет відходить на 

периферію: політичний аут, історичний тайм-аут, політико-особистісний 

раунд публічних дуелей, напр.: [Юлія Тимошенко, лідер партії “Батьківщина”]: 

“Страх за майбутнє України гонить уперед, не дає права на історичний тайм-

аут” (День, 26.05.2017). 

• назви ігрових моментів 

Спортивні термінолексеми на позначення ігрових моментів гол, пас, 

офсайд у мові суспільно-політичної преси виступають у несподіваному 

словесному оточенні: кадровий офсайд, президентський пас прем’єр-міністру, 

офшорні голи у власні ворота, запізнілий пас від Андрія Садового Анатолію 
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Гриценку та ін., напр.: “Україна демонструє велике мистецтво забивати 

офшорні голи у власні ворота” (Скриня). 

• термінолексика на означення учасників змагань за підсумковими 

результатами 

Потрапивши в нове семантичне поле, термінолексеми аутсайдер, призер, 

фаворит, фіналіст збагачують його новим емоційним та смисловим відтінком: 

законопроекти-призери, аутсайдер німецької федеральної політики, фаворити 

парламентського забігу, фіналісти другого туру президентських виборів, 

податкова служба – рекордсмен за кількістю скарг підприємців та ін., напр.: 

“Колишній голова Європарламенту Мартін Шульц, лідер соціал-демократів, – 

аутсайдер німецької федеральної політики” (Д.т. №27, 06-12.08.2016).  

• термінолексика щодо організації спорту в Україні й світі 

У мові сучасної преси спостерігаємо оригінальні контексти спортивних 

термінолексем вища ліга (“перша за рангом футбольна ліга”), збірна (“збірна 

України з футболу”), мундіаль (“чемпіонат світу з футболу”) динамо 

(“спортивне товариство, назва спортивних клубів”): збірна (президентська, 

урядова, міністерська, парламентська, партійна, депутатська, коаліційна, 

опозиційна, губернаторська, мерська, волонтерська та ін.); офіційна БПП-

збірна, вища політична ліга, сепаратистський мундіаль, гра у “динамо” з 

наданням томосу про автокефалію, напр.: [Іван Фаріон, кореспондент 

тижневика “Високий Замок”]: “Разом з представниками Абхазії та Нагірного 

Карабаху в сепаратистському “мундіалі” брали участь представники 

невизнаних утворень – “ДНР” і “ЛНР” (В.З. №65, 14-20.06.2018); “У Царграді 

(Константинополі) Порошенко отримав гарантії того, що Фанар не гратиме у 

“динамо” з наданням томосу про автокефалію” (В.З. №124, 08-14.11.2018). 

• термінна лексика спортивних єдиноборств 
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Семантично модифіковані термінолексеми бокс, брек, важковаговик, 

нокдаун, раунд, рефері, ринг, спаринг, хук допомагають образно описати 

дієвість, ефективність політичних рішень, суспільно-політичного життя країни: 

парламентський бокс, інформаційний нокдаун, сесійний боксерський раунд, 

дипломатичний ринг, ринг Погоджувальної ради, ринг фіналістів 

президентських перегонів, рефері політрингу, чиновники-важковаговики, 

спікерський “Брек!”, перший тур спарингів між кандидатами-

важковаговиками, добрячий український хук важким залізним кулаком та ін., 

напр.: [Дмитро Десятирик, журналіст]: “На кожну спробу роззявити пащеку 

хижак-окупант, на щастя, отримує добрячий український хук важким залізним 

кулаком” (День, 11.01.2017). 

• шахова термінолексика 

Потрапивши в нове семантичне поле, шахова термінолексика зазнає 

семантичних транформацій: опозиційний пішак, пішаки пана Путіна, цугцванг 

Мін’юсту, цейтнот Кремля, гаазький гамбіт, політичний пат, вірменська 

рокіровка, парламентські гросмейстери, геоекономічна шахова дошка, 

президентський шаховий матч, шашкова теорія успіху, урядова шахова гра, 

багатоходова політична комбінація, помітна фігура політичної владної 

шахівниці, антикорупційні органи – дрібні фігури та ін., напр.: “Вірменська 

рокіровка: як утримують владу в країні, спираючись на російські багнети” 

(В.З., № 43, 19-25.05.2018). 

• термінолексика азартних ігор 

У сучасному газетному тексті активно функціонують термінолексеми, що 

номінують поняття картярської гри: блеф, ва-банк, джокер, джокерська гра, 

карта, кін, козир, пасьянс, казино, колода, рулетка, банкувати та ін. Вміло 

дібрана й майстерно вжита в переносному значенні термінна лексика надає 

газетним матеріалам особливої експресії: український козир, президентські 
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козирі, головний козир “Приватбанку”, кремлівський пасьянс, антисемітська 

карта, кримська карта, кадрові биті карти, роздача прем’єрських карт, 

відіграна карта української політичної колоди, казино під назвою “Вибори”, ва-

банк правлячої партії Польщі, джокерська гра Зеленського й Вакарчука, 

російська рулетка від Яценюка, на кону – президентська посада; пенсійна 

реформа – поганий блеф у картярській грі; у французькій колоді – дама й три 

валети; Ігор Смешко – – джокер нинішніх президентських перегонів та ін., 

напр.: [Оксана Забужко, письменниця, про президентські вибори у Франції]: 

“Не складається щось вісь “Москва-Варшава-Париж” у кремлівському 

пасьянсі, ач як воно. Не виходить пасьянс” (День, 11.05.2017). 

Отже, термінна лексика зі сфери спорту й азартних ігор є часто вживаною 

у суспільно-політичному газетному тексті. Потрапивши в нове семантичне 

поле, спортивна термінолексика втрачає нейтральність і набуває емоційно-

експресивного забарвлення. 

 

3.2.4. Культурно-мистецька термінна лексика  

Україномовні періодичні видання суспільно-політичної тематики на своїх 

сторінках активно тиражують мистецьку термінолексику. Суспільно-політичне 

життя країни мовці відтворюють за допомогою термінної лексики різних видів 

мистецтва. У газетному тексті поширені такі лексико-семантичні групи 

культурно-мистецької термінолексики: музична, театральна, циркова, 

хореографічна, кінематографічна, художнього мистецтва. 

• термінолексика музичного мистецтва          

Найчисельнішу групу становить термінолексика музичного мистецтва. 

Виокремлюємо такі підгрупи музичної термінної лексики: 

– назви музичних інструментів: партійна скрипка, міністерська дудка, 

російська пропагандистська балалайка, нові антикорупційні барабани, набат 
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для БЮТ та ін., напр.: “Російською отрутою просякнуті чимало іноземних ЗМІ, 

що співають під російську пропагандистську балалайку” (В.З. № 139, 13-

19.12.2018). 

Останнім часом у мові суспільно-політичної преси активізувалася 

застаріла лексика, зокрема на позначення старовинних музичних інструментів. 

Так лексема набат – “старовинна російська назва великого барабана, дзвін 

великого розміру, який застосовували для подання сигналу тривоги” (ВТССУМ, 

ст. 701) дає вказівку на механізми очищення в політичному житті країни, 

формує іронічний контекст, напр.: “Результати місцевих виборів у Тернополі – 

це наразі дзвіночок для всієї України, а ось для БЮТ це вже набат” (Скриня);  

– напрями, стилі, течії в музиці, види і жанри музики, музичні твори та їх 

складові частини: російське лібрето, фінансові романси, БЮТівська рок-опера, 

антиєвропейські пісеньки, похідний марш Анатолія Гриценка, приспів 

політичних шансонеток, репертуар курсової політики Нацбанку, сольна 

програма сесії Верховної Ради, Верховної естрада країни, солодкий спів 

популістських серенад Берлусконі, політичний шлягер, хіт-парад подій та 

цитат, римейк роботи у відносинах з Росією, нова пісенька на старий мотив 

про позаблоковість України, Надія Савченко співає за російським лібрето та ін., 

напр.: “Якщо Італія знову буде зачарована солодким співом популістських 

серенад Берлусконі, то Європа може знову зануритися в кризу” (В.З. №4 12-

18.01.2017); 

– назви ладів і тональностей, нотного письма, музичних звуків, їх 

властивостей і музичних систем, прийомів і способів виконання, відтворення 

музики: ідейна партитура, ноти приреченості, мінорні ноти російського 

олігархату, мінорна виборча тональність, міністерський бек-вокал, 

чорногуморний депутатський вокал, голосування в унісон, однозначна 

тональність США, камерне засідання Верховної Ради, нові акорди величної 
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політичної симфонії, стара платівка заблокованої трибуни, саундтрек до 

перемоги на парламентських виборах та ін., напр.: “Саундтреком до перемоги 

на парламентських виборах є не гречка й продуктові пакети, а монотонні 

запевняння про припинення війни…”(День, 25.10.2018); 

– назви професій, спеціальностей, амплуа в царині музичного мистецтва: 

парламентські піаністи, мовні хористи, диригенти пропрезидентської 

більшості, піснярі “ширки”, бігбордова прима-Богословська та ін., напр.: “Мовні 

хористи так довго повторюють мантри, мовляв, не потрібно чіпати мовне 

питання, що самі в них увірували” (В.З. 113, 11-17.10.2018); 

–  назви музичних колективів: європарламентська капела, антивізовий 

хор, хор колишніх регіоналів та ін., напр.: [Тарас Чорновіл, політолог]: “У хорі 

колишніх регіоналів я співав не у тій тональності…” (Д.т. №8, 06-14.03.2014). 

• театральна термінолексика 

Суспільно-політичне життя країни часто порівнюють із театральним 

дійством, майстерною грою: парламентська сцена, виборча сцена Зеленського, 

передвиборчий водевіль, суспільні суфлери, партійна завіса, грим 

парламентаризму, валютна трупа, репетиція президентської кампанії, 

майстри аматорської інтриги, політик-артистка Богословська, лялькар під 

боком Тягнибока, самопроголошений Аксьонов – ідеальна російська маріонетка, 

вертепний депутатський маскарад, водевіль з міліцейським браслетом, 

політичні актори-невдахи, трагікомічна сценка виборчої кампанії, кримінально-

політична трагікомедія з елементами фарсу, закулісні ігри українських 

інвесторів, закулісна гра євроінтеграції, вибори як декорація, фінальна сцена 

невиходу в другий тур; Єлисейські поля як театр сили Макрона та ін., напр.: 

“Від французької інавгурації до жовтих жилетів – Єлисейські поля як театр 

сили Макрона” (В.З. №1, 03-09.01.2019).  
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Потреба урізноманітнити виклад матеріалу, вплинути на емоції 

реципієнта, переконати, змусити переживати чи глузувати зумовлюють широке 

використання театральної термінолексики в переносному значенні, напр.: 

бездарна політична буфонада, буфонада Генпрокуратури, саботажна 

буфонада; комп’ютерно-касова бутафорія, бутафорія ринкової економіки; 

дебют політики Трампа, дебют Юлі на сцені Майдану, дебют Коломойського у 

ролі миротворця, дебют на головній клоунській арені країни; політичні 

гастролі, балтійські гастролі Порошенка, прощальні київські гастролі Джо 

Байдена та ін.  

Досить популярну в сучасному газетному тексті словосполуку театр 

абсурду запропонував відомий англійський літературознавець Мартін Есслін у 

праці “Театр абсурду” (1961) на позначення абсурдистського напряму в 

західноєвропейській драматургії й театрі. У мові преси термінолексема 

вживається на позначення позбавлених логіки фактів, вчинків, слів; означає – 

безглуздя, нісенітницю: вітчизняний театр абсурду, театр правового й 

політичного абсурду, деенерівський театр абсурду, театр абсурду по-

глухівськи, Євробачення – театр абсурду, православний театр абсурду та ін., 

напр.:  “Оспівування та смакування абсурду в численних мас-медіа – це частина 

загального вітчизняного “театру абсурду” (День,  14.03.2016). 

• термінолексика циркового мистецтва 

Часто вживані в переносному значенні термінолексеми циркового 

мистецтва арена, жонглювання, клоун, клоунада надають газетним текстам 

суспільно-політичного змісту відчутного заряду експресивності та емоційності: 

політико-дипломатична арена, клоуни-політики, клоунада СБУ, етнічно-

політична клоунада, жонглювання спікера парламенту та ін., напр.: “Війна 

дедалі більше зміщується від збройного конфлікту на Донбасі до батлів на 
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політично-дипломатичній арені. Зрозуміло, що Кремль і далі вестиме подвійну 

гру” (В.З. №113, 15-21.10.2015). 

• хореографічна термінолексика  

Хореографічна термінна лексика, вжита в переносному значенні, служить 

засобом відтворення життя суспільства та індивіда в ньому, виконує вагому 

роль у досягненні емоційності вислову, напр.: бюджетний гопак, танці 

нейтральності, московський кордебалет, танці з Медведчуком, суспільно-

політичне танго, виборчі дискотеки, асфальтні рок-н-рольники, затяжні 

бюджетні кадрилі, друга частина каталонського балету, сепаратистські “па”, 

хабар – це танго двох та ін., напр.: “В умовах війни треба завжди пам’ятати, 

що Україна – жертва агресії, а всі “танці нейтральності” – від боягузтва” 

(День, 11.08.2017); [Володимир Гройсман про жахливий стан українських доріг 

і недбалих ремонтників]: “Із десяти працюють двоє. З такими асфальтними 

“рок-н-рольниками” ми доріг не відремонтуємо…” (В.З. №34, 23-29.03.2017). 

• термінолексика художнього мистецтва 

У газетних матеріалах поширені терміни художнього мистецтва: 

дипломатичне мистецтво, партійні фарби, законодавчий трафарет, 

парламентське графіті, сюрреалізм Савченко, адміністративний натюрморт, 

ренесанс у стосунках Путіна й Ердогана, Закарпаття – мозаїчний регіон, 

інсталяція інтересів на політико-адміністративній карті України та ін., напр.: 

“Закарпаття – мозаїчний регіон. В одному під’їзді живуть люди кардинально 

різних політичних, національних орієнтацій” (В.З. №72, 05-11.07.2018). 

Зображально-виражальної образності, експресії в сучасному газетному 

лексиконі досягають уживанням термінолексем на означення нетрадиційних 

видів мистецтва, сучасних мистецьких течій, напрямів, стилів: кітч Ганни 

Герман, політичні селебретіс, український політичний перформанс, 

опоблоківський андеграунд, кастинг потенційних кандидатів у президенти 
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України перед західними сусідами; майстер-клас з питань демократії та 

дотримання прав людини; треш у прямих ефірах з Верховної Ради у виконанні 

народних обранців та ін., напр.: [Філософ і письменник Тарас Лютий]: “В 

Україні позицію медіа-зірок посідають політики – ті, хто виконує роль 

політичних селебретіс” (Г.у., 18.09.2015). 

• кінематографічна термінолексика  

У мові преси семантичних трансформацій зазнають і термінолексеми 

кінематографічної сфери: парламентське кіно, політичний бойовик, корупційний 

фільм жахів, вибори – улюблений серіал українців та ін., напр.: “Вибори – 

улюблене кіно українців, нескінчений драматичний серіал з елементами комедії 

абсурду та фантастики” (Скриня). 

Отже, фахова термінолексика зі сфери культури та мистецтва, ужита в 

переносному значенні, виконує стилістично-експресивну функцію, оновлює 

лексичний арсенал періодики, надає йому неординарності, колоритно-

емоційного звучання, викликає в реципієнта відповідні емоції. 

 

3.2.5. Кулінарна термінолексика   

Семантично модифікована термінолексика кулінарної сфери влучно 

позначає поняття суспільно-політичного життя, напр.: знавці політичної кухні, 

внутрішньопартійна американська кухня, внутрішня кухня виборчої боротьби, 

кадрове меню, білбордове меню, українські гурмани від політики, новоспечені 

кабмін-міністри, їстівні політичні бренди, гастрономічний цинізм міністра, 

смажені факти, напр.: “У мережі бурхливо відреагували на “гастрономічний” 

цинізм міністра соціальної політики України Андрія Реви, мовляв, українці 

занадто багато їдять: може, ми і дихаємо багато?” (В.З., 17-23.08.2017). 

Виокремлюємо такі групи кулінарної термінолексики в газетному тексті, 

ужитої в переносному значенні: 
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– назви страв: фірмова страва недоторканності, партійний омлет, 

коаліційний борщ, котлети економіки, мовна палачінта (“від рум. placinta – 

листковий пиріг з начинкою, або виріб з тіста”), бульйон міфологем, політикум у 

власному соку, під соусом реформ, соус демократії, пафосно-патріотичний 

пікантний соус, кучерява електоральна локшина, ідеологічна каша, недоварена 

коаліційна каша, парламентський рецепт ліверки, свіжі пиріжки передвиборчих 

гасел, електоральний пиріг БЮТ, бюджет “під олів'є”, газета за принципом 

“біфштекс” і “гарнір”, економічний холодець, вареничний патріотизм, 

шашличний електорат; політична солянка, зварена з людей із різним політичним 

минулим; Київ – тазик з вінегретом та ін., напр.: [Лариса Івшина, головний 

редактор газети “День”]: “Будемо робити газету за принципом “біфштекс” і 

“гарнір”. Тобто серйозна основа плюс легка інформація” (День, 20.10.2016); 

– назви харчових продуктів: продукт Кремля, низькокалорійний 

нардепівський продукт, політичний хрін, гречка “епохи біг-дата”, інвестиційна 

капуста, український суспільний рафінад, олімпійське м'ясо, безплатний сир 

від прем'єра, електоральні курячі крильця, рейтингові дріжджі від Рабіновича, 

ікра до урядового хліба, парламентські вареники в опозиційній сметані, 

молочна мафія, яєчний терорист, сальна валюта, ковбасний патріотизм, хлібна 

посада, хлібний радник президента, гречані виборчі справи, картопляні виборці, 

смакувати політичне тісто та ін., напр.: [Політичний експерт Євген Магда]: 

“Гібридна російська агресія проти України – продукт не лише Кремля. Вина за 

те, що відбувається, частково лежить і на Україні” (В.З. № 40, 06-12.04.2017); 

– назви випічки, ласощів, солодощів, фруктів, того, що подають на 

десерт: культурні пундики, родзинка урочистостей, економічна малина, 

інформаційний смузі, ДУСя – в шоколаді, виборчий десерт з Віктором 

Медведчуком, парламентська здоба, медяники “Свободи”, Чупа-чупс для МВФ, 

цукрова пудра виборчої реклами, урядова словесна халва, яскраві популістські 
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цукерки солодких обіцянок та ілюзій, запаморочлива політична кар‟єра від 

“Кіндерсюрприза” до “Чупа-чупса”, солодка політична коаліція “Баунті” і 

“Снікерс”, шоколадний президент, медова Україна, Томос – вишенька на 

новорічному торті та ін., напр.: “Вишенька на новорічному торті–2019, яка 

варта більше, ніж сам торт, це, звичайно, Томос для Православної церкви 

України” (В.З., 27.12.2018-02.01.2019); 

 – назви напоїв: міцний владний напій, коктейль націоналізму, ксенофобії та 

ісламізму, пивні коаліційні барони, газований Путін з сиропом та ін., напр.: 

[Віталій Портников, журналіст]: “Назва фільму Парфьонова “Російські євреї” – 

фейк… Парфьонов – газований Путін. З сиропом” (Скриня).   

– назви закладів громадського харчування: парламентська харчевня, 

кондитерська імперія, телевізійний фаст-фуд політичних ток-шоу, напр.: [Олег 

Тягнибок, лідер всеукраїнського об'єднання “Свобода”]: “А довірливим 

виборцям припадає кучерява електоральна локшина, яку вправно вішає їм на 

вуха телевізійний фаст-фуд політичних ток-шоу” (Скриня). 

– назви кулінарних процесів: варити, готувати, консервувати, 

маринувати, начиняти, пекти, колотити, смажити, солити, тушкувати, 

фарширувати , стають образним засобом опису процесів суспільно-політичних: 

швидко спекти “ширку”, начинити законопроект, законсервувати політичний 

лад, наварити нерухомість, підсолити президентську кампанію, сколотити 

партійну більшість, смажити кандидатський імідж, президентське подання 

маринується, готувати Інтернет-брехню, тушкувати активи дніпровського 

олігарха; Україну начиняють монополіями, як різдвяну качку яблуками; 

фарширувати колективну свідомість глядачів партійними меседжами, 

наварити мільйонні оборудки на постачанні продукції для військових потреб, 

напр.: “Політики годинами стоять перед мікрофоном і “фарширують” 

колективну свідомість глядачів партійними меседжами” (Скриня). 
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До цієї групи належить термінолексика на позначення предметів 

домашнього побуту, посуду: державна подушка, політичний макогін, 

парламентський глечик, владна соковижималка, стратегічний горщик, спільна 

ідеологічна тарілка, геополітичні ножиці, перетягування судової ковдри, 

матраци задекларованої готівки, великі грошові мішки, яйця у радикальному 

кошику, сито для відбору прокурорських фахівців та ін., напр.: [Інна Пукіш-

Юнко, кореспондент тижневика “Високий Замок”]: “ПриватБанк, у клієнтах 

якого – пів-України, у переддень Святого Миколая опинився під державною 

подушкою” (В.З. № 145, 22-28.12.2016).  

Автори газетних текстів використовують термінолексику зі сфери 

кулінарії як засіб скептицизму, зневажливості, експресивності щодо 

характеристики політичних діячів чи суспільно-політичного процесу. 

 

3.2.6. Релігійна та християнсько-богословська термінолексика 

Церква сьогодні бере активну участь у суспільному житті, впливаючи на 

суспільство, формуючи його. Часто вживаною на сторінках друкованої 

періодики є релігійна та християнсько-богословська термінолексика, вжита в 

переносному значенні, а саме:  

– біблійні поняття, імена біблійних постатей, назви книг: партійні юди, 

святі виборчі списки, передвиборча програма як нацистська “біблія” та ін.; 

– догматичні поняття, які позначають Бога, поняття із Нового Завіту: 

парламентські канони, політичне воскресіння, німецькі гріхи Юрія Луценка, 

розп‟яття основоположного принципу демократичного суспільства та ін.;  

– богослужбові поняття: медведчуківська молитва, парламентське 

священнодійство, хресний хід проти корупціонерів й олігархів та ін.; 

– церковні споруди, атрибути, речі, вбрання: вівтар Майдану, свічки за 

упокій Кабміну, свіжонаписані політичні ікони та ін.; 
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– назви культових місць, лексика, пов‟язана з ними: післявиборча могила, 

заупокійна для нинішнього парламенту, політичні небіжчики, похоронна музика 

для “Народного фронту”, передчасна парламентська смерть, цвинтар 

політичних скелетів, цвинтарний уряд, ХХ століття – кладовище імперій; 

успішна Україна – це цвях у труну Російської імперії та ін.; 

– суб‟єкти богословської діяльності: партійний пастир, неофіти 

виборчого процесу та ін.; 

– церковні організації та церковне управління: парафія Кабміну, вірні 

“Приватбанку”, політична секта та ін.; 

– об‟єкти невидимого (потойбічного) світу: рай для хабарництва, 

чистилище для топ-корупціонерів, страсний суд над Гройсманом, ангельські 

закони, корупція – пекло для підприємців та ін.; 

– назви релігійних обрядів: канонізувати закон, поховати Партію 

регіонів, спікер Парубій відхрестився; президент освятив своїм підписом та ін. 

Такі термінолексеми мають негативне смислове навантаження, яскраво 

виражену пейоративну оцінку, напр.: “Народний депутат України й кандидат у 

президенти Сергій Каплін зі скандальним невіглаством припустив, що, 

можливо, у деяких речах його передвиборча програма як нацистська “біблія” 

(В.З. № 15, 21-27.02.2019).  

 

3.2.7. Географічна термінна лексика  

Життєдіяльність людини, її здоров‟я, задоволення матеріальних потреб 

залежать від природи, довкілля, його якісних параметрів. Широко 

розповсюдженою в газетному тексті є термінна лексика, пов‟язана з природою, 

природними явищами, рослинним, тваринним світом тощо: острів телесвободи, 

політичний землетрус, геополітична сейсмологія, партійні полюси, ураган 

приватизації, білбордовий тайфун, арабська весна, літо олігархату, владні 
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хмари, владні пагорби, економічна тінь, лавина корупції, протестна пустеля, 

електоральний потік, валютні джерела, валютна повінь, РУХівський берег, 

офшорні береги, регламентний вододіл, паростки популізму, політичний 

горизонт, Говерли готівки, масив імперської криги, хвиля виборчого успіху, 

перша хвиля е-декларування, глибина політичного падіння, політичний 

ландшафт Європи, бурхливе політичне море, парламентські шторми і штилі, 

світові підводні виборчі течії, верхівка чиновницького айсберга, природа 

політичних  перебіжчиків, європейський прагматичний пил, нормальне 

інформаційне русло, льодовиковий політичний період, підводні партійні рифи, 

наближення виборчого тайфуну, зміни світового політичного клімату, шторм у 

податковій гавані, телевізійна гавань поціновувачів свободи, мілина 

міжнародних кредитних зобов‟язань, орієнтування на європейській місцевості, 

партійне орієнтування на електоральній місцевості, цунамі передвиборчих 

клятвенних обіцянок і жорстких звинувачень, штормовий парламент, захмарні 

комунальні тарифи та ін., напр.: [Інна Пукіш-Юнко, кореспондент тижневика 

“Високий Замок”]: “Пригадуєте, які Говерли готівки височіли у торішніх 

деклараціях урядовців і нардепів? За рік гори поменшали, плавно перекочувавши 

на банківські рахунки” (В.З. № 45, 20-26.04.2017). 

Як різновид географічної термінолексики виокремлюємо:  

• зоологічну: політична зоологія, гідра корупції, депутатський 

серпентарій, під особистим крилом президента, страусина політика, шпаківня 

під назвою “коаліція” та ін., напр.: “Ще ніколи і ніде в світі страусина політика 

не перемагала. Сьогоднішній приклад: Росія відкушує від території Грузії по 

кілька гектарів за один захід” (День, 25.05.2017). 

• метеорологічну: прогнози політичних синоптиків, оптимістичні урядові 

прогнози, виборчий туман, реформаторські приморозки, парламентські хурделиці 

та заметілі, електоральні громи та блискавки, багатомільйонний доларовий дощ, 
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флюгер Валерії Гонтаревої, температура політичної атмосфери в Україні, 

всепогодні медіаспікери; телебачення – це суспільний барометр, напр.: 

“Температура політичної атмосфери в Україні різко підвищиться – офіційно 

розпочнеться президентська кампанія” (Р.в., 20.12.2018). 

• геологічну: геополітичний тектонічний зсув, тріщини на радянському 

моноліті, монолітний БПП, геолог-бюрократ глибокого буріння, напр.: [Ольга 

Герасим‟юк, журналіст]: “Сьогодні на світовій мапі відбуваються серйозні 

зміни – геополітичні тектонічні зсуви” (В.З., № 133, 29.11-05.12.2018). 

 

3.2.8. Термінолексика архітектури та будівництва  

Дедалі більшого поширення в мові преси суспільно-політичного 

спрямування набуває термінолексика, пов‟язана з: 

– будівельною справою, житлом, назвами споруд, будівель та їхніх 

частин, проживанням, заселенням тощо: фундамент Євромайдану,  

інтелектуальний дах, фасад Опоблоку, мінська надбудова, партійне 

будівництво, соціальний ліфт, політики-архітектори, суспільно-політична 

тераса, ремонт партійного фундаменту, політичний євроремонт по-

українськи, вибори під кодовим замком, ліфт замороженого донбаського 

конфлікту, тріщини національної конструкції, інституційна архітектура 

української держави, арматурна сітка залізобетонної державної конструкції, 

залізобетонний рейтинг; сконструйовані у високих кремлівських вежах вибори; 

реконструкція Росії в радянському варіанті з імперським наповненням; 

тонюсінький шар європейської штукатурки на стінах української політичної 

новобудови; небажання жити в одній квартирі з Росією та ін., пор.: [Світлана 

Заліщук, народний депутат України]: “Громадянське суспільство було 

фундаментом Євромайдану, замовником  перетворень, радикальних змін” (В.З. 

№ 43, 13-19.04.2017); 
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– предметами інтер‟єру: партійний інтер’єр, владне крісло, політичний 

антураж, відкрита європейська кватирка, застарілі політичні меблі, диванні 

проекти; смердючі, зацвілі, поточені шкідниками українські політичні шпалери 

початку 90-х та ін., напр.: [Політичний експерт Андрій Юсов]: “Савченко 

приміряли до партійного інтер‟єру: де ефектніше виглядатиме. Але сьогодні – 

це застарілі політичні меблі” (В.З. № 40, 06-12.04.2017). 

 

3.2.9. Технічна термінна лексика  

Автори сучасних газетних текстів активно використовують технічну 

термінолексику. Це термінні одиниці на позначення:  

– приладів, пристроїв та деталей: акумулятор, вогнегасник, генератор, 

годинник, механізм, мікроскоп, мікрофон, мотор, радар, ретранслятор, рупор, 

транслятор, годинниковий механізм та ін.;  

–матеріалів та речовин: морилка, мазут, мастило та ін. 

Технічна термінна лексика, вжита в переносному значенні, служить 

засобом образного відтворення суспільно-політичних процесів в житті країни та 

світу, напр.: світові радари, прокурорський мікроскоп, генератор тушок, 

бютівська морилка, соціальний мікрофон, акумулятор реформ, кремлівський 

мазут, суспільний ретранслятор, політичний механізм зміни влади, 

багатостраждальний механізм безвізу, урядовий вогнегасник проти народного 

гніву, історичний годинник справедливості, годинниковий механізм 

корупційного скандалу, основний модернізаційний мотор демократичного світу, 

мікроскоп для забивання політичних цвяхів, новопризначені президентські 

рупори Артур Герасимов та Ірина Луценко; технічний кандидат; двоє 

заступників секретаря Раднацбезу – транслятори резонансної інформації; 

патріотизм – це мастило, що змащує закляті владні коліщата, змушує їх хоч 

якось рухатися, напр.: “Без Ангели Меркель, прогнозує французька політолог 
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Жаклін Енар, – Європа зникне зі світових радарів” (В.З. №48, 27.04-03.05.2017); 

“В умовах слабких державних інституцій патріотизм – це мастило, яке, 

змащуючи закляті владні коліщата, таки змушує їх хоч якось рухатися” 

(Скриня). 

Як різновид технічної термінолексики виокремлюємо: 

• транспортну, дорожньо-будівельну: гальмо, експрес, дизель, 

запчастини, локомотив, коліща, машина, маршрут, перон, потяг, пружина, 

шлагбаум, холостий хід та ін. У газетному тексті такі термінолексеми 

розвивають переносне значення: пружина сепаратизму, східноєвропейський 

експрес, голландський шлагбаум, локомотив капіталу, безвізове гальмо, 

російська пропагандистська машина, закляті владні коліщата, холостий хід 

парламенту, політично-парламентський маршрут народного обранця, 

дизельний закон; депутати ввімкнули передачу – почали ухвалювати закони; 

Україна довго стояла на європейському пероні; потяг “Україна” може зійти з 

рейок та ін., напр.: “Після холостого ходу парламенту депутати нарешті 

“ввімкнули передачу”, почали ухвалювати закони” (Скриня); [Вахтанг Кіпіані, 

український журналіст, публіцист, історик]: “Якщо ми не домовимось, як 

назвати певні періоди нашого минулого, то ніколи не побудуємо цілісну країну. 

Нас постійно розбиратимуть на історичні запчастини” (В.З. №84, 28.07-

03.08.2016);  

• електротехнічну: магістральна лінія та ін. 

У газетному тексті словосполука розвиває переносне значення: 

магістральна лінія руху в Європу, магістральна лінія політичних уподобань, 

напр.: [Олександр Гаврош, письменник]: “На Закарпатті не так, як у Галичині 

чи на Донбасі, де є магістральна лінія політичних уподобань. В одному під’їзді 

можуть жити люди кардинально різних політичних, національних орієнтацій” 

(В.З. №72, 05-11.07.2018). 
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3.2.10. Фінансово-економічна термінолексика 

Економічна термінна лексика, вжита в переносному значенні, у мові преси 

є інструментом дискредитації та критики влади, неефективних, тимчасових 

реформ: девальвація суспільства, інвестиція в демократію, парламентський 

маркетинг, відомчий дефолт, виборчий тариф, клановий базар, ціна 

демонстрантів, міністерська валюта, фракційні спонсори, політична кооперація, 

політичний ринок, суспільна каса, партійні бонуси, акціонери “Опоблоку”, 

спікерські торги, торги за коаліцію, торг за голоси виборців, суспільний 

ярмарок секонд-хенду, покупці виборчих голосів, московська церковна каса, 

інфляція кандидатів у президенти, рецесія політичної сили, український тренд 

безкарності, податок на бездіяльність і цинічність влади, орендар Овального 

кабінету, черговий транш кандидатів, квотний товар виборчих комісій, ревізія 

політики чинного президента, іміджевий капітал реформатора Саакашвілі, 

новинка від Яценюка на полицях політичного супермаркету, тарифний віце-

прем‟єр, боргові реформи, збанкрутілі політпроекти, імпортний виборчий 

округ, приватизовані правоохоронні органи, експортований досвід, 

експортувати корупцію та вседозволеність, вибори як супермаркет, держава – 

акціонерне товариство закритого типу, напр.: [Манфредо Маррокін, один з 

найвідоміших борців з корупцією в світі]: “Масштабно вдарити по корупції в 

Україні можна. Головне, це переломити тренд безкарності, який тут панує” 

(День, №126, 20.07.2016); [Євген Сверстюк, публіцист, філософ]: “Наша 

напівголодна людина потрапила, як дикун, на суспільний ярмарок секонд-хенду і 

розміняла рештки моральності” (День, 20.12.2018).  

3.2.11. Термінна лексика інших галузей знання 

• фольклорна термінолексика  

Вжита в переносному значенні, фольклорна термінолексика, що фіксує 

ознаки ментальності народу, в мові преси образно характеризує напружені 
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міждержавні, внутрішньополітичні стосунки: політичний вертеп, фракційні 

заручини, інавгураційне весілля, прем‟єрський посаг, партійний холостяк, 

депутатський шабаш, післявиборчий Гелловін, батько української політики, 

благословення Апеляційним судом, українсько-польський медовий місяць, 

розлучення з олігархами, сватання у велику політику, цивільний політичний 

шлюб, шлюб з розрахунку між двома найбільшими олігархічними кланами, 

сватати в партбоси, політична еліта вийде заміж за український інтелект, 

перша шлюбна ніч із безвізовою Європою, демонізований в Україні олігарх 

Коломойський, наврочили з Банкової та ін., напр.: “Лідер гурту “Океан Ельзи” 

Святослав Вакарчук прямих відповідей щодо сватання його у велику політику 

уникає” (В.З. №92, 02-08.11.2017). 

• історична термінолексика  

Термінолексеми булава, вакханалія, дуель, інквізиція, клейноди, колісниця, 

лікнеп, орда, плем‟я, рабовласництво, спартанець, Третій Рим, тріумвірат, 

феодалізм, раб та ін. стають основою для переносних уживань, зокрема: 

урядовий лікнеп, спікерські клейноди, можновладні спартанці, парламентські 

раби, судова вакханалія, мажоритарна булава, бігбордова орда, політичне 

плем‟я, рабовласництво по-українськи, сталінська інквізиція, депутатська 

інквізиція, феодалізм по-закарпатськи, сучасні колісниці віце-прем’єра, 

кандидатська дуель між однопартійцями, розвалений Томосом Третій Рим, 

тріумвірат БПП, “Фронту змін” і Радикальної партії та ін., напр.: “На наших 

очах у Росію часів Путіна повернулася сталінська інквізиція. Жертвами 

новітніх диктаторських розправ з інакомислячими стали громадяни 

незалежної України” (В.З. № 92, 27.08-02.09.2015). 

• фізична термінолексика  

Інтенсивні темпи науково-технічного прогресу, динаміка поступу в 

інтелектуально-виробничій сфері суспільства сприяють швидкій адаптації 
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фізичної термінолексики. У мові преси суспільно-політичного змісту 

виокремлюємо низку фізичних термінолексем, що функціонують у переносному 

значенні: духовний вакуум, післявиборчий резонанс, президентський імпульс, 

наелектризованість суспільства, атоми коаліційного розпаду, інерція нової 

еліти, депутатсько-парламентський ККД, соціальна й політична дифузія, 

критична маса політичного неуцтва, термоядерний законопроект, квантовий 

суспільний поступ, ядерний найконсервативніший електорат та ін., напр.: 

“Звинувачуючи демократів у небажанні “захистити американців” від нелегалів, 

президент США Дональд Трамп мобілізує свій “ядерний” найконсервативніший 

електорат” (В.З, №3, 10-16.01.2019). 

• хімічна термінолексика   

Сучасний етап науково-технічної революції відзначається впровадженням 

відповідних термінолексем у суспільне життя. У газетній мові поширена така 

термінна лексика хімічної галузі: хімія диктаторів, передвиборча хімія, 

післявиборча токсичність, помітний політичний осад, осад виборчої кампанії, 

засилля сучасного суспільно-політичного силікону, кристалізація політичних 

реформ, державна концентрація абсурдних рішень, сухий залишок першого 

туру президентських виборів, бромна історія, діоксиновий компромат, 

токсичний Крим; Володимир Зеленський – тефлоновий кандидат у президенти; 

у дев‟яностих по країні клекотіла бурхлива хімічна реакція та ін., напр.: [Оксана 

Забужко, письменниця]: “У дев’яностих по країні ще клекотіла бурхлива 

хімічна реакція, наслідком якої одних виносило нагору, а інших опускало вниз, у 

дедалі помітний політичний осад” (День, 25.02.2017). 

•  математична термінолексика  

Математичні термінні одиниці: арифметика, вектор, матриця, мінус, 

нуль, паралель, плюс, трикутник, цифра, симетрія, система координат, 

перпендикулярний та ін., утративши зв‟язок з наукою, в авторському тексті 
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набувають переносної семантики: електоральна арифметика, геополітичний 

вектор, інформаційні трикутники, сирійські паралелі, виборчі цифри, 

політичний нуль, корупційна суспільна матриця, вектор інформаційної 

політики, беззмістовний вектор внутрішньої політики, вектор трансформації 

обивателя в громадянина, плюси і мінуси реклами Тимошенко, олігархічно-

кланова система координат, симетричні кроки українського парламенту щодо 

Польщі, пострадянська система економічних, політичних, соціальних і 

ментальних координат; закон, перпендикулярний директиві ЄС та ін., напр.: 

[Політичний експерт Євген Магда]: “Потрібно, щоб до нас приїздили 

закордонні журналісти. Необхідно прибрати Москву з інформаційних 

трикутників” (В.З. № 40, 06-12.04.2017). 

• правнича термінолексика   

У мові газет поширені термінолексеми правничої сфери, ужиті в 

переносному значенні: вирок, дублікат, компенсація, крадіжка, розшук, 

усиновлення, про що свідчать такі номінація: політична компенсація, партійний 

вирок, електоральна крадіжка, фракційне всиновлення, парламентський 

розшук, київські дублікати московських рішень патріархату, напр.: “З 

церковної точки зору описати київські дублікати московських рішень 

патріархату можна так: “канонічні” канонічних звинувачують у 

неканонічності” (В.З. № 107, 27.09-03.10.2018). 

• літературознавча термінна лексика  

Літературознавчі терміни дифірамб, ідилія, казка, казкар, легенда, міф у 

газетному тексті набувають переносної семантики: російські міфи в гібридній 

війні, дифірамби “ширці”, дифірамби для Генпрокурора, партійна ідилія, 

кандидатська легенда, казки кисельовської пропаганди, гнилі казки кандидатів у 

президенти, головні казкарі Верховної Ради, напр.: [Володимир В‟ятрович, 

відомий історик]: “Радянські назви зітруться з пам’яті українців. Іншого 
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способу вибудувати національну ідентичність, протиставивши її російським 

міфам у гібридній війні, нема” (В.З. № 96, 23-30.08.2018). 

• астрономічна термінолексика  

Астрономічну термінну лексику репрезентують такі одиниці: атмосфера, 

комета, орбіта, сателіт, сонце та ін. Ужиті в переносному значенні, у 

газетному тексті виконують роль засобу впливу: партійний сателіт, 

постімперська орбіта народів, орбіти політичних медіа, атмосфера сесійної 

зали, комета на ім’я Надія, владно-політичне сонце та ін., напр.: “Порошенко 

відкрив для себе Гройсмана як політика з амбіціями і претензіями на далеко не 

скромне місце під владно-політичним сонцем” (В.З. № 43, 13-19.04.2017). 

• мовознавча термінолексика  

Ужиті в переносному значенні мовознавчі термінні одиниці абетка, 

альфа, буква, дужка, орфографія, три крапки яскраво й образно відтворюють 

актуальні суспільно-політичні реалії, напр.: спікерська абетка, альфа-політик, 

суспільно-політична орфографія, три крапки дипломатичних відносин, винести 

за дужки політики; Верховна Рада буде займатися трьома буквами Б; 

сказавши А, до Б законодавці не дійшли та ін., напр.: [Вадим Карасьов, 

політолог]: “Верховна Рада буде займатися трьома буквами Б: боротьбою, 

блокадою, бутафорією” (Скриня). 

• аграрна термінолексика 

Термінолексеми аграрної сфери агроном, ґрунт, грядка, оранка, поле 

допомагають передати нетрадиційне бачення суспільних подій та явищ: 

передвиборча оранка, партійні агрономи, ґрунт під парламентські вибори, 

“УКРОПчик” на парламентських грядках, обробляти електоральні поля, 

розпушити затверділий політичний ґрунт, напр.: “Хто на лазурні курорти 

подався, а хто – на передвиборчу “оранку”, електоральні поля обробляти” (В.З. 

№ 96, 23-30.08.2018). 



138 

 

 

 

• термінолексика косметики та косметології 

Термінолексеми макіяж, пудра, туш, крем від старіння у газетному 

тексті розвивають переносне значення: політичний антикорупційний макіяж, 

пудра громадських організацій, несвіжа партійна туш, крем від політичного 

старіння, напр.: [Мовознавець, політик Ірина Фаріон]: “Автор закону про 

“Вищу освіту” – Лілія Гриневич. Хоча підсунули його під пудрою громадських 

організацій” (В.З. № 45, 19.05.2017).  

• термінолексика кравецької справи 

Останнім часом у газетних матеріалах поширилися мовні одиниці 

кравецької справи: манекен ідеології; жити за радянськими лекалами; 

перекроїти виборчий округ та ін., напр.: [Віталій Портников, журналіст]: 

“Путін ініціював прийняття закону про російську націю, але створити 

політичну націю законом неможливо. Це бажання жити за радянськими 

лекалами…” (В.З. №127, 10-16.11.2016); 

До цієї підгрупи належить термінолексика на позначення одягу, його 

елементів, взуття, головних уборів, прикрас тощо, напр.: політика без краваток, 

політична біжутерія, чиновницький піджак, потріпаний костюмчик БПП, 

компроматна валіза, бюджетна кишеня, з Румунією в кишені, політичний 

вінтаж, політичні спідниці, тога кандидатів у президенти, кишенькова 

держава, кишеньковий для Банкової кандидат, спідничні міністри, шкарпеткова 

ідеологія, перекроїти чиновницького кожуха, Савченко без партійних черевиків 

не залишилася; поляки виборювали незалежність не в білих рукавичках; стиль 

“Українського тижня” – лабутени української сучасної журналістики та ін., 

напр.: [Коментар Ліни Костенко з приводу відмови від звання Героя України]: 

“Політичної біжутерії не ношу” (День); “Якщо стиль тижневика “Країна” 

орієнтований на масового споживача, то стиль “Українського тижня” 
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претендує на смаки вибагливої публіки – такі собі лабутени української 

сучасної журналістики” (Д. т., 12-18.05.2016). 

•  педагогічна термінолексика  

У мові преси спостерігаємо поширення освітньої термінолексики. Про її 

активне проникнення в газетний текст свідчать такі номінації: політичний урок, 

коаліційна чернетка, чернетка кандидата в президенти, геополітичний розклад 

занять, е-деклараційні першачки, кремлівська методичка, задача з 

Центрвиборчкомом, внутрішньопартійний гурток, домашнє завдання 

парламентаріїв, президентська шпаргалка Леоніда Кравчука, пазли значного 

геополітичного плану та ін., напр.: [Інна Пукіш-Юнко, кореспондент тижневика 

“Високий Замок”]: “Поки е-деклараційні “першачки” користуються виписаною 

їм місячною відстрочкою, урядовці, депутати і чиновники вже “відстрілялися” 

(В.З. №45, 20-26.04.2017); [Володимир Горбач, політичний аналітик]: 

“Самоусунення російської церкви від євхаристійного спілкування зі світовим 

православ’ям дає нам і світові ще один політичний урок” (В.З. № 115, 18-

24.10.2018); “Парламент розійшовся на літні канікули, так і не розв‟язавши 

задачі з Центрвиборчкомом (як поділити 13 портфелів на 14 кандидатів?)” 

(В.З. № 104, 20-26.09.2018). 

• термінолексика туристичної сфери  

Семантично модифікована термінолексема туристичної сфери путівник 

образно відтворює суспільно-політичні реалії: путівник до президенства, напр.: 

“Петро Порошенко воліє не згадувати про так звані віденські домовленості, які 

стали визначальними у його путівнику до президенства” (В.З. №110, 04-

03.10.2018). 

Отже, використання в газетному тексті термінолексики різних галузей 

знань сприяє більшій виразності, наочності, емоційності, надає авторському 

тексту неординарності, вишуканості, новизни. За допомогою семантично 
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переосмислених лексем, особливо з емоційно-експресивним забарвленням, 

мовці створюють картину сучасних суспільно-політичних реалій, прогнозовано 

формують суспільну думку тощо. 

 

3.3. Метафора та метонімія як основа детермінізації 

 Модифікації, пов‟язані з ускладненням семантичної структури 

термінологічної лексики внаслідок розвитку переносного значення, 

відбуваються в основному на основі метафоричного чи метонімічного 

переосмислення. Основною причиною виникнення метафори чи метонімії є 

поява нової реалії, що породжує виникнення певних асоціацій під час процесу 

порівняння. У мові сучасної преси значно домінують метафоричні вживання. 

 

3.3.1. Метафора в газетному тексті 

Провідну роль у семантичних змінах термінолексики в газетному тексті 

відіграє механізм метафорики. Перенесення термінолексеми в невластивий для 

неї контекст, зокрема газетний текст, створює основу для метафори, яка сприяє 

образності, оригінальності, влучності тексту. Як зазначає О. Сербенська, “крім 

пізнавально-інформативної функції, що є основою для терміна, у мові газети 

його використовуєть ще в двох планах – переносно-метафоричному та 

аналогічно-асоціативному” [343, с.136]. 

У результаті метафоризації народжується словесний образ – “слово чи 

словосполучення, яке несе не тільки предметну, а й образну інформацію”, тобто 

передає не лише логічну, а й конкретно-чуттєву, емоційно-оцінну інформацію 

[241, с.185]. 

Теорія метафоричних перенесень зародилися на Заході на початку ХХ ст. і 

набула розвитку в роботах таких зарубіжних авторів, як Д. Девідсон, Е. Кіттей, 

А. Рікер та ін. Метафоричні вживання завжди були в газетному лексиконі, 
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останнім часом помітно активізувалися не лише в українському 

лінгвокультурному просторі, а й литовському, польському, білоруському та 

інших країн. Особливості функціонування метафор на сторінках періодики в 

різних слов‟янських мовах досліджували українські та зарубіжні лінгвісти – 

А. Баранов, Ф. Бацевич, І. Брага, Т. Весна, А. Вежбицька, Х. Дацишин, 

Г. Джинджолій, Т. Добжинська, В. Зайцева, О. Єрмакова, Ю. Караулов, 

Е. Лассан, Г. Мінчак, Л. Ставицька, А. Таран, М. Цвєткова, О. Чадюк, 

А. Чудінов, Т. Шамрай, Г. Яворська та ін.  

Ще Ш. Баллі зауважував, що “метафора – це не що інше, як порівняння, у 

якому розум під впливом тенденції зближувати абстрактне поняття і 

конкретний предмет поєднує їх в одному слові” [471, с. 187]. Метафора 

“передає основні властивості позначуваного, узагальнює і концентрує в собі 

досвід попередніх поколінь, указує орієнтири, оскільки володіє аксіологічним 

потенціалом, і задає коридор осмислення описуваного” [199, с. 41]. На думку 

О. Тараненка, “метафора – семантичний процес, за якого форма мовної одиниці 

або оформлення мовної категорії переноситься з одного об‟єкта позначення на 

інший на основі певної подібності між цими об‟єктами при відображенні в 

свідомості мовця” [394, с. 335].  

На нашу думку, метафоризація – це семантична модель формування в 

лексеми переносного значення, як результат – виникнення метафоричного 

лексико-семантичного варіанта, тобто метафори. Процес метафоризації 

характеризуємо як перенесення (повне або часткове) ознак одного предмета на 

інший. Метафору в газетному тексті суспільно-політичного спрямування 

кваліфікуємо як мовний засіб упливу з метою формування в реципієнта 

(найчастіше у суспільства загалом) певної думки про те чи інше суспільно-

політичне, культурне явище. 
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Сутність процесу метафоризації полягає в зміні значення початкового 

слова шляхом включення до його семантики нових складових – 

термінологічних сем, які модифікують значення. Ознакою, на основі якої 

відбувається перетворення початкових значень, може бути схожість функції, 

зовнішня та внутрішня схожість порівнювальних об‟єктів, функційна й 

зовнішня схожість одночасно, в окремих випадках – подібність властивостей, 

розташування або кількість складників. Також метафоризація відбувається на 

підставі подібності за кольором, формою, властивістю, обсягом, призначенням, 

розміром, поведінкою, способом дії тощо [244, с. 11]. 

Сучасний газетний лексикон багатий на метафори, які в текстах є 

засобами оцінності, полемічності, маніпулятивності. У мові української преси 

метафора має досить специфічний характер, оскільки переважно стосується 

суспільно-політичного життя. Вона є не лише найменуванням, але й найбільш 

могутнім засобом формування нових уявлень, відображення в мовній свідомості 

нових знань про світ. Роль таких метафор полягає в передачі та масовому обміні 

інформацією з метою впливу на суспільство та його складові компоненти. 

Метафора соціального і політичного змісту безпосередньо пов‟язана з певним 

типом політичного мислення, у мові преси вона є механізмом маніпуляції 

масовою свідомістю, знаряддям емоційного впливу на реципієнта, формує 

позитивну або ж негативну думку про події та явища політикуму (власне 

політику, політиків, державних діячів, партії, програми, суспільні заходи тощо). 

Метафора в газетному тексті – невід‟ємний і яскравий елемент системи 

технологій мовного впливу [438]. Це дуже важливий інструмент у пропаганді та 

контрпропаганді для накидання потрібної інтерпретаційної моделі певних явищ 

реципієнтам [171, с. 352-357]. 

Зібраний фактичний матеріал засвідчує, що джерелом метафори може 

бути будь-яка лексико-семантична сфера (сама людина, її діяльність, природа 
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тощо). Метафори “народжує” гостра тема, яка є джерелом формування 

газетного тексту. 

Аналіз українських газетних текстів переконливо засвідчив високий 

рівень їхньої метафоризації та різноплановість метафор (висловів, позичених у 

різних сферах людської діяльності). Тематичний діапазон створених на базі 

термінолексики суспільно-політичної сфери метафор – безмежно широкий. 

Контексти цих метафор у сучасному газетному тексті найрізноманітніші за 

змістом. 

Доволі популярною в україномовній пресі є медична метафора. Все більше 

фіксуємо медичних метафор, що “складають цілісне семантичне поле, 

перенесене в площину політики” [104, с. 53]. У своїй науковій студії “Активні 

лексико-семантичні процеси в україномовній пресі 1987-1992 рр.” сучасні 

дослідники К. Ленець і Л. Ставицька зазначають, що “нормою слововживання 

стало використання медичної лексики як семантичного центру метафори: 

експресивність, іманентно притаманна цій групі лексики, лежить в основі 

яскравого образного вислову, який надовго запам‟ятовується читачеві” [214, 

с. 222]. У підґрунті цього процесу, на думку дослідниці О. Чадюк, лежать 

кризові моменти усвідомлення та позиціонування людини, суспільства як 

частини хворого організму [438].  

Автори публікацій, прагнучи доступно і промовисто подати інформацію, 

добирають нові, свіжі медичні метафоричні найменування. Реципієнти газетних 

текстів сприймають навколишню дійсність крізь призму медичних 

метафоричних уживань з виразною експресивною конотацією: рошенівський 

діабет, ідеологічна інфікація, словесний пронос, безплідність коаліції, 

політичний труп, блювотний електоральний рефлекс, кремлівські шизофреники, 

розлив парламентської жовчі, анемічні депутатські мізки, рейтингова 

потенція, заразна політична імпотенція, критичні дні виборчого процесу, 
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політичні виділення, ідейний психопат, депутатська перевірка на вошивість, 

провінційні вівісекції та ін., напр.: “Передвиборчі телевізійні ролики у когось 

викликають блювотний електоральний рефлекс, а комусь приносять пристойні 

заробітки” (День); “У виборчого процесу – критичні дні” (Скриня).  

Метафоризація медичних термінів відбувається переважно на основі 

зовнішньої подібності, за подібністю властивостей, функцій або кількістю 

складників. Наприклад, термін виразка в медицині означає – “ранка на шкірі або 

на слизовій оболонці (від поранення, хімічного ураження, інфекційного 

захворювання і т. ін.” (ВТССУМ, с. 147). Унаслідок семантичного 

переосмислення в мові друкованої публіцистики з‟явилася словосполука 

виразка тероризму, напр.: [Андрій Ілларіонов, економіст]: “Ключовий чинник у 

забезпеченні перемоги – здатність українських силовиків (Збройних сил, МВС, 

СБУ) ліквідувати виразку тероризму на українській землі” (Д. т. №23, 27.06-

04.07.2014). В основі переосмислення значення – зовнішня подібність, сема-

мотиватор  – „рана, дефект‟. 

У мові сучасної преси спостерігаємо метафоричне значення медичних 

термінів голова – “фізіологічна та мисленнєва дія, пам‟ять, психічний та 

емоційний стани людини, її поведінка, розумові здібності; життя – смерть”; око 

– “спектр зорового сприйняття, знання, спостережливість, досвідченість, 

кмітливість, знаки людської поведінки, експресивне позначення 

психоемоційних і фізіологічних станів”; вухо – “слухове сприйняття”; ніс – 

“підсвідоме, інтуїтивне передбачення, чванливість” [334, с. 276], напр.: 

“Нейрокомп’ютерний “ніс” програє чиновницькому. Поки що. Та все ж 

нейротехнології в Україні не пасуть задніх” (День, 12.09.2014). 

Протягом тривалого часу однією з найпоширеніших у газетному лексиконі 

є мілітарна метафора, а в нинішніх реаліях ще активніше функціонує, але в 

інших, нових контекстах. У мові преси виокремлюємо метафори, тісно пов‟язані 
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з антагоністичними явищами, що іменують особливо інтенсивні, рішучі, 

агресивні суспільно-політичні процеси, допомагають пояснити їхню 

ефективність для досягнення найкращих результатів: мовний бліцкриг, останній 

бастіон свободи, дипломатичний фронт, ідейна капітуляція, міністерська 

важка артилерія, звитяжні партійні медалі, депутатська гвардія, аудиторські 

баталії, битва за мандати, юридичний камуфляж, бронепоїзд корупції, 

громадський кавалерійський наскок та ін, напр.: “Антикорупційним органам 

буде над чим попрацювати. Знайшли спритники  інший юридичний “камуфляж” 

для своїх оборудок з е-деклараціями — оформлення липових договорів про 

позику” (В.З №124, 03-09.11.2016); [Екс-президент Сполучених Штатів Америки 

Барак Обама]: “Ангела Меркель – останній бастіон свободи у європейському 

світі” (День, 15.03.2018). 

Оригінальні контексти вживання термінолексеми бліцкриг. На можливий 

грунт наявності нових компонентів у семантиці військового терміна бліцкриг 

вказує таке засвічене ВТССУМом значення: “блискавична  війна: 

авантюристична теорія ведення агресивної війни, розрахована на капітуляцію 

противника в найкоротші строки внаслідок раптового нападу на нього і 

швидкого просування в глиб країни” (ВТССУМ, ст. 88). Переносне вживання 

терміна бліцкриг, напр.: “Бліцкриг реформ провалився. Настав час визнати, що 

спроба швидкого реформування системи зазнала поразки” (Д.т. № 29, 20-

26.08.2016), виникло під впливом тематично близької метафори наступ. 

Реципієнту зрозуміло, що йдеться не про блискавичну війну, а про 

неможливість швидкого реформування країни.  

Для назв найдревнішої зброї томагавк “ударна кидальна зброя 

північноамериканських індіанців, що має форму топірця з довгим держаком” 

(ВТССУМ, ст. 1459); бойовий слон “слон, якого використовували в античності й 

Середньовіччі під час війни” у сучасному газетному тексті вимальовуються нові 
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спектри функціонування – “інструменти влади”, напр.: “У боротьбі за крісло 

мера використовували всі інструменти влади, “томагавками” розмахували 

влучно” (Д.т. №14, 15-21.04.2017); [Михайло Поживанов, український політик і 

громадський діяч, про ротацію російського посла в США]: “У бій випускають 

кремлівського “бойового слона” – і це хороші новини для України” (День). 

Метафоризація відбулася на основі подібності функцій. 

Сербські дослідниці Т. Дурович та Н. Сіласкі стверджують, що військова 

метафора є одним з “маркерів” тоталітарної держави: “Мілітаризація мислення є 

одним з китів тоталітарної свідомості. … Приставши на точку зору військової 

метафори, ми починаємо шукати ті шляхи розв‟язання конфлікту, які 

підказують реальні військові дії” [100, с. 25-33].  

Військові метафори – потужний засіб мовленнєвої виразності, вони 

підкреслюють інформаційну значимість та образність повідомлення через 

асоціації, що виникають. Військові метафори є не лише інструментом опису й 

оцінки дійсності, але й засобом її пізнання, беруть участь у виконанні 

найважливіших функцій преси – переконання та емоційного впливу на адресата, 

реалізують особливу публіцистичну експресивність. 

Універсальним засобом для метафоричного переосмислення суспільної 

сфери є спортивна термінолексика. Намагаючись відобразити напруженість 

суспільно-політичної життя, політичні, громадські діячі, журналісти з 

допомогою спортивної термінолексики асоціюють його з поєдинком, 

командною роботою, змагальною грою з переможцями і переможеними, 

виокремлюють стратегічне мислення.   

Спортивна термінна лексика дала поштовх до появи значної кількості 

метафор: ментальна гра українців, політичні ігрища, прем’єрське сальто, 

французький виборчий пасьянс, спікерські перегони, парламентський спаринг, 

міністерський цейтнот, міжфракційні змагання, партійний чемпіонат, 
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політичні аутсайдери, виборча фінішна пряма, командна парламентська гра, 

державний допінг, забіг на парламентську дистанцію, бійцівській клуб 

Верховної Ради, внутрішньоукраїнське політичне футбольне поле, старт 

виборчих перегонів, центрвиборчкомівський пішак, глибокий виборчий нокаут, 

черговий аудиторський раунд боїв без правил, напр.: “Після провального 

голосування питання щодо аудиторів знову повернули в комітет – на 

доопрацювання. Черговий аудиторський раунд боїв без правил обіцяє бути 

запеклішим за попередні” (В.З. №34, 23-29.03.2017). 

Контексти вживання спортивного терміна кульбіт “акробатичний трюк – 

переворот через голову або пружним стрибком на руки з перекиданням тіла 

вперед, назад” [ВТССУМ, с.596] уможливлюють появу метафори, яка 

допомагає описати маніпуляції з продажем дизельного палива, напр.: “Узимку 

2016 року луцька компанія ТОВ “ВОГ АЕРО ДЖЕТ” проробила тендерний 

кульбіт, залишивши конкурентів з носом на 100 тисяч тонн дизпалива” (Д.т. 

№27, 06-12.08.2016). Семантичне перетворення відбулося на основі подібності 

властивостей; сема-мотиватор – „трюк‟. 

Термін нокаут “1. спорт. Стан боксера під час бою, коли він після удару 

супротивника падає, протягом 10 секунд не може звестися на ноги, щоб 

продовжувати бій, і вважається переможеним // сильний удар, після якого 

супротивник не може встати” (ВТССУМ, с.790) у газетному тексті набуває 

переносного значення “перен. про чийсь важкий стан, поразку”, напр.: “За часів 

Маргарет Тетчер міністри хвалилися, що Велика Британія – першокласний 

боксер, “виступає вище за свою вагову категорію”. Нині боксер з Британії 

поганенький  – вона в нокауті” (Д.т. №, 05.03.2018).  

У газетному тексті в метафоричному значенні часто вживають відомі 

спортивні словосполучення гра за правилами, гра рукою, удар під дих, удар 

нижче пояса, гра м’язами, гра на грані фолу, гра у піддавки, поза грою та ін., 
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напр.: “І на нинішніх виборах ми бачимо бажання “грати рукою”  (а то і обома 

відразу)” (Скриня); [Політичний експерт Євген Магда]: “На Європейському 

континенті знову з’явилася держава, здатна грати м’язами, вважаючи це 

інструментом зовнішньої політики” (В.З. №40, 06-12.04.2017).  

Однією з обов‟язкових умов ефективності метафори в мові преси є її 

адекватність, автентичність актуальній ситуації [176, с. 41]. Поширеними в 

сучасному газетному лексиконі є метафори, побудовані з використанням 

шахової термінології. Оригінальні контексти шахових термінів гамбіт, 

цугцванг. Словник іншомовних слів засвідчує такі значення цих термінів: 

гамбіт – “(франц. gambit, від прованс. cambi – обмін або від італ. dare il 

gambetto – підставити ногу) – початок шахової партії, у якій жертвують фігурую 

або пішаком, щоб дістати активну позицію і найшвидшу можливість перейти в 

атаку” (СІС, с.137); цугцванг – “(нім. Zugzwang, від Zug – хід і Zwang – примус) 

– у шахах таке розташування фігур, коли кожний черговий хід одного з 

партнерів погіршує його позицію або веде до матеріальних втрат чи навіть до 

програшу партії” (СІС, с. 744). Спортивні терміни гамбіт і цугцванг зазнають 

метафоризації в словосполуках: російський гамбіт, антрацитний цугцванг, для 

прикладу: “Перевірений на Грузії російський гамбіт сповна спрацював у Криму. 

Там скрізь проходили проросійські демонстрації, проникали “зелені чоловічки” 

(Д.т. №20, 27.05-02.06.2017); “Депутати від БПП не вимагають розблокувати 

постачання вугілля, а просять провести на РНБО з активістами своєрідну 

виховну роботу. Така ситуація занурила сьогоднішню владу в глибокі роздуми, 

точніше – в “антрацитний” цугцванг” (День, 14.02.2017). Перенесення назв 

відбулося на основі подібності властивостей; семи-мотиватори – „атака, 

атакувати‟; „програш‟. 

Аналізовані спортивні метафори в суспільно-політичному контексті 

набувають цілком іншого забарвлення, виразно експресивного, розкриваючи 
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складний підтекст, конкретизуючи, уточнюючи суть суспільно-політичних 

відносин і явищ.  

Варто зазначити, що спортивній метафорі в сучасному газетному тексті не 

властиві надмірний антагонізм, войовничість і запеклість, як військовій 

метафорі, проте в ній відсутній песимізм, характерний медичній метафорі. 

Широкою палітрою представлена в газетному тексті мистецька 

метафорична модель: політичні клоуни, корупційний бал, російська комедія 

Депардьє, антракт в українській історії, театр європейської енергетичної гри, 

політична осіння авансцена, норовливий дебют Гройсмана, репертуар Арсенія 

Яценюка, слова і музика похідного маршу Анатолія Гриценка та ін. Для 

прикладу: [Михайло Гончар, журналіст газети “Дзеркало тижня”, про 

домовленості щодо питання видобутку сланцевого газу в окремих країнах 

Європи]: “Болгарія вже кілька років залишається одним із театрів 

європейської енергетичної гри, де актори завдають превентивних ударів і 

отримують удари у відповідь” (Д.т. №17, 11.05.2015); “Обережні припущення 

про те, що лідер “Океану Ельзи” може змінити концертні підмостки на 

політичну авансцену, отримали нове звучання” (В.З. №124, 02-08.11.2017). 

Мистецька метафора допомагає відтворити, яскраво увиразнити, підкреслити 

штучність, нещирість, театральність окремих суспільно-політичних процесів.  

У мові сучасної преси неодноразово натрапляємо на метафори, ключовим 

компонентом яких є термін сценарій. Лексична одиниця сценарій має такі 

значення: “1. Літературний твір, який служить основою для створення фільму, 

визначає його ідейно-художній зміст, образи, розгортання подій, жанр, 

кіносценарій. 2. Сюжетна схема, план п‟єси, опери, балету і т. і. 3. Список 

дійових осіб п‟єси  із зазначенням порядку та часу їх виходу на сцену” (СІС, 

с. 71-72).  
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У структурі суспільно-політичного газетного тексту цей термін має таке 

словесне оточення: геополітичний сценарій, сценарій великої війни, сценарій для 

України, фінансові сценарії світу та України, сценарій катастрофи в Україні, 

сценарій Збігнева Бжезинського, сценарій замороження індексації пенсій, 

силовий сценарій, найгірший сценарій, сценарії геополітичного розвитку 

України, сценарій відповіді влади опозиції, сценарій Кремля, сценарій Трампа, 

сценарій майбутнього, сценарій для Росії, грузинський сценарій, сценарій 

дефоту, п’ять сценаріїв Банкової, сценарій війни на Донбасі, сценарій 

консервування кризи, сценарій нової фінансової кризи, сценарій фінансово-

економічної стабілізації тощо.  

Такі метафоризовані словосполучення вказують на те:  

1) де застосовують сценарій, у якій сфері життя: геополітичний сценарій 

(тобто у політиці), фінансові сценарії світу та України (у фінансовій сфері) 

тощо, напр.: “Фінансові сценарії світу та України: єдина компетенція, яка 

дозволяє вижити, – фінансова” (День); 

2) хто автор сценарію: сценарій Збігнева Бжезинського, сценарій Кремля, 

сценарій Грузії,  сценарій Трампа, п’ять сценаріїв Банкової, напр.: “Повернути 

Крим: сценарій Збігнева Бжезинського” (Gazeta. ua, 16.05.2017);  

3) для чого створено сценарій, з якою метою: сценарій відповіді влади 

опозиції, сценарій замороження індексації пенсій, сценарій фінансово-

економічної стабілізації, сценарій консервування кризи, сценарії геополітичного 

розвитку України та ін., напр.: “Експерти розрахували 50 дій влади для 

належного розвитку України. Поки що це не виконується, ми, втрачаючи час, 

рухаємося за сценарієм консервування кризи” (Г.У., 29.12.2016); 

4) для кого створено сценарій: сценарій для Росії, кримський сценарій для 

Білорусі, напр.: [Гаррі Каспаров, відомий російський опозиціонер, про масові 

вуличні протести у Росії]: “Уперше за багато років сценарій для Росії пишуть 
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не в Кремлі. Цілком очевидно, що Кремль теж був захоплений зненацька таким 

масштабом виступів” (В.З. №37, 30.03-05.04.2017); 

5) сценарій чого: сценарій великої війни, сценарій війни на Донбасі, 

сценарій катастрофи в Україні, сценарій дефолту, сценарій нової фінансової 

кризи, напр.: [Юрій Бутусов, український журналіст, оглядач інформаційно-

аналітичного тижневика “Дзеркало тижня”]: “Сценарій великої війни: бої під 

Світлодарськом знову нагадали суспільству, що війна триває і що від великої 

війни нас відділяє тонкий ланцюжок опорних пунктів” (Д.т. №, 23.12.2016); 

[Лариса Івшина, головний редактор газети “День”]: “Сценарій катастрофи в 

Україні не зупинений. Можна провести паралелі: у якому стані українське 

суспільство вийшло на Майдан, чи досягнули люди бажаного результату і хто 

від цього отримав найбільше політичних бонусів” (День, 02.04.2018); 

6) який сценарій: силовий сценарій, найгірший сценарій, напр.: [Михайло 

Згуровський, академік НАН України]: “Найгірший сценарій до 2020 року – це 

колапс” (Г.У., 29.12.2016); 

7) коли застосують сценарій: сценарій майбутнього (у майбутньому часі), 

напр.: “Чи можна собі уявити Україну у 2030 році? А ось вчені вже працюють 

над цим – створюють сценарії майбутнього, моделі довготривалого розвитку” 

(Г. У., 29.12.2016). 

Термін мистецької сфери сценарій у газетній мові втрачає 

термінологічний відтінок, позначуване поняття залишається тим же, але в ньому 

залежно від контексту з‟являються додаткові відтінки значення, що 

відображають особисте сприйняття мовцем. Від першого словникового 

значення домінує сема: „розгортання подій‟. Із другого – узято семи „план‟, 

„схема‟, із третього „список дійових осіб‟, „порядок і час реалізації сценарію‟. 

Тобто спостерігаємо уточнення окремих сем (компонентів) кожного значення.  
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Мистецька метафора в газетному лексиконі представлена театральними, 

цирковими, музичними, хореографічними, кінематографічними метафорами, 

метафорами художнього мистецтва. 

Цікавим є дослідження метафор художнього мистецтва, які створені на 

основі кольористичної лексики. “Предикатам на позначення кольорів належить 

найвиразніша метафоризувальна роль” [50, с. 8]. Символіка кольору в газетному 

тексті суспільно-політичного змісту пов‟язана з актуалізацією символічних 

конотацій, культурних кодів. Метафоризація кольорів відбувається внаслідок 

подібності, оскільки кожен колір у терміні є символом. Автентичний білий 

колір є символом чистоти, прозорості, мудрості, інтелекту, хоча в газетному 

тексті часто вживають з негативним відтінком: білі рукавички польської 

політики, білий політичний імідж, білі та пухнасті депутати БПП, українці з 

білою зарплатою та ін. Метафоризація словосполуки українці з білою 

зарплатою, напр: “Українцям із “білою” зарплатою змінять оподаткування” 

(Скриня), пов‟язана з семою „прозорість‟. Чорний колір асоціюється з 

атрибутами тіньової економіки, незаконними діями: словосполучення чорний 

ринок (калька з німецької der Schwarzmarkt) – економічні відносини з 

порушенням чинного законодавства; чорний хід – нетрадиційні способи 

проникнення; чорна партійна каса – незаконне зберігання й використання 

коштів; чорний курс – неофіційний курс обміну валюти; чорний піар, чорна 

(археологія, бухгалтерія, готівка, технологія), чорні (маклери, рейдери) та ін., 

напр.: “Колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак передав в НАБУ 

так звану комірну книгу, або “чорну бухгалтерію” Партії регіонів, яка свідчить 

про численні виплати з тіньової партійної каси” (Д.т. №50, 29.12–14.01.2017). 

Показовими в газетному тексті є протиставлення білого кольору (як символу 

прозорості, світла) і чорного (символу неправди, бруду, зла), напр.: “Чорні 

хмари Білого дому” (День). Ще одним надто поширеним кольором у газетному 
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лексиконі є золотий, що символізує багатство. Переважно має метафоричне 

значення “найширшого використання”, “вирішального голосу” або 

“найбільшого впливу”: золота акція, золотий вік, золота картка, золота 

ліцензія, золотий сертифікат, напр.: “Народи діляться на ті, хто шукає 

Золотий вік у своєму минулому, на ті, хто проживає його зараз, і ті, хто будує 

своє майбутнє, чий Золотий вік ще попереду” (День, 16-22.06.2017); рідше 

асоціюється із самим золотом: аукціон золотий – продаж золота з публічних 

(прилюдних) торгів. Сірий колір у свідомості українців реалізує два значення: 

непомітний і такий, що не виявляє якостей. Сполучення термінолексем з 

прикметником сірий у газетному тексті мають дещо менше негативне 

забарвлення, ніж з прикметником чорний, і функціонують на позначення 

напівлегальних осіб, операцій та структур в політиці, економіці: сірий ринок (з 

англійської grey market) – означає нерегульований ринок; сіра зона – 

неконтрольована територія та ін. Семантична  трансформація словосполуки 

сірий інтернет, напр.: [Олександр Турчинов, секретар РНБО України]: “Під час 

хакерської атаки на Україну 27 червня 2017 року використовували системи 

“сірого інтернету”, зокрема анонімайзери VPN, TOR та ін., які активно 

рекламують на російських ресурсах, доступ до яких був заборонений рішенням 

РНБО” (Д.т. № 48, 16-27.12.2017), очевидно, пов‟язана з семою „непомітність‟. 

Зелена барва – це колір природи і життя, у мові преси словосполучення з 

прикметником зелений номінують явища, процеси, що стосуються в основному 

живої природи, захисту довкілля, екології: зелена енергетика, зелений проект та 

ін., для прикладу: “Учасники 9-го Українського енергетичного форуму Адама 

Сміта (Ukrainian Energy Forum) розглянули досягнення Уряду України у 

скороченні споживання газу, збільшенні потужностей відновлюваної 

енергетики та плани щодо створення кращих умов для роботи інвесторів над 

“зеленими” проектами” (Уряд. портал, 04.03.2018). Метафоричну сполуку зелені 
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чоловічки, яка активно функціонує останнім часом у мові мас-медіа, створено за 

схожістю кольору уніформи; метафоризація відбулась на основі зовнішньої 

подібності, напр.: [Оксана Сироїд, віце-спікер Верховної Ради України]: “На 

відміну від Криму, “зелені чоловічки” з “ДНР” і “ЛНР” не мали завдання 

перевтілюватися в російських солдатів – вони повинні були лишатися за 

лаштунками й керувати процесом легітимізації присутності РФ в Україні” 

(тижневик “Об‟єднання “Самопоміч”). 

Метафоризація термінолексики наукових галузей у газетному тексті 

ґрунтується переважно на основі схожості функції, оскільки принцип функції, 

дії є основною категорією техніки. Часто вживаною є також метафора за 

зовнішньою схожістю порівнювальних об‟єктів, а також за обома цими 

ознаками, рідше за подібністю властивостей або кількістю складників. Так, 

унаслідок метафоричного перенесення назви з одного явища на інше за 

функційною подібністю в мові преси з‟явилася словосполука політичний 

східноєвропейський експрес. Технічний термін експрес “пасажирський поїзд, 

пароплав, автобус і т. ін., що рухається з великою швидкістю, без зупинок і 

призначений для поїздок на великі відстані” [СУМ, с. 464] зазнає метафоризації 

внаслідок перенесення назви за подібністю функцій, сема-мотиватор 

„швидкість‟. 

Термінолексеми з фізичною семантикою вакуум, магніт, магнетизм, 

резонанс у газетному лексиконі змінюють свої семантико-стилістичні 

параметри. Наприклад, термінні одиниці вакуум “1. Розріджений стан газу або 

повітря всередині закритого резервуара. 2. Простір, у якому немає речовини, 

порожнеча” (ВТССУМ, с.108); магніт “тіло, що має властивість притягати до 

себе або відштовхувати від себе деякі інші тіла” [СУМ, с. 623]; магнетизм 

“властивість магніту, а також провідника з електричним струмом або 

електричних зарядів притягати або відштовхувати деякі тіла” [ВТССУМ, с.635]; 



155 

 

 

 

резонанс – “1. Явище різкого зростання амплітуди коливань у коливальній 

системі, що настає при певній частотності зовнішнього впливу на цю систему. 

2. Здатність деяких приміщень, предметів, простору збільшувати силу й 

довжину звуку. 3. Вибіркове поглинання електромагнітних хвиль” [ВТССУМ, 

с. 1209] зазнають метафоричного переосмислення. Словосполуки духовний 

вакуум, популістський магніт, столичний політичний магнетизм, резонансне 

призначення означають відповідно “відсутність чи брак духовності”; “брехливі 

обіцянки, що притягають до себе виборців”, “вміння столичних чиновників 

впливати на людську психіку, пригнічуючи або збуджуючи її”, “відгомін, 

відгук, дія як відповідь на рішення Кабінету Міністрів”, напр.: “Ще одне 

резонансне призначення: п’ятим заступником міністра економічного розвитку і 

торгівлі, який візьме на себе реформу державного оборонного замовлення, 

призначено Юрія Бровченка” (День, 30.06.2016). 

Астрономічний термін сателіт “супутник планети” [СУМ, с. 60] у 

газетному тексті має словесне оточення країни-сателіти Росії, напр.: “Ще до 

завершення офіційного підрахунку голосів Путін почав отримувати привітання 

від очільників країн-сателітів Росії” (Д.т. №27, 06-12.08.2016). Значення 

утворилося внаслідок метафоризації астрономічної назви, що відбулася на 

основі подібності функції, сема-мотиватор – „обертання‟. 

Широкі можливості для розгортання метафоричних образів має 

природнича, географічна термінолексика, з допомогою якої суспільно-

політичну ситуацію в Україні й світі характеризують як природні катаклізми, 

світові катастрофи. Метафори природничого напряму вважають найдавнішими, 

оскільки саме через них людина намагалася осмислити різні властивості, дії та 

процеси. 

Як різновид природничої метафори виокремлюємо досить продуктивні 

зооморфні метафори, тобто перенесення назв тварин, птахів, риб, комах на 
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людей, їхню діяльність, інтелектуальну, суспільну, політичну тощо. 

Персоніфікація люди – тварини відбувається через схожі риси поведінки 

публічних осіб і хижих звірів, птахів. Назви тварин традиційно вживали для 

номінації ворогів, політичних супротивників, акцентуючи на “знелюдненні” 

об‟єкта номінації (за висловом Е. Лассан) [211, с. 132]. 

Зооморфну метафору в газетному тексті суспільно-політичного 

спрямування репрезентують передусім номени, що позначають тварин, а саме 

[171, с. 352-357]: 

– диких тварин, хижих звірів: російський ведмідь, менеджерсько-

політичні носороги, мавпочки Путіна, Захарченко – рейк’явіцька мавпа, 

партійні вовки, одинокий вовк у політиці, парламентські вовки і жирафи, 

політичні тигри, деенерівські шакали, старі політичні лиси, динозаври 

української політики та ін.; 

– птахів: поліцейські орли, протестні ластівки, голуби миру, українські 

дипломатичні лелеки, яструби з Білого дому, баклани у боротьбі за владу, 

самопроголошені стерв’ятники та ін.; 

– комах: політичні мухи, владні павуки, парламентські бджоли й трутні, 

джмелі Медведчук і Бойко та ін.; 

– тварин, що мешкають поблизу людських осель: партійні кроти, тилові 

щурі, чиновники-щурі та ін.; 

– свійських тварин: партійні телята, кролик Яценюк, електоральні 

барани, інформаційна качка, партійний козел, скажені пси Трампа, курячий 

олігарх, депутати – свині біля корита, українська політична еліта – це морська 

свинка та ін.; 

– земноводних і плазунів: ідейний удав, владна змія, БЮТівська команда 

саламандр та ін.;  
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– риб, хижих зокрема, молюсків: акули-монополісти, політик-восьминіг,  

чиновницька гідра, парламентські крокодили, Євроставок у складі 27 рибок та 

ін.; 

– тварин загалом, без диференціації, але з акцентуванням на їх хижості: 

сирійська тварина, м’ясоїдні політики, всеїдні депутати ПАРЄ та ін.; 

– угруповання звірів, птахів: БЮТ – перелітна ластівчина зграя, пташина 

зграя в складі 300 депутатів, рейтингове стадо мавп та ін. Для прикладу: 

[Оксана Забужко, письменниця]: “Українська політична еліта – це морська 

свинка. І не морська, і не свинка. Вона й не еліта, тому що не можна називати 

елітою людей, які за своїм освітнім і моральним рівнем стоять набагато 

нижче рівня пересічного українця” (В.З. №228, 08-14.12.2013); [Президент США 

Дональд Трамп про Сирію та її президента Башада Асада]: “Якби Росія туди не 

влізла і не підтримувала цю сирійську тварину, ми б не мали зараз проблем” 

(В.З. №43, 13-19.04.2017); [Микола Томенко, лідер громадського руху “Рідна 

країна”]: “Шануймо наші українські традиції і робимо все, щоб звільнити рідну 

країну від владних павуків і глитаїв” (Скриня). 

Зооморфні метафори мають яскраво виражену емотивність, позначають 

переважно негативні якості політиків, дискредитують їх. “Зооморфні метафори 

дозволяють створити образ ворога, позначений конотаціями жорстокості, люті й 

агресивності, та успішно застосовувати його в тактиках дискредитації 

супротивника й переконання читацької аудиторії в неминучій поразці ворога” 

[171, с. 352-357]. 

Характерною рисою сучасної метафорики в газетному суспільно-

політичному тексті є використання специфічних фразеологічних метафор, 

напр.: “Кінематографічна сіль на незагоєну рану: що очікувати від польського 

фільму “Волинь” (Скриня); “Нафтогаз” потирає руки” (Д.т. №9, 11-17.03.2017); 

“Україна інноваційна: на п’яти наступають сусіди” (Д.т. №48, 17-23.12.2016); 
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“Корупція в парламенті – як журавель у небі: всі бачать, але дістати ніхто не 

може” (Скриня); “Кандидат у президенти Анатолій Гриценко серед 

українських політиків виглядає білою вороною, але викликає повагу навіть у 

політичних опонентів” (День). Зважаючи на яскраво виражену емотивність 

метафор, можна стверджувати, що такі зрозумілі реципієнту вислови мають на 

меті колоритно, точно, влучно й експресивно відтворити певну політичну 

ситуацію. 

Іноді в мові публіцистики натрапляємо на суцільно метафоричні 

контексти. Для надання матеріалу особливої мовної вишуканості автори творять 

текст на основі ланцюжка метафор. Таке послідовне нанизування метафор 

створює особливе емоційне напруження, напр.: [Інна Пукіш-Юнко, 

кореспондент тижневика “Високий Замок”]: “Після гучного “маски-шоу” із 

масовим затриманням колишніх податківців українців підсадили на черговий 

гостросюжетний серіал із “великими рибинами” у головних ролях” (В.З. №130, 

16-22.11.2017); [Народний депутат Віктор Чумак]: “НАЗК – це суперсучасний 

літак… Але для того, щоб він запустився, там повинен бути абсолютно 

професійний політичний екіпаж, це перше, по-друге, у ньому повинно бути 

пальне. А пальне – це політична воля для боротьби з корупцією, якої в держави 

абсолютно немає” (Скриня); “Вибори – не супермаркет і не пробник. Тут 

можемо обрати лише один товар, і тільки від нас залежатиме, буде він 

якісним і корисним, чи шкідливим. Чек свідчитиме не лише про нашу 

платоспроможність” (В.З. №25, 28.03.2019); [Юрій Щербак, публіцист]: 

“Величезний масив імперської криги луснув, крига розкололася й почала танути 

під впливом змін світового клімату – часу свободи, гідності й кольорових 

революцій” (В.З. №46, 26.04-02.05.2018). 

На увагу заслуговує здатність метафор створювати так званий 

метафоричний конгломерат [438, с. 11], коли метафори однієї галузі знань 



159 

 

 

 

поєднуються або перехрещуються з метафорами інших галузей, приміром 

стрижневий компонент, метафоризована лексема суспільно-політичної сфери, 

поєднується з численними метафорами військової, медичної, мистецької, 

спортивної, технічної, географічної, побутової, аграрної, релігійної, освітянської 

тощо сфер. У газетному тексті компоненти метафоричних конгломератів 

увиразнюють один одного, напр.: фестиваль партійної солянки, заповідник 

махрового соціалізму, травоїдний сценарій великої війни, бій з опозиційними 

вітряками, вибухонебезпечний політичний сезон, отруйний інформаційний 

потік, черговий раунд публічних дуелей, закулісні шаховоди, парламентський 

театр бойових дій, старт нового політичного сезону, комісовані з вищої 

політичної ліги, черговий раунд публічних дуелей, вектор інформаційної атаки, 

розклад накопичення капіталу, вуха політичних опікунів, російський податковий 

маневр, сезон політичних бомб, український біологічний випробувальний полігон, 

Крим як непосильна гиря на ногах напіврозваленої російської економіки та ін. 

Для прикладу: [Ірина Фаріон, мовознавець, політик]: “Можливий антракт в 

українській історії на мовному полі стане черговим розгоном нації в її 

піднесенні над власними хибами, проблемами і викликами” (В.З. № 142, 20-

26.12.2018); “Відмовитися від Криму як непосильної гирі на ногах 

напіврозваленої російської економіки Путін не може” (В.З. № 23, 21-

27.03.2019). Такі метафори надають тексту зв‟язності, цілісності, роблять його 

структуру завершеною. Метафоричні конгломерати є основним засобом сугестії 

та експресії для всього газетного тексту. 

Для встановлення емоційної маркованості ми дослідили співвідношення 

метафоричних висловів із позитивною та негативною оцінністю в зібраному 

фактичному матеріалі. Виявили, що майже всі метафори в газетному тексті 

суспільно-політичного спрямування мають негативне навантаження, виразну 

пейоративну маркованість: парламентські телята, антикорупційні повії, владна 
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імпотенція, світоглядна порнографія, напівдохла нацвалюта, здохлий 

партійний сайт, інваліди команди Януковича, політичні маніяки-садисти, 

гвалтування Конституції в неприродний спосіб, негатив новин на 

інформаційних смітниках та багато ін. Їх використовують для зображення 

негативних сторін соціально-політичного життя, особливо коли це метафорична 

назва найвідоміших політиків: параноїк Путін, старий лис Кучма, ковбой 

Трамп, клоун Жириновський, бацила на ім’я Богословська, олігархічний гнійник 

Коломойський, гнійний фурункул Путін, Симоненко – політичний труп, 

пригальмований Янукович, Геннадій Москаль – триповерхова конструкція матів 

та ін., напр.: “Ковбой” Трамп уже довів, що його дії спрогнозувати важко…” 

(В.З. №43, 13-19.04.2017). Такі метафори виконують функцію експресивно-

оцінної пейоративної характеристики.  

Також зафіксували в газетному лексиконі декілька метафор з позитивним 

сприйняттям політичного процесу чи його суб‟єктів. Це метафоричні номінації, 

пов‟язані з позитивними прагматичними смислами, що номінують оздоровчі 

процеси: здоров’я національної валюти, оздоровлення прокурорських лав, 

стійкий політичний імунітет, народження коаліції, життєво необхідна 

американська політика, інформаційний тонус, здоровий пульс економіки та ін., 

пор.: [Інна Пукіш-Юнко, кореспондент тижневика “Високий Замок”]: “Ще 

місяць тому здавалося, що у Страсну п'ятницю, коли закінчується річний 

урядовий імунітет, пристрасті під куполом Верховної Ради будуть такими, що 

куди там до великоднього умиротворення” (В.З. №43, 13-19.04.2017); 

“Оздоровлення прокурорських лав не за горами” (Скриня).  

Варто зазначити, суспільно-політичні події, факти, процеси не довговічні, 

політичних, громадських діячів з часом забувають, як наслідок,і подібні 

метафоричні вислови стають незрозумілими. 
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Отже, зібраний фактичний матеріал свідчить про високу продуктивність 

метафори. У мові сучасної української преси превалюють метафори, які мають 

аналогію з війною, хворобою, спортивною грою, культурно-мистецькою 

сферами. Майже всі метафори в газетному тексті суспільно-політичної 

тематики виконують функцію експресивно-оцінної пейоративної 

характеристики. Для сучасного газетного тексту характерним є високий ступінь 

маніпулювання суспільною свідомістю за допомогою метафор. .  

 

3.3.2. Метонімічне переосмислення термінолексики в мові преси 

У сучасному газетному лексиконі функціонує споріднений з метафорою 

троп – метонімія. Ускладнення семантичної структури термінолексем через 

метонімію на сторінках газет відбувається значно рідше, проте жодне із 

досліджуваних друкованих видань не уникає цього явища.  

Як зазначає О. Тараненко, метонімія зумовлює можливість одночасно 

подвійної інтерпретації значення мовної одиниці у відповідних контекстах і 

ситуаціях, оскільки предмети в просторі, явища в часі, ознака та її носій, 

причина та її наслідок тощо не завжди чітко розмежовані [395, с. 339].  

Метонімію розглядають як перенесення, яке ґрунтується на суміжності 

предметів, явищ. Метонімію вважають найпродуктивнішим креативним засобом 

збагачення мови, виявом мовної економії, що виявляється в перенесенні 

позначень одного компонента події на інший, класу об‟єктів на об‟єкт цього 

класу, позначення частини на ціле й цілого на частину за суміжністю в межах 

однієї ситуації [335, с. 346].  

Так унаслідок метонімічного переосмислення виникло нове значення 

лексичної одиниці Майдан. У сучасній українській мові лексема майдан має 

значення “велике незабудоване місце в місті або селі; площа // Базарна площа” 

(ВТССУМ, с. 637), напр.: “Не випадково, коли європейський парламент 
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одностайно підтримав українських людей на Майдані, депутат 

Європарламенту Ребекка Хармс мала на плечах синьо-жовту тканину” (В.З. 

12-18.12.2013). Після Помаранчевої революції, революції Гідності термін 

Майдан став, на думку Л. Ставицької, персоніфікованим, міфологізованим 

втілення революції з людським обличчям у прямому і переносному значенні 

[377, с. 6]. У мові преси фіксуємо контексти, що свідчать про зміну значення, а 

саме: Майдан – “мітинг”, “акція протесту”, “люди, українці, які беруть участь у 

мітингу”, “явище, факт”, напр.: [Володимир Яворівський, письменник, 

громадсько-політичний діяч]: “Майдан продемонстрував світу, що Україна 

готова битися за незалежність” (Скриня); “Maidan вже не потребує перекладу 

іншими мовами світу. Це сконцентрований вияв волі народу, його колосальна 

позитивна енергетика” (В.З. № 19-25.12.2013). Метонімічне переосмислення 

відбулося за ознакою “територія (місце) – ті, хто перебуває на ній”. 

Однією з найактивніших моделей метонімічних зрушень є найменування 

сукупності осіб за характерним для них одягом, кольором, головними уборами, 

аксесуарами тощо. Так унаслідок метонімічного перенесення виникло нове 

значення мовної одиниці жовті жилети – “спонтанний протестний рух, що не 

має лідера”, “учасники протестних демонстрацій”. Термін блакитні каски в мові 

преси функціонує зі значенням “миротворчий контингент ООН”, напр.: 

“Блакитні каски” направляють у країну на прохання її уряду та за рішенням 

Радбезу ООН. Після прийняття рішення триває кілька місяців, перш ніж перші 

військові прийдуть в країну” (День, 19.02.2015). Підстава для метонімії – 

голубий колір касок миротворців. Термін білі комірці вживають зі значенням 

“службовці, чиновники, працівники апарату управління фірм (менеджери), 

інженерно-технічні працівники розумової праці”. Підставою для метонімії є 

сема інтелект, оскільки білий колір є символом чистоти, інтелекту, напр.: “Білі 
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комірці” личать незаплямованим мундирам: вітчизняним реформам конче 

потрібні ефективні менеджери-управлінці” (У. к., 08.09.2018). 

Метонімія відбувається й на основі перенесення назви частини на ціле й 

цілого на частину за суміжністю в межах однієї ситуації. Так під назвою вулиці 

Банкова, де розташована Адміністрація президента України, автори газетних 

текстів мають на увазі президента, політиків, що працюють у цьому закладі, 

державну політику загалом; Бундестаг – уособлена назва Німеччини, її уряду, 

канцлера; офіційний Брюссель ототожнюють з Європарламентом, європейським 

політичним курсом, напр.: “Банкова тяжіє до введення суто мажоритарної 

виборчої моделі” (Г.у., 09.01.2018); “Офіційний Брюссель вимагає від української 

влади скасувати е-декларування громадських активістів” (У. п., 25.03.2017). 

Яскравий приклад метонімії спостерігаємо в реченні “Литва – найбільша 

п’яниця Європи” (В.З. № 55, 18-24.05.2017). У газетному тексті відбулося 

перенесення назви з частини на ціле, оскільки Литва – країна, жителі якої 

найбільше споживають алкоголю. 

 Ілюстрацією метонімічних зрушень унаслідок перенесення назви з одного 

предмета на інший за суміжністю позначуваних понять можуть слугувати 

одиниці крісло “висока адміністративна посада”, портфель “посада міністра, 

або взагалі висока керівна посада”, та ін., напр.: “Вірменська опозиція здобула 

першу, доволі показову перемогу – на її заклик пішов з прем’єрського крісла 

багатолітній президент, а тепер ось – короткотерміновий прем’єр Серж 

Саргсян”  (В.З. №46, 26.04-02.05.2018); “Консервативний блок Ангели Меркель і 

Соціал-демократична партія досягли домовленостей в коаліційних переговорах 

і визначились з розподілом портфелів” (День, 07.02.2018). 

У мові газет метонімія сприяє акумуляції мовних засобів задля чіткішої і 

лаконічнішої структури подання інформації. 
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Отже, зміни в семантичній структурі термінолексики супроводжують 

процеси метафоризації, метонімізації. Поштовх до створення метафори чи 

метонімії дає детермінізація. Поява в мові газети значної кількості 

термінолексем, ужитих у переносному значенні, свідчить про активні процеси 

детермінізації. Основним стимулом для процесу детермінізації слугує 

неприродний для термінологічної одиниці контекст, у газетному тексті вона 

вживається в іншій функції, змінюючи семемний склад.  

 

3.4. Морфологічне вираження семантично модифікованої 

термінолексики  

У мові преси початку ХХІ ст. високою частотністю семантичних 

трансформацій відзначаються іменники, прикметники, дієслова. Від засобів 

морфологічного вираження модифікованого слова залежить стійкість 

характеристик і оцінок суспільно-політичних реалій. 

Спостереження над семантичними процесами в мові преси засвідчують, 

що модифікації значень найчастіше зазнають іменники (~50% від усіх 

аналізованих одиниць). Автор статті “Провідні характеристики фахових мов” 

І. Павлюк стверджує, що у фахових мовах основне смислове навантаження 

лягає на іменники, бо вони мають номінативну функцію й тому їхня кількість 

становить 40% від усієї лексики [282, с. 322-329]. 

Сполучаючись з прикметниками, іменниками, займенниками, ужитими в 

прямому значенні, модифіковані іменники надають суспільно-політичному 

газетному тексту найбільш стійкої характеристики: політичний Чорнобиль, 

історична амнезія, імперська хвороба, політична масть, кредитний наркоман, 

владний імунітет, радянські привиди, компроматний викид, урядові хвороби, 

карта історії, хребет корупції, суспільна матриця, центристські мости, 

фінансова піраміда, рейтинговий прогноз, партійна цнота, фестиваль 
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Кабінету Міністрів, головні парламентські гравці та ін, напр.: [Світлана 

Заліщук, народний депутат України]: “Якщо вдасться зламати хребет корупції 

на найвищому рівні,  це зламає всю суспільну матрицю і прибере корупцію на 

інших рівнях” (В.З. №43, 13-19.04.2017).  

Досить значна частка семантичних одиниць, що піддаються модифікації 

значень, належить дієсловам. Дієслова, у яких відбулися семантичні 

перетворення, якнайповніше відповідають особливостям газетного тексту 

суспільно-політичного змісту: дієслово позначає дію, процес, динамічні ознаки, 

пов‟язані зі змінами властивостей. Сучасна реальність є надто динамічною та 

змінною. У метафоричному розумінні суспільно-політичні трансформації 

останніх років в Україні тлумачать як рух, дію, спрямовану на пересування 

кудись з певною метою з подальшим досягненням результату [83, с. 441].  

Переконливими прикладами можуть слугувати такі модифіковані 

термінолексеми: підривати імідж, атакувати парламентську трибуну, 

блокувати вивезення сміття зі Львова, перекроїти Конституцію, реанімувати 

пеню, страхувати Україну, камуфлювати поправки до закону, Америка 

перезавантажила Обаму, влада інсталювала у вибори, торпедувати безвіз, 

керівники пробували “банкувати”, видоїти підприємство, Нацбанк заморозив 

гривню, Кабмін відморозився, нардепа сватають у крісло голови 

Центриборчкому та ін., напр.: “Деякі керівники, намагаючись переграти 

ситуацію, що склалася, пробували “банкувати”. Ну, а дехто відразу махнув 

рукою. Мовляв, знаємо, в якому офшорі все це згодом осяде… ” (Д.т. №23, 27.06-

04.07.2017); “Канцлер Ангела Меркель маневрує… І виграє” (Скриня); 

“Президент страхує Україну від можливого розвороту в бік Москви” (В.З. 

№133, 29.11-05.12.2018). 

На увагу заслуговує функція дієслова у метафорах. Дієслово зміцнює 

складну (комбіновану) синтаксичну конструкцію, підсилює образність 
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метафори [83, с. 442], напр.: “Чим частіше ростовська маріонетка Кремля 

з’являється в ефірі зі своєю “правдою”, тим очевидніше: Революція гідності 

потрібна була хоча б для того, щоб “дезінфікувати” Україну від смертельної 

“палички Януковича” (В.З. №136, 01-07.12.2016); “Остання барикада для 

Коломойського, або навіщо співвласник “Привату” в “УКРОПі” окопався” (В.З. 

№145, 22-28.12.2016); [Політичний експерт Євген Магда]: “Герхард Шрьодер, 

Вацлав Клаус, Романо Проді і Сильвіо Берлусконі, які навіть під час розквіту 

своїх політичних кар’єр дзьобали в Путіна гроші з долоні, не приховуючи цього” 

(В.З. №40, 06-12.04.2017). 

У дослідженому матеріалі трасформовні дієслова становлять ~25% від 

усіх аналізованих одиниць. 

Досліджувані джерела свідчать, що третє місце щодо частотності 

вживання в названому процесі становлять прикметники. Семантичних 

перетворень прикметники зазнають дещо менше, їх налічується ~23% від усіх 

аналізованих одиниць. Це пов‟язано з тим, що прикметник у ролі залежного 

члена словосполучення залишається поза увагою читача, тому така 

словосполука помітно знижує динамізм висловлювання [83, с. 445]. Відмінність 

між семантичними модифікаціями іменників і прикметників проявляється також 

на рівні експресивного навантаження, яке сильніше виявляється в тексті з 

семантично видозміненим іменником.  

Метафоричне значення прикметника переважно реалізується в сполученні 

з іменником, ужитим у буквальному значенні, наприклад: димова реінтеграція, 

поранений імідж, токсичний націоналізм, конфронтаційна постанова, яловий 

парламент, драконівська Конституція, мікроскопічний рейтинг, ковбасний 

патріотизм, підліткова нація, імпортні реформатори, блокадна зала, 

пристрілочні вибори (праймеріз), тротилова кампанія, розбомблена партія, 

екзотичні паспортні дані, симптоматичне зміщення акцентів з Катині на 
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Волинь-43 та ін., напр.: “Очевидно, польська влада розуміє, що конфронтаційна 

постанова польського сейму від 22 липня 2016 року, де Волинську трагедію 

визначено як геноцид поляків українськими націоналістами, стала для України, 

яка перебуває у стані війни з Росією, своєрідним ножем у спину” (В.З., № 98, 

01-07.09.2016); [Інна Пукіш-Юнко, кореспондент тижневика “Високий Замок”]: 

“Суддям гріх жалітися. Залишилося дочекатися підпису президента під 

ухваленим у “блокадній” залі новим Законом “Про Конституційний суд”, і 

можна ширшими гаманцями запасатися” (В.З. №81, 20-26.07.2017). 

Серед інших частин мови слова, що метафоризуються, становлять  ~2%. Це 

в основному дієприкметники та зрідка інші частини мови, напр.: інфікований 

російською пропагандою Донбас, недоношені рахітні законопроекти, позеленіла 

виборча карта та ін., напр.: [Наталія Балюк, редактор тижневика “Високий 

Замок”]: “Інфікований російською пропагандою Донбас треба буде ще довго 

лікувати” (В.З. №124, 03-09.11.2016). 

За нашими спостереженнями, метафоризованим може бути:  

– стрижневий компонент словосполуки: дебілізація суспільства, 

транзитний привал, ідейна анемія, історична амнезія, політичний флюгер, 

хребет корупції, правовий імунітет, фінансовий потік, запущена кадрова 

хвороба, урядова параноя, тарифний геноцид, параліч економіки, епідемія 

терору, гривнева кома, урядова параноя, постгеноцидний синдром, природа 

політичних перебіжчиків, вірус коаліційного розпаду, публічний медійний рупор, 

російські гастролери в Верховній Раді,  невралгічний пункт життя суспільства 

та ін., напр.: [Світлана Заліщук, народний депутат України]: “Якщо вдасться 

зламати хребет корупції на найвищому рівні, це зламає всю матрицю в 

суспільстві й прибере корупцію на інших рівнях” (В.З. №43, 13-19.04.2017); 

“Чинне законодавство про вибори не дає правового імунітету суб'єктам 
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виборчого права від превентивних заходів з боку правоохоронців - затримання 

або арешту” (Д.т., №10, 18-25.03.2016). 

– залежний компонент словосполучення: різномасті політексперти, 

інструмент дебілізації, інфантильна нація, валідольні вибори, беззуба 

журналістика, хронічний позитивіст, інфарктне фракційне засідання, 

знекровлені торі, повнокровна конкурентоспроможність, паралізований 

законодавчий орган, галюцинальна спільнота, грипозна провокація, знервована 

гривня, ампутована совість, атрофовані закони, кровні заощадження, 

найтоксичніша професія, презервативний протест, кульгава незалежність, 

невиліковні політичні парадокси, параноїдальна путінська цензура, патогенний 

політичний дискурс, хворобливо амбітні політики, валер’янове звернення до 

народу, смертельно хвора коаліція, хвороблива російська активність на Донбасі 

та ін., пор.: “Спіч президента Порошенка на зустрічі з військовими дисонував з 

“валер’яновим” зверненням до народу” (В.З. №113, 15-21.10.2015); [Світлана 

Заліщук, народний депутат України]: “Політика – одна з найтоксичніших 

професій. Але водночас за останні три роки, попри багато розчарувань, нам 

вдалося багато що зробити” (В.З. №43, 13-19.04.2017). 

 

Висновки до розділу 3 

Оновлення сучасного газетного тексту пов‟язане зі змінами в лексичному 

складі термінолексем і з переосмисленням її семантики в нетипових умовах 

функціонування. У невластивому контексті, поза межами мови науки, 

втрачається первісне семантичне навантаження термінолексем і виникає 

переносне значення, часто експресивно забарвлене.  

Аналіз сучасних газетних текстів дав змогу виокремити 23 лексико-

семантичні групи термінної лексики, ужитої в переносному значенні з 

емоційно-експресивним забарвленням, за кількісним складом: від найчастіше 
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уживаних до спорадичних. Це військова (власне військова, авіаційна, військово-

морська), медична, спортивна (власне спортивна, спортивних єдиноборств, 

шахова, азартних ігор), мистецька (театральна, циркова, музична, 

хореографічна, кінематографічна, художнього мистецтва), кулінарна, побутова, 

технічна (автотранспортна, дорожньо-будівельна, електротехнічна), 

природнича, архітектурна й будівельна, церковно-релігійна та богословська, 

фінансово-економічна, фізична, математична, астрономічна, педагогічна, 

історична, родинно-побутова, літературознавча, аграрна, мовознавча термінна 

лексика. 

Провідну роль у семантичних змінах відіграє механізм метафорики. 

Більшість метафор у газетному тексті тісно пов‟язані з воєнними діями. 

Поширені також медичні, спортивні, мистецькі, кулінарні, географічні, технічні, 

математичні, астрономічні, богословські метафори, особливо виокремлюються 

зооморфні метафори, а також метафори, створені на основі кольористичної 

лексики. Майже всі метафори в газетному тексті суспільно-політичної тематики 

виконують функцію експресивно-оцінної пейоративної характеристики.  

Метонімія на сторінках газет відбувається рідше. Створення метафори, 

метонімії передбачає детермінізацію. Основним стимулом для процесу 

детермінізації слугує неприродний для термінолексеми контекст, у новому 

семантичному полі вона вживається в іншій функції, змінюючи семемний склад. 

        Спостереження над семантичними процесами в мові преси засвідчують, що 

модифікації значень найчастіше зазнають іменники (~50% від усіх аналізованих 

одиниць), дієслова (~25%), прикметники (~23%). Серед інших частин мови 

слова, що метафоризуються, становлять незначну частку (~2%). 
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РОЗДІЛ 4 

ІННОВАЦІЙНА ТЕРМІНОЛЕКСИКА  

ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ ГАЗЕТНОГО ТЕКСТУ 

 

Сьогодні термінолексика активно поповнюється новими одиницями, 

появу яких продукують нові реалії в українській та зарубіжній дійсності. 

Неолексеми стали невід‟ємним елементом мови сучасної преси.  

Пошуки нових найменувань, прагнення до меншої офіційності, 

заштампованості газетних матеріалів, збільшення емоційності, експресивності 

на сторінках преси сприяють виникненню індивідуально-авторських новотворів 

(оказіоналізмів) – мовленнєвих експресивних одиниць. Широкий спектр 

можливостей неолексем проявляється й у семантико-стилістичному явищі 

мовної гри, використання якої стало прикметною ознакою сучасного газетного 

лексикону. 

 

 4.1. Неологізми в мові української періодики 

Початок нового століття ознаменувався тим, що українська мова немов 

відкрила як зовнішні, так і внутрішні “шлюзи” для нових слів. У період 

суспільно-політичних, науково-технічних, культурних трансформацій виникає 

ціла низка нових явищ, а отже, з‟являються нові лексичні одиниці на 

позначення нових понять. “Відмова від колишніх соціальних, економічних, 

політичних і духовних засад значно прискорила, вивела на поверхню 

еволюційно підготовлені процеси в мові і насамперед у її словниковому складі, 

який на початку ХХІ століття переживає неологічний бум” [261, с. 55]. 

Явище неологізації – надактивний процес у сучасній українській 

літературній мові. 
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Посилення інноваційних процесів у сучасних мовах від початку нового 

тисячоліття пожвавило інтерес мовознавців до проблем виникнення та 

функціонування неологізмів. Нові слова і вислови були в полі зору М. Волощак, 

Ю. Зацного, С. Караванського, Ж. Колоїз, Т. Коць, Д. Мазурик, Г. Мінчак, 

А. Нелюби, О. Семенка, О. Сербенської, Л. Симоненко, О. Тараненка та ін. 

Помітне зацікавлення новотворами на сторінках сучасної преси виявляють такі 

українські дослідники, як А. Архангельська, Є. Карпіловська, Н. Клименко, 

К. Ленець, Л. Михайленко, А. Москаленко, М. Навальна, А. Ніколаєва, 

О. Покровська, П. Селігей, О. Стишов, Л. Струганець, О. Тараненко, 

С. Терещенко, С. Чемеркін, Г. Чорновол, Н. Яценко та ін.  

У сучасній лінгвістиці термінів на позначення мовного нововведення як 

такого та його різновидів існує чимало. Серед них такі визначення, як інновація, 

нововведення, входження, вкраплення, лексична інновація, словотвірна 

інновація, неологізм, семантичний неологізм, неолексема, новотвір, 

новоутворення, неозапозичення, неосемантизм, неоморфема, неоформат, 

неографізм та ін. Помітний різний змістовий обсяг таких термінів, а також 

“наявність між ними відношень взаємозаміни чи підпорядкування” [149, с. 10].  

Лінгвісти по-різному розуміють і термін неологізм (від грец. neos – новий, 

logos - слово). Свого часу В. Коломієць трактувала неологізм як будь-що нове в 

лексиконі в певний часовий проміжок його існування [168, с. 9]. На думку 

О. Сербенської, інновації – це “новотвори, запозичення, а також включення і 

входження в мову, зумовлені перерозподілом значень у видах і жанрах 

мовлення; це і відродження слів і висловів з минулих епох” [344, с. 108]. 

Узагальнене, комплексне трактування неологізму пропонує О. Тараненко: 

“неологізм – слово, а також його окреме значення, вислів, які з‟явилися в мові 

на певному етапі її розвитку і новизна яких усвідомлюється мовцями 

(загальномовні) або були вжиті тільки в якомусь акті мовлення, тексті чи мові 
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певного автора (стилістичні, або індивідуально-авторські)” [396, с. 428]. 

О. Стишов визначає неологізми, як “слова, словосполучення, фразеологізми, 

окремі їхні значення, що з‟явилися на певному етапі розвитку мови для 

позначення нових реалій і понять, периферійних номінацій, актуалізація яких 

зумовлена соціальними і територіальними чинниками функціонування 

літературної мови, а також оказіоналізми (індивідуально-авторські новації), 

використані одноразово в мовній практиці певного автора, видання, редакції чи 

в конкретному тексті. Новизну цих номінацій усвідомлюють мовці” [382, с. 46]. 

Основною диференційною ознакою неологізму Ж. Колоїз уважає “його 

відносну новизну: нове настає за чимось іншим щодо нього в часі, відображає 

не раптовий, короткочасний зріз об‟єктивної вербальної дійсності, а 

протяжність у мовному просторі” [164, с. 7]. 

Поява інновації завжди чимось зумовлена. На думку відомого 

українського мовознавця, професора В. Жайворонка, “або з'явилася потреба в 

слові, знакові нового поняття (яке саме по собі і потреба в якому завжди 

передує слову), або постала необхідність поповнення того чи іншого 

семантичного поля новою чи оновленою функціональною одиницею, або ж 

новий (додатковий чи оновлений) зміст старого поняття (тобто нова семема) 

вимагає нової форми, отже, нового слова” [111, с. 35].  

Поява інновацій – процес перманентний, зумовлений як внутрішньо-, так і 

зовнішньомовними чинниками. На думку дослідників, це глобалізація світового 

інформаційного простору, потреба в назві нового поняття, предмета чи явища у 

зв‟язку з пошуками відповідних засобів мовного вираження, заміна попередніх 

найменувань новими, що зумовлено тенденцією до мовної економії, уніфікації, 

виразнішого, точнішого найменування, експресивно-стилістичного оновлення, 

значну роль відіграють смаки мовців, мовна мода тощо. 
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Сучасна українська публіцистика чутливо реагує на соціальні й політичні 

процеси, що відбуваються в суспільстві. Як наслідок, на сторінках преси 

простежуємо появу нових слів, сполучень слів, що є віддзеркаленням цих змін. 

Газетний текст завжди був й залишається сферою зародження та 

розповсюдження інновацій. Саме в мові преси найсильніше виявляються 

найрізноманітніші суспільно-політичні процеси в житті суспільства, пов‟язані з 

радикальними змінами у сферах політики, економіки та бізнесу, з 

розповсюдженням та втіленням у життя політично-економічних теорій, 

концепцій, доктрин, з постійними реформами управління, з людськими 

ресурсами, з реорганізаціями на мікроекономічному рівні, із впровадженням 

надсучасних технологій тощо, що характеризують життя мовного організму 

[123]. Навколо понять, пов`язаних із зазначеними процесами та явищами, у 

газетній мові концентруються інновації.  

Нова термінолексика, яку активно використовують у пресі, проходить 

апробацію на доцільність використання і засвоєння, на відповідність системі 

мови [382, с. 241]. 

На шпальтах сучасних газет інновації концентруються навколо понять, 

пов‟язаних із: тенденціями сучасного цивілізаційного прогресу – 

антиглобалізм, геополітика, євроінтеграція, офшоризація та ін., політичними 

кампаніями, громадськими рухами, доктринами – деолігархізація, 

декомунізація, натоцентризм та ін.; соціальною стратифікацією суспільства – 

олігархократичний, корупціогенний та ін., напр.: [Голова МВФ Крістін Лагард]: 

“Популісти, підйом яких відбувається завдяки антиглобалізму, становлять 

загрозу. Але з ними можна впоратися, якщо об'єднати країни навколо спільних 

питань” (Д.т. №4, 04-10.02.2016); “Необхідна термінова деолігархізація країни 

“зверху”, щоб не допустити її “знизу”, бо тоді вона може бути з вилами та 

ломаччям, а головне – з вогнепальною зброєю в широкому асортименті” (У.п. 
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06.01.2015); [Володимир В‟ятрович, голова Інституту національної пам‟яті]: 

“Декомунізація розпочалася стихійно саме під час Євромайдану, коли 

протестувальники скинули “головного” Леніна, що стояв у центрі Києва” (В.З. 

№ 133, 24–30.11.2016). 

Погляди учених щодо неологізмів, їх класифікації у сучасній лінгвістиці 

різняться. Окремі дослідники пропонують досить нетрадиційні класифікації цих 

лексико-семантичних одиниць (Е. Розен, В. Гак, В. Заботкіна та ін.). Приміром, 

В. Заботкіна виокремлює такі типи неологізмів: фонологічні; запозичення; 

семантичні; синтаксичні, створені комбінацією наявних у мові знаків 

(словотворення, словосполучення). Синтаксичні неологізми поділяє ще на два 

підтипи – морфологічні (словотвірні) і фразеологічні (словосполучення). Така 

класифікація неологізмів ґрунтується на особливостях творення цих лексико-

семантичних одиниць [118, с. 19-23].  

Беручи до уваги те, що “новизна може стосуватися або лише семантики 

слова (новація за змістом), або тільки його матеріальної форми, або одночасно і 

змісту лексеми, і її форми” [382, с. 50], покликуючись на сучасних лінгвістів, 

розрізняємо такі типи неологізмів у сучасному газетному тексті: власне 

неологізми, новоутворення, трансформації, семантичні неологізми. 

 

4.1.1. Власне неологізми  

Серед масиву лексем-неологізмів розрізняємо власне неологізми –

абсолютно нові слова щодо форми й змісту, що дають ймення новим поняттям, 

явищам, предметам. Такі лексичні одиниці “позначають нові складники 

лексикону, нові одиниці номінації …, а отже, становлять нові одиниці 

комунікації” [149, с. 12], проте швидко входять у загальномовний словник. 

Лінгвісти називають їх лексичними інноваціями, неологізмами, неолексемами 
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(Є. Карпіловська, Н. Клименко, Л. Кислюк), позасинонімічними неологізмами 

(О. Стишов). 

Досить численну групу власне неологізмів у газетному тексті формує 

термінолексика на позначення як міжнародних, так і українських суспільно-

політичних понять та реалій – це термінолексеми інформаційних технологій, 

політики, ідеології, дипломатії, економіки, фінансової сфери, соціології, 

правознавства, науки й техніки, військової справи тощо. Гостра потреба в 

номінації нових понять і явищ виникає в зв‟язку з динамічним розвитком 

суспільно-політичного життя в Україні й світі.  

На шпальтах газет поширені такі неологізми-запозичення, як банер 

“графічне зображення рекламного характеру”; блог “новітній вид медіа, онлайн-

щоденник (електронний журнал)”; гаджет “технічна новинка, портативне 

цифрове обладнання з широкою функціональністю”; дрон “безпілотний 

літальний апарат військового чи цивільного призначення”; біткойн 

“інноваційна платіжна система, електронна валюта, яку не контролює банк”; 

мейнстрим “термін на означення вектору розвитку зацікавленості населення у 

певній сфері культури, мистецтва, будь-якій іншій сфері життєдіяльності”; 

ньюзрум “приміщення, в якому журналісти разом з іншими працівниками засобу 

масової інформації збирають і обробляють інформацію з метою виробництва 

новин”; чат “мережевий засіб для швидкого обміну текстовими 

повідомленнями між користувачами Інтернету в режимі реального часу”; 

флешмоб “заздалегідь спланована масова громадська акція” та ін., напр.: 

“Біткойн вигадав вісім років тому анонім (або група анонімних осіб), який 

назвав себе Сатоші Накамото. Зараз один біткойн коштує понад 20 тисяч 

доларів. Це – історичний максимум” (В.З. №, 21-27.12.2017); “Редактори 

регіональних видань дізнались більше про тенденції в сучасних медіа і про те, як 

можна реорганізувати традиційний ньюзрум в інтегрований” (Скриня). 
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Окремі неологізми не так давно функціювали лише в мові міжнародної 

політики та ідеології, економіки, бізнесу, останнім часом номінують реалії 

внутрішньополітичного українського життя. Цьому сприяють інтеграційний рух 

України в європейський політичний, економічний, правовий простір, тісна 

співпраця між політиками задля спільної зовнішньої та безпекової політики 

тощо. Завдяки активному вживанню в мові преси стають відомими мовцям такі 

неолексеми, “свідки доби”, як астротурфінг “штучне керування громадською 

думкою”; бенефеціар “особа, що отримує прибуток від своєї власності, яку 

попередньо передали в довірче користування іншій особі, юридичній чи 

фізичній”; кеш “готівка, оплата готівкою”, меседж “інформація в політичних 

комунікаціях, яка містить певний прихований зміст, що дає реципієнтові 

додаткові відомості про справжні наміри комунікатора”, пабліситі 

“популярність, відомість у суспільстві”, стартап “нещодавно створена 

компанія, що будує свій бізнес на основі інновацій або інноваційних технологій, 

ще не вийшла на ринок і володіє обмеженими ресурсами” та ін., напр.: 

“Петербурзькі знайомі Путіна виявилися бенефеціарами українського газового 

транзиту у 2000-х роках” (В.З., №46, 26.04-02.05.2018); [Ерік Найман, 

економічний експерт]: “Світовий фінансовий ринок сколихнула нова хвиля 

продажів. Акції впали щодо своїх недавніх максимумів на 10 і більше відсотків. 

Так що бережіть кеш і готуйтесь до гіршого” (Г.у., 27.02.2018); “Майя Санду, 

партія “Дія і солідарність” (кандидат у президенти Молдови), використала 

останні два дні агітації на те, щоб посилити боротьбу з корупцією як основний 

меседж виборчої кампанії” (Д.т. №40, 29.10–04.11.2016). 

У мові преси поширені неолексеми для номінації нових реалій та понять, 

що стосуються корупції, економічної злочинності, контрабанди, міжконфесійної 

боротьби, нелегальної міграції, наркобізнесу, тероризму, піратства, хакерства та 

ін.: офшор (ек.) “територія, яка забезпечує пільговий режим (зниження податків, 
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звільнення від валютного контролю тощо) для фінансово-кредитних операцій із 

закордонними учасниками в іноземній валюті”; шахід “член мусульманської 

терористичної організації” та ін., напр.: “У Сирії спостерігають появу 

фактично нового виду озброєння з боку бойовиків так званої “Ісламської 

держави”. Це – смертники. Але це – не звичні шахіди-істішхаді, які мали на 

меті просто підірватися серед невірних. Їхня мета – забрати якомога більше 

ворогів” (День, 24.01.2017).  

Варто зазначити, що неологізми, поширені в газетному тексті, швидко 

входять у загальномовний словник, узвичаюються в мовній практиці, втрачають 

новизну. Хоча переважна більшість таких лексичних інновацій не зафіксовані 

лексикографічною практикою, значна їх частина має перспективи входження в 

спеціальні та загальномовні словники.  

 

4.1.2. Новоутворення 

Окрему численну групу на сторінках преси становлять новоутворення – 

лексичні одиниці, що вирізняються новизною форми, яка виникає з відомих слів 

на базі наявних словотвірних моделей (відомі морфеми утворюють нові слова із 

зовсім новими значеннями). Переважно новоутворення виникають внаслідок 

додавання препозиційних чи постпозиційних форматів до вже відомих термінів, 

напр.: гастарбайтер (“той, хто працює за наймом у іншій країні; робочий-

емігрант у країнах Західної Європи”); екоцид (“нераціональне використання 

природних ресурсів, що призводить до їхнього виснаження, порушення 

екологічної рівноваги (системного впливу на нього шкідливих промислових 

відходів, зараження радіоактивними речовинами тощо)”); етноцид (“винищення 

окремих груп населення або цілих націй, їхньої культури, традицій за 

національними мотивами”); ідеологема (“найменша смислова одиниця ідеології, 

психологічна конструкція ідеї”); кіберзлочин (“злочин, здійснений із 
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використанням комп‟ютерної техніки”); нанотехнології (“технології, засновані 

на роботі з молекулами й атомами; технології, що використовують найбільш 

приховані та цінні властивості речовин”); реінтеграція (“налагодження 

розірваних економічних, політичних, культурних взаємозв‟язків між 

державами”); е-декларація (“щорічна декларація про доходи, нерухоме майно, 

транспортні засоби тощо, яка подається державними службовцями та іншими 

публічними посадовими особами відповідно до законодавства про державну 

службу”) та ін., напр.: [Віталій Княжанський, редактор відділу економіки газети 

“День”]: “Уже сьогодні, вибудовуючи стратегію повернення й реінтеграції 

окупованих територій, слід знати й розуміти, що це за території з точки зору 

економіки й демографії, які групи впливають на мешканців цих регіонів” (День, 

31.10.2017); “Якщо взяти до уваги не змістове наповнення революційної і 

постреволюційної риторики, не гасла чи ідеологеми (хай хаотичні й сирі, та все 

ж ідеологеми), а логіку подій, то можна було б прийти до простого висновку: 

влада остаточно втратила в Україні свій пострадянський пієтет серед людей” 

(Д.т. № 25, 11.07.2014). 

Популяризації термінолексики на сторінках преси істотно сприяє 

соціально-економічна тематика. Нестабільність процесів світової економіки, 

складність і неоднозначність економічної ситуації в Україні спрямовують увагу 

мас-медіа на питання фінансів, банківської справи, бізнесу тощо. Соціально-

економічну сферу обслуговує ціла низка новотворів: декапіталізація 

“вилучення з обороту підприємства частини власного капіталу або 

новосформованих власних фінансових ресурсів (прибутку, амортизаційних 

відрахувань) на споживання чи інші потреби, не пов‟язані з виробничим 

розвитком підприємств”; детінізація “виведення (економіки) з “тіні” – як 

протилежне до тінізація (перехід (економіки) у “тінь” – у нелегальну сферу)”; 

доларизація “широке використання долара у внутрішньому грошовому обігу 



179 

 

 

 

країни, для якої він є іноземною валютою”; реструктуризація “згода, в 

результаті якої борг з коротким терміном погашення замінюється боргом з 

пізнішим терміном погашення” та ін., напр: “Європейський банк реконструкції 

та розвитку (ЄБРР) вважає, що ризиками для стабільного розвитку 

української економіки залишаються проблемні банківські кредити і значна 

доларизація фінансового сектора” (Д.т. №16, 10.05.2015). 

Революція Гідності, ментальна, інформаційна, світоглядна та ін. 

революції, переорієнтація постмайданного соціуму на ідеї боротьби за 

національні сутності – мову, культуру, історію сприяли поширенню в мові 

преси таких новоутворень, як дерусифікація, дерадянізація, деокупація, 

деімперіалізація; етнополітика, етнотворення; елітоцид; націобудівництво, 

націоцентризм, націократія “політика пріоритету національних інтересів у всіх 

сферах життя; національне самоусвідомлення”, націоцентричний та ін., пор: 

“Етнополітика Української держави ніколи не була консервативною 

структурою з ортодоксальними традиціями, навпаки, в ній завжди вгадувалася 

толерантність і миролюбне ставлення до всіх представників нацменшин” (В.З. 

№86, 19–25.06.2014); [Наталія Балюк, головний редактор тижневика “Високий 

Замок”]: “Населення окупованих територій України інфіковано російською 

пропагандою, воно деморалізоване і дезорієнтоване. Без тривалого періоду 

деокупації сподіватися на свідомий вибір тих громадян неможливо” (В.З. 

№124, 03-09.11.2016); “Головний виклик сьогодні – це готовність Сходу 

спробувати позбутись міфів та стереотипів, пройти дерадянізацію, бути 

готовим прийняти нову реальність власним незаангажованим поглядом” 

(День); [Ірина Фаріон, мовознавець]: “Трендом” так званої “гендерної рівності” 

підриваються національні основи держави. Триває послідовне, системне 

знищення царин людського життя, які є природними і націоцентричними” (В.З. 

№43, 13-19.04.2017). 
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У газетному тексті посилюється тенденція до заміни невластивих 

українській мові форм, форматів та основ її питомими структурними 

елементами, напр.: миротворець (“воїн-контрактник війського загону, який не 

бере участі у військових діях, а лише стежить за порядком та допомагає 

відновлювати державне господарство у сусідніх країнах після війни”); 

правозахисник (“експерт у сфері законодавства внутрішньодержавного та 

загальносвітового рівнів”) та ін. 

Такі словотвірні неологізми активно поповнюють сучасний газетний 

текст, виконують не тільки номінативну, а й експресивно-оцінну функцію. 

 

4.1.3. Трансформації 

Кількісно обмежену групу неологізмів становлять трансформації – 

термінні одиниці, нове значення яких раніше передавалося іншими лексичними 

засобами [382, с. 51]. Трансформації передають ставлення мовця до вже відомих 

понять, явищ, виділяючи в них особливу, своєрідну рису, грань.  

Сучасний газетний текст суспільно-політичного змісту збагатився 

інноваціями, що стосуються військової справи, політики, ідеології, права, 

соціології тощо. З метою надання інформації більш емоційних, експресивних 

форм сучасні газети культивують такі трансформації, як кнопкодав (уживають 

щодо депутатів Верховної Ради України, які з особистої зацікавленості 

голосують за інших відсутніх народних депутатів їхніми картками за їх згодою); 

ширше поняття кнопкодавство (англ. button pushing) – практика неособистого 

голосування чужою карткою у сесійній залі Верховної Ради України (існують 

інші назви цього явища – піаніст, піанізм, голосування в темну, заочне 

голосування, багатоверстатник, багатоверстатне голосування, голосування за 

себе й за того хлопця, рояльне голосування та ін.); тушка, тушкування (англ. 

Party-switchiers – партійні перебіжчики) – уживають щодо депутатів Верховної 
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Ради України, котрі з особистої матеріальної чи іншої зацікавленості переходять 

з однієї політичної сили в іншу тощо, напр.: “Спікер українського парламенту 

Володимир Гройсман обіцяє зайнятися “кнопкодавами” (У.п., 02.02.2015); 

“Батьківщина” зажадала від “тушок” негайно скласти мандати” (Скриня). 

Певний комплекс суспільно-політичних уявлень і понять, асоціацій 

простежується в трансформаціях джинса, тітушка. Лексема джинса походить 

від назви оператора мобільного зв‟язку Jeans, який активно просував свій 

продукт, послуговуючись засобами прихованої реклами; тітушки (від прізвища 

спортсмена Вадима Тітушка) – збірна назва найманців, часто люмпенізованих 

кримінальних елементів, молодиків, спортсменів тощо, яких влада 

використовувала для застосування фізичної сили в період Майдану. У 

словниковий склад мови лексеми джинса, тітушки ввійшли зі значеннями: 

джинса – “замовний мас-медійний продукт або зумисно прихована реклама”; 

тітушка – “провокатор, який за відповідну плату, на замовлення виконує 

протизаконні дії” та ін, для прикладу: [Євген Фірсов, народний депутат, якого 

з‟їзд партії “Блок Петра Порошенка “позбавив мандата”]: “Все, що відбувається 

з Україною сьогодні, – це мутне дежавю. Тушки, тітушки, реванш людей 

Януковича, продажні вибори – все це вже було з нами…” (В.З. №40, 07-

13.04.2016).  

Трансформації відображають тенденцію до активізації вживання 

експресивних форм, надання газетному тексту більшої емоційності. 

 

4.1.4. Семантичні неологізми 

Серед масиву неологізмів розрізняємо семантичні неологізми – мовні 

одиниці, у яких переосмислене значення. Вони не є абсолютно новими 

матеріальними утвореннями, бо збагачують зміст словоформи, яка вже існує. 

Оскільки неологізми в основному не творять з невідомих у мові елементів, 
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відбувається процес зміни значення відомих слів, “семантичний компонент яких 

(семема) виявляє потенційну здатність до переносного вживання, а згодом 

усталюється як переносне самостійне значення” [382, с. 47]. Залишається 

цілісною як морфологічна, так і фонетична структура слова, а змін зазнає лише 

внутрішнє його наповнення. 

Так, у результаті зміни семантики відомого терміна наукової фантастики 

кіборг (скорочення від кібернетичний організм) – “фантастична істота, 

напівлюдина-напівмашина, андроїд” у мові українських і зарубіжних мас-медіа 

з вересня 2014 року з‟явився неологізм кіборг. Термін набув додаткової семеми 

“український воїн – захисник Донецького аеропорту під час українсько-

російської війни”. Лесична одиниця карусель “атракціон, обертова платформа зі 

сидіннями у вигляді коней, автомобілів, інших тварин чи транспортних засобів” 

у газетному тексті функціонує зі зміненою семантикою – “метод фальсифікації 

виборів; вплив на результат голосування, пов'язаний з підкупом виборців”, 

напр.: “На цих виборах не було тітушок, каруселей, голів ДВК, які тікали з 

печатками через вікно, голів комісій, які жували протоколи, лютих батлів біля 

ЦВК”, – коментують українці демократичність виборчого процесу на своїх 

сторінках у Facebook” (Д.т. №14, 11-17.04.2019); “День пам’яті кіборгів – 

242 дні пекельних боїв за Донецький аеропорт” (Скриня). 

О. Стишов виділяє два різновиди семантичних інновацій: 1) слова, що 

повністю змінюють своє значення, втрачаючи всі властиві їм раніше; 2) слова, у 

семантичній структурі яких виникає ще один лексико-семантичний варіант при 

збереженні всіх попередніх [382, с. 51]. На сторінках української преси 

поширений другий різновид семантичних неологізмів: режим тиші, 

міжшкільне перемир‟я, соціальний ліфт, податкова гавань, виборчий поріг, 

зелений коридор, фінансова піраміда, фірма-прокладка, політичний притулок, 

ножиці цін, мінський формат, гуманітарна пауза, податкові канікули, 
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грошовий голод, депозитний портфель, кредит довіри, вищі ешелони влади, 

політичний куратор, дорожня карта реформ та ін., напр.: [Марі Йованович, 

Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні]: “США координують дії з 

Німеччиною, Францією, Україною. Проводять консультації з Росією. Хочемо, 

щоб два дипломатичні процеси в нормандському і мінському форматах під 

егідою ОБСЄ просувалися у конструктивний спосіб” (В.З. №124, 03-09.11.2016); 

“Публічним майданчиком для обговорення нової дорожньої карти реформ став 

представницький форум місцевого самоврядування” (У.к., 06.12.2018); 

“Гуманітарна пауза почне діяти в сирійському Алеппо з 20 жовтня, щоб дати 

можливість вийти з міста і бойовикам, і мирним жителям” (Скриня). 

Інноваційна термінолексика в газетному тексті суспільно-політичної сфери 

свідчить про зростання впливу на інноваційні процеси ціннісних орієнтацій 

носіїв мови.  

 

4.2. Оказіональна лексика в сучасному газетному тексті 

Характерною ознакою сучасного газетного тексту стали оказіоналізми – 

нові слова, створені окремим автором принагідно, для конкретного випадку, 

часом з порушенням загальноприйнятих лінгвістичних норм. Сучасна доба 

визначається як “вік оказіоналізмів” (О. Земська), що супроводжується 

“оказіональним вибухом” (О. Турчак), “вибухом лінгвокреативності, мовною 

карнавалізацією” [172, с. 45]. 

На сьогодні оказіональна лексика вивчена недостатньо, незважаючи на те, 

що в останні десятиріччя мовознавча наука інтенсивно опрацьовує проблеми 

оказіоналізмів, оказіональності. Досі залишаються дискусійними такі питання, 

як межі оказіональності, склад оказіоналізмів, особливості оказіональних слів, 

специфіка їхнього використання окремими авторами тощо. 
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Оказіональні слова вивчали в різних аспектах: лексико-семантичному, 

ономасіологічному, лексикографічному. Особливості утворення оказіоналізмів 

на українському мовному грунті аналізували Г. Вокальчук, В. Герман, 

С. Єрмоленко, Ж. Колоїз, Л. Павленко, М. Рудь, Н. Сологуб, О. Стишов, 

О. Турчак, В. Чабаненко та ін. Оказіональне словотворення досліджували 

О. Габінська, О. Земська, О. Ликов, В. Лопатін, Н. Фельдман, Е. Ханпіра та ін.  

На сьогодні існує більш ніж 30 термінів на позначення цих мовних 

одиниць: оказіональне слово, індивідуально-авторський новотвір, 

індивідуально-авторський неологізм, індивідуально-стилістичний неологізм, 

одноразовий неологізм, авторський неологізм, неологізми контексту, 

авторський новотвір, мовленнєвий новотвір, індивідуальний новотвір, 

ефемерна інновація, слово-саморобка, слово-метеор, слово-експромт, слово-

одноденка, індивідуалізм, егологізм та багато ін. Терміни оказіоналізм (від лат. 

occasio – випадок) та оказіональне слово вважають загальновизнаними.  

Відмінність у визначенні оказіоналізмів можна пояснити різними 

підходами того чи іншого дослідника до описуваного явища. С. Єрмоленко 

пропонує таке розуміння терміна оказіоналізм: “Оказіоналізми, тобто створені 

для певного контексту або ситуації нові слова, не потрапляють до словників. Їх 

іноді називають морфологічними або потенційними словами” [109, с. 11]. 

Г. Вокальчук зазначає, що до індивідуально-авторських номінацій “доцільно 

зараховувати не лише слова, утворені в результаті структурних і семантичних 

змін вихідних одиниць, але й ті, що є своєрідними авторськими видозмінами 

узуальних лексем, що повністю збігаються в значенні” [57, с. 64]. На думку 

О. Стишова, оказіоналізми варто розглядати, як “складне явище системного 

(реалізація словотвірних можливостей, закладених у системі певної мови) і 

асистемного (ненормативність, функціональна й емоційно-експресивна 

зумовленість, створення для ситуативних потреб) характеру” [382, с. 47]. 
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Услід за О. Стишовим трактуємо оказіоналізми як “позанормативні 

периферійні лексичні елементи, створені переважно з стилістичною метою – 

увиразнення якоїсь ситуації, образу, фрагменту дійсності, на що вказує 

контекст” [382, с. 47]. 

Оказіональні слова характеризують за низкою диференційних ознак: 

відтворюваність (невідтворюваність); словотвірна похідність; ненормативність; 

функційна одноразовість; експресивність; номінативна факультативність; 

синхронно-діахронна дифузність; індивідуальна належність. Більшість 

дослідників вважає, що основними ознаками оказіоналізмів є індивідуальність 

їх утворення, стилістичне навантаження, уживання в умовах певного контексту, 

тимчасовість існування. 

Сучасна друкована публіцистика є сферою зародження та розповсюдження 

оказіональної лексики, яка є результатом індивідуальної словотворчості 

державних, політичних, громадських діячів, майстрів публіцистичного слова, 

письменників, учених.  

Українська преса досить інтенсивно продукує, “розкручує” оказіоналізми, 

що зумовлено взаємодією поза- і внутрішньомовних чинників. Творенню 

індивідуально-авторських номінацій на сторінках газет сприяє 

мовностилістична свобода, актуалізація ролі особистості, розкутий 

журналістський стиль тощо. Однією з головних причин появи оказіоналізмів є 

необхідність увиразнення мовлення, а також висловлення влучної, лаконічної 

думки, прагнення дати авторську емотивно-експресивну оцінку номінованому 

явищу. 

У сучасному суспільстві окреслилась тенденція негативного ставлення до 

політичного життя, тому з‟являються переважно негативнооцінні новотвори, з 

надзвичайно високим рівнем експресивності, напр.: геополітична шпана, раша-

Жириновський та ін. Такі експресивні номінації влучно, дотепно, іронічно, 
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гротескно дають характеристику тому чи іншому політичному діячу, 

соціальному явищу, розвінчують когось або щось, напр.: “Поки Кремль гримів 

фанфарами на честь переможця Трампа, а раша-Жириновський бенкет у 

Держдумі закатав, українці були, хто - в шоку, хто - у відчаї на межі паніки. 

Все пропало: Україну з потрухами Путіну здадуть!” (В.З. №130, 17-23.11.2016); 

“Цілком може скластися ситуація, коли на противагу панічним настроям про 

“мир і дружбу” між Трампом і Путіним усе може почати розвиватися в 

діаметрально протилежному напрямку. Однак “геополітичну шпану” подібні 

“умовності” не зупиняють і не зупинять” (Д.т. №2, 21–27.01.2017). 

Оказіональні утворення не лише увиразнюють авторське мовлення, а й свідчать 

про стрімкий розвиток газетного лексикону, його швидку реакцію на суспільні 

події. 

У газетних текстах суспільно-політичного спрямування виокремлюємо 

такі групи оказіоналізмів, створених на основі термінної лексики: 

– оказіональні лексеми-номени на означення назв людей: мандатоносець, 

вилоносець, мінстець, афробандерівець, Янукучма, майдаун (образливе 

найменування прихильників Євромайдану і Революції гідності), напр.: [Лариса 

Івшина, головний редактор газети “День”]: “Звичайно, давно треба було 

закрити російські соцмережі... Цим і мав би займатися “мінстець” (В.З №63, 

08-14.07.2017); “На святкуванні 120-річчя Маріупольського меткомбінату 

“вилоносцю” присвоїли звання “Почесний іллічівець” (В.З № 110, 04-10.10.2018). 

– назви ознак, властивостей суспільно-політичного явищ, подій, процесів 

тощо: людоцентричний бюджет, нижчеплінтусний рейтинг, опініотворчий 

тижневик, штабістський стратегічний план та ін., напр.: “Це людоцентричний 

бюджет”, – заявив прем’єр міністр України Володимир Гройсман під час 

розгляду проекту державного бюджету-2017 у Верховній Раді” (Скриня); 
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“Кожне українське видання має своє реноме, наприклад, “Дзеркало тижня” – 

опініотворчий тижневик” (Д.т., 16.05.2016); 

– назви абстрактних понять і процесів: бандеризація, депаспортизація, 

кандидатник, недолюстрація, рошенізація, розтелеграфувати, сплагіатити та 

ін., напр: “Факт позбавлення Саакашвілі громадянства додав аргументів тим, 

хто певен: президентський курс на “депаспортизацію” продиктований не 

турботою про дотримання законів і Конституції, а бажанням прибрати 

“неугодних” і приструнити норовливих” (В.З. №87, 03-09.08.2017); 

– оказіональні слова для номінації певних історичних подій, суспільних 

процесів, суспільно-політичного устроїв, диктаторів, так званих 

самопроголошених республік тощо: рашизм, комунофашизм, Путлер, Луганда, 

Донбабве, Даунбас та ін., напр.: [Керівник добровольчого батальйону “Донбас” 

Семен Семенченко]: “Наше завдання – боротьба проти угруповань терористів. 

Гуляти, як у себе вдома, між містами вони не будуть. Цей наша земля, а не 

Луганда чи Донбабве” (У.п. 25.04.2014). 

Оказіональні слова різноманітні і словотвірними особливостями. 

О. Селіванова зазначає, що оказіоналізми створюють “за нетрадиційними 

словотвірними зразками і з порушенням мовних норм” [332, с. 510]. На думку 

окремих дослідників, відхилення від словотвірних моделей мови властиві лише 

певній частині оказіоналізмів і наявність відхилень не варто вважати їхньою 

обов‟язковою ознакою. Особливою ознакою оказіоналізму є 

наявність/відсутність експресивності [145, с. 106-107]. 

У сучасному газетному тексті виокремлюємо новотвори-оказіоналізми за 

дериваційними особливостями. За термінними моделями утворені: 

– оказіоналізми, утворені за продуктивними словотвірними типами, 

моделями, за аналогією: деінтелектуалізація, під‟європейський, 

недоукраїнський, напівпосол, безідентичний, електромобілізація, ленінопад, 
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банкопад, хрущовкопад, дипломор, кремленолог, медіакратія, путіноцентризм, 

схематоз, прем’єріада, коаліціада, насіріада, байденотерапія, шокінотерапія, 

тітушковод, Міхомайдан, Томос-тур та ін., напр.: [Володимир В‟ятрович, 

голова Інституту національної пам‟яті]: “Коли протестувальники скинули 

“головного” Леніна, стихійний ленінопад пройшовся всією Україною” (В.З. 

№ 133, 24–30.11.2016); “І такого банкопаду – “малих, середніх і великих” – у 

досить стислі терміни країна ще не знала” (Д.т. №16, 28.04-13.05.2016); “Хоч у 

депутатів вистачило совісті не явити перед Джо Байденом напівпорожню 

залу, та від звички “щоб то його зробити, коли нічого робити” народні обранці 

під час “сеансу” байденотерапії відмовились. Слухали уважно” (В.З. №137, 10-

16.12.2015); “Томос-тур не зміцнив позиції Петра Порошенка, позаяк його 

антирейтинг відчутно перевищує рейтинг народної довіри” (Скриня); 

– оказіоналізми, в основі яких – незвична сполучуваність афіксів із 

твірними основами-абревіатурами: ЄСдеп, НАТОфобія, ЦВКівець, 

проМВФівський, ООНівський та ін., напр.: “Звернення України до 

Міжнародного Суду ґрунтується на порушенні Росією двох ООНівських 

конвенцій: Міжнародній конвенції про боротьбу із фінансуванням тероризму і 

Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації” (У.п. 

26.04.2017);  

– оказіоналізми з нетранслітерованим графічним складником на зразок 

OSCEсівець, NATOфіл, VIP–декларант, TVсвобода та ін.; 

– деривати із суфіксоїдом -гейт (помітне явище в українському 

словотворенні останніх років). Термін Вотергейт / Уотергейт (англ. Watergatе) 

увійшов у політичний словник багатьох мов світу зі значенням “великий 

політичний скандал, пов'язаний з корупцією у вищих ешелонах влади”, напр.: 

“Якби, отримавши дані про нові підозрілі листи Клінтон, директор ФБР 

приховав би цю інформацію, то в американській політиці вибухнув би 
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страшенний скандал. Такий, що затьмарив би навіть Вотергейт…” (В.З. 

№124, 03.11-09.11.2016). У газетному тексті компонент -gate, останній склад у 

назві готелю Watergate, функціонує як суфіксоїд, який додається і до 

запозичених, і до питомих українських слів-основ: Кучмагейт – “скандал за 

президентства Кучми, пов'язаний зі зникненням Гонгадзе”, Мельниченкогейт, 

плівкогейт – “скандали, пов'язані з оприлюдненням плівок майором 

Мельниченком”, секс-гейт “великий політичний скандал, пов'язаний з 

інтимними домаганнями найвищих посадових осіб”, Онищенкогейт, 

Порошенкогейт, Трампогейт, тушкогейт та ін. – сучасні політичні скандали, 

напр.: “Лідери ЄС Трампа наразі не сприймають… Утім, непередбачуваний 

мільярдер уже спростував чимало прогнозів. Будемо сподіватися, що 

планетарного “трампогейту” все-таки не буде” (В.З. №127, 10-16.11.2016);  

– новотвори, що активно функціонують на шпальтах газет, оформлені за 

допомогою іншомовних інтернаціональних суфіксоїдів: -ман(ія) (грец. mania – 

безумство, пристрасть) характеризується загальним значенням “хворобливий 

стан психіки, для якого характерне зосередження свідомості й почуттів на 

якійсь одній ідеї; надмірний потяг, прагнення до чогось, захоплення чимось або 

кимось”; -фоб(ія) ((грец. рhobos – страх) у складних словах відповідає поняттям 

“нетерпимість”, “страх”, “неприязнь”, “несприйняття”) та ін., напр.: ісламофоб, 

трампофобія, НАТОфобія; гаджетоманія, шпигуноманія та ін., напр.: 

“Гаджетоманія в Ратуші: Львівська міська рада закупить 65 планшетів: 64 – 

усім депутатам міськради і ще один – меру Львова Андрію Садовому” 

(В.З. №133, 24-30.11.2016); “Політики на кшталт Єнса Шпана, які відкрито 

називають себе ісламофобами, виправдовують свою позицію боротьбою за 

права німецьких жінок чи сексуальних меншин” (Д.т. №46, 03-09.12.2016). 

Велику кількість нових оказіональних утворень становлять похідні 

одиниці від антропонімів, зокрема від прізвищ. Дослідники О. Стишов, 
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М. Навальна класифікують ці утворення як ефемеризми, тобто слова, які 

широко вживають у конкретні періоди суспільного розвитку і які тісно 

пов‟язані з діяльністю окремих політичних чи громадських діячів: путіни, 

кисельови, соловйови, меркелі, трампи та ін., напр.: “Під час президентської 

виборчої кампанії у Молдові “кисельови” розповідали молдованам: Майя Санду 

домовилася з Єврокомісією, що в разі своєї перемоги на виборах Молдова 

прийме… аж 30 тисяч сирійських біженців! На жаль, багато хто у цю маячню 

повірив” (В.З №136, 01-07.12.2016); [Інна Пукіш-Юнко, журналіст тижневика 

“Високий Замок”]: “Кисельови-соловйови аж слиною бризкають, обговорюючи 

політичні перспективи Вакарчука” (В.З №124, 02-08.11.2017). 

Головним мотивом творення оказіоналізмів є їхня експресивність. Витоки 

експресивності оказіоналізму лежать в його нестандартності, яка може бути 

пов‟язана з семантикою оказіоналізму, з його дериваційними  

особливостями. Науковці наголошують, що лексичне значення будь-якого 

оказіонального слова залежить від контексту, а його експресія – самостійна 

особливість, що зберігається в будь-якому лексичному оказіональному  

значенні [145, с. 104-107]. 

Оказіоналізми вживають у зв‟язку з конкретними подіями, вони існують 

тільки в конкретному контексті, що дає змогу розкрити їхнє значення. Зазвичай 

оказіональні утворення не входять до загального фонду мови, не потрапляють 

до загальномовних словників. Хоча, звичайно, бувають і винятки. 

Отже, оказіональні утворення в мові преси виконують когнітивну, 

експресивно-оцінну функції. Вони вирізняються широкими стилістичними, 

дериваційними можливостями, пізнавальним та емоційним наповненням, є 

джерелом оновлення сучасного газетного тексту.  
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4.3. Мовна гра як семантико-стилістичний засіб увиразнення 

авторської мови 

Мова сучасної преси надто “розкута” у використанні лексичних одиниць, 

зокрема й термінних. Дослідниця Т. Космеда говорить про притаманний мові 

преси кордоцентризм – “високий ступінь емоційності, експресивності, з одного 

боку, а з другого, – про потяг мовних особистостей до критичної оцінки подій 

довкілля, бажання бачити його кращим, зокрема висміюючи недоліки за 

допомогою вербалізації гумору, моделювання мовної гри” [172, с. 55]. 

У мові сучасної друкованої публіцистики спостерігаємо таке семантико-

стилістичне явище, як гра слів. Сучасний газетний текст стимулює появу нових 

прийомів гри зі словом. Наслідком такої гри стають “номінативні або 

комунікативні одиниці з особливо яскравою, часом завдяки своїй незвичності, 

новизні, формою. “Упакований” у таку форму зміст повідомлення не тільки 

вражає адресата, привертає його увагу, а й сприяє запам‟ятовуванню таких 

одиниць, а іноді й перетворенню їх на нові “крилаті” слова або вислови, що 

закріплюються в лексиконі мови” [149, с. 97]. 

Різнорівневі мовні одиниці привертають увагу лінгвістів. У сучасному 

мовознавстві здійснено спроби класифікувати різновиди мовної гри, встановити 

обсяг залучених до її реалізації мовних засобів та прийомів. Це праці О. 

Земської (монографія “Словотворення як діяльність”), Ж. Колоїз (“Тлумачно-

словотвірний словник оказіоналізмів”), Т. Космеди (“Мовна гра в парадигмі 

інтерпретативної лінгвістики. Граматика оцінки. Граматична ігрека (теоретичне 

осмислення дискурсивної практики”), А. Нелюби (“Лексико-словотвірні 

інновації”), Л. Ставицької (“Короткий словник жаргонної лексики української 

мови”) та ін.  

На шпальтах українських газет початку ХХІ ст. семантико-стилістичне 

явище гри слів спостерігаємо у випадках формально-смислового обігравання 
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компонентів слова 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, оскільки 

“гра” слів – це, умовно, “гра” морфем, структурних елементів слова, 

морфологічних категорій, синтаксичних одиниць тощо. 

У сучасних публіцистичних текстах сплеск мовної гри простежуємо в 

штучній реконструкції внутрішньої форми термінослова, що ґрунтується на 

співзвучності, подібності графічної або звукової форми слова словам-

паронімам, словам-омонімам тощо, напр.: “Мінська угода – це вже збірна назва, 

термін, який можна вносити у підручники не лише з політології, а й з 

політичної абсурдології” (В.З. №19, 16-22.02.2017); [Наталія Балюк, головний 

редактор тижневика “Високий Замок”]: “Якщо АТО пробуксовує, якщо наші 

силовики-керівники, яких останнім часом називають “слабовиками”, не дають 

собі ради, то, може, варто справді щось кардинально змінити?” (В.З. №80, 05-

11.06.2014); “Політична прем‟єра для прем‟єра” (Скриня). 

На фонетичному рівні відбувається підсилення емоційного впливу на 

споживача інформації за допомогою фонетичного обігравання відомих слів, 

словосполук: голодомор – холодомор, приватизація – прихватизація, бігборди – 

бігморди, резиденція – президенція, Тель-Авів – Теля-Львів, Венеційська комісія – 

Вінниційська комісія та ін., напр.: “Відставні депутати, які не встигли 

“прихватизувати” виділені їм квартири, мертвою хваткою в це казенне житло 

вхопилися. Ні ладаном, ні судами їх звідти не викуриш” (В.З. №34, 24-

30.03.2016). Такі оказіональні одиниці підсилюють авторську думку, надають їй 

не лише значущості та переконливості, а й незвичності, епатажності. 

Завдяки журналістській мовотворчості, креативності в газетному тексті 

фігурують певні цитати, відомі широкому загалу, поширені вислови, гасла, такі 
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як: Кримнаш, Трампнаш, чемодан-вокзал-Росія та ін., напр.: “Проект 

“Трампнаш” уже не актуальний. Наївні плани Кремля були розбиті 

американським ракетним ударом по сирійському аеродрому, на якому 

базуються літаки диктатора Асада – кривавого злочинця, близького союзника 

Росії” (В.З. №43, 13-19.04.2017); [Наталія Балюк, головний редактор тижневика 

“Високий Замок”]: “Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт 

заявив, що СБУ готова допомогти російській владі з розслідуванням теракту в 

метро Санкт-Петербурга. Якщо пану Тандіту так кортить допомагати 

спецслужбам ворога, то нехай їде до Петербурга і там надає свої професійні 

послуги. Як кажуть, чемодан-вокзал-Росія…” (В.З. №40, 06-12.04.2017). Такі 

яскраві, незвичні оказіональні одиниці є свідченням майстерності мовця у 

володінні виражальними засобами мови. 

Часто в текстовому матеріалі журналістська лінгвокреативність скерована 

на моделювання мовної гри з маніпуляцією графічними засобами, із залученням 

назв літер, графем та слів, похідних від них, зокрема й абревіатур та їхніх 

похідних. Тому простежуємо моделювання графічної гри як різновиду гри 

мовної, що супроводжується графічними видозмінами переосмислюваного 

компонента. Зазначене явище репрезентує насамперед ненормативне 

використання великої літери, що дає змогу привернути більше уваги до 

конкретного смислу, на якому автор робить акцент [172, с. 47-48].  

Виокремлюємо такі механізми реалізації графічної гри в газетних текстах 

суспільно-політичного спрямування [403, с. 4]:  

– уживання кількох великих літер поряд, напр.: ДоБРЕКСІТувалися; бідні 

радиКАЛи; реформаторська ІМПОРТенція; кого “заКАДРИть” Порошенко та 

ін, напр.: “Реформаторська ІМПОРТенція: можливості іноземних 

реформаторів в Україні закінчуються там, де починаються інтереси 

“недоторканних” (В.З. №127, 10-16.11.2016); 
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– підстановка малих літер між великими для виокремлення слова з метою 

актуалізації відповідного смислу, виділення однієї графеми в слові, оформлення 

жирним шрифтом або шрифтом іншого кольору, часто з вкрапленнями 

англійської графіки: НАгоРОДний фронт; парламентське РОЗЕНБЛ#Тство та 

ін. Такі одиниці активізують увагу читата, апелюють до його лінгвістичної 

компетенції, для прикладу: “НАгоРОДний фронт: кому Аваков подарував 400 

стволів” (У.п., 13.01.2017);  

– графічне виокремлення в складі слова власної назви – топоніма, імені, 

прізвища, назви партії, організації тощо, що забезпечує тісний взаємозв‟язок 

між об‟єктом позначення й тим поняттям, що позначається словом у цілому, 

напр.: “ТРАМПлін у невідоме: перемозі мільярдера-популіста на 

президентських виборах у США найбільше зраділи в путінській Росії… Чи не 

зарано?” (В.З. №127, 10-16.11.2016); “ОбНАДІЄний Рух: заявивши, що відчалює 

у вільне плавання, Надія Савченко приміряється, як до РУХівського берега 

пришвартуватися” (В.З. №139, 08-14.12.2016); “БатрахоМіХОмахія: на кону – 

не гарячі голови, а – Україна” (від Батрахоміомахія – давньогрецька пародійна 

поема про війну жаб і мишей) (В.З. №142, 14-20.12.2017); “УКРОПчик” на 

парламентських грядках не завадить” (В.З. №110, 04-10.10.2018); 

“ДисКРИМінація: кримські вкладники Приватбанку три роки в очікуванні” (Д.т. 

№5, 11-17.02.2017). Оформлення великими літерами компонента слова з 

домінантним семантико-стилістичним навантаження надає текстові емоційної 

насиченості й смислової виразності. 

Феномен мовної гри продукує порушення словотвірних норм, поєднання в 

одне ціле семантично або стилістично несумісних елементів. Серед способів 

графічної гри вагоме місце посідають пропуски, перестановки та додавання 

букв, зближення близьких за звучанням слів, що призводить до часткової зміни 

форми вихідного слова [412, с. 310], напр.: [Інна Пукіш-Юнко, журналіст 
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тижневика “Високий Замок”]: “Громадяни УРКАїни (урка – “карний злочинець, 

кримінальник”)! З такими електронними деклараціями кому – до психіатра, а 

кому – під антикорупційний трибунал” (В.З. №124, 03-09.11.2016). Такі 

лексичні одиниці з емоційно-експресивною виразністю забезпечують створення 

яскравих картин, образів, викликають відповідну емоційну реакцію споживачів 

інформації, оновлюють газетний текст. 

Як зазначають автори монографії “Динамічні процеси в сучасному 

українському лексиконі” Є. Карпіловська, Н. Клименко, Л. Кислюк, “мовна гра 

органічно вплітається в процеси сучасного українського, за влучним висловом 

І. Костецького, мовомислення, надає йому гнучкості, виразнасті й 

індивідуальності, доводить дедалі активнішу тенденцію “розкріпачення” 

української мови, творення широкого й багатого спектру її нових стильових, 

стилістичних і смакових регістрів” [149, с. 106]. 

Аналіз сучасних газетних текстів переконливо доводить, що сучасну 

українську літературну мову творить насамперед публіцистика. “Її можна 

вважати одним з тих потужних “тиглів”, у яких сьогодні “варять” новий 

літературний взірець української мови, нову взірцеву мовну норму, зокрема, 

лексичну та словотвірну” [149, с. 9]. 

 

Висновки до розділу 4 

Помітні мовотворчі процеси в газетній мові обумовлюють оновлення не 

лише газетного, а й національного лексикону. Цьому сприяють: нейтралізація 

лексичних і стилістичних обмежень, традиційних газетних стандартів, 

розширення меж нормативності, демократизація мовлення, посилення фактора 

особистості, прагнення до мовного новаторства тощо. 
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Для номінування нових суспільних реалій, процесів і явищ на шпальтах 

газет з‟явилася значна кількість інноваційної термінної лексики. 

Термінолексика як засіб увиразнення газетної мови стала основою для: 

– зародження та розповсюдження оказіональної лексики з метою свіжих, 

креативних найменувань, досягнення експресії, гумористичного ефекту, 

прогнозованого впливу на читача тощо; 

– моделювання мовної гри, іронії, сарказму, що актуалізують розлогу 

палітру відтінків значення термінолексем, проявляють широкий діапазон їхніх 

стилістичних, дериваційних можливостей. 
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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 уведення 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); 
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– 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 й 

шляхом змін у лексичному складі, і шляхом семантичних модифікацій. 

Видозміни семантики термінолексем зумовлює перенесення елементів 

наукового стилю в публіцистичний. Унаслідок використання в суспільно-

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. – 
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астрономічної, 5 од. – мовознавчої, 5 од. – термінолексики косметики та 

косметології, 5 од. – термінолексики аграрної сфери, 3 од. – термінолексики 

кравецької справи, одна 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.  
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Оновлення газетного лексикону обумовлене й помітними мовотворчими 

процесами. Під упливом екстра- й інтралінгвальних чинників з‟являються нові 

термінні одиниці для номінування тих чи інших конкретних предметів, 

суспільних процесів, явищ. 

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 

розлогу палітру відтінків значень термінолексем, проявляє широкий діапазон 

їхніх стилістичних, дериваційних можливостей. 

 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 не лише 

сучасного газетного тексту, а й національного лексикону.  
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За статданими Книжкової палати України (за джерелом ДУ.2018) 

 

 

Період 

Всього Українсько мовою 

 

Назва Загальний тираж, 

тис.примірників 

 

Назва 

 

Загальний тираж 

тис. примірників 

1992-1995 

 
7034 

100% 

8738032,5 

100% 

4204 

59,8% 

4691912,7 

53,7% 

1996-2004 7605 

100% 

477980,2 

100% 

3398 

44,7% 

135011,5 

28,2% 

2005-2009 7174 

100% 

680276,2 

100% 

2628 

36,6% 

95057 

14% 

2010-2013 8491 

100% 

1042323,5 

100% 

3194 

37,6 

123793,4 

11,9% 

2014-2016 

 

2017-2019 

4717 

100% 

3986 

100% 

 

572667,2 

100% 

154520,1 

100% 

1769 

37,5% 

1343 

30,1% 

51432,6 

9% 

38568,1 

6,6% 


