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1. Опис та мета  дисципліни 

  Динамічні процеси, особливо інноваційні, у багатьох сучасних живих мовах та зростання інтересу лінгвістів до 

них слугували потужним стимулом для активного розвитку порівняно молодої науки, яка безпосередньо 

займається дослідженням нових одиниць, — неології.  

     Метою вивчення дисципліни є: простежити здобутки української неології, становлення її наукового апарату, 

з’ясувати сутність її основних понятійних одиниць, що диференціюються передовсім як загальномовні та 

індивідуально-авторські новотвори, окреслити перспективи розвитку молодої лінгвістичної царини; розмежувати 

основні поняття неології та описати структурно-семантичні особливості неологізмів кінця ХХІ століття.  

       Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 1) виявити та пояснити основні поняття 

неології; 2) визначити теоретичні засади розрізнень основних понять неології; 3) виявити проблеми розмежування 

неологізмів та оказіоналізмів; 4) простежити розмежування основних понять неології української мови. 

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння спеціальними компетентностями, сформованими при 

опануванні курсів «Сучасна українська літературна мова», «Стилістика української мови», «Українське 

термінознавство».  

     Міждисциплінарні зв’язки. Курс «Неологія ХХІ ст.» тісно пов'язаний з багатьма філологічними дисциплінами 

такими, як: мовознавство, лексикологія, функціональна стилістика, соціолінгвістика, словотворення. 

 

2. Результати навчання 

      У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:  

     Знання: - напрямів дослідження неології, провідних і зарубіжних вчених у цій галузі; -значення базових 

понять неології; - методів дослідження нової лексики; - історичних причин появи нової лексики; - сучасних 

словотворчих процесів та способів номінації; - принципів класифікації нової лексики; - історичних причин 

появи неологізмів; - еволюції індивідуально-авторської номінації в українській мові ХХІ ст.; - гіпотез про 

залежність активізації / спаду творення авторських лексичних новотворів у поезії ХХ ст. від інтра- й 

екстралінгвальних чинників; - періодизації індивідуально-авторської номінації в поезії ХХ-ХХІ ст.; - проблеми 

диференціації узуальних та оказіональних лексичних новотворів; - проблематики розмежування основних 

понять у неології, що відображає та дозволяє виявити національно-культурну специфіку сприйняття та 

інтерпретації дійсності останнього десятиріччя ХХ – початку ХХІ ст.  

    Уміння: - виявляти загальні тенденції в галузі індивідуально-авторської номінації в українському лексиконі 

ХХІ ст.; - оцінити внесок окремих поетів та представників різних літературних угруповань у розвиток словника 

російської поезії ХХІ ст.; - простежувати фіксацію авторських неологізмів у різних типах сучасних словників 

неологічної лексики; - здійснювати системний аналіз авторських неологізмів як репрезентантів 

індивідуальноавторської номінації та мовно-естетичних знаків, що є визначальними складниками лексикону 

ХХІ ст.; - характеризувати лексико-семантичні особливості назв осіб як репрезентантів найчисленнішої 

мікросистеми авторських лексичних новотворів; - виявляти найпродуктивніші у царині індивідуально-

авторської номінації поетів; - встановлювати приналежність неологізму до певної лексико-семантичної групи.  

 

 

 

3. Структура   дисципліни 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=336


Тема № 1. Сучасна неологія як об'єкт лінгвістичного опису 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція : 

1. Неологія як наука. Три значення неології. 

2.Основні поняття неології. 

3.Чинники розвитку словникового складу мови  

4.Головні тенденції та процеси у розвитку 

словникового складу української мови кінця ХХ — 

початку ХХІ століття. 

5.Глобалізація. Виявлення глобалізаціїї у лексико-

семантичній і словотвірній системах сучасної 

української мови.   

6. Актуальні проблеми неології. 

7.  Види неології як науки. 

1.Ладоня К. Неологізми в українській мові: 

сутність, визначення, принципи 

класифікації та функціонування.  

http://vestnik-

philology.mgu.od.ua/archive/v36/part_1/12.

pdf 

2.Стишов О.А.  Динаміка лексичного складу 

сучасної української мови. Лексикологія. 

Лексикографія.   Навчальний посібник. К., 

2019. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28117/

1/Styschov_posybnyk.pdf 

3. Колоїз Ж. В. Українська неологія: здобутки та 

перспективи / Ж. В. Колоїз // Наукові праці 

[Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили]. Сер. : Філологія. Мовознавство. - 2009. - Т. 105, 

Вип. 92. - С. 57-62.  

- : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2009_105_92_13.  

4.Колоїз Ж. В. До питання про диференціацію основних 

понять неології / Ж. В. Колоїз // Вiсник Запорізького ун-

ту: Філологічні науки. – Запоріжжя, 2002. – № 3. – С. 78-

83. 

 5. Колоїз Ж. В. Українська неологія: здобутки та 

перспективи / Ж. В. Колоїз // Наукові праці: 

Науковометодичний журнал. – Т. 105. – Вип. 92: 

Філологія. Мовознавство: [матеріали Всеукраїнської 

наукової конференції «Еволюційні тенденції в мові – 

ІІІ»] (Миколаїв, 15 травня 2009 р.) / М-во освіти і науки 

України; Чорноморський державний університет ім. 

Петра Могили. – Миколаїв: Видво ЧДУ ім. Петра 

Могили, 2009. – С. 56–61. 

  6.Кузь Г. Українська суспільно-політична неологія: 

Лексика. Фразеологія. Наукові записки ТНПУ. Серія: 

Мовознавство. – Вип. ІІ(24) 2014 

file:///E:/User/Downloads/NZTNPUmz_2014_2_28%20(3).p

df 

Семінарське заняття:  

1.Неологія як наука. Три значення неології. 

2.Основні поняття неології. 

3. Головні тенденції та процеси у розвитку 

словникового складу української мови кінця ХХ — 

початку ХХІ століття. 

3. Глобалізація як процес всесвітньої інтеграції та 

уніфікації. Виявлення глобалізації  у лексико-

семантичній і словотвірній системах сучасної 

української мови.   

4.  Українська неологія. Види неології.  

5.Аспекти поняття неології. Лінгвокультурологічний 

аспект неології (ідеї В. фон Гумбольдта як 

основоположника лінгвокультурології). 

6. Види неології як науки. 

 

1.Колоїз Ж. В. До питання про диференціацію основних 

понять неології / Ж. В. Колоїз // Вiсник Запорізького ун-

ту: Філологічні науки. – Запоріжжя, 2002. – № 3. – С. 78-

83. 

 2. Колоїз Ж. В. Українська неологія: здобутки та 

перспективи / Ж. В. Колоїз // Наукові праці: 

Науковометодичний журнал. – Т. 105. – Вип. 92: 

Філологія. Мовознавство: [матеріали Всеукраїнської 

наукової конференції «Еволюційні тенденції в мові – 

ІІІ»] (Миколаїв, 15 травня 2009 р.) / М-во освіти і науки 

України; Чорноморський державний університет ім. 

Петра Могили. – Миколаїв: Видво ЧДУ ім. Петра 

Могили, 2009. – С. 56–61. 

  3..Кузь Г. Українська суспільно-політична неологія: 

Лексика. Фразеологія. Наукові записки ТНПУ. Серія: 

Мовознавство. – Вип. ІІ(24) 2014 

file:///E:/User/Downloads/NZTNPUmz_2014_2_28%20(3

).pdf 

Завдання для самостійної роботи:  

1. Реферативне повідомлення:  

- Аналіз здобутків вітчизняної неології.   

- Неономінації в українській мові. 

 

1.Ладоня К. Неологізми в українській мові: 

сутність, визначення, принципи 

класифікації та функціонування.  

http://vestnik-

philology.mgu.od.ua/archive/v36/part_1/12.

pdf 

2.Колоїз Ж. В. До питання про диференціацію основних 

понять неології / Ж. В. Колоїз // Вiсник Запорізького ун-

ту: Філологічні науки. – Запоріжжя, 2002. – № 3. – С. 78-

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28117/1/Styschov_posybnyk.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28117/1/Styschov_posybnyk.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2009_105_92_13


83. 

 

 

 

Тема № 2. Лінгвістичний статус неологізму як одиниці лексико-семантичного мовного рівня. 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція : 

1. Неологізм як категорія історично змінна: 

мовний статус і мовний вік. Новизна як 

основна ознака неологізмів. Сучасна концепція 

нового слова.  

2. Лінгвістичні напрями вивчення новотворів. 

3.  Причини появи неологізмів.  

4. Класифікація неологізмів. Параметри-

конкретизатори нововведення. 

5. Типи класифікацій та функціонування  

неологізмів. 

6. Принципи, за якими здійснюються нові 

номінації. 

7. Модель функціонування  та адаптації 

неологізмів у мові. 

8.  Неологізм і оказіоналізм. Спроби визначення і 

розмежування понять. 

  

1.Ладоня К. Неологізми в українській мові: 

сутність, визначення, принципи 

класифікації та функціонування.  

http://vestnik-

philology.mgu.od.ua/archive/v36/part_1/12.

pdf 

2.Колоїз Ж. В. До питання про диференціацію основних 

понять неології / Ж. В. Колоїз // Вiсник Запорізького ун-

ту: Філологічні науки. – Запоріжжя, 2002. – № 3. – С. 78-

83. 

3.Колоїз Ж. В. Українська неологія: здобутки та 

перспективи / Ж. В. Колоїз // Наукові праці: 

Науковометодичний журнал. – Т. 105. – Вип. 92: 

Філологія. Мовознавство: [матеріали 

Всеукраїнської наукової конференції «Еволюційні 

тенденції в мові – ІІІ»] / 2009. – С. 56–61. 

 

Семінарське заняття: 

1. Неологізм як категорія історично змінна: 

мовний статус і мовний вік.  

2.Причини появи неологізмів. 

3.  Критерії виділення неологізмів. 

4. Чинники, які впливають на інтенсивність 

процесу освоєння неолексем. 

5. Типи неологізмів ( різні класифікації). 

6.Типи класифікацій та функціонування  

неологізмів. 

7.Модель функціонування  та адаптації неологізмів 

у мові. 

8.Принципи, за якими здійснюються нові номінації. 

9.Лексикографічний аспект опрацювання 

неологізмів.  

 

 

1.Ладоня К. Неологізми в українській мові: 

сутність, визначення, принципи 

класифікації та функціонування.  

http://vestnik-

philology.mgu.od.ua/archive/v36/part_1/12.

pdf 

2.Колоїз Ж. В. До питання про диференціацію основних 

понять неології / Ж. В. Колоїз // Вiсник Запорізького ун-

ту: Філологічні науки. – Запоріжжя, 2002. – № 3. – С. 78-

83. 

3.Колоїз Ж. В. Українська неологія: здобутки та 

перспективи / Ж. В. Колоїз // Наукові праці: 

Науковометодичний журнал. – Т. 105. – Вип. 92: 

Філологія. Мовознавство: [матеріали 

Всеукраїнської наукової конференції «Еволюційні 

тенденції в мові – ІІІ»] / М-во освіти і науки 

України; Чорноморський державний університет 

ім. Петра Могили. – Миколаїв: Видво ЧДУ ім. 

Петра Могили, 2009. – С. 56–61. 
1.  



Самостійна робота:  

Розкрити питання:  

1.Періодизація неологічних студій у вітчизняному 

мовознавстві ХХ- ХХІ 4т..  

2. Основні підходи у вивченні Неології 

(когнітивний,психолінгвістичний, комунікативний, 

соціолінгвістичний, дериваційний, стилістичний). 

3. Теоретичні питання Неології як науки. 

4.Етапи в історії неологічних студій ХХ- ХХІст. 

5. Перспективи подальших неологічних студій 

6. Вивчення лексичних інновацій в ЗМІ 

 

1.Ладоня К. Неологізми в українській мові: 

сутність, визначення, принципи 

класифікації та функціонування.  

http://vestnik-

philology.mgu.od.ua/archive/v36/part_1/12.

pdf 

2.Колоїз Ж. В. До питання про диференціацію основних 

понять неології / Ж. В. Колоїз // Вiсник Запорізького ун-

ту: Філологічні науки. – Запоріжжя, 2002. – № 3. – С. 78-

83. 

 

 

Тема № 3. Актуалізація як різновид інноваційних процесів в словниковому складі мови 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція : 

1. 1. Екстралінгвальні  та Інтралінгвальні чинники 

розвитку лексики у сучасних мовах. 

2. 2. Поняття Інноваційні процеси. Зміст поняття 

«інновація», «інноваційні процеси». 

3. 3.Актуалізація лексики як інноваційний процес. 

 4.Основні структурні різновиди актуалізованих 

лексичних одиниць.  

5. ЛТГ актуалізованих загальновживаних лексичних 

одиниць  

6.Термінологічна база науки Неологія. 

Різноаспектність термінології. 

    

 

1.Стишов О.А.  Динаміка лексичного складу 

сучасної української мови. Лексикологія. 

Лексикографія.   Навчальний посібник. К., 

2019. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28117/

1/Styschov_posybnyk.pdf 

2. Колоїз Ж. В. Українська неологія: здобутки та 

перспективи / Ж. В. Колоїз // Наукові праці 

[Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили]. Сер. : Філологія. Мовознавство. - 2009. - Т. 105, 

Вип. 92. - С. 57-62.  

- : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2009_105_92_13. 

3.Колоїз Ж. В. До питання про диференціацію основних 

понять неології / Ж. В. Колоїз // Вiсник Запорізького ун-

ту: Філологічні науки. – Запоріжжя, 2002. – № 3. – С. 78-

83. 

 4. Колоїз Ж. В. Українська неологія: здобутки та 

перспективи / Ж. В. Колоїз // Наукові праці: 

Науковометодичний журнал. – Т. 105. – Вип. 92: 

Філологія. Мовознавство: [матеріали Всеукраїнської 

наукової конференції «Еволюційні тенденції в мові – 

ІІІ»] (Миколаїв, 15 травня 2009 р.) / 2009. – С. 56–61. 

  6.Кузь Г. Українська суспільно-політична неологія: 

Лексика. Фразеологія. Наукові записки ТНПУ. Серія: 

Мовознавство. – Вип. ІІ(24) 2014 
file:///E:/User/Downloads/NZTNPUmz_2014_2_28%20(
3).pdf 

Семінарське заняття:  

1.Поняття Інноваційні процеси. 

2.Актуалізація лексики як інноваційний процес. 

 3.Основні структурні різновиди актуалізованих 

лексичних одиниць.  

4. ЛТГ актуалізованих загальновживаних лексичних 

одиниць  

 5.Поняття «інновація». Зміст поняття інновація. 

6.Проблема розмежування мовних інновацій 

(«неологізм» і «новоутворення») і мовленнєвих. 

Поняття «потенційні слова». 

7.Продуктивні моделі лексичних інновацій у 

сучасній українській мові: 

1.Колоїз Ж. В. Українська неологія: здобутки та 

перспективи / Ж. В. Колоїз // Наукові праці 

[Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили]. Сер. : Філологія. Мовознавство. - 2009. - Т. 105, 

Вип. 92. - С. 57-62.  

- : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2009_105_92_13.  

2.Колоїз Ж. В. До питання про диференціацію основних 

понять неології / Ж. В. Колоїз // Вiсник Запорізького ун-

ту: Філологічні науки. – Запоріжжя, 2002. – № 3. – С. 78-

83. 

 3. Колоїз Ж. В. Українська неологія: здобутки та 

перспективи / Ж. В. Колоїз // Наукові праці: 

Науковометодичний журнал. – Т. 105. – Вип. 92: 

Філологія. Мовознавство: С. 56–61. 

  4..Кузь Г. Українська суспільно-політична неологія: 

Лексика. Фразеологія. Наукові записки ТНПУ. Серія: 

Мовознавство. – Вип. ІІ(24) 2014 
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Тема № 4-5. Оказіоналізм як складне явище системного та асистемного характеру. 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція  : 

1. Поняття оказіоналізм, потенційне слово, 

індивідуально-авторське слово. Зміст поняття 

«оказіоналізм». 

2. Історія вивчення індивідуально-авторських 

новотворів. Дискусія про ненародні слова – 

позичені або створені, «ковані» (в українському 

мовознавстві).  

3. Критерії, що забезпечують належність слова до 

авторських неологізмів. 

4.  Неологічні словники. Класифікації.   

1.Стишов О.А.  Динаміка лексичного складу 

сучасної української мови. Лексикологія. 

Лексикографія.   Навчальний посібник. К., 

2019. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28117/

1/Styschov_posybnyk.pdf 

2. Колоїз Ж. В. Українська неологія: здобутки та 

перспективи / Ж. В. Колоїз // Наукові праці 

[Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили]. Сер. : Філологія. Мовознавство. - 2009. - Т. 105, 

Вип. 92. - С. 57-62.  

- : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2009_105_92_13. 

3.Колоїз Ж. В. До питання про диференціацію основних 

понять неології / Ж. В. Колоїз // Вiсник Запорізького ун-

ту: Філологічні науки. – Запоріжжя, 2002. – № 3. – С. 78-

83. 

 4. Колоїз Ж. В. Українська неологія: здобутки та 

перспективи / Ж. В. Колоїз // Наукові праці: 

Науковометодичний журнал. – Т. 105. – Вип. 92: 

Філологія. Мовознавство: [матеріали Всеукраїнської 

наукової конференції «Еволюційні тенденції в мові – 

ІІІ»] (Миколаїв, 15 травня 2009 р.) / 2009. – С. 56–61. 

 

Семінарське заняття: 

1.Періодизація еволюції індивідуальноавторської 

номінації.  

2.Частотність новотворів різної значеннєвої, 

морфологічної та словотвірної будови у кожний із 

досліджуваних періодів еволюції індивідуально-

авторської номінації;  

Інд 3. Індивідуально-авторські слова  та власне 

оказіональні слова.  

4. Способи окказионального і індивідуально-

авторського словотворення 

5.Оказіоналізми в художніх творах шістдесятників  

6 Оказіоналізми в художніх творах сучасних 

українських поетів  

 

1.Стишов О.А.  Динаміка лексичного складу 

сучасної української мови. Лексикологія. 

Лексикографія.   Навчальний посібник. К., 

2019. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28117/

1/Styschov_posybnyk.pdf 

2. Колоїз Ж. В. Українська неологія: здобутки та 

перспективи / Ж. В. Колоїз // Наукові праці 

[Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили]. Сер. : Філологія. Мовознавство. - 2009. - Т. 105, 

Вип. 92. - С. 57-62.  

- : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2009_105_92_13. 

3.Колоїз Ж. В. До питання про диференціацію основних 

понять неології / Ж. В. Колоїз // Вiсник Запорізького ун-

ту: Філологічні науки. – Запоріжжя, 2002. – № 3. – С. 78-

83. 

 4. Колоїз Ж. В. Українська неологія: здобутки та 

перспективи / Ж. В. Колоїз // Наукові праці: 

Науковометодичний журнал. – Т. 105. – Вип. 92: 

Філологія. Мовознавство: [матеріали Всеукраїнської 

наукової конференції «Еволюційні тенденції в мові – 

ІІІ»] (Миколаїв, 15 травня 2009 р.) / 2009. – С. 56–61. 

   

Завдання для самостійної роботи:  

1.Виписати 5 уривків із оказіоналізмами з поетичних 

творів українських авторів. 

2.Згрупуйте подані одиниці в дві колонки: у першу — 

загальномовні неологізми, а в другу — авторські.  

янукозавр, старт-ап, мискоборство, грумер, 

мідяногорлий, ростер, хештег, шансонник, 

життєсмерть, технотрилер, многолітувати, хоку, 

путлер, шевоман, хортинг, гранослов, чековласник, 

телемило, холтер, термобілизна, шейкер, хабармен, 

тофу, шовковенятко, скраб, радіодиктант, 

розбрататися, плацебо, мікромалорос, покроковий, 

часоїдство, оказіоналістика, глинолікування, 

сніженяточко, життєіснування, яблуневоцвітно.  

 

1.Стишов О.А.  Динаміка лексичного складу 

сучасної української мови. Лексикологія. 

Лексикографія.   Навчальний посібник. К., 

2019. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28117/

1/Styschov_posybnyk.pdf 

2. Колоїз Ж. В. Українська неологія: здобутки та 

перспективи / Ж. В. Колоїз // Наукові праці 

[Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили]. Сер. : Філологія. Мовознавство. - 2009. - Т. 105, 

Вип. 92. - С. 57-62.  

- : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2009_105_92_13. 

3.Колоїз Ж. В. До питання про диференціацію основних 

понять неології / Ж. В. Колоїз // Вiсник Запорізького ун-

ту: Філологічні науки. – Запоріжжя, 2002. – № 3. – С. 78-

83. 

 4. Колоїз Ж. В. Українська неологія: здобутки та 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28117/1/Styschov_posybnyk.pdf
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http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28117/1/Styschov_posybnyk.pdf
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перспективи / Ж. В. Колоїз // Наукові праці: 

Науковометодичний журнал. – Т. 105. – Вип. 92: 

Філологія. Мовознавство: [матеріали Всеукраїнської 

наукової конференції «Еволюційні тенденції в мові – 

ІІІ»] (Миколаїв, 15 травня 2009 р.) / 2009. – С. 56–61. 

 5.Ладоня К. Неологізми в українській мові: 

сутність, визначення, принципи 

класифікації та функціонування.  

http://vestnik-

philology.mgu.od.ua/archive/v36/part_1/12.

pdf 

  

 

 

Тема № 6. Основні різновиди індивідуально-авторських модифікацій 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція : 

1. Основні різновиди індивідуально-авторських 

модифікацій.  

2. Авторські неологізми як специфічні лексичні 

утворення. Чинники, що впливали на появу 

фонетично / афіксально модифікованих 

узуальних слів.  

3. Словотворчість як процес свідомого 

конструювання мовною особистістю 

номінативних одиниць за узуальними чи 

оказіональними дериваційними моделями.  

4. Диференціація оказіоналізмів на основі 

співвіднесеності оказіональних матеріальних 

репрезентантів з одиницями різних структурних 

рівнів мови.  

5. Основні різновиди індивідуально-авторських 

модифікацій узуальних лексем. 

 
1.Стишов О.А.  Динаміка лексичного складу 

сучасної української мови. Лексикологія. 

Лексикографія.   Навчальний посібник. К., 

2019. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28117/

1/Styschov_posybnyk.pdf 

2. Колоїз Ж. В. Українська неологія: здобутки та 

перспективи / Ж. В. Колоїз // Наукові праці 

[Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили]. Сер. : Філологія. Мовознавство. - 2009. - Т. 105, 

Вип. 92. - С. 57-62.  

- : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2009_105_92_13. 

3.Колоїз Ж. В. До питання про диференціацію основних 

понять неології / Ж. В. Колоїз // Вiсник Запорізького ун-

ту: Філологічні науки. – Запоріжжя, 2002. – № 3. – С. 78-

83. 

 4. Колоїз Ж. В. Українська неологія: здобутки та 

перспективи / Ж. В. Колоїз // Наукові праці: 

Науковометодичний журнал. – Т. 105. – Вип. 92: 

Філологія. Мовознавство: [матеріали Всеукраїнської 

наукової конференції «Еволюційні тенденції в мові – 

ІІІ»] (Миколаїв, 15 травня 2009 р.) / 2009. – С. 56–61. 

  6.Кузь Г. Українська суспільно-політична неологія: 

Лексика. Фразеологія. Наукові записки ТНПУ. Серія: 

Мовознавство. – Вип. ІІ(24) 2014 

file:///E:/User/Downloads/NZTNPUmz_2014_2_28%20(3).p

df 
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Семінарське заняття : 

1. . Індивідуально-авторські слова  та власне оказіональні 

слова. Які диференційні ознаки оказіоналізмів 

називають учені?  

2. Способи окказионального і індивідуально-

авторського словотворення 

3.Оказіоналізми в художніх творах шістдесятників  

4 Оказіоналізми в художніх творах сучасних 

українських поетів  

5. Оказіоналізми в художніх творах сучасних 

українських прозаїків  

6.  Оказіоналізми в дискурсі ЗМІ 

7.  Головні особливості словотворення  неолексем к. 

ХХ — початку ХХІ ст.. 

8. Дослідження семантичних змін у різних шарах 

лексики. 

9. Метафоризація як провідний процес у творенні 

неосемантів.  Нові утворення як результат 

метонімізації 

 

1.Стишов О.А.  Динаміка лексичного складу 

сучасної української мови. Лексикологія. 

Лексикографія.   Навчальний посібник. К., 

2019. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28117/

1/Styschov_posybnyk.pdf 

2. Колоїз Ж. В. Українська неологія: здобутки та 

перспективи / Ж. В. Колоїз // Наукові праці 

[Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили]. Сер. : Філологія. Мовознавство. - 2009. - Т. 105, 

Вип. 92. - С. 57-62.  

- : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2009_105_92_13. 

3.Колоїз Ж. В. До питання про диференціацію основних 

понять неології / Ж. В. Колоїз // Вiсник Запорізького ун-

ту: Філологічні науки. – Запоріжжя, 2002. – № 3. – С. 78-

83. 

 4. Колоїз Ж. В. Українська неологія: здобутки та 

перспективи / Ж. В. Колоїз // Наукові праці: 

Науковометодичний журнал. – Т. 105. – Вип. 92: 

Філологія. Мовознавство: [матеріали Всеукраїнської 

наукової конференції «Еволюційні тенденції в мові – 

ІІІ»] (Миколаїв, 15 травня 2009 р.) / 2009. – С. 56–61. 

  6.Кузь Г. Українська суспільно-політична неологія: 

Лексика. Фразеологія. Наукові записки ТНПУ. Серія: 

Мовознавство. – Вип. ІІ(24) 2014 

file:///E:/User/Downloads/NZTNP

Umz_2014_2_28%20(3).pdf 

1.  Самостійна робота: 

1.Із словника «Нові й актуалізовані слова та значення: 

словникові матеріали 2002–2010» (– К: Видавничий 

дім Дмитра Бураго, 2010. — 280 с.) виписати 30 слів, 

які набули нових значень. 

2.Підготувати повідомлення: . Оказіоналізми в 

гумористичних творах (П. Глазового, С. 

Крижанівського, Степана Олійника, Є. Дудара та ін.) 

2.  

1.Колоїз Ж. В. Українська неологія: здобутки та 

перспективи / Ж. В. Колоїз // Наукові праці 

[Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили]. Сер. : Філологія. Мовознавство. - 2009. - Т. 105, 

Вип. 92. - С. 57-62.  

- : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2009_105_92_13 
2.Стишов О.А.  Динаміка лексичного складу 

сучасної української мови. Лексикологія. 

Лексикографія.   Навчальний посібник. К., 

2019. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28117/

1/Styschov_posybnyk.pdf 

3.Ладоня К. Неологізми в українській мові: 

сутність, визначення, принципи 

класифікації та функціонування.  

http://vestnik-

philology.mgu.od.ua/archive/v36/part_1/12.

pdf 
 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28117/1/Styschov_posybnyk.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28117/1/Styschov_posybnyk.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2009_105_92_13
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2009_105_92_13
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28117/1/Styschov_posybnyk.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28117/1/Styschov_posybnyk.pdf


Тема № 7-8. ЛГР актуалізованих загальновживаних лексичних одиниць. Словотворення 

іменникових  та прикметникових неологізмів 

 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція : 

1.Українська лінгвоекологія. Явище актуалізації. 

2.Тематичні групи  актуалізованої лексики й 

термінології. 

3.Лексико-тематичні групи актуалізованих одиниць.   

 4.Словотворення іменникових неологізмів.  

5.Шляхи творення іменникових композитів.  

6.Деривація прикметникових неолексем.  

7.Словотворення дієслівних інновацій.     

8.Прислівникові новотвори. 

9.Дослідження семантичних змін у різних шарах 

лексики.  

10.Метафоризація як провідний процес у творенні 

неосемантів.  

11.Нові утворення як результат метонімізації. 

 

 

1.Стишов О.А.  Динаміка лексичного складу 

сучасної української мови. Лексикологія. 

Лексикографія.   Навчальний посібник. К., 

2019. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28117/

1/Styschov_posybnyk.pdf 

2. Колоїз Ж. В. Українська неологія: здобутки та 

перспективи / Ж. В. Колоїз // Наукові праці 

[Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили]. Сер. : Філологія. Мовознавство. - 2009. - Т. 105, 

Вип. 92. - С. 57-62.  

- : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2009_105_92_13. 

3.Колоїз Ж. В. До питання про диференціацію основних 

понять неології / Ж. В. Колоїз // Вiсник Запорізького ун-

ту: Філологічні науки. – Запоріжжя, 2002. – № 3. – С. 78-

83. 

 4. Колоїз Ж. В. Українська неологія: здобутки та 

перспективи / Ж. В. Колоїз // Наукові праці: 

Науковометодичний журнал. – Т. 105. – Вип. 92: 

Філологія. Мовознавство: [матеріали Всеукраїнської 

наукової конференції «Еволюційні тенденції в мові – 

ІІІ»] (Миколаїв, 15 травня 2009 р.) / 2009. – С. 56–61. 

  6.Кузь Г. Українська суспільно-політична неологія: 

Лексика. Фразеологія. Наукові записки ТНПУ. Серія: 

Мовознавство. – Вип. ІІ(24) 2014 

file:///E:/User/Downloads/NZTNPUmz_2014_2_28%2

0(3).pdf 

5.Ладоня К. Неологізми в українській мові: 

сутність, визначення, принципи 

класифікації та функціонування.  

http://vestnik-

philology.mgu.od.ua/archive/v36/part_1/12.

pdf 

 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28117/1/Styschov_posybnyk.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28117/1/Styschov_posybnyk.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2009_105_92_13
file:///E:/User/Downloads/NZTNPUmz_2014_2_28%20(3).pdf
file:///E:/User/Downloads/NZTNPUmz_2014_2_28%20(3).pdf


Семінарське заняття : 

1.Способи словотвору іменникових новотворів. 

2.Словотворення прикметникових інновацій. 

3.Деривація  дієслівних інновацій.     

 4.Прислівникові новотвори. 

5.Дослідження семантичних змін у різних шарах 

лексики.  

6. Метафоризація як провідний процес у творенні 

неосемантів.  

7.Нові утворення як результат метонімізації. 

 

1.Баранник Д. Х. Народнорозмовний складник лексичної 

та фразеологічної систем національної мови (на захист 

розмовного стилю) // Мовознавство. — 2008. — № 4–5. — 

С. 18–31. 

2.Єрмоленко С. Говіркове багатоголосся сучасної 

української прози // Українознавство. — 2008. — Число 

1. — С. 198–205.  

3.Журавлев В. К. Внешние и внутренние факторы 

языковой эволюции. — М.: Наука, 1982. — 328 с.  

4.Коваленко Б. О. Стилістично знижена лексика в мові 

сучасної української публіцистики / Б. О. Коваленко. — 

Кам’янець-Подільський, 2009. — 182 с.  

5.Косяк Н. Стилістично маркована лексика: арго, жаргон, 

сленг, суржик, варваризми, екзотизми, пуризми. Їх роль і 

місце у мовленні / Н. Косяк // Українська мова та 

література. — 2011. — № 41– 42. — С. 10–15.  

6.Лесюк М. Розмовно-маргінальна лексика української 

мови та її лексикографічне опрацювання / М. Лесюк // 

Мовознавство. — 2007. — № 6. — С. 12–20 

7. Стишов О.А.  Динаміка лексичного 

складу сучасної української мови. 

Лексикологія. Лексикографія.   Навчальний 

посібник. К., 2019. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28117/1/Styschov

_posybnyk.pdf 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28117/1/Styschov_posybnyk.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28117/1/Styschov_posybnyk.pdf


Тема № 9-10. ВНУТРІШНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ  

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція: 

Т1.1.Активізація творення і функціонування 

некодифікованих розмовних одиниць  

2.Основні джерела поповнення нової розмовної лексики 

у кінці ХХ — на початку ХХІ ст. 

 3.Творення і функціонування некодифікованих 

розмовних одиниць. 

4. Тематичні й семантичні групи, що об’єднують нові 

розмовні одиниці.   

5. . Основні джерела поповнення нової розмовної 

лексики у кінці ХХ — на початку ХХІ ст. 

1.Баранник Д. Х. Народнорозмовний складник лексичної 

та фразеологічної систем національної мови (на захист 

розмовного стилю) // Мовознавство. — 2008. — № 4–5. — 

С. 18–31. 

2.Єрмоленко С. Говіркове багатоголосся сучасної 

української прози // Українознавство. — 2008. — Число 

1. — С. 198–205.  

3.Журавлев В. К. Внешние и внутренние факторы 

языковой эволюции. — М.: Наука, 1982. — 328 с.  

4.Коваленко Б. О. Стилістично знижена лексика в мові 

сучасної української публіцистики / Б. О. Коваленко. — 

Кам’янець-Подільський, 2009. — 182 с.  

5.Косяк Н. Стилістично маркована лексика: арго, жаргон, 

сленг, суржик, варваризми, екзотизми, пуризми. Їх роль і 

місце у мовленні / Н. Косяк // Українська мова та 

література. — 2011. — № 41– 42. — С. 10–15.  

6.Лесюк М. Розмовно-маргінальна лексика української 

мови та її лексикографічне опрацювання / М. Лесюк // 

Мовознавство. — 2007. — № 6. — С. 12–20 

 

Семінарське заняття: 

1. 1.Основні джерела поповнення нової розмовної 

лексики у кінці ХХ — на початку ХХІ ст. 

 2.Творення і функціонування некодифікованих 

розмовних одиниць. 

3.Тематичні й семантичні групи, що об’єднують нові 

розмовні одиниці.   

4. Найголовніші інтралінгвальні чинники, що 

сприяють активному входженню нових іншомовних 

слів у сучасну українську мову  

5.Шляхи засвоєння нових іншомовних слів в сучасній 

українській мові? 

6.Тенденція в сучасній українській мові щодо 

вживання екзотизмів і варваризмів 

 

1.Баранник Д. Х. Народнорозмовний складник лексичної 

та фразеологічної систем національної мови (на захист 

розмовного стилю) // Мовознавство. — 2008. — № 4–5. — 

С. 18–31. 

2.Єрмоленко С. Говіркове багатоголосся сучасної 

української прози // Українознавство. — 2008. — Число 

1. — С. 198–205.  

3.Журавлев В. К. Внешние и внутренние факторы 

языковой эволюции. — М.: Наука, 1982. — 328 с.  

4.Коваленко Б. О. Стилістично знижена лексика в мові 

сучасної української публіцистики / Б. О. Коваленко. — 

Кам’янець-Подільський, 2009. — 182 с.  

5.Косяк Н. Стилістично маркована лексика: арго, жаргон, 

сленг, суржик, варваризми, екзотизми, пуризми. Їх роль і 

місце у мовленні / Н. Косяк // Українська мова та 

література. — 2011. — № 41– 42. — С. 10–15.  

6.Лесюк М. Розмовно-маргінальна лексика української 

мови та її лексикографічне опрацювання / М. Лесюк // 

Мовознавство. — 2007. — № 6. — С. 12–20 

 



4. Політика курсу 

     Політика щодо відвідування навчальних занять 

     Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в 

ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарських заняттях. Студент, який з поважних 

причин, підтверджених документально, не мав був відсутній на семінарському занятті, має право на 

відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому 

право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення 

заняття 0 балів.Студенти,якінавчаютьсязаіндивідуальнимграфіком,маютьвповномуобсязівиконати додаткові 

індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на 

модульнійконтрольнійроботієобов’язковою.Увипадкувідсутностістудентанапроміжному контролі з поважної 

причини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної 

контрольноїроботи. 

 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу академічної 

доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях є підставою для виставлення 

негативної оцінки. Списування студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для 

дострокового припинення її складання та виставлення негативної оцінки. 

 

5. Проміжнийконтроль 

Форма проміжного контролю 

Модульна контрольна робота містить теоретичні  питання та перелік практичних  завдань різних рівнів 

складності. 

Зразок модульної контрольної роботи 

 

1.Розкрити питання:  

1.Екстралінгвальні  та Інтралінгвальні чинники розвитку лексики у сучасних мовах    

2.Охарактеризуйте, підкріплюючи конкретними прикладами, основні тенденції впливу на зміни словникового 

складу української мови в кінці ХХ — на початку ХХІ століття.  

3.Які етапи у вивченні неологізмів виділяють?  

 4.Кого з відомих українських і зарубіжних неологів Ви можете назвати?  

5. Які головні причини виникнення неологізмів? 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за традиційною 

шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

51-100 зараховано 

1-50 не зараховано 

Схема розподілу балів 

 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – середньозважений бал 

оцінок за відповіді на семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних завдань, який переводиться 

у 100- 

бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами виконання 

модульної контрольної 

роботи 

Мінімальний 

пороговий рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний 

контроль) 

Підсумковаоцінкавиставляєтьсязарезультатамипоточноготапроміжногоконтролю.Підчас поточного контролю 

оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів 

за поточний контроль відбувається відповіднодо 

«ПоложенняпропорядокоцінюваннярівнянавчальнихдосягненьстудентіввумовахЄКТСвІДГУ». 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, 

самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, 

вільно послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або оригінальним 

способом, наводить аргументи на підтвердження власних 

думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


 

 

4 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано 

його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом, 

послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі 

неістотні неточності та незначні помилки. 

 

 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює 

його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтуваннятааргументації,некористуєтьсянеобхідноюлітературою,допускаєістотні 

неточності та помилки. 

 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом у достатньому обсязі, проте 

фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

 

1 бал 

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми та курсу, 

володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні 

помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його 

висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Анотування наукових статей 5 

Доповідь 5 

Робота з усними джерелами 5 

    

    Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння студента стисло визначати ключові позиції, які 

викладені автором у статті. Критеріями оцінювання роботи з усними 

джереламиєздатністьстудентазбиратиджерельнуінформаціютакритичноїїопрацьовувати. Оцінювання доповіді 

здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність 

дослідження,виконанняпоставленихавторомзавдань,здатністьздійснюватиузагальненняна основі опрацювання 

теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні цитування й посилань наджерела. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Теоретичні і практичні завдання (1-16 питання) – І 

рівень 

1 бал за вірну відповідь = 16 балів 

Теоретичні і практичні завдання (17-18 питання) – 

ІІ рівень 

1 бал за вірне зіставлення = 8 балів 

Теоретичні і практичні і завдання (19-20 питання) 

– ІІІ рівень 

3 бали за вірну відповідь = 6 бали 

Усього 30 балів 

 

 

Викладач   Топчий Л.М. 
(підпис) (ПІБ) 
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