
СКЛАД УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ ЗІ СТИЛІСТИЧНОГО ПОГЛЯДУ 

       

Уживана в мові лексика у стилістично-функціональному плані поділяється на 

стилістичні групи. Виділяється стилістично нейтральна (загальновживана, 

міжстильова) лексика і обмежена певними сферами вживання та стилями 

(стилістично забарвлена). 

 

    Стилістично нейтральна (міжстильова) лексика - загальновживана 

лексика, що не пов'язана з певними функціональними різновидами мови і не 

має експресивного забарвлення. Вона охоплює слова, якими послуговуються 

всі, хто володіє мовою. Чіткої межі між стилістично нейтральною і стилістично 

забарвленою немає. Деякі багатозначні слова в одних значеннях можуть бути 

нейтральними (вода - безбарвна рідина), а в інших - закріпленими за певним 

стилем (у книжці багато води). 

 

   Лексику, закріплену за певними функціональними стилями, поділяють  

на розмовну, експресивно забарвлену та книжну, в якій розрізняють такі групи: 

суспільно-політична, виробничо-професійна, науково-термінологічна, 

офіційно-ділова. 

   Розмовна лексика - це слова, якими послуговуються мовці в щоденному 

неофіційному спілкуванні. До таких належать слова з виразними експресивно-

оцінними позитивними і негативними значеннями (базіка, вайло, чимчикувати) 

та розмовні варіанти лексичних одиниць, що мають інші літературно-

нормативні відповідники. 

    Розмовна лексика має типові словотвірні ознаки: суфікси -ій, -уга, -юка, -ака 

в назвах осіб (мамій, тюхтій, хапуга, злюка, писака, читака), префікс попо- 

(попобігати, попозаглядати). Вона об'єднує слова, що входять до 

загальномовного словника, не порушуючи літературної норми: бос, велик, 

відик, завучка, нулівка, телик. 

    Розмовну лексику використовують у художніх творах як засіб відтворення 

особливостей живого мовлення та характеристики героїв. 

 

Експресивно забарвлена лексика - це слова, що містять у своєму значенні 

компонент оцінювання, виражають почуття, позитивне чи негативне 

сприймання дійсності: тяжко, гніватися, теревенити, матінка. 

 

За способом вираження емоційності, образності експресивно забарвлена 

лексика поділяється на такі групи: 

 

1) органічно емоційні слова - такі, що містять емоційне забарвлення у своєму 

лексичному значенні. Вони здебільшого називають психічні, внутрішні стани, 



характер, переживання, емоційні кваліфікації дій людини (любов, радість, 

здоров 'я, сум, гнів, щирий, веселий, тяжко, радіти, базікати); 

2) слова, емоційність яких досягається за допомоги суфіксів зі значенням 

пестливості, здрібнілості, згрубілості: -к-, -ик-, -OK-, -очок-, -оньк-,-еньк-,-

есеньк-,-ісіньк-, -ищ(е), -езн(ий): татко, шнурок, лебідонька, чорнявенький, 

малесенький, землище, старезний. 

Книжна лексика - це слова, що вирізняються вузькою сферою вжитку та 

вносять у спілкування відтінок офіційності, науковості, урочистості. У 

словниках біля цих слів є позначення "кн." (книжне). 

 

Серед книжної лексики вирізняють суспільно-політичну лексику, що охоплює 

слова, пов'язані з політичним, громадським життям суспільства: народ, партія, 

інтелігенція, держава, мир, війна, сесія, страйк, Верховна Рада, політика, 

пікетування, свобода, декларація, суверенітет, парламент, народний депутат, 

демократизація, економіка, преса, Хартія прав людини, поступ, збройні сили. 

Суспільно-політична лексика постійно поповнюється новими словами, що 

позначають поняття, пов'язані з суспільним та економічним будівництвом у 

державі. 

 

Кількісно велику групу слів охоплює виробничо-професійна лексика - це слова 

на позначення виробничих процесів, знарядь і матеріалів праці, приміщень, 

характерних для різних професій і спеціальностей: боронування, косовиця, 

плуг, хімічні добрива (для сільського господарства), вугілля, штрек, лебідка, 

трос, вагонетка (для шахтарів), школа, гімназія, урок, учитель, кабінет, 

абітурієнт, студент, професор (для педагогів). 

 

    АКТИВНА І ПАСИВНА ЛЕКСИКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Лексика сучасної української мови з погляду її вживання у мовленнєвій 

діяльності переділяється на активну і пасивну. 

 

Активна лексика - основна з погляду вживаності частина лексики, що вільно і 

постійно функціонує в різних сферах суспільного життя. До неї насамперед 

належать загальновживані слова, а також окремі терміни, професіоналізми, 

неологізми, наявні у повсякденному спілкуванні. 

 

Пасивна лексика - це частина лексики, що мало або зовсім не вживається у 

повсякденному спілкуванні, але зрозуміла носіям певної мови. 

 

До пасивної лексики належать історизми, архаїзми, неологізми, 

професіоналізми, жаргонізми, арготизми. 

 



Історизми - це слова, що вийшли з активного вжитку разом з позначуваними 

ними реаліями. Вони не мають у сучасній українській мові синонімічних 

замінників. Це назви понять матеріальної культури (одягу - плахта, каптан, 

окупай, очіпок; знарядь праці - рало, ціп, серп; старовинної зброї-лук, спис, 

щит; грошей - золотий); соціально-політичної сфери (раб, плебей, боярин, 

соцький, волость, панщина), професій (ремісник, купець, кожум яка, зброяр, 

човняр, водонос), звичаїв і обрядів (досвітки, колодій), назви колишніх міст, 

поселень (Царгород, Тмуторокань, Кідекша). 

 

Архаїзми - це витіснені іншими синонімами назви понять, що зберігаються і 

нині. Наприклад: піїт - поет, студій - студент, зелей-ник-лікар, глагол - слово, 

благоденствіє - достаток, злато-золото, зримий - видимий, рече - каже. Отже, 

поряд з архаїзмом завжди є синонім - звичайне сучасне слово. Архаїзми 

використовуються в сучасній мові тільки з певними стилістичними 

настановами - для створення історичного мовного колориту. 

 

До пасивної лексики належать і неологізми - нові слова, створені для 

позначення нового, раніше невідомого поняття. Вони з'являються постійно, 

повсякчас. Це зумовлено потребами сучасної світової цивілізації: 

роздержавлення, доленосний. Ці слова зберігають статус неологізмів до того 

часу, поки вони не стають загальновживаними. Значна кількість сучасних 

нормативних слів вперше була зафіксована в кінці XIX - початку XX ст.: 

винахідник, дослідник, читач, гуморист, україніст, авторка, лікарка, 

письменниця, властивість, незалежність, націоналізація, демократизація, 

європеїзація. 

 

Крім загальномовних, виділяють індивідуально-авторські неологізми: 

незриданні сльози, яблуневоцвітно, весніти (П. Тичина); село-затори міста, 

місто замайданилось (Остап Вишня); розхмарене чоло, світозорий воїн (М. 

Рильський). 

 

Домашнє завдання:  

- опрацювати теоретичний матеріал; 

- с.166-167 виконати тестові завдання (за підручником); 

- с. 170-172 виконати тестові завдання (за підручником). 


