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Зміни в лексичному складі будь-якої мови – об’єктивні та неперервні. Однак в 

українській мові останніх десятиліть ці зміни стали надто відчутними. Вони полягають не 

лише у виникненні нових і відмиранні старих назв на позначення тих чи інших реалій, але 

й у семантичних зрушеннях та розмиванні стильових меж, в інтенсивному засвоєнні 

запозичень і поверненні забутих питомих одиниць, у постійному рухові слів між різними 

групами активної та пасивної лексики тощо. Причиною такого бурхливого розвою є не 

лише розширення сфери функціонування української мови як державної чи глобалізація – 

як це здебільшого в інших державах, але й постійні суспільно-політичні явища в самій 

Україні, що тягнуть за собою, крім потреби нових номінацій, зміну мовних смаків і 

мовних запитів українського суспільства, зростання мовної свідомості населення і як 

наслідок – сплески мовотворчості. Прикладом продуктивного мовного креативу українців 

стала і нова лексика т.зв. Майдану, яку обрала для свого дослідження Лідія Дорош.    

Це дослідження актуальне і важливе з кількох причин. По-перше, реєстрування 

нових слів і значень та фаховий аналіз їхнього статусу (належність до сфери мови чи 

мовлення) дає змогу оцінити стан функціонування української мови за конкретний 

часовий проміжок і вчасно відреагувати на зміни внесенням їх до загальномовних чи 

спеціальних словників. В Україні, на жаль, кодифікація нових мовних явищ відбувається 

із значним запізненням, тому роботи такого типу мають неоціненне прикладне значення 

(наприклад, з усіх неологізмів, які слушно представлені у рецензованій бакалаврській 

роботі як такі, що мають шанси увійти до активного словника української мови (с. 64-65), 

наразі в найновішому тлумачному словникові за 2016 р. маємо зафіксоване лише одне 

нове значення слова майдан). По-друге, як правильно зауважує Л.Дорош у «Вступі» до 

своєї роботи (с. 7), попри значну кількість робіт на тему «неологізми Майдану», 

«дослідники не публікували праць, у яких би системно аналізували нові слова з вище 

вказаного періоду і пояснювали причини та способи їх виникнення чи обґрунтовували 

перспективи подальшого входження/невходження цих слів до активного словникового 

складу української мови». Внаслідок цього не лише не було кодифіковано нові одиниці, 

які вже повноцінно живуть в узусі, але й відбулася певна підміна теоретичних понять: 

слова, які розглядали як неологізми, насправді мають зовсім інший лінгвістичний статус – 

це давно забуті оказіоналізми, які належать до сфери мовлення (про це теж справедливо 

зауважує Л.Дорош на с.8 та ін.). По-третє, актуальним в україністиці є також усталення 

понятійного апарату неології, оскільки в усіх україномовних працях з цієї галузі 

зауважуємо значну розбіжність підходів та термінів і надто вузьке трактування самого 

поняття неологізм (виняток хіба дисертація Данути Мазурик «Інноваційні процеси в 

лексиці сучасної української літературної мови (90-і роки ХХ ст.)» за 2002 р.). Тому не 

дивно, що Л.Дорош здебільшого спирається на теоретичні досягнення російської та 

чеської неологічної школи. 

Варто зауважити, що Л.Дорош не лише досить ретельно і творчо попрацювала з 

публіцистичною і лексикографічною джерельною базою (всього 10 позицій) та інтернет-

порталами (7 позицій), але й вдумливо проаналізувала теоретичні праці (25 позицій). 

Внаслідок цього вона абсолютно самостійно виробила власну методику й чіткі критерії 

добору та аналізу фактичного матеріалу і фахово систематизувала та визначила основні 

теоретичні поняття неології. 

Так, у першому – теоретичному – розділі роботи її авторка представила різні теорії 

визначення неологізму (денотативну, стилістичну, лексикографічну і под.), вказала на 



недоліки цих теорій і обґрунтувала правильність конкретно-історичної теорії Н.Котелової, 

яку взяла за основу свого бакалаврського дослідження. На підставі параметрів-

конкретизаторів Н.Котелової Л.Дорош визначила поняття неологізму, неолексеми, 

неосемеми й аплікувала їх на свій матеріал. Окрім того, студентка відмежувала поняття 

неологізму від інших понять неології (оказіоналізм, інновація і под.), вказавши на різницю 

і співвідношення між ними. У цьому ж розділі Л.Дорош подала класифікацію неологізмів, 

визначила причини їх виникнення (позамовні та внутрішньомовні) і вказала на роль 

словотвору для неологізації лексики. 

У другому – практичному – розділі авторка бакалаврського дослідження описала 

джерела, з якими вона працювала, пояснила послідовність роботи з вибраним матеріалом і 

детально проаналізувала нові слова та слова-основи. Аналіз полягав у встановленні 

семантичних та стилістичних значень кожного слова-основи за контекстами з видання 

«Газета по-українськи», його словотвірних особливостей, кількості вживань та 

потенційного розвитку як самостійного слова і як основи для творення нових дериватів.  

«Висновки» до роботи, як і «Вступ» до неї, чіткі та виважені, а подані у них 

результати дослідження відповідають меті й завданням, сформульованим у «Вступі». 

Цікаво, що загальний висновок роботи виявився не таким, якого можна було б очікувати 

при першому погляді на питання неологізмів Майдану. Так, Л.Дорош довела, що ці 

неологізми витворені в основному завдяки внутрішньомовним ресурсам, а не у зв’язку із 

зовнішніми впливами. Саме тому більшість з них є неосемемами з новими семантичними 

чи стилістичними значеннями, набутими внаслідок метафоризації, полісемії тощо. Окрім 

того, саме неосемеми є продуктивними як похідні основи для нових дериватів і творення 

розгалужених словотвірних гнізд. Це добре показують уміщені в «Додатках» до роботи 

схеми словотвірних можливостей вибраних неологізмів (с. 76 і далі).   

Окрім цих схем, у «Додатках» подано також графічні схеми кількості вживань 

неологізмів за кожний місяць і цінний, як на мене, «Малий словник неологізмів Майдану» 

із вказівками на семантичні та стилістичні значення нових слів, їхні граматичні 

особливості і приклади вживань. 

Попри те, що вся робота цікава, змістовна, добре структурована і доповнена 

різними таблицями, діаграмами та схемами, абсолютно позитивне враження псують 

непоодинокі технічні недогляди (злиття слів, не дописані закінчення і под.), а також 

незрозумілий принцип укладання списку літератури (не за алфавітом позиції 8, 15, 16). 

Крім того, мені здається, що цікаво було б усе таки глибше звернутися до питання 

традиції зацікавлення українськими мовознавцями новою лексикою, способами її 

витворення та лексикографічного опрацювання (наприклад, продуктивними були 20-і рр. 

ХХ ст.), а також детальніше проаналізувати сучасні праці з української неології, зокрема й 

ті, що стосуються безпосередньо лексики Майдану. Інакше про стан у цій галузі 

українського мовознавства читач змушений вірити на слово. Втім, це побажання на 

майбутнє. 

 

Вважаю, що бакалаврська робота Лідії Дорош «Неологізми в українській мові (від 

Євромайдану до сьогодення)» є глибоким самостійним дослідженням, яке повністю 

відповідає вимогам до робіт такого типу. Рекомендую цю роботу до захисту і пропоную 

оцінити її на ,,відмінно” (bakalářskou práci Lidiyi Dorosh Neologismy v ukrajinském jazyce 

(období Euromajdanu – současnost) doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm 

výborně). 

 

Прага, 24.08.2018       Тетяна Свердан 

(V Praze, 24.08.2018)      (Teťana Sverdan)  
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