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ДИФЕРЕНЦІЙНІ ОЗНАКИ КНИЖНОЇ ЛЕКСИКИ 
(НА МАТЕРІАЛІ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ  

З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ) 
 
Ознаки книжної лексики визначаються на рівні особливостей 

лексичного значення, семантичного вмісту слова і зумовлюються певними 
словотворчими моделями. Тому диференціація лексики на стилістично 
нейтральну та книжну передбачає своєрідне словотворче оформлення. 
Формальними показниками віднесеності лексики до групи книжного, 
писемного мовлення виступають як іншомовні словотворчі афікси (анти-, 
дез-, екстра-, гіпер-, макро-, гідро-, інфра-, -лог, -ізація, -изм та ін.), так і 
питомо українські форманти (у словах типу багатоплановий, безвідносний, 
малозабезпечений, міжвідомчий, позаштатний, провладний, просвіта, 
самоорганізація, співвітчизник та ін.), останні з яких виявляються менш 
частотними у досліджуваних нами матеріалах [1; 2]. 

Активну стилістичну позицію займають слова (назви опредмечених 
дій та абстрактних понять, одиниці зі сфери наукових дефініцій, терміни) 
із суфіксами абстрактного, збірно-узагальнюючого значення (-ість,  
-ств(о), -цтв(о), ищ(е), -от(а), -анн(я), -енн(я), -тт(я), – що виділяють їх з-
поміж нейтральних загальномовних засобів атрибутивною чи 
предикативною ознакою. Віддієслівні іменники, переважно безафіксного 
творення (на зразок: вияв, обіг, опір, поділ, приріст, спад, тиск), що 
виникають за потреби опредмечення ознаки, дії, виділення їх 
самодостатньої сутності і приналежні до категорії книжної лексики, теж є 
досить часто фіксованими й свідчать про переважно іменниковий характер 
книжних стилів висловлювання. Як виразний стильовий засіб наукового 
мовлення виступають також форманти -ивн-, -тивн-, -ичн-, -ічн-, -альн-,  
-ельн, -ист- у прикметникових утвореннях, типу ефективний, 
естетичний, вирішальний, закупівельний, крупнистий. 

Цілком очевидно, що іменники та прикметники, розглянутих нами 
типів творення з формальними елементами виразно книжного забарвлення, 
притаманні мові необразній і належать переважно до лексики нехудожніх 
стилів (наукової, офіційно-ділової, публіцистичної). Це яскраво 
підтверджується текстовими зразками науково-навчального жанру мови 
зокрема: З метою недопущення можливих проявів… [2, с. 78]. 

Відзначимо активну роль словотворчого типу словоскладання в 
системі книжних стилів взагалі, адже «за підрахунками дослідників 
складні слова становлять десяту частину вживаних у літературно-книжних 
стилях» [4, с. 152]. 

Складні утворення, переважно прикметникового типу (воєнно-
промисловий комплекс, вугільно-металургійна база, колгоспно-радгоспне 
керівництво, машинно-тракторна станція, паливно-енергетичний баланс, 



регресивно-реакційні тенденції, торгівельно-споживча кооперація, а також 
інженер-технік, купівля-продаж, націонал-демократи, підприємець-
меценат тощо), досить часто фіксуються у досліджуваних нами текстах і 
стосуються характеристики певних явищ, реалій, понять із різних галузей 
знань, науки, виробництва, політики, ідеології, вони допомагають точніше 
передати їхні ознаки, специфіку тощо. На відміну від простих слів, складні 
слова, як правило, однозначні і характеризуються конкретністю, звужено 
деталізуючим значенням, чітко виявленою предметністю, прикметністю 
(найчастіше це назви і характеристики професій, підприємств, організацій, 
установ, партій, рухів, течій тощо). Закономірним виступає той факт, що 
одиниці, на зразок агрофізика, госпрозрахунок, Дніпрогес, 
капіталовкладення, партактив, радіомережа, раднаргосп, теж активно 
вживаються в досліджуваних текстах навчально-наукової літератури, 
оскільки, як відзначають дослідники, «творення нових слів через 
складання основ» – це «процес, що особливо активізувався у мові 
післяжовтневого періоду» [4, с. 153]. Ось типовий приклад насиченості 
науково-навчального тексту складними словами: …відбудова та 
реконструкція традиційних галузей (нафтова, побутова деревообробна) 
та розвитку нових (машинобудівна, приладобудівна, хімічна, 
електротехнічна) [2, с. 94]. 

Відзначимо особливу поширеність та насиченість мови підручників з 
історії України складноскороченими словами, абревіатурами (ОУН-М 
(Організація українських націоналістів, мельниківців), СелПУ (Селянська 
партія України) тощо. 

Отже, цілком закономірним та обґрунтованим виступає той факт, що 
лексика книжного мовлення становить стилетворчу базу, своєрідний 
стрижень аналізованих науково-навчальних текстів (підручників з історії 
України) і яскраво виділяється на тлі загальновживаних, стилістично 
нейтральних мовних засобів. Дериваційні особливості абстрактного, 
узагальнюючо-збірного значення, сухості, книжності проявляються на 
основі питомо українських засобів словотворення (само-, мало-, багато-, 
між-, -ання, -ття; безафіксні віддієслівні утворення тощо), складних 
утворень (словоскладання, абревіація), а також постають з виразною 
продуктивністю формантів іншомовного походження, які можуть 
слугувати окремим об’єктом наукового опису, виступаючи активним 
джерелом творення та поповнення арсеналу наукової термінології. 
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