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Лексика активна і пасивна
Активна лексика:

▪ слова, які не мають

ознак застарілості: земля,

світло, вільний, білий,

п’ять, писати, завтра,

тут

▪ слова і терміни, що

широко

використовуються в

різних спеціальних

галузях науки, техніки,

культури: лексикологія,

теодоліт, інтеграл.

Пасивна лексика

слова, які вже (або ще) рідко вживаються

Неологізми –

слова (або окремі 

значення), що 

з'явились недавно

Застарілі слова – слова, що вийшли з 

ужитку

Загальномовні

екофорум,  ваучер, 

імпічмент,  спікер, 

копірайтер, 

акаунт

Архаїзми
витіснені іншими

синонімами назви

понять, що існують і в 

наш час: 

десниця (права

рука), перст (палець),

вия (шия), уста (губи),

ланіти (щоки), зріти (

бачити),

письмовець (письменн

ик)

Історизми
це слова або їх окремі

значення, що вийшли з

ужитку, оскільки зникли

реалії, які вони 

називали, і в сучасній

мові відсутні їх

синонімічні замінники: 

сагайдак, жупан, 

десятина, 

аршин, боярин, волость

Індивідуально-

авторські 

яблуневоцвітно, 

ясносоколово, 

бабусенція



Стилістична роль неологізмів

Загальномовні неологізми утворюються і вживаються насамперед 

в офіційно-діловому, науковому та публіцистичному стилях.

Авторські неологізми є належністю художнього стилю, а також

наближених до нього жанрів публіцистики.

Неологізми поділяють на дві групи: 

▪ неологізми, які стали термінами (сайт, сервер, файл, дефолт, 

електорат, провайдер). 

▪ неологізми – професіоналізми , жаргонізми: материнка (материнська 

плата),  комп, клава (клавіатура), хакнути, скрінити, глюк). Такі 

неологізми вживаються переважно в розмовно-побутовому стилі.



Стилістична роль застарілої 

лексики

Застаріла лексика - це лексика досить вузького

стилістичного призначення.

Основна сфера її застосування – мова художньої літератури.

Архаїчні синоніми виражають урочистість, пафос, іронію.

Вживаються застарілі слова і в інших стилях мови – зокрема

науковому стилі. Історизми, позначаючи специфічні реалії минулих

епох, не мають відповідників у сучасній нам лексиці, вони – єдиний

засіб точного і прямого називання відповідних історичних реалій.



Вправа1. Розподілити слова у 3 колонки: 

історизми, архаїзми, неологізми.

Флешка, мушкет, он-лайн, жупан, баталія,

спонсор, шопінг, смартфон, євробачення,

дайджест, ЗНО, перст, ремісник, осавул,

плахта, злато, депутат-мажоритарник,

амбасада, іміджмейкер.



Вправа 2. Доберіть до застарілих 

слів сучасні відповідники:

Корогва –

Перст –

Крам –

Уста –

Рать –

Стольний град –

Перо –

Ремісник –

Хорунжий –

• Прапор

• Палець

• Товар

• Губи

• Військо

• Столиця

• Ручка

• Майстер, робітник

• Прапороносець 



Цікаво знати:

❖ Трапляється, що деякі застарілі або маловживані 

слова повертаються з пасивної лексики в активну і 

відроджуються до нового життя: гривня, книгозбірня, 

довкілля, світлина, часопис, добродій.

❖Як неологізм слово існує доти, доки не стає

загальновживаним, властивим мовленню багатьох

людей. Так, відносно недавно неологізмами були

слова дискотека, приватизація, презентація,

фуршет тощо. Так само на початку 20 ст.

неологізмами вважалися слова автомобіль, телефон,

ліфт, футбол, чемпіон, тренер, прогрес.



Фото конспектів уроку присилати на електронну пошту 

irinanikolaevna1977@ukr.net
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