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мовотворЧіСтЬ КорИСтУваЧів СоціаЛЬнИХ мЕрЕж

(на ПрИКЛаДі СоціаЛЬної мЕрЕжі ФЕЙСбУК)

Світлана воропай,
к.ф.н., доцент, СумДУ
Дар’я жидкова,
студентка 2 курсу, СумДУ, РК-41

В статті досліджуються групи оказіоналізмів, створені користувачами со-
ціальної мережі Фейсбук. Такі мовні одиниці, в основному об’єднані політичною 
тематикою, слугують для вираження певних авторських інтенцій, як-то: дати 
оцінку, висловити ставлення, з’ясувати роль і місце того чи іншого явища, події 
чи особи в житті країни. Структура новотворів включає компоненти, завдяки 
яким відбувається реалізація оцінності, емоційності чи експресії в мовленні. Та-
кими компонентом виступають різні словотворчі засоби та твірні основи, що 
впливають на словесне значення. 

Ключові слова: мовотворчість, оказіоналізм, неологізм, похідні, творчий по-
тенціал.

LINGUISTIC CREATIVITY OF SOCIAL NETWORK USERS
(bY EXAmPLE OF SOCIAL NETWORK FACEbOOK)
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In the article the group of occasionalisms created by users of social network 
Facebook are considered. Such linguistic units are mostly of political theme, and they 
serve to express certain author’s intentions, such as: to evaluate, to express attitudes, 
to clarify the role and place of a phenomenon, an event or a person in the country’s life. 
The structure of the new words includes the components that implement evaluation, 
emotion or expression in speech. These components might be the different derivation 
means and generating bases, affecting verbal meaning. 

Keywords: linguistic creativity, occasionalism, neologism, derivats, creative 
potential.

Творчий потенціал людини може виявлятися у будь-якій діяльності. І мова не 
є винятком. Користуючись створеним людством протягом тривалого періоду слов-
ником, мовці, в певних ситуаціях і з певних причин, намагаються поповнити його 
власними винаходами, проявляючи мовну творчість у різних вимірах мовної сис-
теми. Найбільше таких проявів спостерігається у художній літературі, рекламі, 
мас-медіа та інтернет-дискурсі. Чимало їх у дитячій та розмовній мові. 

Креативність як ментальний та культурний феномен довгий час була предме-
том міждисциплінарних досліджень, входячи до кола інтересів представників різ-
них дисциплін (психологія, соціокультурологія та антропологія). Креатив ність у 
мові не достатньо висвітлена. Тому це поняття можна вважати відносно новим у 
лінгвістичних розвідках.

Сьогодні вітчизняні та зарубіжні лінгвісти активно звертаються до різних ас-
пектів вивчення креативності у мові. Так питанню дефініції поняття «мовна 
креативність» та його специфіці приділяли увагу Д. Гайданка, л. ліпка, Г. Мо-
настирецька. лінгвокреативніть у літературі вивчали Р. Фаулер, Г. Кук, П. Сток-
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вел, П. Сімпсон та Дж. Холл, О. Ребрій, Г. Монастирецька. Побутове мовлення з 
його креативними виявами цікавило Р. Джонса, В. Батіа, Д. Крістал, Н. Норік, 
Дж. Мейбін, Дж. Свон, е. Померанц. Н. Белл. Функційні особливості мовотворчос-
ті знайшли відбиток у працях С. Швачко, І. Кобякової. лінгвокреативність також 
стала об’єктом соціолінгвістичних студій Р. Джонса, Р. Картера. 

Т. Космеда й О. Халіман досліджують проблеми мовної гри як вияву креатив-
ності мовної системи. л. Процак вивчає лінгвокреативний потенціал метафори, а 
Н. Струкова – лінгвокреативний аспект сучасного комп’ютерного сленгу. У полі 
зору дослідників – мовотворчість окремих письменників. Так, наприклад, лек-
сичні новотвори, лінгвостилістичний аналіз та типологія синтаксичних інновацій 
В. Стуса знайшли своє відображення у роботах Т. Берест, Т. Беценко, А. Загнітка.

Інтерес лінгвістів до вивчення питання мовотворчості (лінгвокреативності) зу-
мовлений різними причинами. Одна з них – погляд на мовотворчість як сприятли-
ве підґрунтя для оказіонального словотворення, а також – спроба з’ясувати яким 
чином і у яких контекстах найчастіше і найпотужніше реалізується лінгвокреа-
тивний потенціал мовців. 

Мова сучасних соціальних мереж знаходиться в центрі особливого інтересу 
лінгвістів, бо вона становить багатюще джерело для дослідження новітніх тенден-
цій у розвитку сучасної літературної мови. Постійне поповнення мови оказіональ-
ними утвореннями зумовлює стійкий інтерес науковців до їх вивчення як лінгво-
креативного феномену. Динамічність і змінність цього мовного прошарку надає 
можливості для їх ґрунтовного і різнобічного вивчення, що і зумовило актуаль-
ність роботи.

Метою дослідження є виділити семантичні групи індивідуально-авторських 
неолексем, які є результатом мовної творчості користувачів соціальної мережі 
Фейсбук, та проаналізувати структурні та функціональні особливості таких утво-
рень.

Погляд на мовотворчість (лінгвокреативність) під різними кутами зору спри-
чинило появу різних тлумачень цього поняття. В своїй роботі ми послуговуємося 
визначенням лінгвокреативості як можливості творчо переформатовувати існую-
чий мовний матеріал задля задоволення конкретної комунікативної мети. лінгво-
креативність мовців виявляється через певні засоби і прийоми, які  «культивують 
мисленєво-мовленєву свободу сучасних людей, збагачують їхні знання, розвива-
ють уподобання, розширюють наявні асоціації та сприяють загальній інтелектуа-
лізації суспільства [10, с. 28].

Серед ЗМІ вагоме місце займають соціальні медіа, специфіка яких полягає у 
поширенні інформації через соціальну взаємодію. Використовуючи Інтернет і веб-
технології соціальні медіа перетворюють монологи на соціальний діалог, що забез-
печує демократизацію знань та інформації. Новітні інтернет-медіа, на відміну від 
традиційних, характеризуються інтерактивністю, швидким обміном інформації, 
користувачі самі стають поширювачами контенту та новин. 

Соціальні мережі – нові віртуальні форми соціального спілкування – за остан-
ні десять років стали невід’ємною частиною сучасного життя і перетворилися на 
один із основних елементів інфраструктури засобів масової інформації.

Сучасне комп’ютеризоване суспільство використовує соціальні мережі як аль-
тернативу до традиційних засобів масової комунікації. Будь-які події в країні та 
світі, політичні, економічні, соціальні, активно обговорюються в соціальних ме-
режах. Їхнє призначення, як форми мовленнєвої комунікації, – повідомляти про 
події, явища суспільного життя та сприяти вираженню поглядів стосовно цих по-
дій, тобто давати оцінку суспільно-політичним процесам, діям та вчинкам їх учас-
ників,  позиціонувати себе, популяризувати шляхом інформування громадськості. 
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Соціальні мережі приваблюють в першу чергу можливістю вести публічний 

діалог, оперативно висловлювати свою думку, виражати власні погляди на події, 
ситуації, проблеми, створювати свій віртуальний імідж, розміщувати для обгово-
рення статті та публікації. 

Соціальні мережі – специфічні комунікативні платформи, які часто форму-
ють власні мовні норми, впливаючи на спілкування людей. Тому функціонуван-
ня мови у соціальних мережах має певні особливості. Ці особливості стосуються в 
першу чергу вибору мовних засобів для вираження тієї чи іншої інтенції мовця. як 
зазначалося, повідомлення в соціальних мережах не лише інформують, а й форму-
ють певне ставлення до предмету інформації, яке користувачі виражають у комен-
тарях до постів, або у власних матеріалах. Для вираження цього ставлення автори 
часто послуговуються експресивними мовними засобами – власно створеними мов-
ними конструкціями, які привертають увагу своєю нестандартністю, нетиповістю, 
оригінальною формою та влучним змістом. Такі елементи мовлення і є проявом 
індивідуальної авторської мовотворчості. Вони знаходять своє вираження в нео-
логізмах та оказіоналізмах, трансформованих фразеологізмах, неосемантизмах, 
каламбурах тощо.

Серед різноманітних експресивних мовних засобів особливе місце в «мові ме-
реж» належить індивідуальним авторським новотворам – оказіоналізмам. Оказі-
ональний словотвір стає потужним засобом словотворчості в мережах. Оказіона-
лізми – активно використовуваний засіб творення комічного ефекту, сатиричного 
зображення подій та ситуацій, вираження глузування, зневаги, презирства, нена-
висті. Дуже рідко новотвори слугують для вираження нейтральної  позиції або ж 
позитивного ставлення. 

Мовотворчість інтернет-користувачів відбувається у двох площинах: 1) творення 
нової синонімічної назви до вже існуючої; 2) творення нових назв для нових понять. У 
першому випадку новотвори-синоніми виникають на базі вже існуючих в мові лексем 
і мають семантичні або ж стилістичні відмінності. У другому – функція неологізмів 
також не тільки номінативна та когнітивна, а й емоційно-експресивна також.

Прояви лінгвокреативності комунікантів у соцмережах найчастіше торкають-
ся теми політики в Україні та за кордоном. Серед аналізованих лексичних оди-
ниць можна виокремити наступні лексико-семантичні групи:

політичні діячі: Миздобул, кацапутін, Юловище;
особи або групи осіб, що виражають ставлення до політичних партій чи діячів: 

медвепути, юлефани, юлефоби, кремлеботи, медведчукбот;
групи осіб об’єднані за партійною приналежністю: путіністи, правосекі, укропи;
установи, обєднання: хренштаб, недофракція; 
особи за родом діяльності: протипсіхи, миздобульці, піарчелядь, неотітушки, 

кремляді, бидлонардеп, партпахан, однотуровий, однотурівець, майданобанде-
рівка;  

особи за певною ознакою чи дією: зомбомавпи, недомавпи, Насслівайченки, 
Антімобілізчуки,  жидогрузинобандерівці, любодрузь, котобандерівці, кримнаші, 
єдоруси, голоруси, кримоватник, бандероалжирці, будобандерівці, донбасяни, євро-
гопники, чеченозомбі, укробандерівці, прем’єр-камікадзе, лінгвоінваліди;

назви явищ та абстрактних понять: зомбопрограми, мислевірус, руксолокшина, 
чепіногозавісімость, зомбопоп, ПУТріотизм, інфомотлох, квазідержава, єврооп-
тимізм, бюрократня, зомбі-апокаліпсис;

назви предметів: путинкарти, нанопласкогубці, євроовочі, дупад, СПИДо-
метр, борзометр, креативометр, нафто-газо-гроші, нафто-газо-золото-алмазо-
долари, путаник, бігморда, кретиноскоп;

назви процесів, дій: капіталізувати, кнопкодавити, наволонтерити, водохре-
щитися, лососєобєданіє, дедонбасизація, депутинізація, мифоложество, побогува-
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ти, ватовнушеніє, інтернетобструкція, подепутатствувати, поребрендингува-
ти, обезмандатування, референдець, Крим нашів, шустеризація;

локативи: Домбабве, Луганда, Лугандонія, Буховель, терорусстан, кацапстан, 
недоімперія, Даунбас, алкомайдан, мордокнижка, Путинград, Путлерстан, Бан-
дерстан, Гепадопінськ;

назви ознак: едальновидний, нерукопожатний;
назви станів: кримнаш-ейфорія, путАгонія;   
кількість: задохріна. 
Реалізація лінгвокреативного потенціалу мовців відбувається за допомогою мов-

них засобів, зокрема словотвірних. Структура оказіональних утворень обов’язково 
містить компонент, завдяки якому відбувається реалізація оцінності, емоційності 
чи експресії в мовленні. Таким компонентом виступають різні словотворчі засоби. 
Оцінна семантика неолексем створюється за рахунок семантики твірної основи чи 
слова, або ж ненормативним поєднанням твірних з певними афіксами.

Вибір мовних засобів вираження авторської інтенцій користувачів соцмереж 
обумовлений головним чином функціональними особливостями розміщених мате-
ріалів. як елементи медіатекстів оказіональні новотвори, окрім зазначених вище 
функцій (номінативної, когнітивної, експресивної, емотивної), виконують функ-
цію впливу, формуючи суспільну думку інтернет-користувачів, впливаючи на їхнє 
бачення певних реалій і ставлення до них.

Оказіоналізми належать до засобів вираження експресивності. Створення експре-
сії на ґрунті оказіональної деривації характеризується певним рисами. В мовознав-
чій літературі оказіональна деривація може розглядається і як номінативний і як ко-
мунікативний процес відповідно до її функціонального призначення [5, с. 4]. Однак, 
реалізація цих функцій виявляється не в однаковій мірі. Так, номінативна функція 
оказіоналізмів, порівняно із номінативною функцією загальновживаних слів, вияв-
ляється слабо. Її переважає функція експресивно-стилістична. експресивна функція 
«виявляється у вираженні адресантом суб’єктивного ставлення до певної ситуації та 
у бажанні викликати відповідні чуттєві реакції адресата, використовуючи форми з 
інтенсифікованою виразністю. які включають такі чинники психологічної мотива-
ції, як іронія, пародія, гумор, оцінка, гіперболізація» [6, с. 14]. 

Аналізовані структури відзначаються незвичністю та яскравістю, мають висо-
ку впливову силу. Усі вони носять розмовний характер, вступають в синонімічні 
відношення не тільки з узуальними структурами, а й між собою. Мовотворчість 
користувачів соціальних мереж впливає на стан сучасної мови, бо інтернет-неоло-
гізми активно вживаються, стають модними. 

В індивідуальній мовній практиці авторів матеріалів у соцмережах функціонують 
лексеми, що виходять за межі традиційних моделей українського словотвору. Слова, 
що не встигли набути кодифікації, активно використовуються в розмовній мові. 

Висновки. Оказіональні новотвори є сильними стилістичними засобами вираз-
ності, що активно використовуються в сучасних медіатекстах. експресивність та-
ких мовних одиниць забезпечується різними словотворчими засобами. Певна кіль-
кість новотворів створюється за моделями, що вже існують в мові. експресивність 
таких дериватів зумовлена в основному семантикою твірних основ. Інша категорія – 
оказіоналізми, утворені за нерегулярними словотворчими моделями. В таких утво-
реннях емоційно-оцінне навантаження виявляє словотворчий формант. В окремих  
випадках контекст і мовленнєва ситуація уточнюють значення неолексеми. Спіль-
ною рисою для всіх типів оказіональних утворень є те, що словотворчі засоби в їх 
структурі сприяють виконанню комунікативної функції неолексемами в медіатек-
стах. Детальне дослідження словотвірної структури та семантики таких дериватем 
створює ґрунт для подальших розвідок в сфері комунікативної деривації.
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У статті розглянуто та проаналізовано мовлення ведучих у програмі «На 
часі: ранок» ТРК «UA. Суми», запропоновано варіанти поліпшення мовленнєвої 
ситуації в ефірі.
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The article discusses and analyzes leading broadcast in the program «At the time : 
Morning» TRC «UA. Sumy» proposed options for improving the situation of speech in 
the air.
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