Лексикологія – розділ мовознавчої науки, що вивчає словниковий склад мови, або
лексику.
Лексика – сукупність слів певної мови.
Лексичне значення слова – те, що слово означає. Кожне повнозначне слово може
мати одне або кілька лексичних значень. Лексичне значення слів пояснено в
тлумачних словниках.
Групи слів за значенням, походженням, уживанням та емоційним забарвленням
Групи слів
Однозначні слова

За значенням

Багатозначні
слова

Омоніми
Пароніми

Синоніми

За вживанням

За
походженням

Антоніми
Власне
українська
лексика
Запозичена
лексика
Загальновживані
слова
Професійні слова

Значення

Приклади

Мають одне лексичне значення
азот, пенал, префікс
Мають
декілька
лексичних
значень. солодкий, урок,
Багатозначні слова можуть уживатися в земля
прямому та переносному значеннях.
Пряме –
значення.

основне,

головне,

первинне
гострий меч, крила
чайки, мріє дівчина

Переносне – вторинне, виникло шляхом
перенесення назви з одного явища дійсності
на інше за подібністю їхніх ознак
Слова, однакові за звучанням, але різні за
значенням
Слова, подібні за звучанням, але різні за
значенням

гострий погляд,
крила пісні, мріє гай
байка – тканина
байка – жанр твору
адрес – адреса
ефектнийефективний
Слова, різні за звучанням і написанням, але метелиця,
близькі або однакові за значенням
хуртовина,
завірюха, заметіль,
хуга, віхола, пороша
Слова з протилежним лексичним значенням
Теплий – холодний,
правда – брехня
Слова, що вживаються лише в українській мові людина, мрія,
кмітливий
Слова, що ввійшли до української мови з інших історія, театр,
мов (іншомовного походження)
футбол
Активно вживають усі носії мови

батько, хліб, думати

Використовують люди певних професій.

клітина, кінцівка
(біологи)

Окрема група професійних слів – терміни –
слова, що мають чітко окреслене значення й звук, підмет,
поняття з різних галузей науки, техніки, іменник, напруга,
мистецтва
кислота, реакція,
палуба, верстка

Діалектні слова
Неологізми

Уживають жителі певної місцевості
Нові слова, що виникають у мові

За емоційним
забарвленням

Застарілі
слова

У художній літературі існують авторські
неологізми, які творить сам письменник
Історизми
Архаїзми

Слова, що вийшли з активного вжитку через
зникнення понять, які вони називали
Слова, які витіснилися з активного вжитку
іншими словами

Нейтральна
лексика

Слова, які використовують усі носії мови в
повсякденному житті

Емоційно
забарвлена
лексика

Слова, які у своєму значення мають позитивну
або негативну емоційність і слугують для
вираження почуттів (радість, горе, любов,
ніжність тощо)

ґазда (господар)
Ватра (багаття)
айпад, омбудсмен
Не дивися так
привітно,
яблуневоцвітно
(П. Тичина)
вельможа, жупан,
верстат
град (місто),
перст (палець),
ректи (говорити)
вітер, вода,
холодний, небо,
ходити, знати
ласкавий,
ненависний,
вітерець, хмарище,
солоденький,
водиця

МОРФЕМНА БУДОВА СЛОВА
Будова змінного слова
розпрефікс –
незмінна
значуща частина
слова, яка стоїть
перед коренем і
служить для
утворення нових
слів

(роз-спів-а-ють-ся - дієслово)

-співкорінь – головна
значуща частина
слова, є
незмінною,
спільна частина
споріднених слів,
яка виражає їхнє
лексичне
значення

-асуфікс –
незмінна
значуща частина
слова, яка стоїть
після кореня і
служить для
утворення нових
слів

-ютьЗакінчення –
змінна
значуща
частина
слова, яка
стоїть у його
кінці й
виражає
граматичне
значення

-ся (-сь)
постфікс –
частина
слова, яка
стоїть у кінці
дієслів (після
закінчення)

Основа – частина слова без закінчення, що виражає
лексичне значення слів
Слово складається з морфѐм - найменших неподільних значущих частин.
Наприклад: пере-ход-и-ти, хат-к-а.
За значення і функціями у структурі слова морфеми поділяються на кореневі і
службові.
Службові морфеми поділяються на словотворчі (ліс-ок, пра-ліс) і формотворчі
(най-вищий, світл-іш-ий, гор-и).
Зауважте!
Слід розрізняти поняття – слово з нульовим закінченням і слово без закінчення.
У слів із нульовим закінченням у певних граматичних формах закінчення виражається
нулем звука, проте в інших граматичних формах має звукове вираження: дуб – дуби,
дубу; сестри – сестер, сестрам.
Закінчень не мають незмінювані слова. У всіх граматичних формах вони однакові:
навесні, знаючи.
Змінювані слова

Виражене
звуками
-річка
-співають

мають

Нульове
-берег
-соловей

Закінчення

1.
2.
3.
4.
5.

не мають

Незмінювані слова

незмінювані іменники (бюро, меню);
слослова
інфінітив (читати);
безособові форми на -но-, -то (сказано, вишито);
дієприслівники (співаючи);
прислівники (восени).

Запам’ятайте!
Іменники вино, пальто, ситро є змінюваними (вина, вином, вину; пальта,
пальтом, пальту; ситра, ситром, ситру тощо).
Зауважте!
Слід розрізняти форму того самого слова і спільнокореневі слова. Форми того
самого відрізняються тільки закінченням, наприклад: зима – зими, зимі, зимою.
Спільнокореневі слова мають однаковий корінь та лексичне значення,
відрізняються іншими морфемами, часто і частинами мови, наприклад: лист,
листування, листуватися.
Слід відрізняти справді споріднені слова від неспоріднених співзвучних.
Наприклад, у групі слів водяний, підводний, підводник, водій, виводити, заводити,
завод, заводський, заводчик виділяється спільна частина -вод-. Чи є воно коренем для
всіх цих слів? Ні, бо не всі ці слова об’єднані спільним значенням. Тут маємо три групи
споріднених слів: 1) водяний, підводник, водяник – корінь -вод-, що в іменнику вода;
2) водій, виводити, заводити - корінь -вод-, що в дієслові водити; 3) завод,
заводський, заводчик – корінь -завод-. Тому потрібно розмежовувати омонімічні
корені, тобто ті, що звучать однаково, але мають різне значення, і частину споріднених
слів, яка містить спільне лексичне значення.
Отже
1. Весна, веснянка, весняний, весніти – спільнокореневі слова.
2. Весна, весни, весною, веснам – форми слова.
3. Літечко, літати – не спільнокореневі слова (корінь виражає різне лексичне
значення).
Спільнокореневими до слова зір є всі слова, ОКРІМ
А) неозорий
Б) прозріти
В) зоріти
Г) зиркати

СЛОВОТВІР
Словотвір – розділ мовознавства, що вивчає способи й особливості творення похідних
слів.
Непохідні слова – слова не утворені від Похідні слова – слова, утворені від інших
інших слів (основа складається лише з слів; можна простежити їхній спосіб
кореня: небо, літо, тихий).
творення: небесний, літній, тихенько
Твірне слово – слово, яке повністю належить до основи похідного слова:
холод
холодний, ліс
праліс.
Твірна основа – частина слова, від якої творяться нові слова:
кобза
кобзар,
читати
читання.
Словотворчі засоби – префікси та суфікси, за допомогою яких утворюються нові слова:
підсніжник
сніг
Основні способи словотворення
Спосіб словотворення
префіксальний
суфіксальний
префіксально-суфіксальний

постфіксальний
безафіксний
(безсуфіксальний)
складання слів або основ,
абревіація
перехід слів однієї частини
мови в іншу

Як утворюється слово
за допомогою префікса
за допомогою суфікса
за допомогою префікса та
суфікса, які приєднуються
одночасно
за допомогою постфікса
викиданням суфікса
поєднанням слів, їхніх
основ або частин
за допомогою переходу
слова з однієї частими
мови в іншу

Приклади
подумати
думати
мудрець
мудрий
затишок
тиша

навчатися
перехід

навчати
переходити

хліб-сіль, медсестра
(медична сестра), ООН
мамина колискова
колискова пісня
(прикметник
іменник)

Зауважте!
1. Окремі слова утворюються за допомогою закінчення (флексійний спосіб):
кума
кум.
2. При творенні слів можливе чергування звуків (як голосних, так і приголосних):
сіль – сольовий, книга – книжка.

