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СПОСОБИ ТВОРЕННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЖАРГОННОЇ ЛЕКСИКИ 
 
Із розвитком обчислювальної техніки в Україні почала складатися 

специфічна мова, якою спілкувалися комп’ютерники-професіонали. Розповсюд-
ження персональних комп’ютерів і створення Інтернету залучило до цієї сфери 
широкі верстви населення, які сприйняли і збагатили комп’ютерну жаргонну 
лексику. Порівняно молодий вік спеціалістів, які зайняті у цій сфері 
професійної діяльності, а також популярність комп’ютерів у молодіжному 
середовищі, схильному до вживання жаргонних і висловів сленгу, визначають 
моду на комп’ютерний жаргон серед користувачів.  

Досить поширене явище не могло залишитись поза увагою науковців, що 
й зумовило актуальність теми нашого дослідження. 

У молодіжному комп’ютерному жаргоні багато запозичень з англійської 
мови, здебільшого транслітерованих (баг – bug, тобто жук – слово, що побутує 
з середини 50-х рр. 20 ст., коли релейний комп’ютер вийшов з ладу через 
таргана; зухель – Zyxel, назва модема, яка читається за українською орфог-
рафією), а часто перероблених або навмисно покручених (аутглюк – Outlook, , 
пожмакер – Page Maker).  

Панування англіцизмів зумовлене: по-перше, пануванням в усьому світі 
англомовної термінології, котра пов’язана із домінуванням на світовому ринку 
американських фірм, які виготовляють комп’ютери та програмне забезпечення 
до них; по-друге, модою на англійську мову в молодіжному середовищі та в 
суспільстві загалом,; по-третє, досить високим рівнем освіти людей, які зайняті 
у цій сфері діяльності.  

В основному комп’ютерний жаргон послуговується окремими словами й 
виразами, вживаними в середовищі користувачів та спеціалістів-комп’ю-
терників, тобто вдається до використання жаргонної лексики. Однією з причин 
виникнення такої «мови» вважається її виключна місткість, коли трьома-
чотирма специфічними словами можна передати чималий абзац літературно 
опрацьованого технічного тексту. Врешті-решт комп’ютерний жаргон виражає 
навіть певні емоції, які в сухій та лаконічній реальній Мережі відтворити майже 
неможливо [1; 5].  

Процес набуття нової лексики, більша частина якої перероблені на 
місцеву манеру англійські слова, породило спочатку жаргонізми, а потім і 
терміни нової субкультури. І зрозумілі більшості такі слова як «юзер», «вінди», 
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«геймер» користуються більшою популярністю, ніж їхні літературні 
еквіваленти «користувач», «операційна система Windows» чи просто «гравець». 

 Комп’ютерний жаргон – це віртуозна гра для людей, яким тісно в межах 
нормованої літературної мови. Проте, як би не прагнули носії жаргону до 
самобутньої яскравості мовлення базовим матеріалом мовлення є все-таки 
українська мова, будь-які нововведення відбуваються всередині системи мови і 
будуються за законами української мови. Тому творяться вони за тими 
способами, що й звичайні слова в українській мові, а саме;  

1. Суфіксальним Англійське дієслово crack (розколювати) породило 
українське дієслово крекнути (або в жартівливому вигляді крякнути), а hack 
(розбивати) – хакнути з українським суфіксом -ну, який тут виступає для 
позначення одноразової дії.  

Геймер – англійська основа game (гра) з додаванням іменникового 
суфікса -er, що означає людину, яка виконує певні дії (грає в комп’ютерні ігри – 
гравець). 

Тут використовуються ті самі суфікси для утворення нових слів, які 
відображають ставлення мовця до того, що вони позначають: відюха (система 
Windows; суфікс -ух(а) залежно від ситуації надає експресію згрубілості, 
зневаги або іронії). 

2. Префіксальний. Закачати – основа качати, префікс за-, що означає 
початок і завершеність дії. Так само, злити, скинути, вбити. 

 3.Суфіксально-префіксальний: Залогінитись означає зареєструватися в 
системі. Тут до англійської основи log(-)in – вхід у систему – приєднано 
префікс початку чи завершення дії за- та дієслівний суфікс -и-. (Відповідно, 
відлогінитись – вийти з системи). Подібним чином, за допомогою префікса при- 
зі значенням приєднання чи доповнення, одержуємо слово приатачити – 
приєднати файл до основного повідомлення в електронній пошті. 

4. Безафіксний Велику популярність у комп’ютерному жаргоні мають 
усічені слова: комп, ком (замість комп’ютер), проги (програми), вінди (програма 
Windows), клава (клавіатура), проц (процесор).  

5. Складання слів та основ Інтернет – міжнародна комп’ютерна мережа; 
складання основ інтер- (міжнародний) та -net (мережа) 

6. Абревіація Способи абревіації полягають у поєднанні початкових літер 
чи частин слів, іноді з цілими основами: cисадмін (Sysadmin, system 
administrator)– системний адміністратор; людина, яка обслуговує комп’ютер у 
мережі або загальнодоступний вузловий сервер (дві частини слів: сис-темний 
адмін-істратор); авто-клавіша – клавіша автоматичного запуску (частина 
слова + основа); PC (Personal Computer) – персональний комп’ютер. 
Характерною особливістю абревіації у комп’ютерній лексиці є те, що вона 
запозичується з мови-оригіналу у первинному вигляді, тобто передається 
латиницею. 

До неморфологічних способів творення словотворення комп’ютерного 
жаргону відносять: 
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1. Лексико-семантичний спосіб, який включає в себе метафору, 
наприклад: зависнути (припинити відповідати на команди); перекачати, злити 
(переписати інформацію) тачка (комп’ютер); метонімію: 

камінь (процесор: виготовляється на основі кремнію, а відтак – камінь); 
огризок – комп’ютер фірми Макінтош (символом якої є яблуко). 

Аналіз мовного матеріалу показує, що лексико-семантичний спосіб 
словотворення у комп’ютерній лексиці є найбільш поширеним і часто 
зустрічається поряд з іншими (зокрема, афіксальним: злити, вбити). 

Варто також підкреслити, що однією з властивостей жаргонної лексики є 
переосмислення загально-вживаних слів і створення на їх основі лексичних 
одиниць із подвійним змістом, які співвідносяться із далекими за значенням 
словами, – широко виявляється і в комп’ютерному жаргоні: квакати – грати в 
комп’ютерну гру Quake. Тут англійське quake (землетрус) та українське 
квакати – різні за значенням слова, але звучать майже однаково, що можна 
кваліфікувати як міжмовну омонімію. 

2. Морфолого-синтаксичний спосіб. Маздай – операційна система 
Windows чи будь-яка інша погана річ (від англ. must die – повинно померти); 
англійська дієслівна конструкція переходить в український іменник. 
Комплектуючі – деталі, з яких складається комп’ютер; активний дієприкметник 
переходить в іменник. 

3. Лексико-синтаксичний спосіб Юзнет (Usenet) – загальна мережа, 
всесвітня загальна мережа телеконференцій; нове слово утворюється в 
результаті зрощення слів словосполучення (use – використовувати, the net – 
мережу)[2; 8]. 

Як випливає зі сказаного, найпоширенішими способами словотворення у 
комп’ютерній лексиці є лексико-семантичний, безафіксний, а також афіксаль-
ний. При цьому лексико-семантичний може поєднуватися з іншими відомими 
способами. Побіжний аналіз частотності їх використання підтверджує той факт, 
що комп’ютерна лексика створюється і розвивається за законами української 
мови, з характерними для цієї лексики тенденціями до скорочення, 
застосування мовної гри та засобів мовної експресії. 
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