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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ  
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

(НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА СЛОВАЦЬКОЇ МОВ) 

У статті досліджено особливості розвитку студентського мовлення в умовах дистанційного навчання, 
поява якого зумовлена поширенням пандемії коронавірусу COVID-19. Розглянуто питання пандемійної лексики, 
здійснено огляд досліджень з цієї проблеми. Зафіксовано, що як український, так і словацький освітній про-
стір заполонила значна кількість лексем коронавірусної тематики. Зокрема, ідеться про лексеми «карантин», 
«карантинні заходи», «карантинні обмеження», «дистанція», «епідеміологічна ситуація», «маска», «вакци-
нація», «вакцинований персонал» // “karanténa”, “karanténne opatrenia”, “karanténne obmedzenia”, “dištanc”, 
“epidemiologická situácia”, “rúško”, “očkovanie”, “očkovaný personál”. Активного поширення набули словоспо-
лучення зі словом «ковідний». Виникло чимало неологізмів із компонентом «корона-». У студентському мовленні 
дистанційне навчання отримало синонімічні назви: віддалене, електронне, віртуальне, самостійне, інтернет-
навчання, онлайн-навчання тощо. Частовживаними стали лексеми з компонентом «онлайн-» (зокрема, лексеми 
«онлайн-освіта», «онлайн-заняття», «онлайн-лекція», «онлайн-семінар», «онлайн-зустріч», «онлайн-консульта-
ція», «онлайн-конференція», «онлайн-сесія», «онлайн-тестування», «онлайн-комунікація» та ін.). Виникли нові 
словосполучення зі словами «карантин», «карантинний», «канікули». Поширення нової лексики зумовило трива-
ле навчання із використанням дистанційних платформ (Moodle, Zoom, Google Clssroom та ін.)/ З’явились нові 
лексеми з компонентом “zoom” / «зум». Унаслідок нового формату навчання в мовленні студентів поширились 
лексеми загальновідомого комп’ютерного сленгу, частовживаними стали відомі сленгові лексеми, утворені від 
назв програм (наприклад, Skype), а також деякі запозичені терміни.

У висновках узагальнено основні результати дослідження. Мовлення студентів в умовах дистанційного 
навчання під впливом пандемії COVID-19 змінилося і збагатилося різними лексемами відповідного тематичного 
діапазону.

Ключові слова: COVID-19, пандемія, карантин, дистанційне навчання, студентське мовлення, лексичні ново-
твори.

Lidia KHODA,
orcid.org/0000-0002-8504-9959

Candidate of Philology, Associate Professor,
 Associate Professor at the Prof. Ilarion Svientsitskyi Department of Slavonic Philology

Ivan Franko National University of Lviv
(Lviv, Ukraine) lidiya.khoda@lnu.edu.ua

CHARACTERISTIC FEATURES OF THE STUDENTS’ SPEECH DEVELOPMENT  
IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING  

(AS BASED ON THE UKRAINIAN AND SLOVAK LANGUAGES)

The major characteristic features of the students’ speech development in the conditions of distance learning emerged 
due to the spread of the COVID-19 coronavirus pandemic have been analyzed in the article. The issue of pandemic 
vocabulary has been considered, and an overview of the research on this issue has been provided. It is registered that 
the Ukrainian and Slovak educational space has been filled with a significant amount of the coronavirus topics lexemes 
(quarantine, quarantine activities, quarantine restrictions, distance, epidemiological situation, mask, vaccination, 
vaccinated staff // karanténa, karanténne opatrenia, karanténne obmedzenia, dištanc, epidemiologická situácia, rúško, 
očkovanie, očkovaný personál). Phrases with the word covid have become very common; and a lot of neologisms with 
the corona-component have appeared in the language. “A distance learning” has received such synonymous names in 
the student speech as: remote, electronic, virtual, selfstudy, internet learning, online learning and others. Lexemes with 
an online component have become commonly used (online education, online classes, online lecture, online seminar, 
online meeting, online consultation, online conference, online session, online testing, online communication, etc.), the 
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new phrases with the words quarantine, quarantine (adj.) and vacation have emerged. The spread of new vocabulary has 
led to the long-term learning using the distance platforms (Moodle, Zoom, Google Classroom, etc.), in particular, the 
new lexemes with a zoom component have occured, too. With a new format of learning, the well-known computer slang 
lexemes have become widespread in the students’ speech, and the well-known slang lexemes derived from the program 
names (for example, Skype), as well as some borrowed terms have become commonly used.

Conclusions summarize the key study results: the students’ speech in the conditions of distance learning influenced by 
the COVID-19 pandemic has changed and enriched with various lexemes of the appropriate thematic range.

Key words: COVID-19, pandemic, quarantine, distance learning, student speech, lexical innovations.

Постановка проблеми. Протягом 
2020–2021 років унаслідок пандемії коронаві-
русу COVID-19 в суспільно-економічному житті 
людства відбулися істотні зміни, які торкнулися 
й освітнього процесу. Із введенням карантину всі 
вищі навчальні заклади як України, так і Словач-
чини запровадили дистанційну форму навчання, 
що докорінно змінила традиційну систему освіти. 
Основою процесу навчання стало використання 
електронних засобів та мережі Інтернет. З’явилося 
чимало досліджень, присвячених питанню модер-
нізації освіти, тенденціям розвитку дистанцій-
ного навчання (перехід від традиційного навчання 
до дистанційного та smart-навчання), організації 
навчального процесу в карантинних умовах, роз-
робленню нових методик викладання. Зауважимо, 
що центральне місце посіло питання переваг і 
недоліків дистанційного навчання порівняно з 
традиційним. Проте в період карантину змінилися 
не лише методи навчання, умови та спосіб життя 
студентів, а і їхнє щоденне мовлення. 

Аналіз досліджень. Варто зазначити, що мов-
лення студентів, як і пересічних громадян, попо-
внилося великою кількістю лексем, безпосередньо 
пов’язаних з пандемією COVID-19. З огляду на це 
вважаємо за доцільне зосередити увагу на питанні 
пандемійної лексики, яке ще на початку 2020 року 
було частково висвітлене в наукових колах, про що 
ми згадували у статті «Мова реклами в часи пан-
демії коронавірусу COVID-19 (на матеріалі сло-
вацької та української мов)» (Хода, 2020). Проте 
впродовж 2020 та 2021 років зазначена проблема 
потрапила до поля зору багатьох дослідників. Сьо-
годні відомі праці таких вітчизняних і зарубіжних 
учених, як С. Харченко (Харченко, 202), О. Дер-
качова (Деркачова, 2020), А. Бондаренко (Бонда-
ренко, 2020), С. Омельчук і Т. Мандич (Омельчук, 
Мандич, 2021), О. Єгорова і Ю. Козлова (Єго-
рова, Козлова, 2021), О. Щепка (Щепка, 2021), 
П. Гіртлова (Гіртлова, 2020), А. Дюрічова (Дюрі-
чова, 2020), Д. Варґова (Варґова, 2021), М. Мако-
вська (Маковська, 2021) та ін. BBC опублікувало 
«Словник епохи коронавірусу: 20 термінів, які 
завжди нагадуватимуть про весну 2020 року». 
У словацькому просторі з’явилась публікація під 
назвою «Малий словник мови COVID-19» Мар-

тіна Руснака (Руснак, 2020). Новотвори коронаві-
русної тематики почали називати неоковідизмами, 
коронавірусними неологізмами, а поширення цих 
лексичних новотворів – неологічним бумом (Ски-
бицька, 2021: 281). Цікавими в цьому контексті є 
дослідження Оксани Мацько щодо змін в україн-
ській мові під час пандемії коронавірусу. Її заціка-
вила поява нових розмовних форм і трансформація 
фразеологізмів (Шилович, 2020). Усі ці розвідки 
свідчать про суттєве поповнення словникового 
складу як української, так і словацької мови. Однак 
зазначимо, що питання студентського мовлення 
зазначеного періоду є недостатньо вивченим.

Мета дослідження полягає у тому, щоб 
з’ясувати особливості розвитку мовлення україн-
ських та словацьких студентів в умовах дистан-
ційного навчання. Зокрема, необхідно визначити, 
які лексеми стали невід’ємними, частовжива-
ними, а також які новотвори набули поширення в 
студентському мовленні.

Виклад основного матеріалу. Варто зазна-
чити, що освітній простір заполонили відомі усім 
лексеми коронавірусної тематики, а саме: каран-
тин, карантинні заходи, карантинні обмеження, 
дистанція, епідеміологічна ситуація, маска, 
вакцинація, вакцинований персонал // karanténa, 
karanténne opatrenia, karanténne obmedzenia, 
dištanc, epidemiologická situácia, rúško, očkovanie, 
očkovaný personál та ін.

Активного поширення набули словосполу-
чення зі словом ковідний: ковідний рік, ковідне 
покоління, ковідні часи // covidový rok, covidová 
generácia, covidové časy. Виникло чимало неоло-
гізмів із компонентом корона-: коронарік, коро-
ночаси, коронашопінг // koronarok, korona časy, 
coronaschopping тощо. У студентському серед-
овищі з’явилось найменування хвороби корона-
вірусу – студентська корона // študentská korona. 

Простежуємо нові лексеми з префіксами до-, 
анти-, пост- // pred-, anti-, post- у таких сло-
восполученнях: доковідні часи, антиковідні 
заходи, постковідні часи, постпандемічний 
період // predcovidové časy, anticovidové opatrenia, 
postcovidové časy, postpandemické obdobie.

Що стосується мовлення студентів, то багато 
синонімічних варіантів отримало словосполучення 
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дистанційне навчання, а саме: віддалене, електро-
нне, віртуальне, самостійне, інтернет-навчання, 
онлайн-навчання // diaľkové štúdium, e-learningové 
štúdium, elektronická výučba, virtuálne štúdium, 
samostatné štúdium (samoštúdium), internetové 
štúdium, online vyučovanie. В українській мові 
набула поширення розмовна форма дистанційка 
(вічна, повна, часткова). Серед противників дис-
танційного навчання з’явилися словосполучення 
штучне навчання, несправжнє навчання, псевдо-
навчання. Натомість традиційне навчання та очні 
заняття отримали такі назви в українській мові: 
живе навчання, звичне навчання, живі заняття. 
У словацькій мові ми зафіксували лексеми лише 
щодо традиційного навчання: prezenčné štúdium, 
kontaktná výučba, face-to-face vyučovanie.

З огляду на онлайн-навчання у студентів та 
викладачів виникла потреба у висловлюванні кон-
кретної лексики. Відповідно до цього широкого 
вжитку набули лексеми з компонентом онлайн-: 
онлайн-освіта, онлайн-сервіс, онлайн-ресурс, 
онлайн-режим, онлайн-заняття, онлайн-лекція, 
онлайн-семінар, онлайн-зустріч, онлайн-кон-
сультація, онлайн-конференція, онлайн-сесія, 
онлайн-тестування, онлайн-комунікація // online 
vzdelávanie, online servis, online zdroj, online 
režim, online hodina, online prednáška, online 
seminár, online stretnutie, online konzultácia, online 
konferencia, online skúšanie, online testovanie, 
online komunikácia та ін. Зауважимо, що в україн-
ській мові слова з компонентом онлайн- пишуться 
через дефіс, а в словацькій – окремо. Проте в соці-
альних мережах часто спостерігаємо помилкове 
написання зазначених форм. 

Окрім наведених вище лексем, в освіт-
ньому просторі вагоме місце посіли поняття 
«вебінар», «відеоконференція» // “webinárе”, 
“videokonferncie”.

У мовленні українських студентів просте-
жуємо появу нових словосполучень зі словами 
карантин і карантинний: розумний карантин, 
карантинний семестр, карантинна сесія, каран-
тинні іспити, карантинна руханка, карантинна 
фізхвилинка, карантинний челендж, карантин-
ний мем. Зрідка зустрічаємо прикметник каран-
тинський (наприклад, карантинські кілограми, 
карантинські будні).

У словацькому студентському мовленні фік-
суємо такі слова та словосполучення: korona-
karanténa, úplna karanténa, modifikovaná karanténa, 
dočasná karanténa, koronalekcia, koronamaturita, 
karanténne rutiny. 

Унаслідок пандемії з’явилися також лексичні 
новотвори зі словом «канікули». Попри те, що 

соціальна реклама промовляє і закликає: «Каран-
тин – не канікули!», окрім традиційних зимових і 
літніх канікул, в українських студентів з’явились 
такі канікули: коронавірусні, карантинні, онлайн-
канікули, ковідні, безпечні, екстрені, вимушені, 
тимчасові, дострокові, незаплановані, поза-
планові, подвійні, додаткові, часткові, неспо-
дівані. З’явились і такі новотвірні лексеми: 
карантикули, онлайн-карантикули (час на каран-
тині). У словацькому студентському просторі 
ми зафіксували форми koronavírusové prázdniny, 
koronaprázdniny, karanténne prázdniny, prázdniny 
online, covidové prázdniny, bezpečné, nútené, 
dočasné, nenaplánované, dodatočné, predčasné. 

Що стосується лексем карантинитись, каран-
тинити, перекарантинити (сидіти / просидіти на 
карантині), по-карантинному, карантинки (пові-
домлення, надіслані під час карантину), поява 
яких була зафіксована ще на початку першої хвилі 
коронавірусу, то сьогодні вони не викликають 
здивування, оскільки ці лексеми впродовж року 
прижилися у мовленні українських студентів. 

У словацькому студентському середовищі теж 
були зафіксовані схожі дієслівні неологізми, утво-
рені від іменника karanténa: karantenizovať (поса-
дити на карантин хворих, ізолювати).

Студентські вечірки отримали назви онлайн-
вечірка, онлайн-паті, карантинна вечірка, каран-
тинне паті, коронавечірка // online večierok, 
online párty, karanténny večierok,  karanténna párty, 
coronaparty.

Зауважимо, що створення облікових запи-
сів для навчання на дистанційних платформах 
також зумовило поширення певної лексики. Із 
активним використанням у навчальному процесі 
різних онлайн-платформ (Moodle, Zoom, Google 
Clssroom та ін.) мовлення студентів поповнилося 
відповідними лексемами, зокрема з компонентом 
zoom / зум. В українській мові трапляються такі 
новотвори: зум-заняття, zoom-вечірка, zoom-
етикет, зумитися, зазумлення, зумбі (людина, 
яка проводить багато часу в Zoom). У словацькій 
мові зафіксовані такі новотвори: zoom party, zoom-
únava / zoomová únava. Що стосується самого 
зуму, то поширення набуло поняття зумбомбінг / 
зум-тролінг / зум-рейд (підключення зловмисни-
ків до чужих онлайн-конференцій з поширенням 
хуліганських відео, нецензурної лексики тощо). 

Унаслідок пандемії змінився підхід до освіти 
та організація освітнього процесу (обов’язкове 
використання комп’ютерів, ноутбуків, планшетів, 
смартфонів). Спілкування в умовах дистанційного 
навчання теж зазнало змін: жива комунікація змен-
шилася, натомість онлайн-комунікація зросла. 
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Що стосується мовного інструментарію сту-
дентів у соціальних мережах та месенджерах 
(FB-Mesenger, Viber, Skype), то варто зазначити, 
що проблема використання рідної мови в соці-
альних мережах як особливого засобу комуніка-
ції, що не є офіційним мовленням, але об’єднує 
велику кількість користувачів, постала ще до вве-
дення дистанційного навчання. Ідеться про ско-
рочення слів, запозичення, суржик в українській 
мові тощо. Від назви Skype поширення набули 
сленгові лексеми скайпити, скайпнути // skypovať 
(skajpovať), skypnúť (skajpnúť).

Унаслідок нового формату навчання із довго-
тривалим використанням комп’ютерів, мережі 
Інтернет та новітніх технологій у мовленні сту-
дентів частовживаними стали лексеми загальнові-
домого комп’ютерного сленгу: комп (комп’ютер), 
клава (клавіатура), адмін (адміністратор), інфа 
(інформація), гуглити (шукати інформацію за 
допомогою Google), шарити (добре розумітися на 
чомусь), глючити (працювати з перебоями), клац-
нути (натиснути на клавішу миші), чатитися 
(спілкуватися за допомогою інтернету), законек-
титися (з’єднатися), залогінитися (увійти в сис-
тему), лайкнути (вподобати).

У словацькій мові також зафіксоване вживання 
згаданих сленгових і розмовних комп’ютерних 
лексем: komp, kompík (osobný počítač), kláveska 
(klávesnica), admin (administrátor), infoška 
(informácia), googliť / googlovať  (vyhľadávať v 
internetovom vyhľadávači Google), plávať v niečom 
(rozumieť niečomu dobre), blbnúť (nefungovať, zle 
fungovať), kliknúť (stlačiť tlačidlo na myši počítača), 

četovať (komunikovať cez internet), lognúť sa 
(prihlásiť sa, pripojiť sa do počítačového systému), 
lajknúť (označiť zaujímavé alebo príťažlivé aktivity).

Використання нових методів і форм навчання, 
введення нових понять, доступ до іншомовного 
контенту – це ті причини, які зумовили проник-
нення у мовлення студентів (зауважимо, що й 
не тільки студентів) деяких запозичених тер-
мінів. Наприклад, важливого значення набуло 
поняття «дедлайн» (український відповід-
ник – «реченець») // “deadline” (posledný termín, 
najvzdialenejšia (časová) hranica) – крайній термін, 
до якого має бути виконане певне завдання.

Висновки. Глобальні зміни та нові реалії 
2020–2021 рр., спричинені пандемією коронаві-
русу COVID-19, вплинули на всі сфери людського 
життя, зокрема й на розвиток щоденного мовлення 
людини. У галузі освіти основною стала дистан-
ційна форма навчання, яка призвела до багатьох 
нововведень у житті студентів. Ідеться про вико-
ристання інтернет-технологій, знайомство з елек-
тронними платформами, залучення різноманітних 
ресурсів, онлайн-комунікацію з викладачами та 
ін. Усе це позначилося на мовленні студентів, яке 
змінилося і збагатилося. Зокрема, з’явилися різні 
лексичні новотвори, пов’язані з коронавірусною 
термінологією, частовживаними стали форми 
комп’ютерного сленгу. 

У перспективі можливе дослідження специ-
фіки педагогічного мовлення, визначення особли-
востей віртуальної комунікації між студентом і 
викладачем, вивчення дотримання норм культури 
мовлення під час дистанційного навчання. 
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