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У статті подано перелік слів із прикладкою Інтернет, які трапляються у Всесвітній мережі. 

Зазначено, що сучасне лінгвальне середовище набуває нових рис, однією з яких є активізація 

прикладкових форм у препозиції до іменника й написанні через дефіс у всіх стильових різновидах 

української мови й соціокультурних комунікативних ситуаціях. Розлогий ряд реєстрових слів 

свідчить про активне упровадження цифрових технологій, зокрема Інтернету, у життя соціуму. 

 

Унаслідок активних глобалізаційних процесів і відповідно впливу англійської мови сучасне 

мовне середовище набуває нових рис: розширення словника за рахунок слів-запозичень, потужна 

інвазія англійських суфіксальних форм в український словотвір, а також активізація прикладкових 

форм, як ознака моделі англійської граматики, де іменник у препозиції до іншого іменника 

виконує означальну функцію. Показові факти з прикладкою Інтернет, яка у препозиції до 

означуваного слова і в написанні через дефіс трапляється частіше, ніж відповідна форма іменника 

з означенням-прикметником інтернетний, інтернетівський тощо.  

Нижче подано перелік назв із прикладкою Інтернет, які побутують у Всесвітній мережі. 

Представлений перелік може мати практичне застосування як матеріал до словника нових слів і 

значень, адже активно зростає рівень послугування такими лексичними одиницями не лише в мові 

інтернет-спілкування, а й у інших комунікативних сферах, відповідно виникає потреба їх 

кодифікації, визначення лексичного значення. У зв’язку з активними словотвірними процесами, а 

також беручи до уваги широкий масив інформаційного поля, наведений перелік не можна вважати 

повним, однак він характеризує специфіку використання названого терміна в різних стильових 

різновидах текстів, соціокультурних комунікативних ситуаціях.  

Матеріал подано так: якщо наведений приклад конкретного слововживання дає змогу зрозуміти 

значення лексеми, то її подаємо без тлумачення. В інших випадках реєстрове слово 

супроводжується прикладом словникового тлумачення або коментарем щодо сфери використання 

того чи того слова тощо. Кожну лексему ілюстровано прикладом із мережі Інтернет. 

  

ІНТЕРНЕТ-АБОНЕНТ (Надалі темпи зростання кількості інтернет-абонентів операторів, 

ймовірно, знижуватимуться внаслідок вичерпання загального абонентського ресурсу) – ‘той, хто 

користується правом на користування послугами Інтернету’. 

ІНТЕРНЕТ-АВТОР (На виставку запрошуватимуть письменників, що працюють у жанрах 

мініатюри й малої прози, авторів казок та притч, популярних інтернет-авторів). 

ІНТЕРНЕТ-АВТОРИТЕТ (Лікуємося за порадами інтернет-авторитетів промиваннями 

фізрозчином) – ‘користувач Інтернету, що користується впливом, повагою серед інших 

користувачів’. 

ІНТЕРНЕТ-АГЕНТСТВО (Українська компанія домовилася про співпрацю з відомим 

інтернет-агентством із Великобританії, яке розташоване в Беркширі). 

ІНТЕРНЕТ-АГЕНЦІЯ (Трускавецька інтернет-агенція буде рада бачити вас серед наших 

постійних клієнтів). 

ІНТЕРНЕТ-АДИКЦІЯ (Якщо довгострокові наслідки залежності від алкоголю або 

наркотиків добре вивчені, то інтернет-адикція ще не стала об’єктом тривалого спостереження) 

– ‘феномен психічної залежності від мережі Інтернет, який виявляється у специфічному відході 

від реальності’. 

ІНТЕРНЕТ-АНАЛІЗ (Сучасні інструменти інтернет-аналізу – це категорії, які не завжди 

можна застосувати при орієнтуванні на маркетинг у соціальних медіа). 

ІНТЕРНЕТ-АПТЕКА (Виявити реального власника сайту практично неможливо, тому 

закриття інтернет-аптеки призведе лише до того, що «комерсант» відкриє ще одну). 



ІНТЕРНЕТ-АСОЦІАЦІЯ (Інтернет-асоціація України звернулася до Президента України з 

листом) – ‘об’єднання організацій, діяльність яких пов’язана з Інтернетом’. 

ІНТЕРНЕТ-АУДИТОРІЯ (Розмір української інтернет-аудиторії в січні 2007 року склав 

4,207 млн. користувачів порівняно з січнем минулого року). 

ІНТЕРНЕТ-АУКЦІОН (Помічнику заступника голови Держкомархіву потрібно підготувати 

інформацію про продаж архівних документів на інтернет-аукціонах для її подальшого 

оприлюднення на порталі). 

ІНТЕРНЕТ-АТАКА (Як зазначає електронне видання, в історії українського Інтернету лише 

одного разу інформаційна інтернет-атака стала причиною проблем комерційного банку) – 

‘здійснювана загроза, яка має неприємні наслідки для певного сектору мережевого простору 

Інтернету’.  

ІНТЕРНЕТ-БАНК (Вибравши інтернет-банк, ви більше не будете відвідувати банк з метою 

отримання платежів) – ‘система отримання банківських послуг через Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ (Послуга інтернет-банкінгу дозволить вам керувати банківськими 

рахунками з будь-якого куточка планети) – ‘керування банківськими операціями через Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-БЕЗПЕКА (Редакція порталу наполегливо рекомендує вам прочитати наведену 

нижче інформацію та передати її своїм друзям – від цього залежить ваша інтернет-безпека) – 

‘стан, коли відсутня загроза в мережі Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-БЕКБОН (Інтернет-бекбон компанії зв’язаний із міжнародними інтернет-

магістралями системою з двох супутникових і двох наземних каналів) – техн. ‘основна 

інформаційна магістраль мережі Інтернет’.  

ІНТЕРНЕТ-БІБЛІОТЕКА (У Жовківському замку відбулося урочисте відкриття інтернет-

бібліотеки за участі учнів, педагогів, представників громадськості). 

ІНТЕРНЕТ-БІЗНЕС (Інтернет-бізнес в Україні існує, хоча він розвивається й не такими 

темпами, як у США чи в Росії). 

ІНТЕРНЕТ-БІРЖА (Разом із інтернет-біржею інвестиційних проектів і пропозицій 

інвесторів в мережі Інтернет розпочав роботу новий ресурс). 

ІНТЕРНЕТ-БЛОГ (Демократична спілка студентів запустила інтернет-блог, присвячений 

тематиці стану студентських гуртожитків в Україні) – ‘сайт, організований як місце, де 

користувачі мають змогу регулярно додавати записи, зображення, мультимедіа’.  

ІНТЕРНЕТ-БОЙКОТ (Після того, як на телеекранах і обкладинках багатьох журналів 

почала часто з’являтися Меган Фокс, їй було вирішено оголосити інтернет-бойкот).  

ІНТЕРНЕТ-БОРД (Замовляйте вашу інтернет-рекламу на наших інтернет-бордах) – 

‘сторінка в Інтернеті, на якій розміщено оголошення’.  

ІНТЕРНЕТ-БРАУЗЕР (Компанія «FlashPeak» повідомила про випуск нової версії свого 

інтернет-браузера «Slim Browser») – техн. ‘прикладна програма, за допомогою якої отримується, 

переглядається інформація в Інтернеті’. 

ІНТЕРНЕТ-БЮРО (На сайті працює незалежне інтернет-бюро журналістських 

розслідувань). 

ІНТЕРНЕТ-ВЕРСІЯ (Друковане видання «Чортківський інформаційний тижневик» має свою 

інтернет-версію). 

ІНТЕРНЕТ-ВЕСІЛЛЯ (Може, якось інтернет-весілля влаштуємо?) – ‘один із засобів 

розваги, що полягає у реєстрації шлюбу та інших атрибутах, пов’язаних із цим, у мережі Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ (Згідно з результатами дослідження гарвардського професора 

Томаса Паттерсона, аудиторія новинних програм і газет істотно зменшилася на користь 

інтернет-видань). 

ІНТЕРНЕТ-ВІЙНА (Організатори «Російського маршу» спровокували інтернет-війну) – ‘стан 

ворожнечі між певними суб’єктами Інтернету, реалізований діями різного характеру 

(інформаційними атаками, атаками на програмне забезпечення та зазіханням на безпеку в 

Інтернеті)’. 

ІНТЕРНЕТ-ВУЗОЛ (Інтернет-клас цього навчального закладу, розрахований на 12 місць, 

став першим інтернет-користувачем району, підключеним до інтернет-вузла) – ‘загальна назва 

середовища чи місця (сайт, портал, місце підключення), пов’язана з Інтернетом’  

ІНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА («Вголос» – щоденна інтернет-газета, один із динамічних ресурсів 

українського Інтернету) – ‘різновид електронного видання в Інтернеті’. 



ІНТЕРНЕТ-ГАМАНЕЦЬ (Черги в Ощадбанку сприяють популярності інтернет-гаманців) – 

‘програма або електронна сторінка в Інтернеті, за допомогою якої здійснюються функції 

поповнення або сплати електронних рахунків’. 

ІНТЕРНЕТ-ГІГАНТ (Співпраця трьох відомих інтернет-гігантів фактично ставить хрест 

на спробах найбільшого виробника програмного забезпечення «Microsoft» посісти гідну позицію на 

ринку інтернет-послуг). 

ІНТЕРНЕТ-ГОЛОСУВАННЯ (Результати інтернет-голосування не вплинули на підсумки 

експертного опитування з метою визначення двадцяти найвпливовіших політиків). 

ІНТЕРНЕТ-ГРА (Мінкультури КНР заборонило онлайн-ігри, сюжет яких розгортається 

довкола пригод бандитів і життя мафії) – ‘онлайнова гра в Інтернеті’. 

ІНТЕРНЕТ-ГРОШІ (Спеціальний механізм інтеграції сервісів допоможе конвертувати 

інтернет-гроші у прийнятний для користувача формат) – ‘гроші, які перебувають у інтернет-

гаманцеві віртуальної платіжної системи’.  

ІНТЕРНЕТ-ДИСКУСІЯ (Незабаром відбудеться Всеукраїнська інтернет-дискусія на тему: 

«Схід-Захід: пошук перспектив»). 

ІНТЕРНЕТ-ДОВІДНИК (Львівський інтернет-довідник запрошує безкоштовно розмістити 

інформацію про вашу діяльність на новому інтернет-ресурсі). 

ІНТЕРНЕТ-ДОСЛІДЖЕННЯ (Ми отримуємо інформацію у процесі інтернет-досліджень за 

допомогою групи зареєстрованих інтернет-користувачів, які чітко усвідомлюють, що дали згоду 

брати у цьому участь). 

ІНТЕРНЕТ-ДОСТУП (Система інтернет-доступу зі супутниковим каналом прийому даних) 

– ‘доступ до мережі Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-ДРУГ (Інтернет-друзі принесли невіртуальні подарунки у будинок дитини) – 

‘користувач Інтернету, зв’язаний з іншим користувачем Інтернету дружбою’.  

ІНТЕРНЕТ-ДРУЖИНА (Інтернет-дружина більш поблажлива у спілкуванні) – ‘один із 

учасників розваги, яка полягає в реєстрації шлюбу та інших атрибутів, пов’язаних із цим, у мережі 

Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-ЕКВАЙРИНГ (Сьогодні одним із нових напрямків розвитку еквайрингу є саме 

інтернет-еквайринг, за яким, безперечно, велике майбутнє) – фінанс. ‘різновид діяльності 

кредитної організації зі здійснення розрахунків і послуг по операціях через інтернет-магазини та 

інші підприємства в мережі Інтернет шляхом використання банківських карт’. 

ІНТЕРНЕТ-ЕКОНОМІКА (Інтернет-економіка сьогодні може стати найперспективнішою 

сферою економіки) – ‘розвиток бізнесу в Інтернеті’. 

ІНТЕРНЕТ-ЕКСПЕРТ (Українські інтернет-експерти виділяють кілька критеріїв оцінки 

того чи того інтернет-ресурсу). 

ІНТЕРНЕТ-ЕНЦИКЛОПЕДІЯ (Через 7 місяців після оголошення «Google» про запуск власної 

інтернет-енциклопедії пошуковий гігант запросив широку аудиторію до участі у проекті). 

ІНТЕРНЕТ-ЕТИКА (На сайті розміщено Правила інтернет-безпеки та інтернет-етики для 

дітей і підлітків) – ‘норми поведінки в Інтернеті’. 

ІНТЕРНЕТ-ЖЕБРАК (У Китаї завелися інтернет-жебраки, які пишуть жалісливі історії, 

розраховуючи на доброту китайських користувачів Інтернету).  

ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ (Практично всі інтернет-видання прийнято називати інтернет-

газетами або інтернет-журналами) – ‘різновид електронного видання в Інтернеті’. 

ІНТЕРНЕТ-З’ЄДНАННЯ (Якщо під час підключення вашого телефону до Інтернету ви 

отримуєте вхідний виклик, інтернет-з’єднання не переривається). 

ІНТЕРНЕТ-ЗАГРОЗА (Компанія ESET розробляє комплексні рішення для захисту окремих 

комп’ютерів та елементів комп’ютерних мереж від усіх відомих і більшості невідомих інтернет-

загроз) – ‘те, що може заподіяти якесь зло з Інтернету’. 

ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ (За статистичними даними, інтернет-залежними сьогодні є 

близько 10% користувачів). 

ІНТЕРНЕТ-ЗАХОПЛЕННЯ (Ми б уже давно одружилися зі своїм коханим і жили в одному 

місті, якби не моє п’ятирічне інтернет-захоплення). 

ІНТЕРНЕТ-ЗБОЧЕННЯ (Велика вдячність людям, які працюють над проектом «Так! – 

безпечному Інтернету», адже загроза інтернет-збочення дуже актуальна) – ‘відхилення від 

правильного напрямку поведінки в Інтернеті’.  



ІНТЕРНЕТ-ЗЛОВМИСНИК (За допомогою пошти інтернет-зловмисник конспіративно 

підшукував клієнтів, продавав бази й отримував гроші на рахунки електронного гаманця). 

ІНТЕРНЕТ-ЗЛОДІЙ (Протягом кількох місяців група інтернет-злодіїв намагалася 

застосувати до клієнтів банку прийом фішингу) – ‘хтось, хто займається злодійством у мережі 

Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-ЗМІ (Найбільше занепокоєння в незалежного журналістського співтовариства 

викликає той факт, що влада зможе блокувати всі інтернет-ЗМІ).  

ІНТЕРНЕТ-ЗНАЙОМСТВО (Служба інтернет-знайомств допоможе відшукати обранця і 

вийти заміж за кордон) – ‘встановлення між кимось певних відносин у мережі Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-ЗРАДА (В Америці інтернет-зраді надали статусу офіційної) – ‘дія, що може 

кваліфікуватися як подружня зрада в мережі Інтернет’.  

ІНТЕРНЕТ-ІМІДЖ (Невдовзі газета опублікує результати свого наступного дослідження 

інтернет-іміджу українських юридичних фірм). 

ІНТЕРНЕТ-ІНДУСТРІЯ (У країнах Європи з 90-х років теж з’являються нормативні акти, 

що стосуються регулювання відносин в Інтернеті. В них визнається основний принцип інтернет-

індустрії – саморегуляція). 

ІНТЕРНЕТ-КАЗИНО (Прихильники законопроекту вважають, що він допоможе зупинити 

безрозсудливих гравців і зупинить відтік коштів зі США на рахунки фірм, що володіють 

інтернет-казино). 

ІНТЕРНЕТ-КАРТА 1 (На сайті розміщено інтернет-карту автомобільних шляхів України). – 

‘географічна карта, розміщена в Інтернеті’. 

ІНТЕРНЕТ-КАРТА 2 (Від спонсора бібліотеки переможець отримає інтернет-карту на 

безкоштовний тригодинний доступ до Мережі або гарну книгу в дарунок; Як повідомили у банку, 

тепер клієнти банку можуть купити в будь-якому відділенні та банкоматі попередньо оплачену 

інтернет-карту PIVE) – те саме, що інтернет-картка. 

ІНТЕРНЕТ-КАРТА 3 (Краще, коли на материнській платі комп’ютера звук та інтернет-

карта) – техн. ‘периферійний пристрій, який дає можливість комп’ютеру взаємодіяти з іншими 

пристроями мережі’; те саме, що мережева карта чи мережева плата. 

ІНТЕРНЕТ-КАРТКА (Інтернет-карткою зручно користуватися у випадку, коли ви бажаєте 

зберегти свою конфіденційність при користуванні послугами Інтернету; Емітовані банком 

інтернет-картки дають змогу сплачувати будь-які рахунки) – 1) ‘картка, за допомогою якої 

здійснюється оплата доступу до мережі Інтернет’; 2) ‘віртуальна банківська платіжна картка для 

розрахунків у мережі Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-КАСА (Наразі українці зможуть лише оплачувати рахунки, однак ще немає змоги 

повноцінно користуватися всіма послугами інтернет-каси) – ‘сервіс приймання платежів за 

товари та послуги в мережі Інтернет’.  

ІНТЕРНЕТ-КАТАЛОГ (Інтернет-каталоги – дуже зручний спосіб доступу до інформації) – 

‘систематизований і рубрикований набір електронних посилань на ресурси Інтернету’. 

ІНТЕРНЕТ-КАФЕ (Відвідувачі інтернет-кафе зобов’язані надавати своє посвідчення особи 

перед тим, як отримати можливість увійти в Інтернет) – ‘приміщення, у якому надають 

публічний доступ до мережі Інтернет’.  

ІНТЕРНЕТ-КЛАС (Інтернет-клас – це нова послуга центру зайнятості, яка дає безробітним 

можливість пошуку роботи засобами Інтернету безкоштовно) – ‘приміщення, у якому надають 

публічний доступ до мережі Інтернет з науковою, навчальною та ін. метою’. 

ІНТЕРНЕТ-КЛУБ (Учора розпочав роботу найбільший рiвненський інтернет-клуб; Інтернет-

клуб пасічників – це все про бджіл, пасічників і продукти бджільництва) – 1) те саме, що й 

інтернет-кафе; 2) об’єднання користувачів Інтернету за специфікою діяльності, розваг тощо. 

ІНТЕРНЕТ-КНАЙПА (Наш шановний Юрій перебуває наразі в Тернополі й строчить 

репортажі у місцевих інтернет-кнайпах) – регіон. ‘приміщення, у якому надають публічний 

доступ до мережі Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-КНИГА (Інтернет-книга – передвісник майбутнього вираження мистецьких 

форм) – ‘електронна версія книги, розміщена в Інтернеті’. 

ІНТЕРНЕТ-КНИГАРНЯ (Це дає змогу прогнозувати, що незабаром ця інтернет-книгарня 

підніметься на порядок вище у рейтингах аналогічних компаній) ‘сайт, який дає змогу 

ознайомитися з книгою та замовити її через Інтернет’. 



ІНТЕРНЕТ-КОМЕРЦІЯ (Прискореними темпами буде розвиватись інтернет-комерція, а 

замість «просто комп’ютерів» компанії продаватимуть готові рішення на їхній базі). 

ІНТЕРНЕТ-КОМПАНІЯ (У зв’язку з розширенням нашої інтернет-компанії ми запрошуємо 

на роботу нових співробітників) – ‘компанія, що надає послуги чи продає продукцію через 

Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЯ (Ефективність інтернет-комунікації насамперед залежить від 

усвідомлення того, що найбільша цінність – не інструмент сам по собі, а процеси і результати, 

які він створює) – ‘спілкування за допомогою мережі Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-КОНСАЛТИНГ (Дослідження опубліковане в травні фірмою, що спеціалізується 

на інтернет-консалтингу) – ‘консультування в різних сферах діяльності через Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-КОНТЕНТ (Віджети [віджет – невелика, обмежена ділянка сторінки, на якій 

розміщено власний контент. – С. Ч.] дозволяють персоналізувати інтернет-контент, надаючи 

доступ до необхідних послуг та інформації) – техн. інформаційно значуще наповнення Інтернету 

– тексти, графіка, мільтимедіа тощо’. 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ (Практика проведення інтернет-конференцій добре відома в 

усьому світі й зарекомендувала себе як безвідмовний спосіб поширення об’єктивної інформації) – 

‘форма двосторонньої комунікації в мережі Інтернет, яка дозволяє спілкуватися в режимі он-лайн’. 

ІНТЕРНЕТ-КОПІЯ (Причому нерідко така послідовність публікацій – спочатку «папір» або 

ефір, потім його інтернет-копія – є принциповою в редакційному менеджменті через страх 

втратити постійного читача) – ‘електронний відповідник будь-якого різновиду інформації, 

розміщений в Інтернеті’. 

ІНТЕРНЕТ-КОРЕСПОНДЕНТ (Розписуєш красу своєї поїздки, цитуєш зізнання своїх 

інтернет-кореспондентів, наприкінці додаєш: «Пиши!»). 

ІНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАЧ (Згідно з офіційними даними у нас в країні близько 30 млн. 

інтернет-користувачів). 

ІНТЕРНЕТ-КОХАННЯ (Віршів про невдале інтернет-кохання написана ціла серія). 

ІНТЕРНЕТ-КРАМНИЦЯ (В асортименті інтернет-крамниці з’явилася нова категорія 

товарів!) – те саме, що й інтернет-магазин. 

ІНТЕРНЕТ-КУРС (Завідувач лабораторією створення курсів дистанційного навчання 

розповів про створений ним інтернет-курс «Розробка бізнес-сайту на основі веб-технологій») – 

‘систематичний виклад основ якого-небудь знання в мережі Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-ЛЕГЕНДА (Сигбрітт Лотберг, мати шведської інтернет-легенди Пітера 

Лотберга, отримала від сина в подарунок широкосмугове з’єднання) – образне вживання.  

ІНТЕРНЕТ-ЛЕКЦІЯ (Першим іспитом нової програми стала інтернет-лекція радника 

генерального секретаря ООН) – ‘публічний виклад навчального предмета в мережі Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-ЛІСТИНГ – (Розділ «Вітрина» – це інтернет-лістинг сайту) – ‘список певних 

інформаційних даних (здебільшого даних про ціну, перелік товарів, електронні дані тощо), 

розміщений у мережі Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-ЛІДЕР (Поштовий сервіс із повним універсальним інструментарієм надається 

читачам газети завдяки співпраці сайту зі світовим інтернет-лідером «Google»). 

ІНТЕРНЕТ-ЛІНІЯ (Як передає «ЛІГАБізнесІнформ», інтернет-лінія розпочне працювати з 25 

березня; У Львівській області запроваджено гарячу інтернет-лінію управління житлово-

комунального господарства) – 1) ‘технічний канал, за допомогою якого здійснюється передавання 

даних Інтернету’; 2) ‘зв’язок між комунікантами для вирішення певних нагальних потреб, який 

відбувається в Інтернеті’. 

ІНТЕРНЕТ-ЛІНК (Інтернет-лінк із сайту Кабміну на сайт Мінпромполітики не працює) – те 

саме, що й інтернет-посилання. 

ІНТЕРНЕТ-ЛІС (У деяких скандинавських країнах молоді люди виконують роль моральних 

санітарів інтернет-лісу, ламаючи сайти, на яких торгують людьми) – образне вживання. 

ІНТЕРНЕТ-ЛЮБОВ (Я не вірю в інтернет-любов, а тим паче у відносини, які переростають 

у шлюб). 

ІНТЕРНЕТ-ЛЮДИНА (Ми – інтернет-люди – народ веселий і трохи не такий, як інші) – 

образне вживання. 

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН (Інтернет-магазин дає можливість придбати ноутбуки всіх моделей 

і різновидів) – ‘сайт, який дає змогу ознайомитися з товаром і замовити його через Інтернет’. 



ІНТЕРНЕТ-МАГІСТРАЛЬ (Охочі продовжити прогулянку урядовою інтернет-магістраллю 

в пошуках прозорості можуть завітати у розділ «відкритість влади» – офіційного інтернет-

представництва Президента України) – ‘великий за обсягом технічний канал, за допомогою 

якого здійснюється передавання даних Інтернету’. 

ІНТЕРНЕТ-МАМА (А вчора після довгої перерви дістала слінг, одягла його, як радила одна 

інтернет-мама, спершу дитину, потім зібралася сама). 

ІНТЕРНЕТ-МАНДРИ (Після інтернет-мандрів враження таке, ніби ми зовсім не володіємо 

інформацією про наше місто) – образне вживання. 

ІНТЕРНЕТ-МАНДРІВНИК (У «Живому журналі» я розміщую все, що, на мою думку, буде 

цікавим для інтернет-мандрівника) – образне вживання. 

ІНТЕРНЕТ-МАПА (На інтернет-мапі світу був створений спеціальний будинок, де нібито 

був розташований сайт). 

ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ (Інтернет-маркетинг – це одна із складових і важливих частин 

бізнесу в Інтернеті) – ‘онлайновий маркетинг, заснований на використанні ресурсів Інтернету’. 

ІНТЕРНЕТ-МАРШРУТ (Є програми, які можуть тихенько маскуватися і передавати своєму 

господарю інформацію про ваші інтернет-маршрути, адреси відвідуваних сайтів, тривалість 

таких відвідин тощо) – образне вживання. 

ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖА (Інтернет-мережа – це глобальна інформаційна система) – ‘мережа 

Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-МЕНЕДЖЕР (Власник не став вкладати мільйони в створення порталу без 

досвідченої команди інтернет-менеджерів) – ‘фахівець із інтернет-менеджменту’ 

ІНТЕРНЕТ-МЕНЕДЖМЕНТ (У зв’язку з активним розвитком Рунету з’явилася потреба в 

грамотних фахівцях у сфері інтернет-менеджменту) – ‘менеджмент у сфері технологій 

Інтернету’. 

ІНТЕРНЕТ-МІФ (Якщо вам повідомляють про те, що в якійсь платіжній системі «X» 

виявлена уразливість, яка дозволяє витягувати прибуток, знайте, це один із інтернет-міфів) – 

образне вживання. 

ІНТЕРНЕТ-МОВА (Примітно, що вчені, які вивчають інтернет-мову, не негативно 

оцінюють мовну ситуацію; «Джава скрипт» – найпопулярніша скриптова інтернет-мова, 

розроблена «Netscape») – 1) ‘мова, якою послуговуються в Інтернеті’; 2) ‘різновид мови 

програмування для Інтернету’. 

ІНТЕРНЕТ-МОВЛЕННЯ (УТР здійснює пряме інтернет-мовлення через три інтернет-

вузли). 

ІНТЕРНЕТ-МУЗЕЙ (Кінцевим продуктом пошуків став інтернет-музей, що на своїх 

сторінках мовою світлин і документів розповідає про події боротьби за українську державність в 

Таврійському краї). 

ІНТЕРНЕТ-НАВЧАННЯ (Суть проекту в тому, що в школах міста буде впроваджено 

інтернет-навчання, тобто учні зможуть виконувати домашні завдання в мережі Інтернет). 

ІНТЕРНЕТ-НАГОРОДА (UA Webstar – незалежна українська інтернет-нагорода). 

ІНТЕРНЕТ-НАРЕЧЕНА (Чи він не з тих, бува, женихів, яких «кинули» українські «інтернет-

наречені»?) – ‘один із учасників розваги, яка полягає в реєстрації шлюбу та інших атрибутів, 

пов’язаних із цим, у мережі Інтернет’.  

ІНТЕРНЕТ-НАРЕЧЕНИЙ (Одеса зажила слави світової столиці інтернет-наречених) – 

‘один із учасників розваги, яка полягає в реєстрації шлюбу та інших атрибутів, пов’язаних із цим, 

у мережі Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-НОВИНИ (Інформацію надає телеграфне агентство, що публікує інтернет-

новини на німецькому сайті). 

ІНТЕРНЕТ-ОГОЛОШЕННЯ (Мережа інтернет-оголошень об’єднує понад двадцять 

рейтингових інтернет-видань України). 

ІНТЕРНЕТ-ОДРУЖЕННЯ (А хіба після інтернет-одруження має право снитися хтось, крім 

чоловіка?) – ‘одна із розваг, що полягає в реєстрації шлюбу та інших атрибутів, пов’язаних із цим, 

у мережі Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА (До участі у Першій всеукраїнській студентській інтернет-

олімпіаді з дисципліни «страхування» запрошуються студенти вищих навчальних закладів ІІІ-ІV 

рівнів акредитації). 



ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА (Кому допоможе у сучасній ситуації інтернет-освіта?). 

ІНТЕРНЕТ-ПАСКУДСТВО (Журналіст натягав усіляких фактиків і цифрочок, замішав усе 

це на жовчі і видав гидке інтернет-паскудство з претензією на розслідування) – образне 

вживання. 

ІНТЕРНЕТ-ПЕРЕКЛАД (Термін пересилання інтернет-перекладу залежить від режиму 

роботи об’єкта поштового зв’язку місця призначення) – ‘текстовий переклад, здійснюваний 

засобами, розміщеними в Інтернеті’. 

ІНТЕРНЕТ-ПІДПРИЄМЕЦЬ (Перше, що повинен зробити майбутній інтернет-підприємець, 

це зробити аналіз своїх звичок – від шкідливих відмовитися й замінити їх на корисні). 

ІНТЕРНЕТ-ПІДПРИЄМНИЦТВО (Сьогодні основним фактором складної ситуації є поганий 

доступ вітчизняного малого підприємництва до сучасних технологій, зокрема слабкість розвитку 

інтернет-підприємництва). 

ІНТЕРНЕТ-ПІРАТСТВО (Втрати прибутків видавців через інтернет-піратство можуть 

сягати 80 відсотків) – ‘несанкціоноване завантаження або поширення через Інтернет копій 

об’єктів інтелектуальної власності – фільмів, музичних творів, ігор, комп’ютерних програм тощо’. 

ІНТЕРНЕТ-ПІРАТ – (Партія інтернет-піратів є третьою за впливом політичною силою у 

Швеції) – ‘той, хто займається піратством у Інтернеті’. 

ІНТЕРНЕТ-ПЛАТІЖ (Для проведення інтернет-платежів запроваджуються одразу два 

платіжні інструменти, реалізовані в смарт-картці – електронні гаманець і чек) – ‘фінансовий 

платіж, здійснюваний у мережі Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-ПЛІТКА (Голова облдержадміністрації застеріг начальників управлінь і голів 

районних адміністрацій від надмірного перегляду телевізійних програм та інтернет-пліток про 

зняття з посади голови обласної адміністрації й створення коаліції в тому чи тому форматі) – 

образне вживання.  

ІНТЕРНЕТ-ПОГРОЗА (Веб-контроль для захисту вашого комп’ютера від шкідливих і 

шахрайських сайтів, настирливої інтернет-реклами й інших інтернет-погроз) – те саме, що й 

інтернет-загроза. 

ІНТЕРНЕТ-ПОКЕР (Загальний оборот індустрії азартних ігор в Інтернеті оцінюється в 12 

мільярдів доларів на рік, а лідером ринку є британська «PartyGaming Plc.», яка надає послуги 

інтернет-покеру). 

ІНТЕРНЕТ-ПОЛЕ (Сьогодні першим кроком у цьому напрямку повинно стати створення 

єдиного розвиненого багатопланового й багатоканального інформаційного інтернет-поля 

«Україна – діаспора») – образне вживання. 

ІНТЕРНЕТ-ПОЛІТИКА (Куба засудила інтернет-політику США) – ‘політична діяльність, 

здійснювана за допомогою засобів мережі Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ (В Україні відкрився інтернет-портал із захисту прав споживачів) – 

‘сайт, організований як системне багаторівневе об’єднання різних ресурсів’. 

ІНТЕРНЕТ-ПОРТРЕТ (Інтернет-портрет Вінницького регіону) – образне вживання.  

ІНТЕРНЕТ-ПОСИЛАННЯ (Розроблений ресурс містить також численні інтернет-

посилання на інші методичні рекомендації, програмне забезпечення або навчальні матеріали) – 

‘гіперпосилання в мережі Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГА (Провайдер надає, а абонент отримує та сплачує інтернет-послуги). 

ІНТЕРНЕТ-ПОШТА (Мобільний телефон із підтримкою поштового клієнта дає можливість 

працювати з інтернет-поштою). 

ІНТЕРНЕТ-ПОШУКОВИК (Французьке місто перейменують через те, що інтернет-

пошуковик погано знаходить його назву) – розм. ‘пошукова система – сайт для пошуку інформації 

в мережі Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-ПРАВО (У Запорізькому національному університеті відбувся круглий стіл на 

тему «Інтернет-право: проблеми і перспективи розвитку») – ‘правова форма регулювання 

суспільних відносин, що виникають під час використання мережі Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВО (Оновлене офіційне інтернет-представництво 

Президента України). 

ІНТЕРНЕТ-ПРИЙМАЛЬНЯ (В українському Інтернеті починає роботу інтернет-

приймальня органів державної влади «Виконком»). 



ІНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕР (Інтернет-провайдер пропонує доступ до мережі Інтернет по 

комутованих каналах телефонної мережі) – ‘постачальник послуг Інтернету’. 

ІНТЕРНЕТ-ПРОГРАВАЧ (В окремій папці «Додатки» встановлено своєрідний інтернет-

програвач аудіокниг) – ‘програмне забезпечення для аудіального чи візуального відтворення 

файлів у Інтернеті’. 

ІНТЕРНЕТ-ПРОДУКТ (Наша компанія пропонує весь спектр інтернет-продуктів – від веб-

дизайну до промислових рішень під ключ будь-якої складності для підприємств, банків, страхових 

та інвестиційних компаній). 

ІНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ (Лише якщо бібліотека буде розглядати власний інтернет-проект як 

повноцінну форму надання бібліотечного сервісу, вона зможе сподіватись на адекватну віддачу 

від проекту). 

ІНТЕРНЕТ-ПРОПОЗИЦІЯ (Із новими інтернет-пропозиціями від life:) мобільний Інтернет є 

найдоступнішим засобом для користування електронною поштою) – ‘пропозиція, яка може бути 

реалізована за допомогою мережі Інтернет’ 

ІНТЕРНЕТ-РАДІО (Інтернет-радіо – інструмент, за допомогою якого можна 

прослуховувати радіопрограми через Інтернет). 

ІНТЕРНЕТ-РАДІОПРИЙМАЧ (На січневій виставці побутової електроніки CES корпорація 

3Com оголосила, що її новий продукт інтернет-радіоприймача Kerbango вже постачається 

деяким дистриб’юторам в США) – ‘різновид цифрової техніки’. 

ІНТЕРНЕТ-РЕЄСТРАТУРА (Провайдер має статус локальної інтернет-реєстратури і 

пропонує всім своїм клієнтам послуги реєстрації автономних систем) – техн. ‘структура, яка 

здійснює розподіл ресурсів Інтернету й пов’язану з цим координацію діяльності, спрямовану на 

підтримку глобальної мережі’. 

ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА (Щороку зростає обсяг коштів, які вкладають в інтернет-рекламу). 

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРС (На сайті подано посилання на інтернет-ресурси документально-

публіцистичних матеріалів з проблеми Голодомору) – ‘сторінка, портал в Інтернеті як засіб, 

можливість, якими можна скористатися’. 

ІНТЕРНЕТ-РИНОК (Інтернет-ринок розвивається у Львові швидкими темпами). 

ІНТЕРНЕТ-РІШЕННЯ (Ми займаємося розробкою інтернет-рішень для бізнесу) – ‘нова ідея 

для програмних продуктів, додатків тощо в Інтернеті’. 

ІНТЕРНЕТ-РОЗБОРКИ (Дуже прикро, що невеличкий інцидент під час концерту за кілька 

днів інтернет-розборок переріс ледь не в розкол всього правого руху України) – розмовне. 

ІНТЕРНЕТ-РОЗВАГА (Стаття журналіста розповідає про те, як не відволікатися на 

інтернет-розваги під час робочого дня). 

ІНТЕРНЕТ-РОЗМІР (Відтепер ви можете самі обирати, який обсяг мобільного Інтернету 

вам потрібний! Інтернет-1000, Інтернет-350 або Інтернет-100 – обирайте свій інтернет-

розмір!) – ‘кількість інформації у визначеному сегменті мережі Інтернет’ – образне вживання.  

ІНТЕРНЕТ-РОЗРАХУНОК (Просимо надати інформацію про участь банку в банківських і 

небанківських платіжних системах (системах грошових переказів, системах інтернет-

розрахунків тощо)) – ‘розрахунок, здійснюваний за допомогою засобів мережі Інтернет’.  

ІНТЕРНЕТ-РОМАН (Інтернет-роман був написаний групою співавторів упродовж декількох 

останніх місяців шляхом активного спілкування на форумі; Трирічна дочка постраждала через 

інтернет-роман матері) – 1) ‘великий за розміром оповідний художній твір, написаний інтернет-

авторами’; 2) розм. ‘любовні стосунки, звязки між чоловіком і жінкою у мережі Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-САЙТ (Інтернет-сайт – це засіб, за допомогою якого компанія повністю 

представляє себе та свої послуги) – те саме, що й інтернет-сторінка. 

ІНТЕРНЕТ-СВЯЩЕНИК (У майбутньому мало що зміниться: інтернет-священики будуть 

правити службу (вже в режимі он-лайн), сповідатися можна буде в асьці, а пожертви 

перераховуватимуть на дизайнерське оформлення сайту). 

ІНТЕРНЕТ-СЕКС (Якщо є інтернет-секс, значить має бути інтернет-любов). 

ІНТЕРНЕТ-СЕРВІС (Microsoft розробляє інтернет-сервіс зі зберігання інформації) – 

‘програмне забезпечення для роботи Інтернету’. 

ІНТЕРНЕТ-СЕРФІНГ (Інтернет-серфінг деяких користувачів обмежується обсягом 

передплаченого трафіку) – сленг. ‘читання інформації на сайтах в Інтернеті й перехід з однієї 

сторінки на іншу’. 



ІНТЕРНЕТ-СИНГЛ (Група випустила безкоштовний інтернет-сингл, який стане справжнім 

подарунком для усіх шанувальників творчості) – ‘пісня з альбому, яку випускають раніше від 

інших, попередньо розмістивши в Інтернеті, щоб зробити рекламу всьому альбомові’. 

ІНТЕРНЕТ-СИСТЕМА (Клієнти компанії відтепер мають можливість миттєво сплачувати 

послуги компанії через платіжну інтернет-систему «WebMoney») – ‘будь-який електронно-

технічний комплекс, розміщений в Інтернеті’. 

ІНТЕРНЕТ-СКЛАД (Широкого поширення набувають також інтернет-магазини, інтернет-

склади, бібліотеки (автоматизований пошук і замовлення літератури в комп’ютерних мережах), 

страхові компанії, державні установи та соціальні фонди) – ‘сайт, який дає змогу ознайомитися з 

товаром та замовити його через Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-СКРИНЬКА (Необхідно створити громадську приймальню, в якій можуть 

використовуватися інтернет-скринька та кабінка «громадянська трибуна» з метою виявлення 

актуальних проблем у громаді, а також громадської думки щодо питань, які стосуються 

життєдіяльності міста) – ‘адреса електронної пошти’. 

ІНТЕРНЕТ-СПІВДРУЖНІСТЬ (Ви маєте право самі вирішувати, хочете ви належати до 

інтернет-співдружності чи ні). 

ІНТЕРНЕТ-СПІВТОВАРИСТВО (Домен .UA є національним ресурсом, управління яким має 

здійснюватись в інтересах та за участю різних сторін українського інтернет-співтовариства). 

ІНТЕРНЕТ-СПІЛКУВАННЯ (Дослідники інтернет-спілкування звичайно розділяють засоби 

спілкування в Інтернеті за ступенем їх інтерактивності). 

ІНТЕРНЕТ-СПІЛЬНОТА (Інтернет-спільнота вимагає скасувати наказ про реєстрацію 

інтернет-ресурсів) – образне вживання. 

ІНТЕРНЕТ-СТАТИСТИКА (Інтернет-статистика засвідчує, що навіть за неповноцінного 

функціонування україномовної версії лише кожен десятий користувач послуговується 

«Оглядачем»). 

ІНТЕРНЕТ-СТОРІНКА (Інтернет-сторінка присвячена постійному та відкритому 

розміщенню в Інтернеті матеріалів справ, публікацій, відкритих листів, діяльності з 

реформування адвокатури та її дисциплінарних органів тощо) – ‘місце в Інтернеті, яке визначене 

власною адресою, має власника і складається з елементів, які сприймаються як одне ціле’.  

ІНТЕРНЕТ-СТРАХУВАННЯ (Незважаючи на те, що російському ринку інтернет-

страхування усього рік, на ньому вже представлено близько 10 страховиків, які надають свої 

послуги через Інтернет). 

ІНТЕРНЕТ-СТУДІЯ (На базі нашої інтернет-студії у складі західноукраїнської асоціації 

інноваційних фірм було створено Регіональний центр інформатизації). 

ІНТЕРНЕТ-СУПЕРМАРКЕТ (Український промисловий інтернет-супермаркет пропонує 

увесь спектр дереворізальних інструментів вітчизняного виробництва) – ‘сайт, який дає змогу 

ознайомитися з товаром та замовити його через Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-СУПУТНИК («Dell» вирішив розширити пропонований асортимент нетбуків 

моделлю «Inspiron Mini 10v», яка позиціонується як «доступний, портативний інтернет-

супутник») – образне вживання. 

ІНТЕРНЕТ-СФЕРА (Редакційна колегія присудила нагороду «Лідери українського Інтернету» 

найбільш динамічним, впливовим та помітним компаніям, що працюють в інтернет-сфері) – 

образне вживання. 

ІНТЕРНЕТ-ТВОРЧІСТЬ (А якщо вірити сучасній інтернет-творчості, то в кульмінаційний 

момент із лісу завжди повинен вийти Ведмідь). 

ІНТЕРНЕТ-ТЕЛЕБАЧЕННЯ (Ряд локальних інтернет-мереж через малу потужність не 

зможуть підтримувати послугу інтернет-телебачення). 

ІНТЕРНЕТ-ТЕЛЕВІЗОР (Японці вже оголосили про запуск у виробництво інтернет-

телевізорів) – ‘різновид цифрової техніки’. 

ІНТЕРНЕТ-ТЕЛЕФОН (Інтернет-телефон дозволить вам користуватись послугами 110, 

190, а також вихідним телефонним зв’язком) – ‘телефонна лінія з виділеним умовним номером-

визначником у мережі’. 

ІНТЕРНЕТ-ТЕЛЕФОНІЯ (Інтернет-телефонія – це звичайна розмова двох або більше людей 

за допомогою комп’ютера, який має звукову карту колонки, мікрофон і підключений до 

Інтернету) – ‘різновид IP-телефонії, де лініями передачі слугують звичайні канали Інтернету’. 



ІНТЕРНЕТ-ТЕРМІН (Характерною ознакою журналістських текстів, спрямованих на 

молодого читача, можна також вважати появу нових специфічних лексем іншомовного 

походження – «інтернет-термінів»). 

ІНТЕРНЕТ-ТЕСТУВАННЯ (Викладач через інтернет-тестування постійно контролює, як 

студенти засвоюють предмет). 

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЯ (Вплив інтернет-технологій на маркетингову діяльність 

підприємства зростає). 

ІНТЕРНЕТ-ТОВАРИСТВО (Ці причини зумовлюють створення та активний розвиток 

інтернет-товариств – груп людей зі спільними інтересами, котрі спілкуються переважно через 

Інтернет). 

ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ (У статті досліджують сучасний стан розвитку інтернет-торгівлі 

в Україні, визначають її основні переваги та окреслюють перспективи подальшого розвитку). 

ІНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦІЯ (23-25 жовтня відбудеться інтернет-трансляція діалогу молоді з 

представниками політичних сил, що мають представництво у Верховній Раді України). 

ІНТЕРНЕТ-ТРАФІК (У 2012 році інтернет-трафік вимірюватимуть зеттабайтами) – 

техн. ‘обсяг даних, що проходить через сервер за певний період часу’.  

ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ (Інтернет-трейдинг ще тільки зароджується в Україні, ми на 

самому початку шляху, але цей шлях потрібно обов’язково пройти, тому що це важливий етап 

розвитку ринку цінних паперів) – фінанс. ‘продаж і купівля цінних паперів за допомогою мережі 

Інтернет у розрахунку на отримання прибутку за рахунок зміни їх курсової вартості’. 

ІНТЕРНЕТ-ТРЕНД (З огляду на те, що торік бум сервісів онлайн-знайомств увійшов у 

десятку інтернет-трендів, що змінили світ, дивуватися росту й розмаїтості махінацій на ниві 

романтичних фантазій самотніх інтернет-користувачів не варто) – ‘довготривала тенденція 

зміни певних показників у мережі Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-ТРОЛЬ (Інтернет-тролями, або просто тролями, у Всесвітній мережі 

називають людей, котрі спеціально публікують провокаційні статті чи повідомлення) – образне 

вживання. 

ІНТЕРНЕТ-ФАН (Найкращій спортсменці року за версією НОК гімнастці Ганні Безсоновій 

інтернет-фани відвели четверте місце) – розмовне. 

ІНТЕРНЕТ-ФІШИНГ (Не турбуйтеся про інтернет-фішинг, тепер ніхто не зможе 

дізнатися номер вашої кредитної картки) – ‘різновид шахрайства в Інтернеті, мета якого – 

заволодіти конфіденційними даними користувача – паролем, номером кредитної карти тощо’.  

ІНТЕРНЕТ-ФЛІРТ (Сайт знайомств – це місце, де ви реально можете зустріти чоловіка чи 

жінку вашої мрії, а також знайти партнера для інтернет-флірту). 

ІНТЕРНЕТ-ХІТ (Новий сингл групи став інтернет-хітом). 

ІНТЕРНЕТ-ХОЛДИНГ (Генеральний директор інтернет-холдингу подав у відставку) – 

‘холдинг, який надає послуги чи продає продукцію через Інтернет’.  

ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТР (Діяльність нашого інтернет-центру засвідчує значний інтерес до 

інтернет-технологій). 

ІНТЕРНЕТ-ЦІКАВИНКА (На цьому сайті ви знайдете усілякі інтернет-цікавинки) – образне 

вживання. 

ІНТЕРНЕТ-ЧАСОПИС (Інтернет-часопис багато уваги приділяє саме порушенню прав 

громадян у судах). 

ІНТЕРНЕТ-ШКОЛА (Якщо ви завітали на сайт нашої інтернет-школи, то вас, напевно, 

цікавить одна з актуальних проблем сьогодення – захист прав дітей України). 

ІНТЕРНЕТ-ШЛЮБ (На сайті можна завести інтернет-знайомство та зареєструвати 

інтернет-шлюб) – ‘одна з розваг, що полягає у реєстрації шлюбу та інших атрибутів, пов’язаних із 

цим, у мережі Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-ШЛЮЗ (Програму можна використовувати як інтернет-шлюз із вбудованим 

брендмауером) – техн. ‘програмний мережевий шлюз, який розподіляє й контролює серед 

користувачів доступ до мережі Інтернет’. 

ІНТЕРНЕТ-ШОПІНГ (Попри високу динаміку в структурі роздрібної торгівлі України 

інтернет-шопінг займає менше 0,4%). 

ІНТЕРНЕТ-ЮЗЕР (Складається враження, ніби західні інтернет-юзери не ходять ні на які 

інші сайти, крім блогів і соціальних мереж) – сленг. ‘користувач Інтернету’. 



ІНТЕРНЕТ-ЮРИСТ (Інтернет-юрист допоможе вирішити юридичні питання та надасть 

юридичну консультацію). 

Широкий перелік словоформ свідчить про те, що прикладка в сучасній українській мові стає 

функціональнішою. Принагідно варто зазначити, що у наведеному переліку подано лише 

двокомпонентні сполуки, однак у Мережі часто трапляються й трикомпонентні сполуки 

(інтернет-магазин-каталог, інтернет-бізнес-провайдер, інтернет-медіаагенція, інтернет-

онлайн-радіо), тут часто послуговуються прикладкою Інтернет разом із власною назвою 

(Інтернет-Адвокат, Інтернет-Україна, Інтернет-Віче). Прикладку використовують і для 

створення образності (пор. заголовок у статті Інтернет-правда та інтернет-кривда). 

Отже, сучасний словник нових слів і значень насичений словоформами із прикладкою 

Інтернет, що спричинено активним упровадженням цифрових технологій у сучасне життя 

соціуму, а також активними мовними процесами, які відбуваються зараз у лінгвальному 

середовищі 

 


