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класу (І семестр). Бібліотечка «Дивослова». 2015. № 7 – 8. 80 с.), що дає підстави кваліфікувати його як авторський неологізм.
Однією з умов коректного формулювання умови тестового завдання є відповідність мовній нормі лексики, використаної для його створення. Оскільки
мовне явище вважається нормативним за умови його кодифікації у правописі
української мови, підручниках і словниках (Українська мова: Енциклопедія.
Київ, 2000. С. 267), дієслова увідповіднювати, упослідовнювати та висновувати не рекомендуємо вживати у тестових завданнях у форматі ЗНО.
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ДЕФІНІЦІЯ – ТЛУМАЧЕННЯ – ВИЗНАЧЕННЯ
У сучасному мовознавстві у зв’язку з потребою впорядкування національної науково-технічної мови дедалі більшої ваги набуває питання аналізу доцільності потрапляння до її лексичного складу значної кількості мовних запозичень. Запозичені слова є органічним складником майже кожної сучасної розвиненої мови. Особливого значення вони набувають у термінології, оскільки
терміни пов’язані з різними сферами знань та діяльності людини. Утворення
нових термінів завдяки використанню слів іншої мови є одним із найпродуктивніших засобів поповнення словникового складу. Проте зловживання запозиченнями спричинює засмічення національної мови зайвими елементами.
На часі дуже важливо знайти «золоту середину» між невмотивованими запозиченими номінаціями наукових понять і вузьконаціональною замкненістю в
розбудові термінології. У спеціалізованій лінгвістичній літературі поширеним
є термін дефініція на позначення визначення, розкриття змісту наукового поняття (Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. Київ, 2001. С. 46; Пустовіт Л.О., Скопненко О.І., Сюта Г.М., Цимбалюк Т.В. Словник іншомовних слів. Київ, 2000.
С. 349). Проте поза науковим контекстом його вживання не завжди виправдане.
Для широкого вжитку бажано використовувати синоніми тлумачення – пояснення, потрактування чого-небудь (Словник української мови: в 11-ти т. Київ,
1979, т. 10. С. 155) або визначення – формулювання, вислів, у якому розкривається зміст чого-небудь, його істотні ознаки (Там само, Київ, 1970. т. 1. С. 400).
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КОШТИ – ГРОШІ – ГРОШОВІ КОШТИ
В українську мову слово кошти запозичене з німецької через польське посередництво зі значенням «гроші, капітал; витрати, видатки» (Етимологічний
словник української мови: у 7-ми т. Київ, 1989. Т. III. С. 436; Огієнко І. Етимологічно-семантичний словник української мови. Вінніпеґ, 1982. С. 278).
У сучасній українській мові цю лексему вживають зі значеннями: «1. Гроші,
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