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ВСТУП 

 

Безперервний процес поповнення словникового складу англійської мови 

зумовлений на даному етапі внутрішніми та зовнішніми змінами. Формування 

картини світу формується невпинно у процесах контактування людей із 

довкіллям, іншими членами соціуму, власне світосприйняття та практичну 

діяльність тощо. Усі ці фактори є характерними особливостями духовного 

розвитку особистості. Картина світу може суттєво відображатися в мові, 

культурі, у різноманітних соціокультурних стереотипах поведінки людей, а 

також у політиці. 

Джерелами поповнення словникового запасу англійської мови можуть 

слугувати запозичення з інших мов, якщо з’являється нове поняття,  або зміни у 

значенні вже існуючого слова через появу додаткового значення. Його ще 

називають якісним. Якісне поповнення словникового складу відбувається за 

рахунок зміни семантичної структури слова. Наприклад за допомогою 

генералізації або спеціалізації, метафори та метонімії, деградації та елевації. 

Слід звернути увагу також на численні внутрішні запозичення зі сленгу та 

окремих соціодіалектів.   

У роботі розглянуто проблему мовної картини світу як концептуальної 

частини сучасного світогляду людства та відображення отриманої інформації 

через мову. Поняття «неологізм» за своєю природою є таким, що потребує 

уваги лінгвістів, зважаючи на постійну появу нових слів, що потребують 

аналізу.   

Картина світу як сукупність уявлень про довкілля розкривається через 

мовну структуру, зокрема лексико-семантичну систему мовних одиниць. 

Сьогодні постає потреба вивчати способи творення та функціонування 

неологізмів у сучасному мінливому світі.  

Актуальність дослідження полягає в необхідності дослідження 

неологізмів як способу відображення зміни орієнтирів та цінностей людства, 

що відбивається у мовній картині світу конкретної нації, окрім того розвідок, 
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присвячених відповідному питанню, у сучасній лінгвістиці недостатньо, що й 

зумовлює потребу появи відповідних досліджень. Окрім того, вивчення 

неологізмів дає можливість виявити зміни та тенденції в подальшому розвитку 

словотворчої системи тієї чи іншої мови, а також виявити динаміку 

світосприйняття людства та зміну стереотипів, цінностей та культурно 

значущої інформації.  

Предмет дослідження – неологізми як засоби відображення морально-

ціннісних орієнтирів нації. 

Об’єкт дослідження – мовна картина світу англомовного суспільства. 

Мета дослідження – виявити динаміку світоглядних позицій британської 

культури, відображених в неологізмах. 

Визначена мета зумовлює виконання таких завдань: 

- визначити поняття неологізм у сучасній лінгвістиці; 

- виявити підходи до дослідження неологізмів; 

- схарактеризувати поняття мовної картини світу; 

- виявити неологізми, що транслюють сучасне бачення світу та 

динаміку орієнтирів та цінностей людства. 

Матеріалом дослідження слугували соціальні інтернет-мережі, он-лайн 

словники та статті науковців, а також неологізми в англійській мові 2010-2017 

рр. 

Практичне завдання роботи полягає в тому, що її результати можуть 

слугувати матеріалом для студентів та викладачів у вивченні  курсу дисциплін  

«Практика перекладу» та  «Порівняльна лексикологія англійської та української 

мов». 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, отриманих в процесі 

дослідження, висновків та списку використаних джерел. 
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1 ПОНЯТТЯ «НЕОЛОГІЗМ» У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ ТА 

ПІДХОДИ ДО ЙОГО ВИВЧЕННЯ 

 

Мова безперервно розвивається. Однією із найважливіших умов для її 

продуктивного розвитку є бурхливий потік нових слів. Процес пізнання світу, 

поява нових понять, зміни в суспільному житті, прогрес у науці і техніці 

відбувається щодня. Це вимагає від мови забезпечити мовців необхідною 

кількістю нових лексичних одиниць. Велика кількість нових слів, щорічно 

з’являється в англійській мові, це спонукає дослідників більше, ніж фіксувати 

та впроваджувати їх до активного суспільного мовлення. Такі питання як поява 

нових слів, принципи їх утворення, класифікації та функціонування турбують 

мовознавців вже не перше десятиліття. 

На жаль, в англійській мові теорія неології ще не сформувалась в окрему 

галузь лексикології. У зв’язку з цим перед англійськими мовознавцями постає 

завдання не лише помічати нові слова, але й досліджувати їх якості, специфіку 

творення і функціонування [12, 20]. 

 У лінгвістиці поняття «неологізм» є відносно відомим, але його аналіз та 

точне визначення, залишається досить суперечливим. В англійській мові термін 

«неологізм» був офіційно зафіксований в 1772 році, але вперше слово 

«неологізм» вперше з‘явилося в 1735 р. у французькій мові, звідки воно 

можливо було запозичене для пояснення значення «використання нових слів, 

інновацій у мові» або  також «нове слово або вираз». З того часу в лінгвістичній 

літературі поняття «неологізм» вживається стосовно нових слів у різних мовах. 

[12]. 

Як правило нова лексична одиниця проходить кілька стадій прийняття до 

активного складу мови: соціалізація і лексикалізація (прийняття та закріплення 

в мові). З’явившись, неологізм поширюється людьми, що причетні до 

лінгвістичної науки або засобів масової інформації. Далі – соціалізація – процес 

прийняття нової лексичної одиниці широкими масами носіїв мови. Після цього 
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розпочинається процес лексикалізації. Неологізм починають активно 

використовувати, виявляють протипоказання його поширення в тому чи 

іншому контексті. В результаті утворюється лексична одиниця окремого 

структурного типу, яка включається в різні словники неологізмів [5, 17] . 

Щодо самого терміну «неологізм» - то він позначає нове слово або стійке 

сполучення слів. Новим воно може бути або за формою або за змістом[10]. 

Зважаючи на вищезазначені фактори існує декілька проблем. Серед 

найбільш гострих: поповнення словникового складу сучасної англійської мови, 

лексикографічна розробка неологізмів та неологічних словників, переклад 

новоутвореної лексики та встановлення її лексико-граматичного, семантичного 

та стилістичного статусу. 

В англійській мові межа між літературним та не літературним мовленням 

не є чіткою і постійно порушується. За останні роки в англійській мові 

спостерігається тенденція до демократизації або зближення писемно-

літературної мови з усно-розмовною. Сучасна англійська мова активно 

запозичує нові мовні одиниці саме зі сленгу та соціальних діалектів [10, 12]. 

Неологізми зазвичай утворюються за законами відповідної мови, за його 

продуктивним моделями словотворення. Однак деякі види неологізмів, 

наприклад, у сфері літератури або авторські неологізми, іноді створюються і 

непродуктивними способами словотворення. 

Дослідження в галузі неології охоплюють чимало питань з метою 

тлумачення поняття «неологізм», процес виникнення нових слів, а також зміни, 

які новітня лексика вносить у розвиток мови. Більшість наукових робіт і 

досліджень українських і закордонних вчених ґрунтуються на класичному у 

сфері неології підході – структурно-семантичному. Вивчення неологізмів, 

використовуючи цей підхід, дає можливість описувати нові факти і явища 

мови, способи творення й особливості вживання, досліджувати їх структуру та 

семантику, класифікувати нові слова, а також вивчати їх вплив на мову і зміни, 

що вони зумовлюють.  
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Саме за допомогою цього підходу лінгвістика поповнилася численними 

працями, орієнтованими на дослідження неологізмів [10, 11, 14]. 

Слід зазначити, що останнім часом у лінгвістиці з’явився новий підхід у 

дослідженні неологізмів – когнітивний. Характеризуючи головні особливості 

цього методу, можна помітити, що він пояснює появу нових слів у мові 

активною пізнавальною діяльністю людини, переосмисленням відомих фактів і 

явищ, продукуванням нових об’єктів та ідей і необхідністю їх найменування. 

Когнітивний підхід в своїх роботах розвиває С. Шатілов. Він 

запропонував комунікативно-когнітивну та культурно-країнознавчу концепцію 

викладання іноземних мов. Виходячи з цього, можна використовувати 

комунікативний підхід під час вивчення сучасної лексики іноземної мови [4, 6].  

Актуальність цього методу невпинно зростає, адже проблема вивчення та 

розуміння іноземної мови розглядається не тільки як навчання лише 

лінгвістичних знань, але і як візуалізація знань про світ, спираюсь на її мову. 

Опановуючи іноземну мову, ми водночас засвоюємо властивий відповідному 

народу образ світу, інше бачення світу через призму національної культури за 

допомогою лише мови. На думку С. Шатілова, основне завдання при вивченні 

іноземної мови в когнітивному аспекті полягає в тому, щоб навчитися 

здійснювати орієнтування так, як це робить носій мови. 

Третім, не менш важливим підходом до вивчення неологізмів, є 

функціональний підхід. На сьогодні щодня з’являється велика кількість 

новоутворень, тому вивчення їх функціональності та доцільності використання 

у мовленні стає одним із головних завдань сучасних лінгвістів. Дослідження 

нової лексики з точки зору функціонального підходу передбачає аналіз 

способів утворення неологізмів, виявлення внутрішніх закономірностей, за 

якими здійснюється вибір та адекватне вживання тої чи іншої лексичної 

одиниці у конкретному комунікативному акті [17, 19]. 

При функціональному підході також розглядається вживання лексичних 

одиниць, їх функціонування у певних сферах діяльності, що забезпечують 

комунікативні процеси, залежно від тих функцій, які вони виконують. 
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Таким чином виокремлюють такі функції: 

- Номінативна функція. Передбачає призначення слова служити 

найменуванням для предметів та явищ. 

- Словотворча функція. Передбачає створення нових слів шляхом 

словоскладання, афіксації і т.д. 

- Номінативна функція. Відповідає за створення нової лексичної 

одиниці з новою структурою та значенням. Це може бути абсолютно новий 

номінант, що позначає нове поняття. 

- Емотивна функція. Вносить стильове забарвлення за допомогою 

афіксів. 

- Інформативна функція. Відповідає за те, яку інформацію несе в собі 

кожне слово.  

- Функція впливу. Реалізацією її є волюнтативна функція, тобто вираз 

волевиявлення мовця;  

Прагматичний підхід набуває популярності, адже його функціональність 

та важливість є необхідною під час тлумачення нових лексичних одиниць 

мовознавцями з усього світу. Тож серед підходів до вивчення неолексики слід 

виділити прагматичний. Сучасна лінгвістична прагматика тісно пов’язана з 

філософією мови, соціолінгвістикою, психолінгвістикою, теорією мовленнєвих 

актів, лінгвістикою тексту, дискурсивним аналізом, етнографією мови та ін. [12, 

15, 22] 

Найважливішими напрямками дослідження лінгвістичної прагматики слід 

вважати сфери, пов’язані з суб’єктом мовлення та адресатом мовлення, що 

пов’язані зі стосунками між учасниками спілкування або ситуацією 

спілкування. Зазвичай в основі прагматичного підходу до вивчення нової 

лексики лежить дослідження варіативності слова. Під варіативністю розуміють 

сукупність варіантів в межах слова, кожен з яких може бути прагматичним 

варіантом і виконувати прагматичну функцію. Мовна варіативність 

розглядається лінгвістами як об’єктивна властивість мови у системі «мова-

зовнішній світ». Явища мовних змін пронизують всю систему мови та її 
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реалізацію в мовленні. Тому при прагматичному підході розглядається 

вживання слова в різних комунікативних ситуаціях залежно від соціального, 

територіального, національного, вікового та інших статусів учасників 

комунікації. [17]  

 

2 МОВНА КАРТИНА СВІТУ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ 

СВІТОВІДЧУТТЯ ТА ЛЮДСЬКОЇ МОРАЛІ 

 

Поняття мовної картини світу ґрунтується на вивченні уявлень людини 

про світ. Картина світу – це своєрідний результат обробки інформації про 

середовище і людину. Кожна мова, як відомо, відображає спосіб сприйняття  

світу тим чи іншим етносом, що вирізняється своєю історією, культурою або 

цінностями. Мовна картина світу є суб’єктивним образом об’єктивної 

реальності, оскільки кожна людина по-своєму бачить світ. Але вона не може 

бути основним джерелом наукових знань, бо таким джерелом, насправді, є і 

завжди була об’єктивна реальність та дійсність [14, 17].  

Упродовж останніх десятиліть мовний феномен розглядався лише як 

спосіб для успішної комунікації та світопізнання. Власне мова сприймається як 

базовий  елемент, що з’єднує окрему людину та націю, до якої вона належить 

причому завдяки мові стає можливим не тільки віднайти цей зв’язок на 

сучасному етапі, а й прослідкувати його розвиток у ході всієї історії нації та 

суспільства, глибше визначити його особливості. Усі елементи народної 

культури знаходять відбиток у мові певного народу, яка є відмінною від інших 

саме через специфіку відображення в ній світу і людини в ньому. 

Мовна картина світу – це система понять, характерна для кожної мови, за 

допомогою якої ії носії отримують, сприймають, класифікують та 

інтерпретують певну інформацію, знаходячись у сучасному світі. Усебічне 

вивчення та дослідження мовної картини світу відкриває шлях до кращого 

пізнання власне специфіки будь-якої мови, розуміння самобутності окремого 

народу. Вивченням мовної картини світу різних народів, проведенням 
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порівняльних досліджень мов займаються нині такі науки як етнолінгвістика, 

психолінгвістика, соціолінгвістика та інші. Цей підхід є відносно новим та 

перспективним, вражає своєю оригінальністю та застосовує комплексний підхід 

до вивчення мови та її внутрішніх форм. Він також використовує методи, що є 

властивими кільком іншим наукам (лінгвістиці, етнографії, психології і т.п.) 

[10, 15].  

Термін «картина світу» був уведений до наукового обігу у фізиці 

наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Одним із перших цей термін почав вживати 

Г. Герц (1914 р.) стосовно фізичної картини світу, що розглядалася як 

сукупність внутрішніх образів зовнішніх предметів. З часом у природничих 

науках поняття «картина світу» почали використовувати, щоб позначати 

специфічну структуру, яка формується за допомогою наукових методів і 

понять. 

Мовна картина світу знаходить своє відображення й у лексичному 

матеріалі. У науці існує спеціальний термін, який використовують, щоб 

позначити використання мови в усному і писемному мовленні людини. Це 

ідіолект (від грець. «свій, особливий»). Ідіолект – єдина мовна реальність, яка 

доступна для сприйняття або спостереження. Мовлення індивідів, об’єднаних 

за певними ознаками у групи різного рівня, називають діалектами (від грец. – 

«розмова, говір, наріччя»). А у свою чергу, узус – це те, що стало 

загальноприйнятим, звичайним [16, 22]. 

Національна мовна картина світу є результатом відображення 

колективною свідомістю етносу зовнішнього світу в процесі свого історичного 

розвитку одночасно з пізнанням цього світу. Зовнішній світ і свідомість – це 

два фактори, котрі породжують мовну картину світу будь-якої національної 

мови. [8, 9, 11] 

Кожна мовна одиниця так чи інакше, але зорієнтована на середу, що ії 

оточує та стає мовленнєвим виявом певного фрагменту навколишнього світу. 

Але оскільки концептуальна картина світу явище не статичне, воно щодня 



11 
 

розвивається та вдосконалюється, одиниці, що її відображають, зазнають 

деяких перетворень та набувають нових значень [14, 15].   

Мовна картина світу ніби реєструє та привласнює все, що було 

накопичено носієм мови. З цього випливає, що мовна картина світу – 

своєрідний підсумок розвитку мови, який надає їй деяких можливостей щодо її 

подальшого розвитку. Мова постійно реагує на активні суспільні зміни, 

продовжуючи зберігати своє базове оформлення. У тому числі, під час 

запозичення або ассимілювання іншомовних слів. Не усі з них виявляються 

вдалими і входять до мовної структури, поступово стаючи невід’ємною 

частиною. Але набагато більшу кількість запозичень або неологізмів 

залишаються непоміченими і незабаром виходять з мовного обігу [18]. 

Утворення неологізмів більш активно відбувається в періоди нестабільності 

суспільства, зміни його структури, а також у зв’язку з появою технічних 

новинок в побуті звичайних людей. 

Останнім часом бурхливий розвиток техніки та науково-технічний 

прогрес загалом людство ототожнює з появою докорінних суспільних та 

соціальних змін.  Невпинне виникнення нових професій, предметів, явищ тощо 

потребує від мови номінації самих себе. Тож процес створення неологізмів 

відбувається постійно, нові слова виникають мало не щодня. Деякі з них 

запозичуються з інших мов, деякі виникають в результаті злиття кількох слів. 

Часом абревіатури й скорочення починають жити своїм незалежним життям, 

стаючи повноцінними словами [4, 10]. 

Так, з початку двадцятого століття було створено безліч неологізмів, які 

увійшли до складу англійської мови і сьогодні вже стали повноправними 

словами. Сьогодні процес «імплантації» слова в тканину мови відбувається 

набагато швидше, ніж навіть півстоліття тому, завдяки інтернету і пов’язаним з 

ним високим ступенем комунікації в суспільстві. 

Станом на сьогоднішній день англійська мова, як і багато інших сучасних 

мов, проходить крізь стадію так званого «неологічного буму». Невпинний  

потік нових слів, потреба їх називати, пояснювати та фіксувати зумовили 
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створення особливої галузі лексикології – неології – або науки про неологізми. 

Слід відзначити помітні успіхи у розробці неологічнох теорії французьких 

лінгвістів. Беручи за основу роботи А. Дамстера, французька лінгвістична 

школа внесла значний вклад до теорії та  практики сучасної неології. 

Досліджуючи праці всесвітніх лінгвістів, можна помітити, що впродовж 

останніх десятиліть ними активно створюються тлумачні словники для 

розуміння нововведень [20, 22]. 

На сучасному етапі проблеми, що пов’язані з мовною картиною світу та  

особистістю, що бере участь у формуванні цієї реалії, викликають особливий 

інтерес дослідників. 

Іноді вплив середовища виявляється в мові не досить яскраво і може бути 

виявлений лише за допомогою категорій таких наук, як етнопсихологія, 

культурологія або історія. Наприклад, досить складною за своєю якістю 

лексикою є народна. Прикладами можуть слугувати назви природних зон та 

їхніх елементів, позначення явищ природи назви тварин і рослин, назви 

національних страв, предметів побуту. Такі слова не мають лексичних 

еквівалентів в інших мовах, оскільки не мають відповідників [9]. 

Значне місце у сучасній лексиці, зокрема англійської мови,  посідають 

неологізми. Через свою відносно просту лексичну структуру та оформлення, 

вони широко розповсюджуються та використовуються у всьому світі. Через те, 

що англійська мова є одною з  найбільш популярних мов світу, використання 

неологізмів стає дуже легким способом донести інформацію до мешканців 

різних країн. Щодня людство використовує безліч неологізмів у своєму 

мовленні,  часто навіть не підозрюючи цього. Саме таким чином відбувається 

заміна національної лексики новою, іноді відносно складною у вживанні  через 

принципову новизну. Неологізми дуже сильно допомагають нам відтворювати  

думки та важливу інформацію по-іншому, настільки сприятливо, наскільки це 

доцільно  для певного історичного відрізку [14]. 
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3 НЕОЛОГІЗМИ ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ ДИНАМІКИ 

СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ЛЮДСТВА 

 

Мова перебуває в постійному русі, змінюється в просторі й часі, водночас 

зберігаючи ознаки своєї стабільності та цілісності. Вона є не тільки однією із 

форм духовної культури народу або основний засіб спілкування, але вона  

також є результатом довгого історичного розвитку певного суспільства. Тим 

самим нею забезпечується виконання комунікативних ролей, реалізація певних 

властивих їй функцій, зв’язок між різними поколіннями та збереження 

багатовікової пам’яті народу. Слід зазначити, що багатоаспектний зв’язок мови 

та суспільства безумовно впливає на співвідношення динаміки та зупинок у 

такій поліфункціональній  мовній системі, яку ми маємо [7, 9]. 

За історією слів ми можемо простежити життя та історію народу, його 

зв’язки з оригінальною культурою та з іншими традиційними національними 

культурами. Лексико-семантичний рівень найбільш чутливий до змін у 

комунікативному просторі. Постійний та безперервний розвиток лексики, її 

кількісні та якісні зміни активізуються в періоди, коли відбуваються зміни 

політичного устрою країни, культурних змін або посилення впливу «зовнішніх 

чинників» (культури інших країн, всесвітньовідомі терміни і т.п.).  

Зовнішні імпульси до зміни мовних норм, комунікативні потреби та 

потреби до самопізнання та самореалізації зумовлюють численні  модифікації 

національної лексики, зокрема появу значної кількості неологічної лексики, які 

можуть бути вираженими зовнішніми або  внутрішніми запозиченнями до 

сучасної літературної мови [6, 22]. 

Наприклад, впродовж останнього десятиліття можна помітити, що 

лексико-семантичні зміни в мові ЗМІ відбивають тенденції до економії слів, 

задля привертання уваги потенціальних читачів. Ними стають абревіатури, 
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сленг, та звісно неологізми. Значну частину лексичних інновацій утворено за 

аналогією вже до наявних у мові форм за типовими моделями. 

Зарубіжні лінгвісти приділяють велику увагу саме таким процесам у 

сучасному світі. Метою науковців звісно є розкриття механізмів, що 

стосуються змін у лексико-семантичній системі та в словотворі сучасної 

англійської мови, висвітлення характеру інтенсивності поповнення 

неологізмами тематичних груп лексики. Політична, культурна та соціальна є  

найбільш пріорітетними на сьогоднішній день. 

Характерний для новітнього періоду вивчення активної лексики 

англійської мови є процес неологізації словника, який охоплює загальномовні 

та оказіональні інновації людства. Саме цей факт впливає на динаміку 

використання неологізмів носіями мови. [15] 

Окрім того, слід зазначити, що значна кількість лексичних інновацій 

завдяки інтенсивному вживанню в мові ЗМІ та соціальних мережах поступово з 

вузькоспеціальної сфери функціонування або тоді, коли вони були відомі лише 

певній категорії людства, стає надбанням широкої мовної практики і 

літературної мови загалом [15, 17]. 

Проаналізувавши найбільші та найпопулярніші сфери використання 

неологізмів, виокремлюємо 3 категорії, де англійські неологізми 

використовуються мовцями найбільше. Бо перш за все соціальна спрямованість 

неологізмів полягає в тому, що, з’являючись в мові, вони позначають нові 

поняття, які виникають в результаті розвитку науки і техніки, нових умов 

життя, але найбільше суспільних відносин та культурно-політичних змін.  

1. Перша категорія – культурна, є однією з найбільш популярних, 

адже вона охоплює майже усі сфери соціального життя людства.  

Як відомо, одним з основних джерел збагачення англійської мови є 

лексичні запозичення з інших мов, насамперед у культурній сфері. Запозичення 

є результатом взаємодії різних народів на різних рівнях.  
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Яскравим прикладом екстралінгвального джерела неологізмів є сфера 

інформаційних технологій. Виникає велика кількість «комп'ютерних та 

інтернет  неологізмів», які широко поширюються в загальній мові: 

- «Forex» - (foreign + exchange) - резерви в іноземній валюті,  

- «аdvermation» (advertisement + information) - рекламна інформація, 

- «аdvertorial» (advertisement + editorial) - основний рекламний блок, 

- «millionerd» - людина, що розбагатіла через Інтернет, 

- «Europlug» (European + plug) - електровилка, яка застосовується у 

всіх країнах Європи, 

-  «sigaretiquette» (sigarette + etiquette), 

-  «citringe» (citron + orange). 

Продуктивним є утворення неологізмів методом зрощення за участю 

лексеми electronic або просто використовуючи першу літеру: «e-coup» – 

електронний переворот, спровокований розповсюдженням небезпечної для 

країни інформації через комп'ютерну мережу; «e-fencing» – збування крадених 

товарів «он-лайн»; «e-mnesia» – забування приєднати додатковій документ до 

електронного листа.  

Слово «Internet» також послужило зразком для таких поширених 

інновацій, як «intranet», «extranet», «evernet». Існує, наприклад, цілий ряд 

експресивно забарвлених слів і словосполучень, що проводять аналогію між 

Інтернет і швидкісною шосейною дорогою, супермагістраллю тощо: I-Bann, 

Info-bahn, Info-Highway, I-Way, Information superhighway, electronic 

superhighway, e-Bahn. 

Значний розвиток технологій не залишився поза увагою мовознавців та 

сучасних носіїв мови: «Digitopia» – нереальний світ майбутніх 

високорозвинених компю’терних технологій. «Net-fever» – цей неологізм виник 

для позначення стану психологічної залежності людини від Інтернет. 

«Netspeak» – позначення специфічної англійської мови, як окремого виду 

мовлення, проміжного між усним та письмовим або просто мови спілкування 

через Інтернет. «Handicapitalism» - неологізм виник для позначення різновиду 
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Інтернетівського бізнесу, який набуває останнім часом великого масштабу, а 

саме продажу товарів та послуг інвалідам, фізично неповноцінним людям. 

Неологізм утворений зрощенням слів handicap та capitalism. «Mommy hacker» - 

мама-хакер. Даний неологізм вживається для позначення програми, яка дає 

змогу простежувати, контролювати дії людини, а саме дитини, в мережі 

Інтернет. Вона була створена для мам, які стурбовані питанням з ким та про що 

спілкується їх дитина в Інтернеті [21, 25, 26]. 

2. Друга категорія – соціальна. Так як люди – істоти соціальні, тому 

вижити у сучасному світі без мови – вкрай важко. Активне використання 

неологізмів у своєму лексиконі надзвичайно зближує людей з усього світу, 

адже якщо з’являється поняття, неодмінно повинно з’явитися його позначення, 

яке буде зрозуміле усім. 

 З'являються неологізми на позначення явищ модних тенденцій певних 

субкультур. Наприклад:  

 «gauging»– розтягування мочок вух значно більшими прикрасами 

ніж попередні; 

  «sleeve» – татуювання на руці, 

 «grup» (скорочення  від grown up) - літня людина, яка поводить себе 

не у відповідності зі своїм віком або  ілюструє прагнення подовжити період 

молодості. 

Значне розширення можливостей медицини, зокрема пластичної хірургії 

та косметології, сприяло появі нових потреб суспільства, пов'язаних із 

втіленням культу краси та молодості. Сучасна медицина здатна задовольнити 

майже будь-які забаганки людини, пов'язані зі зміною зовнішності та 

покращенням зовнішнього вигляду. 

Проявом культу краси є надмірне, інколи навіть патологічне, захоплення 

своєю зовнішністю. Однією з причин здійснення пластичних операцій є 

невдоволення своєю зовнішністю. Це явище отримало назву «imagined ugliness» 

і, як наслідок, призвело до появи нових понять, пов'язаних із процедурами, 

спрямованими на покращення зовнішності. Наприклад: «bleachorexia» – 
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надмірне переймання відбілюванням своїх зубів; «fish pedicure» – косметична 

процедура при якій ноги пацієнта знаходяться у акваріумі з рибами, що 

об'їдають мертві ділянки шкіри. Людину, яка вдається до численних 

пластичних операцій з метою вдосконалити свою зовнішність називають 

«beauty junkie».  

Ще однією ознакою культу краси є прагнення відповідати модним 

тенденціям, які диктують правила у виборі одягу, зачісок, макіяжу тощо. 

Антонімами до відомого неологізму fashionable є новостворений прикметник 

«vernac» – провінційний або відсталий у культурному відношенні, немодний) та 

іменник «skid» – несучасна, немодна молода людина). Останній 

використовується у розмовній лексиці як презирлива назва. [14, 19] 

Окремою групою новоутворень, є неологізми пов'язані із проблемою 

зайвої ваги та способів їх вирішення. На даний момент розвивається популярне 

захоплення різноманітними дієтами, що спрямовані на зменшення ваги тіла. До 

вжитку входять неологізми, які є назвами спеціальних дієт: «Plan diet» – дієта, 

що базується на споживанні великої кількості клітковини, «deprivation cuisine» 

– корисна для здоров'я, але несмачна їжа, «ape diet» – вегетаріанська їжа. 

Утворюються неологізми на позначення осіб, які дотримуються дієти: «diet 

cop» – особа, яка відстежує втрату ваги в учасників програми схуднення; 

«dietholic» – людина, яка надто переймається своєю дієтою. Патологічне 

тяжіння до зменшення ваги тіла призвело до виникнення специфічного розміру 

одягу – «subzero» - меншого за мінімальний. [12, 16] 

Спілкування відіграє величезну роль у житті людини. Під час спілкування 

ми отримуємо та обмінюємося інформацією, оцінюємо навколишній світ і т.д. 

Функцій спілкування існує безліч, але найголовнішим є те, що під час процесу 

обміну думок, під впливом сучасних тенденцій ми активно використовуємо 

неологізми. Це відбувається через те, що на позначення нових понять існує 

безліч лексичних одиниць, які активно віддзеркалюють об’єктивну реальність. 

Щодня ми отримуємо величезну кількість нових понять, спричинених впливом 
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сфери соціальних мереж або сфер побутового життя, які мають бути названі 

[13]. 

Наприклад на теренах інтернет-мереж спостерігається поява наступних 

слів: «blonder» - хлопець, який зустрічається лише з білявками, «garage-mahal» - 

багатоповерховий гараж або паркінг для автомобілів, «wi-fi party» або  «quiet 

party» використовується на позначення вечірки, коли усі зайняті своїми 

телефонами та надають перевагу спілкуванню там, «white food» - іжа білого 

кольору (біла риба або м’ясо, молочні продукти), «brandalism» – завішування 

фасадів міських будівель численною кількістю потворної реклами, «seagull 

management» або просто «seagull» – член або учасник команди офісних клерків, 

який часто запізнюється на переговори та починає активно «вливатися» в 

колектив [25]. 

Акронім «kippers» поки що не має аналогів та існує лише в англійській 

мові, але його сенс зможе бути зрозумілим усім. Під його літерами ховається 

наступне визначення: Kids in Parents Pockets Eroding Retirement System. 

Неологізм зазвичай позначає незаміжню людину віком старше 30, яка проживає 

з батьками та планує жити з ними до пенсії, або навіть довше, «доросла 

дитина».  

Неологізми допомагають також описати проблему «батьки-діти». Поява 

таких номінацій сколихнула інтернет своєю простотою, але водночас влучністю 

та стійкістю. «Glam-ma» або «Glam-pa» використовуються на позначення 

бабусь та дідусів, які ведуть активне соціальне життя, наслідують молодь та 

навіть сперечаються у коментаріях, спираючись на свій багатий життєвий 

досвід [25, 26]. 

Неологізм «off the grid» раніше був популярний серед людей у в’язницях, 

що означав вийти на волю. Зараз його використовують підлітки, коли 

вступають до коледжу та опиняються без постійної влади  та догляду батьків. 

Вигуки складають окрему категорію мовлення, як наслідок 

поповнюються неологізмами так само, як інші сфери. Сьогодні замість «good» 

або «cool»  радше скажуть «wicked». Це слово набуває популярності і інтернеті 
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та соціальних мережах. Як відомо, існує безліч способів виразити злість або 

невдоволення. Тож слово «damn» перестає бути популярним. Його поступово 

замінює неологізм «d`oh», який може заміняти не тільки слова злості, а може 

бути використаним як  вигук на позначення будь-чого. [ 25] 

3. Третя категорія – політична. Політичне життя світу завжди було, є 

та буде найпопулярнішою темою для розмов в усьому світі. Тому саме з 

політичної сфери, з численних промов політиків, з їхніх висловлювань у 

соціальних мережах та під час ділових переговорів неологізми активно 

надходять до «широкого вжитку» майже щодня. Політична сфера надзвичайно 

приваблює людей своїми сенсаціями, гучними промовами політиків та 

рішучими діями. Як наслідок, жодний політичний акт не залишається поза 

увагою мовознавців.  

Створення нових слів здійснюється, насамперед, як відображення в мові 

потреб суспільства у вираженні нових понять, що постійно виникають у 

результаті розвитку  суспільно-політичних відносин. Насамперед важливо 

встановити тенденції розвитку словотворчих процесів у мові, пов’язаних з 

політикою. Слід зазначити, що неологізми, як правило, виникають на базі вже 

існуючих мовних традицій певного народу або категорії людей, що їх 

використовують.  

Політичний лексикон за останній рік дуже сильно збагатився новими 

словами. Немає одностайної думки і щодо визначення нових словотворень у 

мовленні, які ще не фіксуються у словниках та існують на рівні неологізмів або 

сленгу. Ці поняття називають по-різному – оказіоналізмами, потенційними 

словами, формальними неологізмами. Однак чимало з них добре укорінилися. 

[20, 21] 

Проте в теорії неології англійської мови є ще багато проблемних областей 

дослідження саме у цій сфері. До них зараховують в першу чергу системний 

аналіз чинників, етапів, механізму появи нових слів, їх значень. Так як у  мові 

все спрямовано до певної мети – висловити думки, фахівці, що пишуть тексти 

промов для державних діячів, намагаються якомога яскравіше використовувати 
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нові слова. Таким чином значно підвищується імідж політика, його авторитет 

серед громади та довіра. Існує й зворотнє явище. Текст складається таким 

чином, щоб навмисно підняти гвалт промовою діяча. Тому поява нового слова 

диктується не лише соціальними, а й  прагматичними потребами. [14] 

Говорячи про тенденції продуктивної промови і, як наслідок, появи 

активних лексичних одиниць, мається на увазі вживання тих чи інших 

словотворчих засобів, характерних для англійської мови в даний час. Адже 

політика явище дуже соціальне і повністю віддзеркалює нагальні проблеми 

людства. Уміле використання певних словотворчих моделей фахівцями слова 

може служити однією з показових характеристик виразного стилю і мови 

політика. 

Політична мова є складною та динамічною системою, оскільки перебуває 

в постійному русі, розвиваючись і удосконалюючись. Вона призначена для 

політичної комунікації і для просування певних ідей, емоційного впливу на 

громадян, вироблення суспільного консенсусу, а тому динамічно відображає 

політичну реальність, коригується нею і водночас бере участь в її створенні та 

видозмінюванні. Експресивність лексем дуже сильно залежить від конкретної 

суспільно-політичної ситуації й часу. Вони містять потужний заряд емоцій, 

негативних або позитивних, що асоціюються з прагненням до радикальних змін 

або довіри громади.  

Більшість літературно-книжкових неологізмів утворюються засобами 

афіксації та словоскладання, на відміну від розмовних неологізмів, які 

утворюються засобами конверсії й зміни значення слів. 

Мова політиків налаштована на яскраве вираження думок, емоційне 

різноманіття та експресію. Вона дуже чутлива до змін у політиці та її ідеології, 

тому й громадсько-політичний сленг, як один із її складників, надзвичайно 

мінливий. На зміни у словниках дедалі активніше впливають не вчені, а 

журналісти. Саме журналістам нерідко доводиться вирішувати чи заслуговує 

назва, яка стихійно виникла в певному середовищі, широкої популяризації. 

Вони формують сучасні мовні норми, продукують нові слова. [1, 12, 15] 
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Наприклад: «Bushism» - термін, яким позначають численні мовні, логічні 

та інші помилки і обмовки президента США Джорджа Буша. Термін став 

активно поширюватися після виступів президента перед пресою, часто 

з'являвся в друкованих джерелах та на телебаченні. Бушизмами у мові 

президента почали визначати неправильні закінчення слів у однині та множині, 

помилкову вимову англійських слів, плутанину співзвучних слів, повтори та 

відверту нісенітницю (childrens, to make pie higher, misunderestimate, a war 

president) або «Purple America» – термін протесту, що означав перевагу 

червоного кольору (кольору лібералів)  на мапі Америки під час 

президентських виборів 2008 року, коли у лідери вийшов Барак Обама 

(демократ). [ 25] 

Наскільки легко утворюються неологізми в газетній мові, може служити 

наступний відомий приклад. Під час президентства Ф. Рузвельта в політичній 

термінології, США з'явився новий термін – «New Deal», значення якого -  поява 

нових заходів політичного й економічного характеру, спрямованих на 

оздоровлення американської економіки. Похідне слово New Dealish з'явилося в 

американських газетах трохи пізніше.  

У будь-якому номері англійської газети можна знайти такого роду 

неологізми, як Megabuck (1 million dollars), intellectualistic eggheads, Prime 

Ministerless, to out-British, magpietude та багато інших. [24, 26] 

Оксфордський словник обрав прикметник «постправдивість» 

міжнародним словом року (2016). Поняття набуло поширення після 

референдуму про вихід Британії з ЕС та виборів президента США 2016 року. 

«Post-truth» або згідно з еквівалентним перекладом «політика постправди» 

(постправдива політика, політика післяправди) – політичні дії та мислення, 

«при яких об'єктивні факти є менш впливовими у формуванні громадської 

думки, ніж заклики до емоцій і особистих переконань». Тобто, це політика, яка 

спирається на почуття та власні переконання, які насправді не мають під собою 

реальних підстав або достовірних фактів. При цьому об'єктивна істина не 
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фальсифікується чи піддається сумніву, а просто відсувається або «відходить на 

другий план». [25, 26] 

Найголовнішими чинниками, які сприяють такій політиці є ненависть та 

розвиток ЗМІ. Роздробленість джерел новин створює ситуацію, в якій брехня, 

плітки і чутки розповсюджують з надзвичайною швидкістю. Брехня, яку 

поширюють політики чи їх прибічники в інтернеті через мережу користувачів, 

які довіряють один одному більше, ніж поважним ЗМІ, може дуже швидко 

підмінювати правду. 

Цей концепт зазнав різкої критики. Критики зокрема зазначали, що опора 

на вигадані факти не є чимось новим, і застосовувалася впродовж десятиліть до 

цього, в тому числі й попередніми президентами США. [24] 

Говорячи про президентів США, слід зазначити популярні авторські 

неологізми Дональда Трампа. Вищезгаданий термін «post-truth» ще часто 

називають «post-trumpth», маючи на увазі політику державного діяча. Численні 

вислови президента вже стали інтернет-сенсаціями не тільки серед активних 

користувачів. Здається, що за президентськими перегонами 2016 року в США 

спострерігав увесь світ. Тож Трампові неологізми вже знайшли своє місце в 

лексиконі англійської мови та навіть були занесені до Urban Dictionary.  

Справжню популярність йому приніс його вислів у Tweeter «Despite the 

constant negative press covfefe», де останнє слово стало справжнім інтернет-

неологізмом 2017 року. Завдяки своїй схожості з англійським словом «coffee» 

(кава), зображення президента на кавових бляшанках почало активно 

розповсюджуватися користувачами соціальної мережі. [21, 22] 

Власне прізвище «Трамп» вже є неологізмом та при численних 

видозмінах слова може позначати деякі поняття. Наприклад: «trumpescent» 

позначає щось дороге, але з відсутністю смаку, словами «Trumper»,  «Thumper», 

«trumpescite» та «trumpeteer» часто позначають прихильників Трампа та його 

політичної діяльності. Слово «trumpertained» використовується для позначення 

задоволення або насиченості (іноді з негативним підтекстом), за допомогою 

«trumpey» називають членів родини Дональда Трампа. [28, 29, 30] 
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 Один із найвідоміших скандальних висловів політика є помилкове 

вживання артиклю «the» у назві України, що позначає країну як частину іншої 

держави або ту, що має в собі декілька частин. «The Ukraine» у свій час набув 

популярності серед обурених українців. [23] 

Якщо детально прослідкувати за мовленням відомого політика, можна 

виокремити ще багато нових слів, які стають неологізмами. Наприклад: Bigly  

замість more, unpresidented замість unprecedented, alt right замість all right, 

libbie (libber) як учасниця течії фемінізму.  

«Obamacare» – неологізм, що використовувався Трампом задля 

позначення реформи колишнього президента США Барака Обами. Головною 

метою реформи було розшиерння можливостей у сфері медицини для тієї 

верстви населення, які не мають можливості купити собі медичну страховку, і 

зробити саму систему охорони здоров'я та медичного страхування більш 

доступною широким верствам населення, зробити її менш дискримінаційною у 

порівнянні з існуючою до цього системою. [30, 31]  

Серед найбільш поширених політичних неологізмів можна  виділити такі: 

• «Franquista» - людина, яка є послідовником політики іспанського 

диктатора Франко,  

• «brigatisti» - члени терористичної організації «Червоні бригади»,  

• «(al)fatah» - нaйбільша партизанська група організації визволення 

Палестини, 

• «Islington person» – принижуючий термін для середнього класу,  

• «power lunch» – робочий ланч (обід), де на високому рівні 

обговорюються політичні та бізнесові проблеми,  

• «ethnic cleaning» – масове вигнання, чи винищення людей етнічної 

меншості чи релігійної групи на певній території, 

• «gestere politics» – політична акція, яка зосереджена першочергово 

на народних цінностях та впливовій народній думці, 
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• «hot button» – результат чи цікавість, що спонукає людей зробити 

особливий вибір (наприклад, серед споживчих товарів, політичних кандидатів 

чи соціальних структур), 

• «fatwa» – «засуджувати до смерті, 

• «safe haven» – захисна зона в країні, призначена для членів 

релігійної чи етнічної меншості, 

• «stakeholder economy» – вид економіки, де якій кожен член 

суспільства зацікавлений в економічному прогресі країни.  

Також дуже популярним явищем зарах є поширення  багатокомпонентних 

моделей стали лексичні одиниці зі словом like:  

• straight-like responsibility – пряма відповідальність;  

• otted-like responsibility – відпвідальність поділена на двох.  

Серед часто вживаних неологізмів значну частку складають акроніми. Їх 

поширення сприяє різноманітності словникового запасу. До того ж фахівці ЗМІ 

полюбляють використовувати їх у своїх статтях, роблячи з них сенсації. [34, 35, 

38, 39] 

Один із відомих акронімів є GASP (Group Against Smoke and Pollution) – 

який використовується в мові декількох груп, які борються проти забруднення 

навколишнього середовища. [33] 

Також можна виділити PINS (person in need of supervision), SWAT (special 

weapons and tactics) - термін використовується в юриспруденції, FOB (friend of 

Bill) прихильник Білла Клінтона, TINA (there is no alternative) – у політиці, 

SALT (Strategic Arms Limitation Talks) переговори задля обмеження 

стратегічної зброї, OMOV (one member, one vote) – «один член, один голос». 

[33] 

Життя неологізмів залежить від того, наскільки вони зазнали досвіду 

суспільної практики, наскільки є сильною потреба у даному слові для 

позначення відповідних понять, і яку кількість «суперників», тобто 

синонімічних засобів, має дане слово в словниковому складі мови. 
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Може статися і таке, що багато неологізмів повністю зникають із мови, 

але зазвичай найбільш популярні фіксуються англійськими словниками, іноді 

разом зі вказівкою автора. Як правило неологізм живе недовго. У словнику 

Urban Dictionary навіть був зафіксований термін «old neologism». Явище 

оксюморону підкреслює яскравість цього виразу. Адже як тільки неологізм 

починає активно використовуватися людьми, він перестає бути неологізмом. 

[24, 36] 
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ВИСНОВКИ 

 

Неологізми – категорія історично змінна та є одним із розрядів пасивного 

словника. Отже, вони представляють собою одиниці, які ще не встигли ввійти 

(або вже не ввійдуть) до активного слововжитку. 

Беручи до уваги кількість існуючих досліджень у сфері неології, можна 

помітити, що тема залишається і надалі буд залишатися актуальною, адже мови 

світу постійно поповнюються новими словами у різних сферах. 

Як було описано, неологізми пов’язані практично з усіма сферами 

сучасного англомовного суспільства. Вони знайшли свою потребу бути 

вживаними у сферах права, медицини, комп’ютерних технологіях, економіці, 

бізнесі та майже у всіх категоріях, які стосуються нових технологій. Тому вони 

потребують безпосереднього глибокого вивчення з метою визначення їхніх 

змін та тенденцій у подальшому розвитку словотворчої системи англійської 

мови. 

Простежуючи динаміку появи нових слів англійської мови, можна 

виділити деякі сфери, де вони проявляють себе найбільш яскраво. Це перш за 

все соціальна сфера, культурна та політична.   

Неологізми зазвичай утворюються за законами відповідної мови та за 

продуктивним моделями словотворення (афіксація, словоскладання, перехід 

однієї частини мови в іншу та т.п.) Однак деякі неологізми неологізми іноді 

створюються і непродуктивними способами словотворення, наприклад 

неологізми літератури або культури.   

З одного боку, неологізми служать для номінації нових чи ще не названих 

понять та реалій, а з іншого – для заміни попередніх вже новими, які були 

видозмінені різними чинниками (зміна експресивно-стилістичного оформлення, 

потреба більш виразного або точного найменування, прагнення до мовної 

економії, соціально-політичні зміни тощо). 
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Потреба у власне номінативних неологізмах постає особливо гостро в час 

формування літературної мови народу або її окремих стилів, коли, зокрема, 

зростає роль свідомого, цілеспрямованого їх творення окремими особами.  

Кількість запозичень-неологізмів невпинно зростає. За період останнього 

десятиліття майже усі сфери і галузі людської діяльності збагатилися новими 

словами. Саме тому слід детально вивчати та досліджувати особливості цього 

процесу. Окрім того, можна помітити, що значна кількість лексичних інновацій 

завдяки інтенсивному вживанню в мові ЗМІ та соціальних мережах поступово з 

вузькоспеціальної сфери функціонування або тоді, коли вони були відомі лише 

певній категорії людства, стає надбанням широкої мовної практики і 

літературної мови загалом. Характерним для новітнього періоду вивчення 

активної лексики англійської мови є процес неологізації словника, який 

охоплює загальномовні та оказіональні інновації людства. Саме цей факт 

впливає на динаміку використання неологізмів носіями мови. 
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