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НЕОЛОГІЗМИ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 
В наш час англійська мова, як і багато інших мов, переживає так зва-

ний «неологічний бум». Величезний потік нових слів та необхідність їх 
фіксування і пояснення зумовив створення особливої галузі лексикології-
неології – науки про неологізми. 

Тема доповіді є актуальною, тому що неологізми пов’язані зі всіма 
сферами життя сучасного англомовного суспільства. Нова лексична оди-
ниця проходить кілька стадій соціалізації (прийняття її в суспільстві) і лек-
сикалізації (закріплення її в мові). З’явившись, неологізм поширюється, як 
правило, викладачами університетів, шкільними вчителями, працівниками 
засобів масової інформації. Потім він фіксується в друці. Наступна стадія 
соціалізації – прийняття нової лексичної одиниці широкими масами носіїв 
мови. Після цього розпочинається процес лексикалізації: придбання нави-
ків використання неологізмів в суспільстві, виявлення умов та протипока-
зань для його використання в різних контекстах. В результаті утворюється 
лексична одиниця окремого структурного типу (просте, похідне, складне, 
складнопохідне слово чи словосполучення), яка включається в різні слов-
ники неологізмів. 

Щодо самого терміну неологізм – то це є нове слово (стійке сполу-
чення слів), нове або по формі або по змісту. Неологізми поділяють на: 

1. Власне неологізми (новизна форми поєднується з новизною змі-
сту): audiotyping – аудіодрукування, bio-computer- комп’ютер, котрий імі-
тує нервову систему живих організмів, thought-processor- комп’ютер, кот-
рий логічно будує та розвиває ідеї. 

2. Трансномінація, яка поєднує новизну форми слова зі значенням 
яке вже передавалося раніше іншою формою: sudser- мильна опера, big C 
(мед.) рак. 

3. Семантичні інновації або переосмислення (нове значення позна-
чається формою, котра вже була в мові ): bread – гроші, drag – скукота. 

Серед найбільш вживаних нових значень в сучасній англійській мові 
можна виділити:  

charisma – сильна особиста притягуюча сила, bummed out – розчаро-
ваний, go – go – динамічний, сучасний, bananas – сходити з розуму. 

З погляду на спосіб творення неологізми поділяють на : 
 1. Фонологічні. 
 2. Запозичення. 
 3. Семантичні. 



Отже, нами була зроблена спроба представити основні номінативні 
типи і моделі неологізмів за останні 25 років. Серед нової лексики перева-
жають номінації, нові як за формою, так і за змістом. Зміни діяльного дос-
віду людини ведуть до появи нових та розширення старих фрагментів кар-
тини світу, які, в свою чергу, потребують фіксації на «мовній» карті світу. 
Змінюється картина світу, з’являються нові сектори: космонавтики, 
комп’ютерної техніки, генної інженерії, наркоманії, нові види харчування, 
нові види протесту. Розширюються традиційні сектори: сектор захворю-
вань, ліків, діагностики. А це значить, що в мові продовжуватимуть 
з’являтися нові слова, які з часом пройдуть усі стадії соціалізації і лексика-
лізації, тобто прийняття їх в суспільстві. 
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