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Анотація. Статтю присвячено аналізу когнітивних і прагматичних чинників утворення нових слів в ан-
глійській мові. Застосовано такі методи лінгвістичного аналізу, як дефініційний, семантичний і слово-
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із лексикографічних джерел. Зосереджено увагу на розгляді та класифікації неологізмів на основі спів-
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Постановка проблеми. Словниковий 
склад сучасної англійської мови знахо-

диться в стані безперервної зміни і розвитку. 
Одним з найбільш переконливих проявів цього 
процесу є поповнення мови новими лексичними 
одиницями – словами і словосполученнями.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. За останні десятиліття з'явилася значна 
кількість неологізмів, породжених стрімким 
розвитком науки і техніки, змінами в суспіль-
но-політичній, економічній, культурній сфері 
життя суспільства. Відносно нова галузь мовоз-
навства – неологія розглядає причини появи 
лексичних новоутворень, особливості їхньої ре-
єстрації в лексикографічних джерелах, способи 
їх утворення. Матеріалом для аналізу послужи-
ли 308 неологізмів, зафіксованих в наступних 
електронних словниках: Cambridge Dictionary, 
Macmillan Dictionary, Oxford Advanced Learner's 
Dictionary, Word Spy.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак дослідженню ког-
нітивних і прагматичних механізмів, що лежать 
в основі креативної діяльності мовної особистості 
зі створення нових мовних знаків, приділялася 
недостатня увага, що і обґрунтовує актуальність 
даної роботи. 

Формулювання цілей статті. Мета статті 
полягає у виявленні прагматичних і когнітив-
них чинників створення нових слів в англійській 
мові за період 2017-2018 років.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Новизна дослідження полягає в тому, що 
вперше здійснюється спроба аналізу і класифіка-
ції неологізмів на основі співвідношення різних 
когнітивних мотивів їх формування і тієї прагма-
тичної установки, яка реалізується в процесі сло-
вотворення. Крім того, аналізу піддається новіт-
ній матеріал – слова, зафіксовані в англомовних 
словниках за останні два роки.

Як відомо, неологізми – це слова і словосполу-
чення, які з'явилися в мові для найменування но-
вих явищ, понять, об'єктів, фактів. Як правило, ці 
одиниці утворюються за діючими в тій чи іншій мові 
моделями словотворення або запозичуються з ін-
ших мов. Неологізми демонструють «умови, причи-
ни, мотиви і конкретні способи появи нових знаків 
мови, особливості їх моделювання» [5, с. 7]. Всі нові 
одиниці створюються людиною як результат ког-
нітивної діяльності та проникнення в суть всього, 
що відбувається в навколишньому світі, і потреби 
виразити цей досвід пізнання в мовній формі. Нео-
логізм – це «результат креативної роботи людської 
свідомості, яка визначається інтелектуальною, 
предметно-практичною діяльністю людської сві-
домості» [4, с. 150–151]. На думку І.А. Гаврилової, 
поява неологізмів зумовлена певними факторами:  
«...поява в процесі пізнання дійсності нових кон-
цептів і їх термінотворення; уточнення, переосмис-
лення і поглиблене пізнання вже зафіксованих 
суспільною свідомістю фрагментів концептуальної 
картини світу; когнітивно-комунікативні чинни-
ки» [1, с. 236]. Нові знання, а також більш глибо-
ке і повне розуміння вже пізнаного піддаються 
осмисленню і співвіднесенню з концептуальною 
картиною людської свідомості. Ці нові фрагменти 
знання, так звані «мерехтливі концепти» [6, с. 123], 
з одного боку, мають референтну віднесеність до 

світу дійсності, а з іншого боку, співвідносяться 
з когнітивним досвідом людини. 

У свідомості людини відбуваються осмислен-
ня та ідентифікація нової інформації, її катего-
ризація, субкатегорізація. На наступному етапі 
освіти нового слова вступає в силу прагматичний 
фактор – пошук нового найменування, так як, за 
словами В.І. Заботкіной, «поява нових одиниць 
викликана необхідністю дати назву ще не назва-
ному, прагненням до більшої виразності і краси» 
[3, с. 17]. Так, визнаючи рівноцінну значимість 
і прагматичних, і когнітивних чинників, слід ви-
знати первинність когнітивних процесів, що по-
роджують прагматичну потребу створення нової 
номінативної одиниці для фіксації нового сенсу. 
У кожного мовного знака є момент його народжен-
ня, момент його первинної появи в мові. І, на дум-
ку О.С. Кубрякової, для більшості знаків сучасних 
мов «ці моменти не підлягають відновленню, і як 
відбувається процес об'єктивації особливої струк-
тури знання в окреме слово, ми не знаємо. Неоло-
гізми демонструють нам саме це: умови, причини, 
мотиви і конкретні способи появи нових знаків 
мови, всі особливості їх моделювання» [4, с. 6–7].

Аналіз 308 зазначених новоутворень дозволи-
ло виявити два провідних когнітивних фактора 
їх утворення. Перший фактор – це поява нових 
концептів або неоконцептів. «Неоконцепт – це 
завжди нова інформація, яка є критерієм іден-
тифікації об'єкта навколишньої дійсності, но-
сієм певної концептуальної системи» [3, с. 134]. 
Основним критерієм виявлення неоконцептів 
є відсутність лексичних одиниць, концентру-
ючих відповідний концепт. Статус неоконцеп-
та підтверджується відсутністю його дефініції 
в лексикографічних джерелах, відсутністю його 
можливої актуалізації в іншій мовній формі, від-
сутністю слів-синонімів, що об'єктивують даний 
концепт. Наприклад, такі неологізми називають 
нові явища нашого життя, напр.: 

microlattice ‘a very light, thin structure made 
from metal strips that cross each other with spaces 
in between’ [7] – конструкція, що представляє 
собою переплетені смужки з надлегкого і тон-
кого металу.

Інший приклад: rovable ‘a very small robot that 
can be worn on your body and carry out a number 
of different task’ [7] – робот маленького розміру, 
який може знаходитися на тілі людини і вико-
нувати різні завдання. 

Такі слова є мовною репрезентацією новітніх 
науково-технічних винаходів і, відповідно, нових 
концептів. Знаходять об'єктивацію в мові й нові 
факти і явища з інших сфер, поява яких в істот-
ному ступені викликана стрімким темпом сучас-
ного життя і науково-технічним прогресом:

supertasker ‘someone who is very good at doing 
more than one thing at the same time’ [7] – люди-
на, яка успішно справляється з декількома спра-
вами одночасно;

nap bar ‘a place where you can pay money to 
sleep for a short time during the day’ [7] – заклад, 
де за певну плату надається можливість ко-
роткочасного денного сну.

Інший когнітивний фактор – більш глибоке 
і детальне розуміння або переосмислення вже 
відомих і зафіксованих в концептуальній та мов-
ній картині світу концептів. Потреба в їх пере-
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осмисленні може бути викликана виявленням 
нових властивостей, якостей, характеристик. 
Нова номінація може бути результатом усвідом-
лення деяких ознак вже відомих реалій. Це, як 
правило, знаходить відображення в новій мовній 
одиниці, яка закріплює в семантичній трансфор-
мації, часто метафоричне, образне сприйняття 
об'єкта. Наприклад:

fatberg ‘a massive, hardened agglomeration of 
fatty substances, particularly found in a sewer and 
caused by homeowners pouring fats down drains’ 
[10] – великий твердий клубок жиру, що утво-
рюється в каналізаційній системі в результаті 
зливу в неї жирних відходів;

sun pillar ‘a narrow column of light that extends 
upwards or downwards from the Sun’ [7] – промені 
світла, що виходять від сонця вертикально, що 
створюють ефект світлового стовпа.

Не можна сказати, що дані неологізми 
об'єктивують абсолютно нові концепти, ці по-
няття і явища досить відомі носіям англійської 
мови. Ймовірно, виникла усвідомлена потреба 
виділення та ідентифікації деяких фактів в ре-
зультаті більш глибокого сприйняття, розуміння 
і вираження ставлення до них, усвідомлення їх 
актуальності, що знайшло своє відображення 
в новій мовній формі. Кількісний аналіз нео-
логізмів виявив, що з 308 відібраних одиниць 
79 (26%) є неологізмами-неоконцептамі. На осно-
ві уточнення і поглибленого пізнання вже відо-
мих концептів було утворено 229 нових слів і спо-
лучень (74%). Отже, даний когнітивний фактор 
більшою мірою сприяє появі новоутворень в мові, 
відображає постійну пізнавальну активність на-
шого мозку. Дійсно, частотність появи нового 
в нашому житті не така велика, незважаючи на 
високий темп прогресу у всіх сферах. Але всі су-
часні досягнення сприяють кращому розумінню 
і усвідомленню існуючих явищ, об'єктів, фактів.

Прагматичний аспект проявляється в необхід-
ності створення нової мовної форми для нового 
змісту, що реалізується, як правило, через регу-
лярне або семантичне словотворення. Не було ви-
явлено випадків так званих власне неологізмів, 
тобто таких одиниць, в яких новизна знакової 
форми поєднується з новизною змісту. Під новиз-
ною мовної форми в даній роботі розуміється аб-
солютно інноваційна, унікальна форма, що більш 
властива оказіональним утворенням. Зафіксова-
ні в лексикографічних джерелах новоутворення 
також марковані конотацією новизни, але так 
як вони більш контекстно-незалежні, їхня мовна 
форма є структурно і семантично мотивованою. 

Більшість нових одиниць актуалізують новий 
зміст на основі узуальних словотвірних моделей. 
Цей прагматичний параметр створення найме-
нування, заснованого на аналогії, закономірний 
і виправданий, адже новий знак адресований 
одержувачу, який не повинен зазнавати трудно-
щів при його отриманні та інтерпретації.

Найпродуктивнішим способом утворення нео-
логізмів є словоскладання (160 одиниць). Серед 
композитів-неологізмів переважають двокомпо-
нентні складені слова. Наприклад:

click-rate ‘the proportion of visitors who follow a 
link from a page on one website to another website’ 
[9]. – кількість відвідувачів сайту, які перехо-
дять за посиланням з одного сайту на інший;

digital twin ‘a digital representation of a product 
or piece of equipment’ [7]. – цифрова версія про-
дукту або пристрою;

sleep pod ‘a space, often a small room with a 
comfortable chair or small bed, where you can sleep 
for a short time during the day’ – невеличка кім-
ната зі зручним стільцем або маленьким ліж-
ком для короткого сну протягом дня. 

Зустрічаються і приклади трикомпонентних 
композитів: 

computer vision syndrome ‘a condition of the eye 
caused by spending a large amount of time looking 
at a computer screen’ – стан дискомфорту в 
очах в результаті тривалого перебування біля 
комп'ютера;

gameboy disease – ‘a spinal condition in children 
caused by looking down at hand-held devices’ – не-
правильне положення хребта у дітей при три-
валому використанні смартфона або інших 
пристроїв. 

Характерною особливістю сучасного словотво-
ру є багатокомпонентні композити – особливий 
різновид складених слів, до складу яких входять 
основи не тільки самостійних частин мови, але 
й деякі службові слова (прийменники, сполучни-
ки і ін.). Деякі з них являють собою цільнооформ-
лені одиниці, утворені за допомогою синтаксич-
них конструкцій. Наприклад: 

mom-as-a-service ‘software and online tools that 
provide services similar to the tasks performed by 
a mother’ [10]. – комп'ютерні програми і при-
строї, здатні виконувати деякі дії, характерні 
для мам;

pay-what-you-can ‘relating to a way of selling 
goods that allows the shopper to pay only what 
they can afford’ [7]. – організація продажу това-
рів, що дозволяє покупцеві заплатити ту суму, 
яку він має.

Певна кількість лексичних новоутворень, що 
розглядаються, утворюються за допомогою при-
йому усічення (також відомого як “контаміна-
ція” або “телескопія”) Такі полікомпонентні кон-
струкції в компактній формі передають об'ємний 
когнітивний зміст і реалізують прагматичний 
вплив завдяки образності та виразності. За допо-
могою цього словотвірного способу було утворено 
55 одиниць:

beditate (bed + meditate) ‘to meditate in bed’ – 
медитувати в ліжку;

finsta (fake + Instagram) ‘a second account on 
the social media site Instagram, to which a limited 
number of people have access’ – додатковий об-
ліковий запис в мережі «Інстаграм», який до-
ступний для обмеженої кількості людей.

Важливою відмінністю таких одиниць є їхня 
здатність до максимальної компресії сенсу, що 
виникає при з'єднанні фрагментів основ. «На 
відміну від словотвору, значення первинних 
основ не просто доповнюють одне одне, але й пе-
реплавляються в нове значення, що не зводиться 
до суми значень цих складових» [2, с. 79].

Аналіз виявлених новоутворень за їхньою 
приналежністю до тематичних груп показав, 
що значна частина нових слів відображає зміни 
в сфері «повсякденне життя людини» (98 слів), 
яка включає різні найменування людини згідно 
з її соціальним станом, професійною діяльністю, 
способом життя, поглядами і т.п.
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Висновки з проведеного дослідження 

і перспективи. Підводячи підсумок, слід підкрес-
лити, що нова лексика є мовною репрезентацією 
результату когнітивної діяльності людини із за-
своєння плинної реальності, відображає нові яви-
ща, реалії, поняття, а також фіксує в нових словах 
більш глибоке сприйняття і усвідомлення вже ві-
домих концептів. Як було встановлено, неологіз-
мів-неоконцептів утворюється значно менше (79), 
ніж слів, що відбивають переосмислення відомих 
концептів (229). Накопичений людиною теоретич-
ний і практичний досвід сприяє більш точному 
і адекватному розумінню відомого. Прагматич-
ний аспект дослідження неологізмів проявляється 
в мотивах вибору мовних засобів вербалізації но-
вих концептів. Домінуючою тенденцією в утворен-

ні нових одиниць виявилося прагнення втілити 
в цільнооформленій одиниці складні, інтегровані 
поняття. Тому найбільш продуктивним способом 
поповнення лексичного складу є словоскладання. 
Дослідження виявило збагачення новою лексикою 
різних понятійних сфер, але найбільше неологіз-
мів зафіксовано в тематичних групах «повсякден-
не життя людини» та «наука і технології». 

Результати і матеріали цієї статті можуть 
знай ти практичне застосування у викладанні 
курсу лексикології англійської мови, а також 
в дослідженнях з проблем неології. Тема пред-
ставляється перспективною, оскільки розвиток 
і вдосконалення нашого світу неминуче відобра-
жається в мові, і, напевно, нові тенденції цієї вза-
ємодії будуть продовжувати виявлятися.
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