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Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: 
міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали XIV міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції (м. Київ, 26 березня 2021 р.). Київ, 2021. 305 с. 

Збірник містить матеріали (тези доповідей) XIV міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, 
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути», у яких висвітлено актуальні 
питання сучасної науки, освіти та виробництва. 

Видання призначене для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та 
практикуючих спеціалістів різних напрямів. 

XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  
«Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва» 

(м. Київ, 26 березня 2021 р.) 

Адреса оргкомітету та редакційної колегії: 
м. Київ, Україна 

E-mail: conference@openscilab.org
www.openscilab.org 

Наукові праці згруповані за напрямками роботи конференції та наведені в 
алфавітному порядку. 

Для зручності, беручи до уваги, що видання є електронним, нумерація та 
загальна кількість сторінок наведені з врахуванням обкладинки. 

Збірник на постійній сторінці конференції: https://openscilab.org/?p=3711 

Матеріали (тези доповідей) друкуються в авторській редакції. 
Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
mailto:conference@openscilab.org
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https://openscilab.org/?p=3711
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Федотова Л.Н., Будко А.В.    

СТУПІНЬ ДОСЛІДЖУВАНОСТІ ПИТАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ 

В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Федотова Л.М., Будко А.В. 

Науково технічний прогрес у наш час у сферах науки, техніки, культури 

сприяли появі великої кількості неологізмів . Не зважаючи на те, що термін 

використовується вже давно, вивчення його досі є суперечливим та має багато 

підходів вивчення, якими користуються мовознавці. 

Неологізмом називається позначення термінів, що тільки з’явилися, але 

ще не встигли стати частиною активного словникового запасу. Зазвичай 

неологізми пов’язані з певною людиною або подією, яка з’явилася у певний 

момент часу. Сам термін «неологізм» стали вживати в англійській мові у 1772 

році. 

Наприклад, Н.М. Шанський у своїх дослідженнях тлумаче неологізми як 

нові лексичні утворення, які потрібні для позначення нового предмета чи 

явища, та зберігає новизну для носіїв мови . О.П. Єрмакова визначає неологізми 

як «лексичні одиниці, які ще не загальновживані, але можуть ними стати, які 

з’явилися в мові в певний період і не існували раніше, які відчуваються як нові 

в мовній свідомості носіїв мови”. 

О.С. Кубрякова вважає, що «неологізм» – це “нове слово, що відповідає 

потребам спілкування, нове за значенням і за формою, що було створене за 

словотворчими законами даної мови або запозичене з іншої мови і що 

сприймається носіями даної мови в якості нового протягом певного часу”. 

Також, деякі лінгвісти серед основних критеріїв під час ідентифікації 

нових слів висувають саме лексикографічну ознаку неологізмів, яка вказує на 

те, що нове слово ще не повинно бути зареєстрованим у словниках. Подібну 

думку висловлює В.В. Лопатін, визначаючи неологізм залежно від того, до 
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якого запасу мови – активного чи пасивного – належить це слово. На момент 

своєї появи нові слова входять до пасивного складу мови, але, як тільки вони 

стають загальновживаними й переходять до активного запасу словника, вони 

припиняють бути неологізмами.  

В.Г. Гак вважає однією із суттєвих ознак неологізму його прийнятність, 

закріпленість у загальному вжитку. Аналогічного погляду дотримуються також 

французькі лінгвісти, М.Т.Cабре та Л. Ізагін, які тлумачать неологізми як 

“дискретні одиниці, які здатні лексикалізуватися, ізолюючись прогресивно від 

контексту, в якому вони виникли”.  

Враховуючи досліди вчених, можна вважати що класифікація 

неологічних утворень та її критерії визначають перспективу подальших 

наукових розвідок. 


