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formation and maintenance of their image. The typology of speech genres relevant 
to the contemporary Ukrainian political discourse is presented, and the main vari-
ety – image-presentation speech genres – is distinguished. The image-presentation 
texts are analyzed in view of the specifics of the structure, semantics and linguistic 
and pragmatic characteristics. The main tendencies of functioning of speech gen-
res of this group in the modern media space are traced. The purpose of the article 
is to characterize the speech genres of the Ukrainian political discourse aimed at 
positioning the political entity and maintaining its image. The goal determined the 
following tasks: to define the notion of the speech genre and to develop a typology 
of Ukrainian genres based on a functional criterion; to select a group of image-
presentation genres of political communication; to analyze the slogan, program 
and biography as political genres. The subject of the research is verbal expres-
sions of the Ukrainian political discourse; linguistic features of the presentation-
agitation speech genres of the Ukrainian political discourse. The genres of the 
Ukrainian political discourse combine the signs of informality and factuality, but 
the main criterion for their differentiation is the functional one. Presentation and 
image are the basic genres of the Ukrainian political discourse; they are aimed at 
the formation, representation and maintenance of the image of the political entity. 
The main texts covering this genre group are the slogan, program and biography, 
each of which has its specifics at the structural and semantic level. 

Key words: political discourse, political text, speech genre, slogan, political 
program, political biography.

Надійшла до редакції 14.09.2017 р.

УДК 811.161.2'373.45+070
Е. Е. Мінкевич,
ст. викладач кафедри загального та слов’янського мовознавства
філологічного факультету 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова,
Французький бульвар, 24 / 26, м. Одеса, 65058, Україна,
тел.: +3800487760442,
movoznavstvo98@gmail.com



201

СЕМАНТИЗАЦІЯ НЕОЗАПОЗИЧЕНЬ  
У ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ  
НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ  
ЇХНЬОЇ АДАПТАЦІЇ 

В статті розглянуто семантизацію нових запозичень (неозапозичень) у 
текстах українських ЗМІ в 2016 – 2017 рр. Актуальність розгляду обраної 
проблеми випливає з потужного зростання потоку запозичень в сучасну 
українську мову та активного відображення змін у лексиці сучасних ЗМІ. 
Об’єктом дослідження стали нові запозичення, а його предметом – адаптація 
зазначених лексем до української мови. Метою статті є опис початкового 
етапу семантичної адаптації цих слів до лексико-семантичної системи мови, 
яка їх прийняла, а завданнями – аналіз семантизації новітніх запозичень у 
тексті, їхнього значення та походження. 

Ключові слова: запозичення, неологізми, адаптація запозичень, ЗМІ.

Хоч дослідження процесів адаптації сучасних запозичень про-
тягом останнього часу неодноразово ставали предметом ува-

ги дослідників [1; 2; 3; 6], сучасні ЗМІ, що відбивають живий стан 
української мови та її динаміку, дають багатий матеріал для спосте-
режень над новітніми запозиченнями, зокрема над їхнім пристосу-
ванням до системи мови-реципієнта. З цього випливає актуальність 
розгляду обраної теми. Об’єктом дослідження стали нові запозичен-
ня, а його предметом – адаптація зазначених лексем до української 
мови. Метою статті є опис початкового етапу семантичної адаптації 
цих слів до лексико-семантичної системи мови, яка їх прийняла, а за-
вданнями – аналіз семантизації новітніх запозичень у тексті, їхнього 
значення та походження. 

Власне кажучи, запозичення, розглянуті в цій статті, знаходяться 
на початкових етапах входження до складу мови-реципієнта. В схемі 
п’яти етапів засвоєння запозичень, запропонованій Л. П. Крисіним 
[5], ці слова знаходяться на першому та другому етапах: йдеться про 
вживання іншомовного слова у тексті „в его исконной орфографи-
ческой (а в устной речи – фонетической) и грамматической форме, 
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без транслитерации и транскрипции, в качестве своеобразного вкра-
пления” (перший етап), а також про пристосування його „к системе 
заимствующего языка: транслитерация или транскрипция (roast-beef 
превращается в ростбиф, affectation – в аффектацию и т. д.)” (другий 
етап).

Адаптація форми нових запозичень у мові-реципієнті розпочи-
нається з транслітерації – переведення у властиву цій мові графічну 
систему; адаптація ж змістового аспекту новітнього запозичення на 
найпершому етапі полягає у семантизації слова, тобто поясненні його 
значення в тексті, де воно вжите [див.: 7, с. 85–99]. Надалі семантич-
на адаптація запозичення полягатиме вже у закріпленні за ним певно-
го значення – саме того, у якому воно і з’явилося у мові-реципієнті, 
чи, може, пізнішого переносного значення, яке виникло вже на основі 
метафоричного переосмислення. Розглянемо ці процеси на прикла-
дах запозичень кейс та тюнінг: перше з них є новим запозиченням, а 
друге, запозичене принаймні років десять тому, за цей час розвинуло 
ще й переносні значення. 

Якщо запозичене кількадесят років тому з англійської слово кейс 
„плаский шкіряний чемоданчик з кодовим замком” (синонім дипло-
мат) пов’язане з case „коробка, футляр, сумка”, то нове запозичен-
ня кейс „випадок із практики” походить від омоніма case „випадок, 
ситуація, справа”. Попервах зустрічаємо пояснення значення цього 
нещодавнього запозичення: Замість моніторингу країн вони хочуть 
„моніторинг кейсів”, тобто випадків [13, 07.10. 2016]. Проте в ін-
ших випадках вживання слова саме в такому значенні вже не комен-
тується: „Справа Артамонової” стала кейсом, з якого варто роз-
починати вивчення методів протидії академічній недоброчесності в 
Україні [9, 9.09. 2016]. 

Тюнінг (< англ. tuning „налаштування”, „доопрацювання”), запо-
зичене спочатку на позначення змін в автомобілі, спрямованих на по-
ліпшення його властивостей, з часом стало вживатися й у значенні 
„зовнішні зміни, спрямовані на прикрашання ситуації, а не на її по-
кращення”: Питання в тому, чи розуміють вони, що за умови фак-
тичного тюнінгу старих практик адміністрування і транслювання 
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змістів, які їм зосталися від одіозного попередника, якісних і пози-
тивних для української України змін не станеться? [12, 2.09. 2016]; 
Отже, говорити навіть про тюнінг сталінської костоломної систе-
ми, чиї колеса ритмічно працювали всі 25 років української незалеж-
ності, особливого сенсу немає [98, 9.09. 2016]. Як видно з наведених 
прикладів уживання, слово змінило своє значення шляхом метафори: 
„техніка” > „політика”. Цікавим є й приклад перенесення значення 
з донорської зони „техніка” в реципієнтну зону „людина”: „Тюнінг” 
тіла – нова послуга для чоловіків (2013, URL: video.bigmir.net/).

Дослідники неодноразово зазначали, що на сьогодні запозичують-
ся переважно слова з англійської мови. Це підтверджує і наш мате-
ріал. Проте наявні серед неозапозичень і такі, що прийшли з інших 
мов. Порівняно з англіцизмами вони нечисленні та здебільшого є ек-
зотизмами, що номінують етноспецифічні реалії і вживаються у тек-
сті з типовою для екзотизмів функцією вказівки на особливості зо-
бражуваної дійсності. Це можуть бути реалії політичного характеру: 
3 жовтня парламент Естонії (Рійгікогу) знову збереться для виборів 
нового президента [9, 1.10. 2016]; заголовок Іран: рахбар, баржам 
і вибори [9, 12.03. 2017], пор. далі у тексті: Над усіма політичними 
інтригами в Ірані стоїть Верховний лідер (рахбар) Алі Хаменеї. <…> 
Останні жодним словом не прохопилися про намір скасувати „бар-
жам” (іран. акронім для Спільного всеосяжного плану дій). <…> 
„Пан Рухані обіцяв, що всі санкції будуть зняті після укладення бар-
жаму, однак люди не побачили змін на своїх столах. Тож чи було 
вирішене питання рецесії і безробіття?” – запитав Раїсі; Сьогодні 
естелад (естелада – прапор, у якому поєднані каталонські та кубин-
ські елементи і який став знаменом тих, хто прагне незалежності 
свого краю) у Каталонії менше, ніж раніше [12, 14.01.2017]. Пор. 
також назву народності: Ідеться про перерозподіл земель, які для од-
них груп населення є полями, а для інших пасовиськами для худоби. 
Все це виливається в терор, до якого останнім часом вдаються фу-
лані – етнічна група скотарів, які населяють північно-західні регіо-
ни Нігерії [12, 10.01.2017]. Неоекзотизми фаду та фадишти номіну-
ють реалії португальської музичної культури: Про часи диктатури 
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говорять як про період стабільності, й тому деякі португальці на 
честь Салазара складають навіть тужливі пісні – фаду. Зрештою, 
фадишти – так називаються виконавці цього музичного жанру – 
постійно торкаються теми минулого та втраченого, що виражає 
поняття saudade (невимовна туга, ностальгія, сум) [12, 16.01. 2017). 

Втім, окремі запозичення не з англійської мови номінують реа-
лії, що поступово проникають в інші культури на побутовому рів-
ні, не втрачаючи поки що своєї етноспецифічності: У Вашингтоні 
найбільша спільнота ефіопців за межами Африки, закладів зі своєю 
національною кухнею вони відкрили дуже багато. Овочеві та м’ясні 
страви тут переважно гострі, їх подають на инджері – великому 
млинці із сірого борошна [10, 16.06. 2017]; Вона – альпіністка, відо-
ма спортсменка – член збірної Росії з карате, переможниця всеро-
сійських і міжнародних змагань із джиу-джитсу, кобудо (бойового 
мистецтва володіння холодною зброєю) [9, 17.02. 2017].

Неозапозичення, що супроводжуються у текстах ЗМІ поясненням 
значення, належать до кількох семантичних груп. Це передусім назви 
побутових явищ – одягу (буркіні), їжі та пов’язаних з нею понять (му-
хінга, капкейк, фуд-трак, фуді), книжок (picture book, easy reading), 
інших побутових реалій (колівінг, mixed-use, altmetall). Історія слова 
буркіні демонструє перебування лексеми на маргінесі європейських 
мов: опис його значення й походження представлений в російсько-
мовному джерелі 2011 р. (фр. burqa „паранджа” + бікіні [8]), проте 
вживання слова з поясненням значення в українських ЗМІ припадає 
на 2016 р. і було актуалізоване забороною (тимчасовою) вживання 
буркіні у Франції: Державна рада Франції призупинила дію заборони 
на буркіні – купальний костюм для мусульманок [13, 26.08. 2016].

Семантизація назв їжі та пов’язаних з нею понять виглядає таким 
чином: Першого ж дня ми з чоловіком спробували мухінгу – тради-
ційні макарони, перемішані з бобовим борошном, олійкою та овоча-
ми: білокачанна капуста, помідори, зелень, інколи туди ще додають 
морепродукти і обов’язково приправляють традиційним соусом [13, 
16.09. 2016]; Із солодощів місцеві полюбляють купувати у кафе маф-
фіни та капкейки, простіше кажучи, кексики із різними кремами 
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[10, 16.06. 2017]; Неймовірно популярні фуд-траки, тобто автомо-
білі-вагончики, де продають, на мій подив, пристойну їжу [10, 16.06. 
2017]; Також у вашингтонських закладах майже всюди є happy hour, 
„щаслива година”. Приблизно з 5 до 7 вечора по буднях пропонують 
напої та легкі закуски ледь не за півціни. Покликати колег на „геппі 
аур” і поспілкуватись годинку за келихом вина чи пива лише за $ 3-5 –  
дуже розповсюджена практика [10, 16.06. 2017]; Цікаво, що в де-
яких таких мобільних кухнях готують настільки смачно, що місцеві 
„фуді” (по-нашому, любителі смачно попоїсти) узагалі полюють на 
них, слідкуючи за їхніми переміщеннями на спеціальних сайтах чи у 
соцмережах [10, 16. 06. 2017].

На початковому етапі запозичення можуть мати вигляд іншомов-
них вкраплень, записуючись латиницею. Пор. опис типів книжок: На 
сьогодні нам дуже бракує книжок формату picture book, які містять 
великі ілюстрації та небагато тексту, поданого великим шрифтом 
[12, 15.10. 2016]; Також нині шукаємо книжок easy reading для дітей, 
що тільки вчаться читати [12, 15.10. 2016]. 

Деякі неозапозичення на позначення побутових реалій мають 
певні шанси закріпитись в українській мові, бо позначають важливі 
тенденції містобудування: Що значить багатофункціональний комп-
лекс? Для України такий формат поки що новинка, а ось в Євро-
пі і США він з кожним роком набирає все більшої популярності. Це 
будівлі, де житло, робота, розваги, дозвілля і шопінг знаходяться в 
межах одного комплексу будівель або одного кварталу в радіусі пішої 
доступності. Урбаністи ще називають такий підхід до організації 
міського простору „колівінг”, „mixed-use” і „концентрація” [10, 23-
01. 2017]. Колівінг < co- + live + -ing; префікс со- – скорочена форма 
від лат. com- / con- < cum „з, разом з” [4, с. 475]; Багато з інновацій, 
про які мова, мають на меті покращити якість життя людини як 
у великих, так і у малих речах. Одна з них – це концепція Smart city, 
розумних міст [12, 13.04. 2017]. Власне, в останньому випадку має-
мо не пояснення значення, а лише переклад: поняття Smart city роз-
криває текст статті. Втім, у багатьох випадках неозапозичення-вкра-
плення вживаються лише для вказівки на зображення життя в іншій 
країні, як-от при описі сортування сміття в Німеччині та Швейцарії: 
Є відсік altmetall (старий метал) [9, 19.05. 2017]. 
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Представлені серед неозапозичень і назви понять, пов’язані з 
кіно. Це переважно назви досить специфічних жанрів: „Готель Еле-
он” – спін-офф (продовження, основними дійовими особами якого 
є персонажі, що раніше фігурували в іншому фільмі) популярного 
російського сіткому „Кухня” [13, 10.01. 2017]; втім, лексема може 
вживатися й без семантизації: Він також зазначив, що створення 
приквела накладає на сценаристів менше зобов'язань, ніж написання 
сценарію спін-оффу [9, 16.01. 2017]. Пор. також інші назви жанрів: 
Гостросюжетна історія боротьби українських підпільників у трид-
цяті роки минулого століття обіцяє стати першим вітчизняним 
Heist movie – стрічкою в особливому кримінальному жанрі „фільм-
пограбування” [11, 13.02. 2017]; „Heist movies ведуть свій родовід 
аж від німого кіно. Наскільки я знаю, у цьому жанрі є ще піджанр 
„кейпер” – „комедійне пограбування” [11, 13.02.2017]; Слово „квір” 
символізувало відкидання фемінності / маскулінності та гетеросек-
суальності / гомосексуальності як фіксованих, незмінних та взаємо-
виключних категорій і відмову від політик ідентичності, які харак-
теризували ЛГБТ-рух 1970-х років. Сьогодні поняття „квір-кіно” та 
„ЛГБТ-кіно” часто вживаються як синоніми [13, 27.10. 2016]. Номі-
нативні потреби зумовлюють появу неозапозичень, пов’язаних з осо-
бливостями реклами кіно, техніки виконання: Вебізод – це короткий 
епізод, призначений для показу в інтернеті, який доповнює сюжет 
повноцінного фільму або серіалу. Скільки повинен тривати вебізод, 
що в ньому найважливіше і який серіал ввів моду на цей жанр [11, 
4.05. 2017]; Кліп створений з використанням техніки stop-motion, 
коли відео складається з послідовності кадрів, знятих на фото [10, 
8.09. 2016]. 

Таким чином, семантизація супроводжує новітнє запозичення на 
початковому етапі його входження до мови-реципієнта. Таке пояснен-
ня значення є, з одного боку, сигналом неадаптованості запозичення, 
а з іншого боку, поштовхом до його засвоєння мовою у майбутньому. 
Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у розгляді особли-
востей іншомовних слів в момент їх входження в українську мову 
(семантизація, графічна неадаптованість – передача латиницею).
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Э. Э. Минкевич

СЕМАНТИЗАЦИЯ  
НЕОЗАИМСТВОВАНИЙ  
В ТЕКСТАХ УКРАИНСКИХ СМИ  
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ИХ АДАПТАЦИИ

В статье рассматривается семантизация новых заимствований (нео-
заимствований) в текстах украинских СМИ в 2016-2017 г.г. Актуальность 
рассмотрения избранной проблемы следует из мощного возрастания потока 
заимствований в современный украинский язык и активного отражения из-
менений в лексике языка в современных СМИ. Объектом исследования стали 
новые заимствования, а его предметом – адаптация указанных лексем к сис-
теме украинского языка. Целью статьи является описание начального этапа 
адаптации этих слов к лексико-семантической системе языка-репициента, а 
задачами – анализ семантизации новых заимствований в тексте, их значений 
и происхождения. 

Ключевые слова: заимствование, неологизм, адаптация заимствований, 
СМИ. 
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SEMANTIZATION OF NEODERIVATIONS 
IN THE TEXTS OF UKRAINIAN MASS 
MEDIA IN THE INITIAL PERIOD 
OF THEIR ADAPTATION

Summary
The article examines semantization of new derivations (neoderivations) in the 

texts of Ukrainian mass media in 2016–2017 years. The relevance of the exam-
ination of the chosen problem results from the dramatic increase in derivations 
in modern Ukrainian language and the active reflection of changes in the vocab-
ulary in modern mass media. The object of the research is neoderivations, and its 
subject is the adaptation of the indicated lexemes to the system of the Ukrainian 
language. The purpose of the article is the description of the initial period of the 
adaptation of these words to the lexical-semantic system of the language recipient, 
and the tasks are the analysis of the semantization of new derivations in the text, 
their meanings and origin. The article describes meanings of the neoderivations, 
the appearance of the figurative meaning of the derivation tuning, represents and 
analyses the explanation of the neoderivations as well as their origin in the texts 
of mass media.

Key words: derivation, neologism, adaptation of the derivations, mass media. 
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