
ОЛЕНА ТОДОР 
ЗАПОЗИЧЕННЯ-АНГЛЩИЗМИ У МОВІ ПРЕСИ 80-90-Х РР. 

 
Газетний підстиль мови ЗМІ найповніше відбиває зміни і стан української мови на певному 
синхронному зрізі. Мова періодики швидше, ніж мова інших жанрів, реагує на нові реалії і 
процеси у галузі політики, суспільного життя, науки, культури, спорту. Газети і журнали 
мають величезну читацьку аудиторію, на суд якої виносяться слова-запозичення, що 
позначають нові явища і поняття: шоу, маркетинг, імпічмент, істеблішмент. Лінгвісти 
відзначають особливо активне проникнення у мову преси (починаючи з 60-х pp. і до 
сьогодні) саме неологізмів англійського походження. Це можна пояснити 
екстралінгвістичними причинами, основними з яких є, зокрема, «відлига» 60-х pp., кінець 
«холодної війни» і, як наслідок, пожвавлення економічних і культурних контактів нашої 
країни з Америкою і Англією. 

Аналізовані запозичення можна кваліфікувати як неологістичну темпорально марковану 
лексику, яка перебуває в стані проникнення. Мовний присмак епохи відчуваємо у словах, 
запозичених у 60-70-х pp.: xinni, кітч, скетч, спіч, рембізм, уїк-енд, фіфті-фіфті, лобі, 
лобіювати, ноу-хау, диско, поп-арт, оп-арт, рок-музика, джем-сейшн, бітломанія, 
аболіціонізм, матч-реванш. Політичні, економічні, соціальні зміни 80-90-х pp., загальне 
прискорення ритму життя кінця XX ст., нарешті, пошуки нових, нестандартних сполучень 
відбиті у мові преси за допомогою таких англіцизмів: бізнесмен, бізнес-клуб, шоу-бізнес, 
бізнесвумен, бізнеследі, відео, брифінг, спонсор, рекетир, менеджер, бос, бодибілдінг, 
фітнес, стретчінг, рейтинг, хіт. 

Часто запозичення англо-американського походження, зберігаючи «іноземний вигляд», 
вживаються в мові преси з метою надання публікації експресивності: кіднепінг, сек’юриті, 
лобі, рекет, комп’ютерний вірус, політичний дальтонізм, фільм у стилі «екшн», лав-сторі, 
хай-вей. 

Але найчастіше англіцизми вживаються у мові як синоніми до назв реалій, які вже 
існують у мові. Семантично вони тотожні, але з погляду стилістики відзначаються 
публіцистичною свіжістю, лаконічністю, змістовою місткістю, що дає змогу одним словом 
відбити поняття, які «власними засобами» виражаються описово: спонсор — людина, яка дає 
гроші на проведення якоїсь акції, віндсерфінг — катання на дошці по хвилях, тетчеризм — 
політика прем’єр-міністра Великобританії Маргарет Тетчер. 

Лексика публіцистичного стилю англо-американського походження практично безмежна 
за тематичним діапазоном. Це суспільно-політична лексика (чартизм, ірангейт, уотергейт, 
голдуотерівщина), економічна (дилер, брокер, менеджер), спортивна термінологія 
(кікбоксинг, фрістайл, картинг), терміни з галузі культури (рок-урок, серіал, капітал-шоу, 
ток-шоу, рейв, диск-жокей (Ді-Джей), рімейк, блокбастер), назви англійських посад і 
звертань (клерк, бос, мер, спікер, міс Україна, містер Всесвіт), явища суспільного і 
культурного життя (постмодернізм, менеджеризм, моніторинг) та ін. 

Процес граматичної адаптації відбувається відповідно до морфологічної будови 
української мови. Насамперед запозичення-англіцизми набувають родових ознак, 
змінюються за числами, відмінками, дієвідмінами: комп’ютер — комп’ютера, комп’ютери, 
припаркуватися, спонсорувати. 

Запозичені слова утворюють досить велику кількість похідних: дизайн —- дизайнер — 
дизайнерство — дизайн-центр, спорт — навколоспортивний — спортлото — 
спортпрогноз, комп’ютер — комп’ютерник комп’ютеризація — докомп’ютерний — 
комп’ютероманія — комп’ютерофобія, бізнес — бізнесовий — бізнесмен — бізнесвумен — 
бізнес-центр, бізнес-клуб — наркобізнес, відео — відеоман — відеотека — відеопіратство 
— відеозал — відеоголод — відеокасета. 

Поширеним явищем на сторінках періодики є перетворення власних імен (антропонімів і 
топонімів) на загальні: рейганізм, рейганоміка, диснейленд, Рейганград, джеймс-бондизм, 
маккартизм. У семантиці цих англіцизмів закладена соціальна оцінка (позитивна і 



негативна), зумовлена екстралінгвістичними чинниками. Постійне використання суспільно-
політичної термінології з подібними запозиченнями робить її зрозумілою для широкого 
загалу. 

Письменники і журналісти, використовуючи власні й загальні імена англо-
американського походження, інколи створюють стилістичні оказіоналізми-гібриди типу 
каНАТОходець, детоНАТОр. Вони прагматично насичені, образні. У мові преси 
використовуються як підписи до карикатур, заголовки сатиричних фейлетонів, памфлетів. 
Оказіональна номінація у публіцистичному стилі, зокрема у періодиці, слугує для того, щоб 
стисло, лаконічно, яскраво створити оригінальний образ. 

При метафоризації відбуваються відчутні зміни семантичного обсягу запозичень-
англіцизмів. Наприклад, слово конвеєр. У 40-50-ті pp. воно мало негативне забарвлення, бо 
на той час тлумачилося так (у мові преси): «потогінна система Заходу». У 60-ті pp. воно було 
переосмислене і в сполученні зі словами зелений, інформаційний, солодкий набуло 
позитивної оцінності. Поєднання несумісних понять у процесі метафоризації призводить до 
семантичного оновлення мови, відмови від стереотипів, допомагає емоційно-оцінному 
сприйняттю інформації. 


