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Новітні тенденції у словотворі сучасної англійської мови 

      На сучасному етапі розвитку англійської мови з’являється значна кількість 

словотвірних інновацій. Наразі нові похідні слова утворюються й входять в 

мовленнєвий стрімко, згідно потреб мовленнєвого колективу, який є 

провідним творцем й водночас рушієм нововведень. Створення та 

функціонування нових мовних одиниць обумовлено насамперед потребами 

суспільства у номінації нових понять, що виникають в результаті стрімкого 

розвитку науки, техніки, культури, суспільно-політичних реалій, а особливо 

новітніх способів комунікації. 

Поява нового слова означає народження нового засобу закріплення 

сенсу або смислів в слові. Це явище являє собою динамічну зміну людських 

переваг в культурі, вказує на нову значимість в системі цінностей: 

практичну, логічну, естетичну, фізичну, релігійну та ін. 

Поряд із традиційними типами словотвору (суфіксація, 

словоскладання, усічення і конверсія) поширення набувають слова, утворені 

за допомогою абревіації, злиття морфем та їх частин й різні змішані типи 

лексичних одиниць. Крім того, що збільшується кількість слів, побудованих 

за новими моделями, відбувається перерозподіл значимості різних 

словотвірних типів в системі. Наприклад, якщо у ХХ ст. лексеми, утворенні 

способом злиття обчислювалися одиницями, а сам спосіб вважався 

екзотичним й спрямованим на створення виключно стилістичного ефекту, то 

в сучасній мові кількість таких слів, настільки зросла, що вони є звичними й 

не сприймаються лише як дотепний  спосіб висловити власну думку [2: 65]. 

Абсолютний прогрес мови, наголошує Ю. А. Зацний, насамперед 

виражається в розвитку словникового складу, саме тому лінгвістичні та 

соціолінгвістичні питання, пов`язані з розвитком, збагаченням  словникового 

складу, завжди були в центрі уваги мовознавців. Дослідження цих питань дає 



змогу зрозуміти тенденції розвитку мови взагалі, заглянути в її майбутнє. 

Розвиток словникового складу якраз і відбиває процес пристосування мовної 

системи до нових потреб комунікації у зв`язку з ускладненням                  

середовища [4: 6]. 

Серед головних проблем, на котрі звертають увагу науковці, передусім 

причини виникнення нових слів. Тут спостерігаються дві тенденції. Одні 

автори вважають головними передумовами активізації словотвірних процесів 

вважають суто соціальні, відбиті в мовному розвитку, а інші – переважно 

внутрішньомовні причини, пов’язані із постійною еволюцією.  

Словниковий склад мови, миттєво реагує на всі, навіть найменші зміни 

в суспільній практиці певного мовного колективу, реєструється усіляке нове 

поняття, анулюючи лексичні елементи, які позначають предмети і явища, що 

втратили соціальну значимість або життєву необхідність[1: 7]. Про постійну 

мінливість словникового складу свідчить його майже безперервна внутрішня 

перебудова, реорганізація співвідношення його складових елементів, що 

диктується реальною соціально-історичною обстановкою кожного моменту в 

житті суспільства.  

Головна передумова виникнення нових слів вбачається у нових реаліях 

ХХІ століття, викликаних подіями глобального масштабу: інформаційною 

революцією, економічними перетвореннями, розвитком науки [3: 22]. 

Так як похідні слова є головним об’єктом словотвору, в коло завдань 

словотвірної науки входить вивчення словотвірної структури похідних слів, 

словотворчих елементів, за допомогою яких вони утворюються, а також 

словотворчих значень, які вони висловлюють.  

Словотворчі елементи є матеріальними, за їх допомогою утворюються 

нові слова. Словотворчими елементами можуть бути всі службові морфи: 

префікси, суфікси, постфікси, флексії, інтерфікси, а також їх поєднання – 

одночасне приєднання до основи. Існує й інший спосіб утворення нового 

слова, коли з похідною основою (основами) здійснюються операції, котрі і є 

засобом словотвору (скорочення, складання компонентів основ, зміна слова 



як частини мови та ін.). У цьому випадку словотвірними елементами 

виступають власне основи або їх поєднання, із яких утворюється нова 

лексична одиниця [5: 449]. 

Афікси й нові словотворчі морфеми перетворюються у високочастотні, 

піддаються процесу афіксалізації, набувають семантичних та інших рис 

словотворчих елементів внаслідок словотворення за аналогією, за зразком 

конкретної лексичної одиниці, яка служить за модель, шляхом заміни в слові-

моделі певного компоненту. Саме таким чином в англійський мові 

сформувалися високопродуктивні афікси -abuse, -friendly, -line, -person, -

something, -speak, -ware, -watch тощо [3: 51]. 

У той же час у сучасній неології з’являється поняття, які визначаються 

як нові афіксальні морфеми або інноваційні афікси (префіксальні типу micro-, 

Euro-, info- та інші, й постфіксальні типу -tech) [2]. 

Чумак Л. М. наголошує, що джерелом процесу формування нових 

цілісних похідних одиниць за певними моделями, тобто її об’єктами, 

виступають одиниці всіх рівнів мовної системи: фонетичного, 

морфологічного, лексичного, синтаксичного, фразеологічного тощо [6].  

У сучасній англійській мові продуктивними є афікси та напівафікси, 

число яких досить обмежене (-on, -ase, -sol, -nik, -manship, eco-, mini-, maxi-, 

mega-, cine-, -oholic, - gate-, -natcher, flexi-, apses-.). Характерною рисою 

таких елементів є сувора термінологізація й закріплення за певною науково-

технічною сферою (muson – елементарна частка, histosol – вологі грунти, 

penmanship – письменницький стиль та ін.); продуктивні суфікси, зокрема 

суфікс -er (baby-boomer, page-turner). Серед продуктивних моделей 

словоскладання виділемо структуру N + N = N (cloth-cap, ratflink, earthday), A 

+ N = N: (highrise, hard-line), Part II +A або Part II +Adv (laid-back), Abbr + N 

= N (T-shirt, B-ball); N + Num = N (Catch 22 (a directive that is impossible to 

obbey violating somebody, or some other, equally important); Prep + N = A 

(offthe-shelf). У випадку конверсіі продуктивними є деякі моделі, такі як 

Prefix → N (maxi), Prefix → A (hyper), Abbr → V (R. S. V. P. (responder sil vous 



plait). Популярними залишаються різні типи скорочень, зокрема абревіатури 

(E.V.A. (extra vehicular activity), R.E.M. (rapid eye movement); акроніми (WAY 

(world Assembly of Youth), NORAD (North American Air Defence Command), 

усічення (doc (doctor) comp (compuner), а також злиття із явним 

переважанням часткових слів-злитків, в яких поєднуються усічений елемент 

одного слова й повна форма іншого (work + alchoholic = workaholic, Addi + 

Dasster = Adidas, Europe + televizion = Eurovizion) [7] . 

Отже, словотворчі елементи – це матеріальні елементи, за допомогою 

котрих утворюються нові слова. До них відносять всі службові морфи: 

префікси, суфікси, постфікси, флексії, інтерфікси, а також їх поєднання. 

Аналіз провідних наукових доробків дозволяє констатувати, що поняття 

нових словотворчих елементів подібне у більшості авторів. Різниця 

вбачається лише у віднесенні тих чи інших елементів до складу нових. В 

цілому, до нових словотворчих елементів відносить ті, за допомогою яких на 

сучасному етапі активно утворюються похідні лексичні одиниці. Вони 

створені за допомогою нових (за формою або за змістом) словотворчих 

формантів. Процеси формування нових словотворчих елементів 

відбуваються переважно шляхом афіксалізації лексем, морфемізації їх 

фрагментів, через телескопію, лексикалізацію словотвірних елементів, злиття 

частин слів в одне слово акронімію та абревіацію тощо. 
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