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Робота присвячена дослідженню нової лексики сучасної англійської мови останніх десятиліть 
XXI століття та виконана в рамках антропоцентричної наукової парадигми, що вивчає мову в тісному 
зв’язку із суб’єктом пізнання, людиною. Вибір часового зрізу обумовлений тим, що саме у зазначений про-
міжок часу під впливом екстралінгвістичних факторів, і, зокрема, глобалізаційних процесів та науково-
технічного прогресу, поширення вірусів та пандемій у багатьох національних мовах спостерігається 
«неологічний вибух», або масове збільшення кількості неологізмів. У подібні перехідні періоди соціальної 
та культурної еволюції очевидною є необхідність проводити комплексні міждисциплінарні дослідження 
проблеми мовних змін, які дозволять встановити основні тенденції у розвитку мовної системи, динаміку 
суспільних перетворень, відображену в мові, кількість та характер нових іншомовних запозичень, стан 
екології мови та інші аспекти. В основу типології мовних новоутворень, представленої в цьому дослі-
дженні, були покладені такі ознаки, як спосіб входження мовної одиниці в мову, належність мовлення – 
мови, тривалість існування, походження та сфера вживання. Проаналізовані понятійні сфери, в яких 
було виявлено велику кількість нових слів, виражають категорії культури характерні для конкретного 
часового відрізку та мовної спільності. Було встановлено, що в англійській мові найбільш неологічно 
виражені соціальна, медична, політична сфери та сфера інформаційних технологій та економіки. Однак 
семантична наповненість неологізмів у цих сферах, а отже, категоризація культурного простору від-
різняється. Дана класифікація дозволила встановити, що до категорій неологізмів, що мають найбільш 
яскраво виражену національно-культурну маркованість, відносяться семантичні неологізми (нові слова, 
що отримали в процесі свого розвитку додаткові лексико-семантичні варіанти і володіють соціокуль-
турними конотаціями), лексичні неологізми, які можуть бути як універсальними реаліями, так і специ-
фічними для однієї культури, і навіть фразеологічними неологізмами, внаслідок ідіоматичного харак-
теру їх значення.

Ключові слова: неолозізм, геополітика, глобалізація, інформаційно-технологічний прогрес, лексико-
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді та обґрунтування її актуальності. 
У рамках неології, розділу мовознавства, що 
вивчає різновиди, способи освіти та вживання 
неологізмів, лінгвісти описали моделі нових 
слів з позицій структурної семантики, лексико-
логії, когнітивної лінгвістики, теорії перекладу, 
соціолінгвістики .

У зарубіжній науці активно розробляється 
лексикографічний напрямок у неології (Ayto, 
2006; Barhnhart, 1995; Cook, 2010), суть якого 
полягає в описі лексичного та граматичного 

значення неологічної одиниці з метою її реє-
страції у словниках літературної мови. Однак, 
незважаючи на високий науковий інтерес до 
питання вивчення нової лексики, у мовознав-
стві досі немає єдиної думки щодо розуміння 
неологізму у власне лінгвістичному значенні.

У пропонованому дослідженні ми спирає-
мося на лінгвокультурологічний підхід у неоло-
гії, в рамках якого неологізми розглядаються як 
своєрідне «дзеркало» мовного розвитку, а куль-
тура та мова – як форми свідомості, що відобра-
жають діяльність людини.



106

Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». № 11, 2022
Scientific journal of the Lviv State University of Life Safety “Philological Periodical of Lviv”. № 11, 2022

Враховуючи той факт, що основними сти-
мулами до лексико-номінативної діяльності є 
культурно-історичні, соціально-політичні та 
економічні умови життя, актуальність дослі-
дження зумовлена такими факторами: інтере-
сом лінгвістів до вивчення нової лексики в умо-
вах «неологічного вибуху» останніх десятиліть; 
необхідністю аналізу процесів поповнення 
словникового складу мови та соціокультурних 
процесів у їхній функціональній взаємодії; від-
сутністю комплексних досліджень неологізмів 
з позицій лінгвокультурології та еколінгвістики.

Об’єктом дослідження є неологізми літе-
ратурної англійської мови останніх десятиліть; 
предметом – соціокультурна специфіка неоно-
мінації в англійській мові.

Формування мети і завдань статті. Мета 
статті полягає у виявленні способів відобра-
ження в неологізмах англійської мови взаємо-
дії мови та культури, мови та соціуму, а також 
аналізі змін, яким зазнала англійська мова під 
впливом глобальний процесів.

Досягнення поставленої мети передба-
чає вирішення наступних завдань: уточнити 
поняття неологізму та способи виявлення 
національно-культурного компонента у зна-
ченні нових лексичних одиниць; виявити 
понятійні сфери англійської мови, у яких від-
бувається активне дослідження неологізмів, 
охарактеризувати особливості взаємодії мови 
та культури у семантиці неологізмів; встано-
вити екстра- та інтралінгвістичні фактори, що 
сприяють утворенню неологізмів; розкрити 
характер і ступінь впливу мовної глобалізації 
на англійську мову.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Ступінь розробленості проблеми. Загальні 
питання неології неодноразово привертали до 
себе увагу дослідників (J. Ayto, K. R. Barnhart, 
C. P. Cook, M. J. Green, A. Metcalf та ін). Вітчиз-
няні та зарубіжні лінгвісти зверталися до 
вивчення лінгвокультурної специфіки значення 
мовних одиниць (В.І. Карасік, В.Г. M.Bucholtz 
та ін), а також впливу глобалізації на екологію 
мови (A. Berteloot, G. Booij, A. Fill, M. Gerritsen, 
P .Muhlhausler, J. Posthumus та ін), в той час як 
дослідження неологізмів з позицій лінгвокуль-
турології та еколінгвістики нечисленні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вітчизняна та зарубіжна наука переживають 
справжній «неологічний вибух», починаючи 
з останніх десятиліть XX століття і до тепе-
рішнього часу. Активні процеси новоутворень 
у мові обумовлені суспільно-політичними, 
науково-технічними реаліями, що стрімко змі-
нюються, в житті світової спільноти, розши-

ренням міжкультурних контактів. Внаслідок 
того, що мова фіксує будь-які зміни в соціумі, 
настільки інтенсивні динамічні процеси не 
можуть не знайти у ньому свого відображення.

Вивчення питання утворення нових слів у 
мові має суперечливий характер. З одного боку, 
ця проблема була і залишається актуальною 
з моменту виникнення мовознавства. З іншого 
боку, немає єдиної думки щодо того, що таке 
неологізм у власне лінгвістичному значенні.

У лінгвістиці спірним є питання визначення 
одиниці як неологізм. Визначаючи поняття нео-
логізму, дослідники зазвичай вдаються до віль-
них формулювань, часто ненаукового харак-
теру. Дефініції неологізму у словнику ODE, 
спираються на екстралінгвістичні ознаки слова, 
а саме – його новизну, яка «усвідомлювана» 
членами мовного колективу (ODE, 2010). 

Розглянемо визначення інших неологічних 
понять, найбільш поширених у сучасних слов-
никах та наукових працях з лінгвістики. Область 
мовної неології багатогранна, тому дослідники, 
котрі займаються вивченням різних аспектів 
нової лексики, змушені розробляти нові тер-
міни, визначальні підкласи неологізмів.

Термін «інновації» використовується для 
визначення нових явищ на всіх рівнях мовної 
системи. Поняття «новоутворення» охоплює 
як інновації, тобто інновації на різних мов-
них рівнях, так і виключно словотвірні неоло-
гізми – нові номінативні одиниці, утворені за 
існуючими словотвірними моделями, в яких 
виокремлюються «потенційні» та «оказіо-
нальні» слова. Перший термін співвідноситься 
з мовними одиницями, які вже утворилися за 
зразком існуючих у мові моделей, але ще не 
закріплені слововживаною нормою. Оказіо-
нальні слова, на думку дослідників, – це слова, 
створені за непродуктивними моделями дерива-
ції, які використовуються у конкретних контек-
стних умовах (Селіванова, 2011; Crystal, 2003). 
До таких одиниць можна зарахувати, наприклад, 
індивідуально-авторські новоутворення. 

У вітчизняній лінгвістиці існує кілька теорій, 
що характеризують різні аспекти неологізмів: 
стилістична, психолінгвістична, лексикогра-
фічна, денотативна, структурна та історична тео-
рії, що розкривають мовну сутність цього явища.

У рамках стилістичної теорії неоло-
гізми визначаються як стилістично марковані 
слова, які зберігають ефект новизни у мов-
ному вживанні. Проте критерій новизни, про 
який йдеться в даній теорії, не є достатньо 
об’єктивним і носить, швидше, психологічний, 
ніж лінгвістичний характер: те, що одна людина 
вважає новим, інший носій мови може віднести 
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до цілком звичних і, отже, суб’єктивно відомих, 
«старих» явищ.

Незважаючи на те, що стилістична теорія 
неологізмів оперує в першу чергу хронологіч-
ним критерієм, ця ознака не завжди може бути 
об’єктивною через свою відносність по відно-
шенню до окремого індивіду/мовної спільноти.

Психолінгвістична теорія. Цей напрямок у 
неологічних дослідженнях тісно переплітається 
зі стилістичним і використовує як основний 
критерій новизни, проте, спирається на індиві-
дуальний мовний досвід носія мови, а не досвід 
мовного колективу в цілому. 

Денотативна теорія є однією з найвідо-
міших концепцій неології. Згідно з цією тео-
рією, мовна одиниця є неологізмом, якщо вона 
позначає новий денотат або реалію. Слабкою 
стороною цієї теорії є факт відсутності обліку 
інтралінгвістичних причин появи неологічних 
одиниць (прагнення носія мови до виразності, 
емоційності, економії мовних зусиль, творення 
за аналогією тощо). Проте, хронологічний кри-
терій цієї теорії, відчуття новизни денотата є 
відносним щодо різних носіїв мови.

Прибічники структурної теорії харак-
теризують неологізми з погляду абсолютної 
структурної, формальної новизни. Неоло-
гізми, згідно з цією теорією, повинні мати 
унікальні звукосполучення, створеними 
за непродуктивними моделями і сприйма-
тися як невмотивовані одиниці. Керуючись 
структурною теорією до групи неологізмів 
можна також віднести слова, що є продуктом 
уяви письменників-фантастів, як наприклад, 
дріон – космічний корабель, гуолла – хвороба 
неземної цивілізації тощо. Недоліком струк-
турної теорії є її вузька спрямованість. Так, 
до неї неможливо віднести звичайні похідні 
слова, оскільки вони творені за допомогою 
основних відомих морфем і не мають уні-
кальних звукосполучень. Крім того, подібні 
мовні явища рідко зустрічаються в загаль-
нолітературній мові, потреба в них виникає 
переважно у вузьких спеціалістів, які цікав-
ляться, наприклад, штучною номінацією.

Історична теорія уточнює визначення нео-
логізму з погляду часу та мовного простору. 
За ознакою часу неологізмами вважатимуться 
слова, які виникли у певний час і набули вжитку.

З погляду мовного простору, з погляду сфер 
і жанрів вживання мови, слід враховувати такі 
ознаки неологічності слова: нове в багатьох 
(всім, групах) мовах; для цієї національної 
мови; для літературної мови; для конкретної 
підмови (певної терміносистеми, жаргону, діа-
лекту тощо); для мови та/або мовлення.

У зарубіжній лінгвістиці панує лексикогра-
фічна теорія нового слова, представлена у 
дослідженнях Дж. Айто (Ayto, 2006), К.Р. Барн-
харта (Barnhart, 1995), С.Т. Гріса (Gries, 2010), 
А. Меткалфа (Metcalf, 2002). Прихильники 
цього напряму відносять до неологізмів слова, 
незареєстровані у словниках. Саме ця кон-
цепція є основою одного з відомих словни-
ків англійських неологізмів До. Р. Барнхарта 
(TBDNE, 1990). Подібну думку поділяє канад-
ський лінгвіст С.П. Кук, який пропонує такі 
критерії виділення мовних інновацій з метою 
їхньої реєстрації у словниках нових слів: від-
сутність у словникових джерелах; наявність 
нового значення; узуальність (необхідно, щоб 
одиниця не належала до будь-якої підмови і 
знаходилася у використанні не менше 3 роки) 
(Cook, 2010, p.7).

Сфера вживання неологізмів у нашому дослі-
дженні є ще одним параметром конкретизації 
даних мовних явищ. У рамках лінгвокультуро-
логічного підходу у неології ми орієнтуємося 
на національну літературну мову. Інновації на 
рівні діалектів, терміни, авторські неологізми 
та новоутворення у конкретних предметних 
сферах залишаються за рамками нашого під-
ходу. Те саме слово може виступати як неоло-
гізм в одній сфері вживання і бути вже відомою 
одиницею в іншій. Так, наприклад, слово aids 
(англ. снід) було одиницею медичного термі-
нознавства в американській англійській мові в 
60-70-х рр. ХХ ст. XX ст. Однак після кампанії, 
спрямованої на зростання поінформованості 
населення про це захворювання в 80-х рр., дана 
лексична одиниця стала узуальною для літера-
турної англійської мови.

Неологізми на рівні національної літератур-
ної мови мають важливість для життя всіх чле-
нів відповідного мовного колективу та вплива-
ють у той чи інший спосіб на культурну картину 
світу даного соціуму.

З опорою на лінгвокультурологічний підхід у 
неології ми пропонуємо вважати неологізмами 
лексичні одиниці, нові не лише за формою чи 
змістом у певний фіксований момент часу, але 
й мають нову соціокультурну референцію та 
функціонують у затребуваних даним соціумом 
понятійних сферах.

Внаслідок масового збільшення неологізмів 
у низці національних мов, дослідники приділя-
ють більше уваги проблемі типологізації мов-
них та мовленнєвих інновацій. Звернення до 
цього питання є закономірним етапом у розви-
тку будь-якої науки, зокрема неології. Класи-
фікація певного класу явищ дозволяє виявити 
його найважливіші ознаки, подібності та від-
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мінності його складових елементів, і навіть 
зв’язок між ними. У нашому дослідженні, типо-
логізуючи нову лексику, ми також маємо можли-
вість визначити підклас неологізмів, який най-
більш очевидним чином виражає зв’язок мови 
та культури та містить найбільшу кількість оди-
ниць із національно-культурним компонентом.

Вивчивши існуючі класифікації неологізмів, 
пропонується типологія неологізмів на різних 
мовний рівнях.

Мета даної типології – систематизувати та 
надати найбільш повний огляд існуючих думок 
про питання, що вивчається, а також охаракте-
ризувати мовні інновації з теоретичної точки 
зору. Визначивши основні типи неологізмів, ми 
залишаємо за рамками дослідження одиниці, 
що не характеризуються національно-куль-
турною маркованістю відповідно до критеріїв 
лінгвокультурологічного підходу до неології. 
Основою типології нових слів послужили такі 
ознаки: спосіб входження у мову; тривалість 
існування; походження; сфера вживання.

Класифікація за способом входження неоло-
гізмів у мову дозволяє виділити такі категорії 
неологізмів:

Графічні неологізми. В окрему групу можна 
виокремити одиниці, новизна яких виража-
ється у зміні написання при збереженні вихід-
ної фонетичної форми та в деяких випадках 
значення слова: terror wrist – зануда (terror 
«терор», wrist «зап’ястя», за аналогією з англ. 
terrorist «терорист»). Подібна мовна гра з гра-
фічним виглядом слова часто використовується 
в рекламному чи мас-медійному дискурсах.

Фонологічні неологізми чи інновації, ство-
рені з окремих звуків. Наприклад, фонологічне 
новоутворення англійської мови zizz (британ-
ський сленг) позначає короткий сон (часто 
комікси імітують звуки, які видаються сплячою 
людиною за допомогою трьох букв zzz).

Морфологічні неологізми, що створюються 
з морфем за словотворчими моделями, що 
існують в даній мовній системі. В англійській 
мовою прикладами морфологічних неологізмів 
можуть бути одиниці hands-on «практичний» 
(іменник + прийменник); earthday «земна доба» 
(словоскладання, іменник + іменник).

Лексичні неологізми становлять абсолютну 
більшість серед мовних новоутворів. До цієї 
групи неологічних одиниць відносяться слова, 
створені за продуктивними моделями дери-
вації або запозичені з інших мов. Як приклад 
запозичених неологізмів в англійській можна 
виокремити такі одиниці: англ. blitzkrieg 
(нім. Blitzkrieg, «бліцкриг», «блискавична 
війна» – одиниця, що узвичаїлася після провалу 

німецько-фашистських задумів «блискавичної» 
війни і знову набула масштабного вживання 
після провального наступу рашистських військ 
в лютому 2022 року на Україну).

Семантичні неологізми
До цієї категорії відносяться слова, відомі 

раніше в літературній мові, але отримали нові 
значення у світлі останніх змін. Поява семантич-
них неологізмів обумовлено здатністю мовних 
одиниць набувати нових лексико-семантичних 
варіантів (ЛСВ) і вживатися в різних контек-
стних умовах. Так, наприклад, перше значення 
англійської лексичної одиниці lobby «передпо-
кій», потім у ХІХ ст. слово lobby почало вжи-
ватись у політичному дискурсі для позначення 
парламентських кулуарів. В теперішній час 
одиниця lobby отримала новий ЛСВ – «кулуар», 
стосовно політичного дискурсу.Іншим прикла-
дом є одиниця англійської мови umbrella, яка 
крім споконвічного «парасолька» набула зна-
чення «політичне прикриття».

Більшість семантичних неологізмів мають 
національно-культурну семантику, набува-
ючи додаткових ЛСВ, слово обростає конота-
ціями та культурно-історичними асоціаціями. 
Це пояснює той факт, що найчастіше для розу-
міння семантичних неологізмів необхідно мати 
екстралінгвістичне знання про ту культуру, 
в рамках якої цей неологізм утворений.

Фразеологічні неологізми. До фразеологіч-
них новацій дослідники відносять нові фразе-
ологічні одиниці, що стають активними у вжи-
ванні носіїв мови. Дані одиниці можуть, як 
означати нове явище, і по-новому називати вже 
відоме. Проте їх кількість, порівняно з неоло-
гізмами інших типів, набагато менша. Фразео-
логічні неологізми відрізняються від неологіз-
мів попередньої категорії своєю синтаксичною 
формою словосполучення. Так в англійській 
мові до розряду фразеологічних новацій можна 
віднести вираз stop the arms race «зупинити 
гонку озброєнь», який став терміном газетного 
стилю, політичного дискурсу, а потім і части-
ною літературної мови після закінчення холод-
ної війни, а зараз набув нового звучання. Іншим 
прикладом фразеологічного неологізму є сло-
восполучення friendly fire «вогонь по своїм», 
яке з’явилося ще в 70-ті роки для позначення 
помилкового ведення вогню чи удару по своїх 
позиціях. Саме активна фаза російсько-україн-
ської війни відновила вживання цих фразеоло-
гізмів у медійному та політичному дискурсах. 
Словосполучення football widow «футбольна 
вдова» також є фразеологічним неологізмом 
і означає жінку, яка позбавляється чоловіка, 
футбольного фаната на час футбольних мат-
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чів (за аналогією з фразеологізмом grass widow 
«солом’яна вдова»).

Як видно з ілюстративних прикладів англій-
ської мови, нові слова утворюються в основному 
на лексичному рівні. На фонетичному та мор-
фологічному рівнях мовної системи зміни від-
биваються опосередковано, лексичний рівень 
мобільніше реагує на соціальні зміни.

Класифікація за принципом належності 
мови-мовлення дозволяє виділити дві основні 
категорії: узуальні та неузуальні неологізми.

Узуальні неологізми є надбанням літера-
турної мови. До категорії неузуальних ми від-
носимо індивідуально-авторські оказіональні 
новоутворення.

Авторський неологізм Generation X «Поко-
ління Х» письменника Дугласа Купленда 
був оказіоналізмом в англійській мові зовсім 
недовго наприкінці 80-х років. XX ст. Незважа-
ючи на свою новизну, назва цієї книги незаба-
ром стала номінальною щодо нового покоління 
США (у скороченій формі – Gen X), представ-
ники якого народилися в період спаду народжу-
ваності (Coupland, 2000).

До цієї типологічної категорії потрапляють 
і оказіоналізми, авторами яких є політики або 
будь-які громадські діячі.

Класифікація з погляду походження поді-
ляє неологізми на власне національні та запо-
зичені. Слід зазначити, що тепер з’являється 
дедалі більше саме запозичених неологізмів.

З погляду класифікації у сфері вживання, 
виділяються загальні та спеціальні неоло-
гізми. Як показує аналіз фактичного мате-
ріалу, загальні неологізми є узуальними для 
суспільно-політичної та соціальної сфер, а спе-
ціальні – для вузькопрофесійних сфер, соціо-
лектів чи субкультур.

Одна й та сама лексична одиниця може 
бути неологізмом в одній сфері і бути узуаль-
ною в іншій. Так, наприклад, epidemic parotitis 
«епідемічний паротит» є узуальним терміном 
у медицині, тоді як простонародна назва цього 
захворювання – mumps «свинка» – стала узу-
альною у суспільній та побутовій сферах.

Іноді спеціальна лексика, зберігаючи свій тер-
мінологічний характер у відповідній науці, змі-
нює регістр використання та переходить у літе-
ратурну мову. Причиною такого переходу може 
бути популяризація наукових знань, культурне 
зростання носіїв мови, активне «вторгнення» в 
побутове життя, що називається термінами явищ.

У вступі до словника ODNW наводиться 
аналогічний приклад терміна, який увійшов 
у загальнолітературну мову як неологізм. 
Greenhouse effect «парниковий ефект» був відо-

мий вченим вже наприкінці XIX ст., проте, 
отримав визнання серед широкої публіки лише 
у другій половині XX ст., коли виникла небез-
пека екологічної катастрофи (ODNW, 1999). 

Подібний випадок можемо проаналізу-
вати з новоутвором COVID-19, який є офі-
ційною назва хвороби, спричиненої вірусом 
SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2), яка виникла в Китаї у грудні 
2019 року, які вже був відомий медицині, але 
такого поширення та таку пандемію спричинив 
в 2019-2022 роках.

Термін COVID-19 = COronaVIrus Disease-2019  
утворений способом телескопії трьох усічених 
основ та року першої фіксації цієї хвороби. 
До слова, такий спосіб творення неологізмів 
відомий також під назвами злиття, стягнення, 
вставний словотвір, гібридизація та контамі-
нація тощо (Бабелюк, Лах, Коляса, 2020).

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Різноманітність параметрів типо-
логії мовних новоутворень свідчить про пери-
ферійний статус неологізмів у системі мови.

Проаналізувавши узагальнену типологію 
неологізмів на матеріалі англійської мови, ми 
дійшли висновку, що неологізми не можна 
розглядати лише як мовне явище. Лексичні 
новоутворення не мають загальноприйнятого 
вживання. Вони утворюються в мові за продук-
тивними або непродуктивними дериваційними 
моделями. Неологізми можуть бути узуальними 
в діахронічному зрізі, але потім переходити 
в розряд архаїзмів, або отримати друге життя 
в силу зміни побутових, політичних, культур-
них або соціальних реалій. Мовні новоутво-
рення можуть використовуватися оказіонально, 
закріплюватися тільки за певним контекстом 
або стати згодом частиною загальнолітератур-
ної мови. Але так чи інакше саме культурна 
діяльність людини є джерелом інновацій.

Більшість неологізмів, розглянутих у нашій 
типології, є інтернаціоналізмами і запозичені 
переважно з англійської. Це пояснюється і 
масштабною глобалізацією, поширенням пан-
демій, комп’ютеризацією нашого життя та 
розвитком новітніх наукових технологій, що 
відбувається у країнах англомовного світу.  
Проте наша класифікація мовних новоутво-
рень також виявила неологізми, які мають 
національно-культурну маркованість. У біль-
шості випадків до подібних неологізмів відно-
сяться лексичні та семантичні неологізми, які 
або позначають нові реалії, специфічні тільки 
для даної культури, або виражають куль-
турно-історичні асоціації у своєму конотатив-
ному значенні. Такі неологізми як відобража-

Коваль Н. Є., Шостак У. В. Глобалізаційна, геополітична та інформаційно-технологічна обумовленість  
неологічних процесів у сучасній англійській мові



110

Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». № 11, 2022
Scientific journal of the Lviv State University of Life Safety “Philological Periodical of Lviv”. № 11, 2022

ють віхи розвитку цієї національної мовної 
спільності, а й містять національно-семан-
тичні частки, які неможливо зіставити зі схо-
жими лексичними значеннями слів за іншими 

мовами. Здебільшого такі одиниці є безекві-
валентними, їм неможливо знайти міжмовні 
лексико-семантичні варіанти, а їх перекладі 
іншою мовою використовується опис. 
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The work is devoted to the study of the new vocabulary of the modern English language in the last decades of the 
21st century and is carried out within the framework of the anthropocentric scientific paradigm, which studies language 
in close connection with the subject of knowledge, man. The choice of the period because it is the time when under the 
influence of extralinguistic factors, and in particular, globalization processes and scientific and technical progress, the 
spread of viruses and pandemics, a "neological explosion" or a massive increase in the number of neologisms is observed 
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in many national languages. In such transitional periods of social and cultural evolution, it is obvious that there is a need 
to conduct complex interdisciplinary studies of the problem of language changes, which will allow establishing the main 
trends in the development of the language system, the dynamics of social transformations reflected in the language, the 
number and nature of new foreign language borrowings, the state of the ecology of the language and other aspects. The 
typology of linguistic neoplasms presented in this study was based on such features as the way a linguistic unit enters the 
language, the belonging of speech to languages, duration of existence, origin and scope of use. The analyzed conceptual 
areas, in which a large number of new words were discovered, express categories of the cultural characteristics of a 
specific period and language community. It was established that social, medical, political spheres and the sphere of 
information technologies and economy are most neologically expressed in the English language. However, the semantic 
content of neologisms in these areas, and therefore the categorization of the cultural space, is different. This classification 
made it possible to establish that the categories of neologisms with the most national and cultural marking include 
semantic neologisms (new words that received additional lexical-semantic variants in the course of their development and 
have socio-cultural connotations), lexical neologisms that can be both universal realities and specific for one culture, and 
even phraseological neologisms, due to the idiomatic nature of their meaning.

Key words: neologism, geopolitics, globalization, information-technological progress, lexical-semantic variant.


