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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Розвиток французької мови вiдбувається в умовах постiйного вдосконалення i 

розширення її функцiональних можливостей. Лiнгвальнi змiни особливо iнтенсивнi 

на лексичному рiвнi. Яскравим свiдченням динамiки мови є виникнення нових слiв 

та їхнє проникнення в онлайновий медiйний простір (ОМП) i vice versa, що 

зумовлено змiнами в об’єктивнiй дiйсностi, оскiльки суспільство завжди прагне 

знайти мовнi засоби для номiнацiї нових реалiй та явищ. У цьому аспектi важливою 

є теза I. Бодуена де Куртене: “У мовi, як узагалi в природi, все живе, все рухається, 

все змінюється. Спокiй, зупинка, застiй – явище оманливе; це окремий випадок руху 

за умови мінімальних змiн. Статика мови є лише окремим випадком її динаміки чи 

радше кінематики”.  

Інноваційна діяльність – один із компонентів процесу мовної еволюції. 

Дослідження інновацій у мові стає дедалі глибшим та скрупульознішим. Питання 

динамiки розвитку словникового складу французької мови в окремi часовi перiоди 

студiювали такi вчені, як Л. Гiльбер, Ж.-Ф. Саблероль, Ж. Прюво, Д. Корбен,  

М.-Ф. Мортюро, Ш. Марселезi, Г. Вальтер, Ж. Бастужi, Кл. Ажеж, Ж.-Кл. Булянжи, 

Ф. Кюзен-Берш, Ж.-Кл. Корбей, А. Гус, Ж. Горсi, М. Бертран, Ж. Рей-Дебов,  

Л.-Ж. Кальве, Б. Фраден, Л. Геспен, Р. Вессерман, А. Мейє, В.Г. Гак, І.З. Манолі, 

І.О. Цибова, Н.С. Валгіна, Г.Г. Крючков, Л.В. Сидельникова, Р.С. Помiрко, 

I.В. Смущинська, О.I. Чередниченко, А.Я. Алексєєв, К.В. Бiла. У слов’янських 

мовах аналогічні процеси вивчали  Н.Ф. Клименко,Є.А. Карпiловська, Л.П. Кислюк,  

О.А. Стишов, Л.В. Струганець, Д.В. Мазурик, Л.О. Кудрявцева, Л.П. Попко.  

Для французької мови новітньої доби характерне активне поповнення її 

словникового складу неологізмами. Активізація неологiзацiйних процесів пов’язана 

з прискоренням темпiв життя, політичними та економічними перетвореннями, 

розвитком iнформацiйних технологій, зокрема, Iнтернет-мережi, появою 

онлайнових соціальних платформ, активним упровадженням електронних форматiв 

друкованих видань.  

Iнновацiї, виявленi в певний часовий перiод, вiдображають зовнішні та 

внутрішні процеси динаміки розвитку системи мови та вимагають усебiчного 

лінгвістичного тлумачення.  

Лiнгвальнi чинники неологiзацiї пов’язанi з внутрiшньою мотивацiєю процесу 

вербалiзацiї продуктiв пiзнання, а також з народженням нового слова в умовах 

емоцiйно-оцiнної та iнтелектуальної активностi носiїв мови. 

У такому контекстi набуває актуальностi потреба з’ясувати напрями 

неологiзацiї, визначити міру інтенсивностi неологiзацiйних процесів, виявити 

превалювання тих чи інших векторів оновлення лексичного складу i можливість 

протиставлення “деривація – семантичні перетворення – ксенізація”, що є 

характерним для сучасної французької мови. Неологiзацiя мови передбачає й 

визначає її вивчення як динамiчної системи.  

Iнновацiйнi процеси в сучаснiй французькій мовi оперативно вiдображає ОМП. 

Водночас активізація iнтернет-комунiкацiї якнайширше сприяє появi iнновацiй. 

Онлайновi медiйнi ресурси та платформи є глобальним комунiкативним 

середовищем, яке розвивається за власними правилами i має специфiчнi механiзми 
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впливу на мову. Са́ме в цьому середовищi вiдповiдно до змiн, якi вiдбуваються в 

соцiумi, i завдяки зовнiшнiм впливам найшвидше з’являються i закрiплюються 

новотвори, розкривається їхнiй  лексико-семантичний потенцiал.  

Актуальнiсть дослiдження. Вивчення iнновацiйних процесів у лексиці 

сучасної французької мови зумовлено потребами дослiдження перманентної 

динаміки словникового складу, причин i джерел iнновацiйних процесів, механізмів 

освоєння інновацій; необхідністю вироблення типології напрямів мовних змiн в 

оновленiй парадигмi наукових знань, системного i систематичного поповнення 

національного лексикону, монiторингу мовного клiмату для якiсної реалізації засад 

державної мовної полiтики.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконувалась на кафедрі французької філології в рамках наукової теми, що 

розробляється на кафедрі та є складовою частиною наукової теми Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Мови та 

літератури народів світу: взаємодія і самобутність”, затвердженої Міністерством 

освіти і науки України (код 11 БФ 044-01). 

Мета дисертації – визначити механізми словотворення, якiсть iнновацiйних 

процесів i потенціал сучасної французької мови. Окреслена мета передбачає 

розв’язання таких завдань:   

– узагальнити пiдходи вітчизняних i зарубiжних учених до вивчення динамiки 

розвитку словникового складу французької мови; з’ясувати змiст понять 

“неологiзм”, “iнновацiя”, “новотвiр”, “неосемантизм”, “неографiзм”, 

“неозапозичення”, “неонiм” у вимiрах сучасної лiнгвiстики; 

– виявити змiни в лексиці французьких онлайнових видань; 

– сформувати реєстр нових значень загальновживаних слiв i нових лексем, що 

перебувають на стадії входження або вже увійшли до складу французької мови; 

– установити причини iнновацiйних процесiв; 

– визначити джерела поповнення лексичного складу; 

– простежити тенденцiї iнновацiйних процесiв у лексицi сучасної французької 

мови; 

– з’ясувати найпродуктивнiшi деривацiйнi моделi та проаналiзувати 

використання власного словотвiрного потенцiалу французької мови для 

найменування новоявлень; 

– розкрити потенціал абревіації та контамінації  в ракурсi закону мовної 

економії; 

– з’ясувати специфіку гібридизації в нових лексичних умовах; 

– установити нові семантичні модифікації в лексиці сучасної французької мови, 

охарактеризувати їхнi типи; 

– окреслити продуктивнiсть конверсiї у сучаснiй французькiй мовi; 

– виявити  шляхи та умови адаптації нових запозичених лексем; 

– охарактеризувати особливості мовного клімату для інновацій у контекстi 

прогнозування розвитку французької мови; 

– запропонувати методику укладання словопокажчикiв нових лексем, що  

відображають динаміку лексико-семантичних змін у сучасній французькій мові.   

Об’єктом дослiдження є неологізми, нові слова, неоніми тощо сучасної 
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французької мови онлайнового медійного простору.  

Предметом дослідження  є інноваційні процеси (або неологізація) сучасної 

французької мови. 

Матерiалом дослiдження є онлайновi медiйнi ресурси полiтичного, соцiально-

економiчного, культурного, спортивного тематичного спрямування (iнтернет-версiї 

французьких видань 20 Minutes.fr, Cosmopolitan.fr, Economie Matin.fr, Elle.fr, 

EspritMusique.fr, Femme Actuelle.fr, Grazia.fr, Journal des Femmes.fr, La Dépêche.fr, La 

Nouvelle République.fr, La Tribune.fr, Le Figaro, L’Équipe.fr, L’Express.fr, Libération.fr, 

L’Humanité, Le Monde.fr, Le Nouvel Observateur.fr, Le Parisien.fr, Le Point.fr, Les 

Echos.fr, Les InRocks, Marianne.fr, Nouvelles de France.fr, Paris Match.com; 

розважальних, наукових порталiв та порталiв новин AgoraVox.fr, AuFeminin.com, 

Numérama.com, Public.fr, Pure People.com, Rue89.com, Slate.fr) загальним обсягом 

близько 17 000 iнтернет-сторiнок. Вибiр текстiв визначено трьома чинниками: 

хронологiєю (новітня доба), територiальною ознакою (центральнi онлайнові 

видання Францiї, популярні серед iнтернет-користувачiв); змiстовою спрямованiстю 

видань (проурядова, опозицiйна преса тощо). Корпус вибiрки прикладiв складає 

понад 5000 мовних зразкiв. З метою достовірностi й об’єктивностi аналiзу 

опрацьовано матерiали тлумачних, енциклопедичних, спецiальних словників та 

iнших лексикографiчних i довiдникових видань.  

Підставою для вибірки досліджуваних iнновацiй послужили загальновизнанi та 

впровадженi в практику презентації наукових розвідок такого виду:  багаторазова 

реєстрація слів у різних джерелах, їхня вiдсутнiсть у сучасних найвпливовiших 

французьких лексикографiчних виданнях, передусiм тлумачного типу. Для 

з’ясування наявностi / вiдсутностi лексикографiчної статтi інновацій ми 

користувалися такими словниками: Lingvo15; Dictionnaire Hachette encyclopédique 

illustré, Le grand dictionnaire terminologique (GDT), Dictionnaire des anglicismes: les 

mots anglais et américains en français  (Josette Rey-Debove, Gilberte Gagnon), Le Grand 

Robert de la Langue Française, Le Lexique des néologismes Internet (Guy Brand, Jean-

Pierre Kuypers), Le Petit Robert.fr, Larousse.fr,  Le nouveau Petit Robert de la langue 

française (Josette Rey-Debove, Alain Rey), Le Petit Larousse-2014.  

Методи дослiдження. На кожному етапi роботи використовувались методи, що 

вiдповiдали поставленiй метi та завданням дослiдження: загальнонауковi 

(спостереження за мовним матерiалом, iндукцiя i дедукцiя, аналiз та синтез, 

зiставлення, абстрагування, узагальнення) та спецiальнi (лiнгвiстичний аналiз, 

синхронно-описовий метод i метод системно-структурного аналiзу).  

Основний метод дослiдження – метод безпосереднього спостереження за 

мовним матерiалом онлайнових видань. Тлумачення лексем здійснювалось за 

допомогою описового методу i методу зiставлення з опорою на дослідницьку 

інтуїцію. При розглядi мовного фактажу комплексно використовувались 

словотвiрний аналiз i дескриптивний метод, який включав спостереження, 

узагальнення, інтерпретацію, класифікацію досліджуваного матеріалу та дозволив 

системно його описати. Ми застосували метод зiставлення словникових дефініцій в 

опублiкованих ранiше лексикографiчних джерелах, що вiдображають лексико-

семантичну систему сучасної французької мови на етапних рiвнях її розвитку. Пiд 

час дослiдження інновацій-контамінацій проводився, зокрема морфемний аналіз, 

http://www.lesechos.fr/
http://www.lesechos.fr/
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який дозволив видiлити компоненти, що утворюють “слова-валізи”, i встановити 

їхнiй морфемний статус. Для вивчення неозапозичень було використано метод 

системно-структурного аналiзу, який допомiг з’ясувати характер та механізми 

адаптації іншомовної лексики до системи французької мови. Метод 

контекстологiчного аналiзу застосовувався для опису особливостей реалiзацiї 

гiбридних лексичних iнновацiй в ОМП та вияву тенденцiй адаптацiї цих неолексем 

до системи французької мови. 

Використано також методи компонентного i контекстуально-ситуативного 

аналiзу, якi враховують iнновацiйнi зрушення в смислових вiдтiнках лексем, що 

детермiнуються контекстом, дозволяють встановити значення слів i кваліфікувати 

нову лексику за групами. Для опису інновацій, не зафіксованих словниками, було 

широко застосовано методику лексикографічного опису. Верифiкацiю корпусу 

iнновацiй, вiдiбраних iз джерел онлайнових видань, здiйснено з допомогою 

словникiв (у тому числі за поданим разом iз програмою ABBYY Lingvo 15). 

Наукова новизна дослiдження полягає в тому, що вперше:  

– в українськiй романiстицi на широкому фактологiчному матерiалi проведено 

дослідження діалектики інноваційних процесів;  

– виявлено змiни в лексиці французьких онлайнових видань, сформовано корпус 

нових явищ у словниковому складi сучасної французької мови;  

– окреслено реєстр нових значень загальновживаних слiв i нових лексем, що 

перебувають на стадії входження або вже увійшли до складу французької мови;  

– простежено тенденцiї iнновацiйних процесiв у лексицi сучасної французької 

мови;  

– запропоновано методику укладання словопокажчикiв нових лексем, що 

відображають динаміку лексико-семантичних змін у сучасній французькій мові;  

– проаналiзовано використання власного словотвiрного потенцiалу французької 

мови для найменування новоявлень;  

– подано й узагальнено критерії оцінки неолексем французької мови з огляду на 

мовну норму та сформульовано деякi поради щодо їхнього вживання на основi 

рекомендацiй мовних інституцій Францiї.  

Набула подальшого розвитку теорiя неологiї.  

Теоретичне значення дослiдження полягає у: розвитку теорії неологiї; 

виробленні методології аналiзу інновацій в сучаснiй французькiй мовi; уточненні 

змiсту понять “iнновацiя”, “новотвiр”, “неологiзм”, “неосемантизм”, “неографiзм”, 

“неозапозичення”, “неонiм”; систематизації напрямів iнновацiйних змiн;  

виокремленнi моделей словотворення в межах ОМП; обґрунтуванні специфіки 

розвитку лексичної системи французької мови з погляду трихотомії “семантизацiя –

деривація  –  ксенiзацiя”.  

Результати дослiдження є підґрунтям для подальших лексикологiчних i 

лексикографiчних дослiджень на матерiалi мови французьких онлайнових видань. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що зiбранi 

матеріали та ключовi ідеї роботи можуть бути використані для пiдготовки курсiв з 

лексикології французької мови, спецкурсiв з проблем словотворення i лiнгвiстики 

тексту або з iнших аспектiв, пов’язаних з особливостями лексико-семантичних 

процесiв у французькому ОМП; для написання нових пiдручникiв та посiбникiв iз 
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французької лексикології, наукових праць з вивчення контенту сучасних 

французьких онлайнових ресурсів чи з розвитку словникового складу мови на 

сучасному фактологiчному матерiалi. Дослiджений корпус інновацій є ґрунтовною 

основою для укладання словників неологiзмiв сучасної французької мови, словників 

іншомовних слів, а також додаткiв до тлумачних словників. Презентованi матеріали 

дослiдження становлять цінність як для науковців-теоретикiв, так i для вчителів-

практикiв. Опрацьованi матеріали наукової розвідки знайшли вiдображення у 

пiдготовленому нами “Словнику інновацій сучасної французької мови”, який 

мiстить неологізми (загальним обсягом понад 5000 новотворiв). 

Положення, що виносяться на захист: 

1. Iнновацiйнi процеси, якi вiдбуваються в лексико-семантичнiй системi сучасної 

французької мови динамічно змінюють її якiсний склад.  Неологiзацiя має 

нерiвномiрний характер; вона виникає там, де політичний, технічний, науковий, 

соціальний розвиток суспільства призводить до  появи в цих галузях нових об’єктiв, 

для позначення яких чинного лексичного інвентаря не достатньо (хоча не виключено 

використання з цiєю метою iснуючих ЛО (лексичних одиниць) завдяки розширенню 

їхнього поля референції). Синхронна динаміка уможливлює демонстрацiю міри 

інтенсивності iнновацiйних процесів,  виявлення напрямкiв та пiдтвердження 

деривацiйних переваг неологiзацiї сучасної французької мови.  

2. Динамiку лексикону сучасних французьких онлайнових видань 

характеризують двi протилежнi тенденцiї: 1) активна деривація інновацій на власнiй 

мовнiй основi, а також повернення в мовлення незначного вiдсотка питомих 

французьких слів, що не використовувалися ранiше; 2) висока активність процесів 

запозичення в умовах загальної глобалізації (входження англо-американiзмiв, 

арабiзмiв у лексико-семантичну систему сучасної французької мови).   

3. Процеси виникнення нових слiв свiдчать про високий потенцiал способiв 

словотворення, що iснують у системi сучасної французької мови, про її динамiзм, 

здатнiсть до постiйного розвитку i збагачення завдяки розширенню перелiку як 

твiрних основ, так i словотвiрних засобiв. Характерна особливiсть словотворення в 

контекстi інноваційних процесiв – зростання ролi афiксацiї, що виявляється не лише 

в збiльшеннi кiлькостi нових слiв, утворених префiксально-суфiксальним способом, 

а й в активiзацiї префiксiв / суфiксiв, якi на попереднiх етапах розвитку французької 

мови вважалися малопродуктивними. Помiтна суттєва активність cyber-, méta-, net-, 

télé-, web-, -naute, -ware.   

4. Абревiацiя є процесом появи компресивної форми для інновацій. Основа 

цього процесу: за мінімальних мовленнєвих зусиль передати / прийняти максимум 

інформації. Цей спосіб є унаочненням тенденції до раціоналізації мови, економії 

мовних засобів. Новою, iнновацiйною формою скорочення в сучаснiй французькiй 

мовi є кібермова (cyberlangue), що з’явилася внаслiдок з інтенсивного розвитку 

сучасних технологій. 

5. Контамiнацiя в сучаснiй французькiй мовi є прямим наслiдком нової 

тенденцiї – потреби передачi змiсту висловлювання за допомогою унiкальної, 

малопередбачуваної в планi своєї морфології словесної форми. Контамiнацiї 

вiдповiдають складним словам, а значення їхніх складових беруться до уваги в 
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декодуванні / інтерпретації контамінацій. Такi інновації є одним iз класiв лексем, що 

вирiзняються особливою продуктивнiстю в лексиці сучасної французької мови.  

6. Гібридизацiя має рiзнi морфемні комбiнацiї: питомі основи мови 

поєднуються iз запозиченими. Активно створюються неологізми-гібриди за 

допомогою англо-американських основ (-ing), рiдше – iз залученням основ інших 

мов (-av з циганської); традицiйно залишаються продуктивними греко-латинськi 

основи.  

7. Неосемантизацiя як модифікація значення є поширеним інноваційним 

процесом розвитку словникового складу сучасної французької мови. Метафоризацiя, 

метонiмiзацiя, транспозицiя частин мови (найактивнiшi – субстантивацiя, 

ад’єктивацiя) – явища, якi характеризують індивідуальний стиль окремих авторiв  

залежно вiд жанрового спрямування онлайнового видання. Спiльним елементом 

рiзних типiв неометафор є антропоморфiзацiя. Метафори онтологічного плану 

складають значний вiдсоток в лексиці сучасної французької мови завдяки 

комплексному та абстрактному характеру полiтичних, економiчних, соцiальних 

явищ, а тому можуть бути краще iнтерпретованi й бiльш зрозумiлiшi. 

8. Гiперо-гiпонiмiчнi зв’язки як властивість процесу гіперо-гiпонiмiзацiї 

становлять iстотний вiдсоток системних вiдношень у лексиці сучасної французької 

мови. Значна кiлькiсть нових лексичних одиниць, семантична структура яких 

набуває нового гiперонiмiчного значення, отримує у французькiй мовi статус  

неологiзмiв i характеризується високою частотою використання. Конверсiя як спосiб 

словотворення дещо втратила свої позицiї в сучаснiй французькiй мовi, проте 

продовжує пропонувати окремi приклади в ОМП у зв’язку з появою нових видiв 

комунiкацiй, Iнтернет-технологiй. 

9. Неографiзацiя – процес свiдомого “манiпулювання” наявним ранiше або 

новим запозиченим матерiалом. Неографiзми задають неологічний запис мовних 

одиниць, що вiдтворює вже новий текст, який є потенцiйно вiдкритим для рiзних 

тлумачень. Текст набуває візуальної образностi завдяки використанню неографiзмiв.  

10. Ксенiзацiя – важливий процес збагачення лексики сучасної французької 

мови. Мiрою адаптації англо-американiзмiв є графічна та фонетична трансляцiя 

неозапозичень засобами французької мови, використання запозичень-неологiзмiв у 

граматичному полi мови-реципiєнта, поступове освоєння та стабілізація значення. 

Неолексеми арабського походження активно залучаються до системи сучасної 

французької мови i зазнають семантичних змiн, якi властивi власне французьким 

лексемам. Ступiнь адаптації таких одиниць у сучаснiй французькiй мовi рiзний, що 

пiдтверджується значною кiлькiстю їхніх варiантiв. Орфографічнi, графічнi 

модифікації презентують зону варіантності. Семантика запозичених лексем 

розширюється. 

11. Основу мовної полiтики Францiї складає законодавство власне Французької 

Республiки та інших франкомовних територiй. Її основними аспектами є 

законодавче регулювання використання мови, спроб соцiуму впливати на стан мови, 

дотримання мовних норм тощо. Центральним питанням залишається збереження 

мови, що підтверджується активною діяльністю мовних інституцій Францiї. 

12. Для французької лінгвістичної традиції характернi прескриптивнi словники, 

тому дескриптивні пiдходи сприяли б повнiшому опису нової лексики французької 
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мови. Головною вимогою є об’єктивне i своєчасне вiдображення iнновацiй, що 

мають критерiй новизни в чiтко визначений перiод. Принципи подачi нового слова у 

словнику – перехiд вiд часткового набору iнформацiйних категорiй (граматична 

помiтка, тлумачення) до унiфiкацiї словникової статтi з повним набором її 

складових (додаткова семантико-функцiональна характеристика слова: тлумачення, 

iлюстративнi приклади, контекст тощо). Серед основних критеріїв внесення 

лексичних одиниць до словника інновацій є новизна цих одиниць за одним iз 

показників форма / змiст, частота їхнього використання та входження в лексико-

семантичну макросистему французької мови. 

Особистий внесок здобувача. Положення, якi викладенi в дисертаційному 

дослiдженнi та виносяться на захист, розроблено автором особисто. Висновки 

дисертацiї мають самостiйний характер.  

Апробацiя дослiдження. Основнi положення й результати дослiдження 

викладено та обговорено на науково-методичних семiнарах i засiданнях кафедри 

французької фiлологiї Київського нацiонального унiверситету ім. Тараса Шевченка, 

кафедри французької та другої iноземної мови факультету iноземних мов 

Тернопільського нацiонального педагогiчного унiверситету ім. Володимира  

Гнатюка, кафедри романської філології Львiвського національного унiверситету ім. 

Iвана Франка; були оприлюдненi на 51 науковій конференції: міжнародних 

(“Романська філологія та сучасний освітній простір” (Горлiвка, 2011, 2013); 

“Франція та Україна: науково-практичний досвід у контексті діалогу національних 

культур” (Днiпропетровськ, 2012); “Проблеми та перспективи лінгвістичних 

дослiджень в умовах глобалізаційних процесiв” (Тернопіль, 2009); “Актуальнi 

проблеми сучасної фiлологiї” (Київ, 2012); “Лiнгвокогнiтивнi та соціокультурні 

аспекти комунiкацiї” (Острог, 2012); “Нова лiнгвiстична парадигма: теоретичнi та 

прикладнi аспекти” (Одеса, 2012); “Рациональное применение научных знаний”  

(Горлiвка, 2012); “Лингвистика, лингводидактика, переводоведение: актуальные 

вопросы и перспективы исследования” (Росія, Чебоксари, 2012); “Мова та 

мiжкультурна комунiкацiя” (Днiпропетровськ, 2012); “Фiлологiчнi науки: історія, 

сучасний стан та перспективи дослiдження” (Львiв, 2012); “Новое в современной 

филологии” (Росiя, Москва, 2012); “Мова та лiтература у полiкультурному просторi” 

(Львiв, 2013); “Актуальные проблемы лингвистики – германистики, романистики и 

русистики” (Росiя, Єкатеринбург, 2013); “Фiлологiчнi науки: сучасні тенденції та 

фактори розвитку” (Одеса, 2013); “Сучасні дослідження з лінгвістики, 

літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2013)” (Iвано-Франкiвськ, 

2013); “Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты” (Росiя, Твер, 

2013); “Мови i свiт: дослiдження та викладання” (Кiровоград, 2013, 2014); “Україна i 

свiт: дiалог мов та культур” (Київ, 2013); “Iноземна фiлологiя у XXI столiттi” 

(Запорiжжя, 2013); “Мiжкультурна комунiкацiя: мова – культура – особистiсть” 

(Острог, 2013); “Фiлологiя XXI столiття: теорiя, практика, перспективи” (Одеса, 

2013); “Мова – лiтература – культура в контекстi нацiональних взаємозв’язкiв” 

(Бердянськ, 2013); “Прiоритети германського i романського мовознавства” (Луцьк – 

Свiтязь, 2013); “Мова i культура” (Київ, 2013); “Мова i свiт” (Ялта, 2013); 

“Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний 

процес” (Тернопiль, 2013); “Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, 
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когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти” (Київ, 2014); 

“Актуальні проблеми термінознавства, романо-германської філології та перекладу” 

(Чернівцi, 2014); “Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и 

культурологическом аспектах” (Росiя, Челябiнськ, 2014); “Язык в различных сферах 

коммуникации” (Росiя, Чита, 2014); “I Таврійські філологічні читання” (Херсон, 

2015)), всеукраїнських (“Сучаснi проблеми гуманітаристики: свiтогляднi пошуки, 

комунікативні та педагогічні стратегiї” (Рiвне, 2012, 2013); “Каразiнськi читання: 

Людина. Мова. Комунiкацiя” (Харкiв, 2013); “Лiнгвiстика. Комунiкацiя. Освiта” 

(Луганськ, 2013); “Сучаснi лінгвістичні парадигми” (Горлiвка, 2013); “Iноземнi мови 

у вищому навчальному закладi: теоретичнi засади та прикладнi аспекти” (Вiнниця, 

2013); “Мовна комунiкацiя i сучаснi технологiї у форматi рiзнорiвневих систем” 

(Горлiвка, 2013); “Сучасний стан i перспективи лiнгвiстичних дослiджень та 

проблеми перекладу” (Житомир, 2013); “Ключовi проблеми сучасної германської та 

романської фiлологiї” (Луганськ, 2013); “Тенденцiї розвитку та функцiонування 

слов’янських та германських мов” (Миколаїв, 2013); “Мова в контекстi культури i 

мiжкультурної комунiкацiї” (Луганськ, 2013); “Структурно-семантичнi i когнiтивно-

дискурсивнi парадигми сучасного романського мовознавства” (Днiпропетровськ, 

2013); “Актуальні проблеми сучасної германської та романської філології” 

(Луганськ, 2014); “Сучасні дослідження мови та літератури” (Донецьк, 2014)), 

усеросiйськiй (“Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания 

иностранных языков” (Росiя, Уфа, 2012)), міжвузівських (“Сучасні проблеми та 

перспективи дослідження романських і германських мов і літератур” (Донецьк, 

2011), “Филология в XXI веке: методы, проблемы, идеи” (Росiя, Перм, 2014)) та 

iнтернет-конференцiї (“Теоретичнi та прикладнi питання фiлологiї” 

(Днiпродзержинськ,  2011)).   

Публiкацiї. Основнi результати дисертацiї, висновки та пропозицiї викладено у 

шістдесяти однiй науковiй публікації, зокрема, в двох монографіях (одна – у 

спiвавторствi, два роздiли – авторські), тридцяти статтях, опублiкованих у виданнях, 

якi входять до перелiку фахових видань з фiлологiчних наук, в тому числі у шести 

статтях в іноземних наукових журналах з фiлологiчних наук, у тридцяти тезах за 

результатами наукових доповідей на науково-практичних конференціях.  

Обсяг i структура роботи. Дисертацiя складається зi вступу, п’яти розділів, 

загальних висновкiв, списку використаних джерел (624 позиції, з них 311 – 

іноземними мовами), списку джерел ілюстративного матеріалу (625 позицій), 

лексикографiчних джерел (53 одиницi) i 8 додаткiв. Загальний обсяг роботи – 528 

сторiнок, обсяг основного тексту дисертацiї  – 400 сторiнок. Робота містить 21 

рисунок та 31 таблицю. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦIЇ  
 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної для дослідження теми, розкрито 

наукову новизну, окреслено базу джерел, висвітлено теоретичне та практичне 

значення дисертації, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання та методи 

дослідження, сформульовано винесені на захист положення та описано структуру 

дисертаційного дослідження, а також подано відомості про форми апробацiї. 
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Перший роздiл “Тенденцiї iнновацiйних процесів  у лексиці сучасної 

французької мови” присвячено загальнотеоретичним основам дослідження 

словникового складу французької мови на сучасному етапi. У цьому роздiлi 

розглянуто особливостi мовних змiн в онлайновому медійному просторi, 

установлено причини та простежено тенденції iнновацiйних процесів у лексиці 

сучасної французької мови, визначено джерела поповнення лексичного складу, 

окреслено вектори розвитку лексико-семантичної системи, що уможливлює 

представлення неологізації як відображення загальної мовної еволюції, а також 

з’ясовано змiст понять “iнновацiя”, “новотвiр”, “неологiзм”, “неосемантизм”, 

“неографізм” з погляду сучасної лiнгвiстики.   

Iнтернет-стиль життя соцiуму й масове залучення інтерактивних технологій 

вiдчутно впливають на мовне середовище. Неологiзацiйнi процеси проходять 

жвавіше, набувають важливого значення нові форми творення слів, активiзуються 

“зручнi”, компактні мовнi засоби (йдеться про контамiнацiю). Завдяки 

демократизації спiлкування i новим формам подачi інформації в онлайновому 

франкомовному просторi спостерiгається тенденція до вiдмови вiд тривіальності, 

закостенілості та мовних штампiв. Сучасне французьке медiйне середовище 

вирiзняється рiзнобiчною спрямованiстю процесів, якi в ньому вiдбуваються. Це 

виявляється, з одного боку, в традицiї збереження мовної “спадщини” наявних 

словотвiрних моделей, а з другого –  в чiтко вираженiй тенденцiї до нового 

трактування мовних форм, пошукiв адекватних способiв вираження нового змiсту i 

творенням нових лексем. 

Аналiз інновацій сучасної французької мови показав, що лексичний склад 

поповнюється завдяки трьом основним джерелам: створення нових слiв за 

допомогою власних словотвiрних можливостей французької мови: mox (змiшане 

оксидне пальне), oscariser (нагородити премiєю Оскар), fashionista (чепурунка, 

модниця); модифiкацiя значення наявного у мовi слова: icône (елемент графічного 

iнтерфейсу, невеличка картинка, що презентує файл, каталог, вiкно); запозичення 

(clubbeur, buzz, slim, wiki). Вiдзначено також пiдвищену iнтенсивнiсть афіксального 

словотворення (décohabiter, taxieur), контамінації, абревіації (adulescent, multijoueur, 

fluocompact, mobinaute, moto-taxi). 

Кiлькiсне збільшення словника не викликає сумнiвiв (загалом, зазначимо, що 

процеси архаїзацiї слiв вираженi слабше порiвняно зi збагаченням лексики), 

ускладнюється його органiзацiя (склад лексико-семантичних груп: синонiмiчних, 

антонiмiчних, омонімічних). Поява нових лексико-семантичних варiантiв веде до 

суттєвих змiн усерединi лексичного фонду.  

Вiдтак, словник – найбiльш мобiльна сфера у мовi. Про це свiдчить безупинне 

його оновлення новими лексичними одиницями).  

Для доказiв демонструємо динаміку розвитку словникового складу сучасної 

французької мови на прикладах словників Petit Larousse (далi PL)  та Petit Robert 

(далi PR) (2000–2013 рр.). 

На основі реєстру цих словників ми маємо змогу моніторити розвиток  

словникового складу, тобто якомога повніше вивчати процеси неологізації мови, 

спрогнозувати основні тенденції лексико-семантичного розвитку, встановлювати 

закономірності динаміки мови, причини та чинники мовної еволюції. 



 12 

 

     

0

100

200

300

400

500

600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Petit Larousse Petit Robert
 

 Рис. 1. Порівняльна схема входження нових слів (період: 2000–2013 рр.) 

 

Щодо процесів переходу лексичних одиниць з активного в пасивний запас, то 

вони вiдбуваються досить повiльно: слова зникають з ужитку разом iз поняттями, 

якi вони називали (напр., chef у значеннi “tête”, gens у значеннi “domestiques”), або 

використання таких одиниць обмежується, i в результатi вони виходять iз 

загального лексикону пiд впливом інновацій. 

Аналiз контенту сучасних французьких онлайнових видань дозволив 

констатувати суттєву активність неологiзацiйних процесів у таких галузях:  

1) соцiально-полiтична структура соцiуму: Cressonisation – політика уряду прем’єр-

мiнiстра Едiт Крессон; Merkozy – політичний тандем А. Меркель та Н. Саркозi; 

Raffarinade – висловлювання прем’єр-мiнiстра Ж.-П. Раффарена; 2) економiка: buzz 

marketing – “пiдпiльний маркетинг” (просування товару без реклами); clic et mortier 

– торговельне пiдприємство, яке використовує як звичайнi, так i “вiртуальнi” форми 

комерційної дiяльностi; cyberentrepreneur – підприємець, який створює iнтернет-

компанiї; import-export – “iмпортно-експортнi операції”; 3) наука i технiка: 

andrologiste – фахівець у галузі медицини, що займається проблемами здоров’я 

чоловіків, особливо їхньої репродуктивної системи; absorbeur-neutralisateur – апарат 

для поглинання та нейтралізації випарiв; spatiologie – науки, якi вивчають космiчний 

простiр; 4) iнформатика: mémorette – флешка; clavardage – чат; biohacking – 

“бiохакерство” (зацікавлення генетичним кодом), bio-ordinateur – “біокомп’ютер”, 

(пристрій для обчислення на рівні ДНК), micro-informatique – мiкроiнформатика; 5) 

культура: chick-lit – написанi жiнками художні твори, в яких розповiдається про 

життя молодої агресивної героїнi; célébritologie – вивчення особливостей життя та 

вподобань знаменитих людей; célébutant – молодий нащадок знаменитості, який 

здобуває собі сумнiвну славу на свiтських заходах. 6) спорт: canyoning – 

екстремальний вид спорту, що поєднує альпінізм i плавання на човнах або плотах iз 

подоланням водоспадiв; Zlataner – мати первагу на футбольному полi. 

Основними напрямками неологiзацiї є: диференціація найменувань нових 

предметiв, переосмислення вже iснуючих у мовi номiнацiй, прояв тенденцiй 

економностi, тенденцiя до економії мовленнєвих зусиль (абревiацiя, контамiнацiя).  

Для сучасної лiнгвiстики стає характерним уживання поняття iнновацiя для 

позначення нових явищ. Iнновацiя iдентифiкується на основi таких ознак: 1) час 
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появи в текстах тiєї чи iншої галузi соцiальної діяльності; 2) зафiксованiсть / 

незафiксованiсть словниками прескриптивного i дескриптивного типiв. Фiксацiя 

словниками дескриптивного типу, в тому числi словниками нових слiв, ще не 

означає їхньої кодифiкацiї (оскiльки це, як вiдомо, прерогатива словникiв  

прескриптивного типу), некодифiкованiсть виразу є одним iз джерел його виразностi 

та номiнативної свіжості; 3) зв’язок iз сучаснiстю, що реалiзується за номiнативною 

схемою “нова рiч → новий знак”; 4) порiг частотності – його ми визначаємо як 

необхiдний мiнiмум, що полягає у вживаннi тiєї чи iншої iнновацiї не менше нiж 

трьома авторами i не менше трьох разiв у текстах рiзної жанрової / стильової 

приналежностi. Змiст поняття новотвiр, зважаючи на його внутрiшню форму, може 

бути рiвнозначним поняттям iнновацiя, нововведення, але рiвнозначним поняттю 

неологiзм, оскiльки до неологiзмiв ми вiдносимо не лише лексичнi новотвори, а й 

слова, запозиченi з iнших мов, або тi, що отримали новi значення. З iншого боку, не 

кожний новотвiр є неологiзмом. На нашу думку, поняття iнновацiя є родовим щодо 

неологізмiв i новотворiв iнших рiвнiв. Пiд неологiзмами в данiй роботi розумiємо 

лексичнi новотвори, запозиченi слова i слова з розширеним колом значень. У складi 

лексичних інновацій виокремлюємо неозапозичення (нові запозичення), 

неосемантизми (нові значення уже відомих слів). 

У другому розділi “Словотвiрний потенцiал сучасної французької мови” 

виявлено найпродуктивнiшi  деривацiйнi моделi; з’ясовано частотність словотвiрних 

морфем та їхню належність до тієї чи іншої частини мови; проаналiзовано 

використання власного словотвiрного потенцiалу французької мови для потреб 

найменування нового; продемонстровано неологічну дiєвiсть процесів афiксацiї; 

розкрито потенціал абревіації та контамiнацiї у ракурсi закону мовної економії; 

розглянуто специфіку гібридизації в нових лексичних умовах, здiйснено 

типологізацію лексичних гібридів.  

Новою тенденцією в мовi онлайнових видань є активізація суфіксального 

творення iменникiв-агентивiв на основi власних назв (переважно прізвищ i 

найменувань організацій) та абревіатур, здебільшого лiтерних (sarkozyste). Розподiл 

інновацій, створених на основi суфiкса -iste, неоднаковий у тiй чи iншiй сферi. Так, 

сьогоднi найактивнiшою в цьому планi є політична галузь, де такi новотвори 

складають близько 50%: villepiniste – від прізвища Villepin + суф. -iste, що позначає 

прихильників Домініка де Вільпена: “Roms: une “politique ignoble” pour le 

villepiniste Grand” (Le Figaro, le 15/08/2010). Серед інновацій, суфіксованих на -iste, 

відзначаємо близько 84% іменників, з них 40% – власні назви: особи – ex-juppéiste; 

мiсця – Istambouliste (d’Istanbul); рухи та політичні організації – cégétiste (вiд CGT); 

спортивні організації – lyonniste (вiд FC Lyon). Вiддiєслiвнi деривати складають 

близько 13% у нашiй вибiрцi. Результатом цього процесу є граматична категорія 

іменників: ambitionniste – вiд ambitionner + суф. -iste – “особи-прихильники 

амбіційного демаршу”; bloquiste – вiд bloquer + суф. -iste – “депутат-опозиціонер”; 

bivouaqueur – вiд bivouaquer + суф. -eur – “особи, які влаштовують кемпінг у таборі 

відпочинку”. Додавання суфікса спричиняє змiну граматичної категорії початкового 

слова. Вiдтак, засвідчено наявнiсть таких iнновацiй: iменник власний → iменник 

загальний: Jean-Marie Le Pen → lepeniste, Marine le Pen → mariniste;  iменник 
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власний → прикметник: Baâs → baâssiste; дiєслово → iменник: ambitionner → 

ambitionniste; дiєслово → прикметник: bloquer → bloquiste. 

Суфiкс -iste, який широко використовується в корпусi нашої лексичної вибірки, 

слiд диференцiювати вiд -ien. Якщо перший надає новотвору значення “прихильник 

руху, доктрини”, то другий додається до слова, аби уточнити: “прихильник того, що 

презентує особа”. Отже, цi суфiкси надають словам різного значення: суфiкс -ien у 

лексемi mitterrandien робить посилання на особу, а -iste в лексемi mitterrandiste 

вказує на iдеї людини. 

Продемонстровано, що джерелом появи численних іменників на -itude став 

неологізм bravitude. Ми ґенерували певний список інновацій на -itude, з-помiж яких 

виокремлюємо лексеми вiддiєслiвнi: couper → coupitude; вiдiменниковi: carotte → 

carottitude; camp → campitude; nazi → nazitude; Bosnia → bosniatude; 

вiдприкметниковi: bourguignon → bourguignonitude.  

Конструкції iменникiв iз суфiксом -itude активно поповнюють медіа-простiр. 

Полiтик С. Руаяль вперше використала слово bravitude, i цей неологізм “увiмкнув” 

механізм творення численних інновацій на -itude. З-помiж 372 iнновацiй на -itude 41 

форма передбачає чітке посилання на цитату С. Руаяль: “BPI: Royal souhaite prêter 

plus aux femmes qu’aux hommes. Connitude serait plus adaptée...” (La Tribune.fr, le 

7/03/2013). Цей факт уможливив новi форми, якi будуються через замiну -itude 

іншим суфіксальним сегментом, що в результатi створює комiчний ефект: “[...]  et 

qui l’ont vite remplacé aussi afin d’éviter que Ségo ne se mette en tête l’idée suicidaire de 

tenir seule sa comptabilitude” (Poliblog indépendant, le 10/11/2007). Тут форма 

comptabilitude утворена на основi іменника comptabilité через замiну -itude суфiксом 

-ité, а не на основi прикметника comptable. Шаблони прикм.itudeiмен. є корелятами 

іменників з суфiксом -eur (hauteur, ampleur, longueur, grandeur). 

З’ясовано, що лексичнi інновації, якi є результатом додавання суфікса -eur, 

складають невелику частку (близько 13%). Виокремимо три значення, що виражає 

даний суфiкс. З одного боку, з його допомогою формуються іменники жіночого 

роду, що називають якiсть (grandeur, douceur) або дію чи результат цієї дiї (ardeur, 

senteur). З другого – суфiкс -eur входить також до складу iменників або прикмет-

никiв, форма жіночого роду яких закінчується на -euse. У такому разi він означає 

“який має якiсть, властивiсть” або “який перебуває в ситуації”, що виражається 

твiрною основою. Третє значення, що демонструють новотвори з суфiксом -eur, – 

“агент, який виконує дiю”, наприклад: bivouaqueur (імен.) – bivouaquer + суф. -eur 

“особа, яка влаштовується на бівак у таборі відпочинку”; ambianceur (імен.) – вiд 

ambiance + суф. -eur – “особа, яка створює товариську атмосферу”; taxieur – вiд taxi 

+ суф. -eur – “водій таксі”; gêneur (імен.) – вiд gêner + суф. -eur – “особа, яка 

створює перешкоди”.  

Поступове вiдмирання (судячи з помiток у лексикографiчних джерелах: 

“застаріле”, “рiдкiсне” тощо) лексем на -rie, що називають певні трудові операції, i, 

паралельно, регулярна поява інновацій iз суфiксом -rie для позначення iнших видiв 

діяльності пояснюється занепадом багатьох ремісничих професій i виникненням 

нових форм торгiвлi. Виокремлено групу інновацій з -rie, утворених на основi 

власних назв: 1) топонiми – limogerie ← Limoges; corconnerie ← Corconne;  

2) лiтературнi персонажi – donquichotteries; guignolerie; jamesbonderies; 3) вiдомi 
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особистості, знаменитості – cicéronnerie; lepenneries ← Le Pen; napoléonnerie; 

roucasseries ←Roucas. Усi ці інновації не одразу стають загальновживаними, а 

окремi з них можуть залишитися у статусi рiдкiсних: afghanerie, baguetterie, 

chiffonerie, dînerie, filmerie, occaserie, tartinerie. На основі морфологічного та 

семантичного аналізу встановлено такi потенцiйнi новотвори з -rie: 1) іменникова 

основа: beauf → beaufrerie; Jospin → des jospineries; bécane → bécasserie; гра слів 

nougat – gâterie → nougaterie; 2) дієслівна основа: japperie ← japper; 3) ад’єктивна 

основа: trouillard → trouillarderie (iз більш пейоративнiшим значенням, ніж 

trouillardise); des créoleries (прикраси в креольському стилі); des latineries (прикраси 

в латино-американському стилі). Установлено, що є допустимими (проте не будучи 

актуалізованими) іменники з суфiксом -rie, якi вступають у пряму конкуренцію з 

дериватами, утвореними за допомогою суфiксiв -age, -ment, -ise, -té, -esse. 

Iнновації на -tique часто трапляються не лише в онлайнових текстах  

спеціалізованих видань (йдеться про інформатику) – вони наявнi i в інших галузях: 

balnéatique, bobartique, bouffetique, déambulatique, quiétique, rigolatique. Хоча 

констатуємо, що сьогоднi швидкими темпами набирає популярності лексема 

multimédia, яка конкурує в цьому контекстi з термiном informatique. 

Суфiкс -esque розглянуто в парадигмi інших трьох суфiксiв (-ique, -ien,  

-iste), з якими він перебуває в конкуренції. Установлено, що: 1) -ien властивий 

прикметникам, утвореним вiд основи власного іменника, у значеннi “подібно до, у 

стилі, на кшталт” (chiraquien); 2) -ique дещо втратив свою активнiсть у твореннi 

прикметникiв вiд основи власного іменника (sadique, platonique), натомiсть він є 

дуже продуктивним для формування прикметникiв, основою яких є iменник –  назва 

неiстоти (robotique, informatique);  3) -iste пов’язаний зi схоластичною належністю, 

вiдданiстю iдеям певного лiдера (gaulliste, madeléniste); традицiйно він контрастує в 

цьому значеннi iз суфiксом -ien, що більш пов’язаний нейтральним чином з особою-

носiєм iменi (gaullien, madelénien). 

Установлено, що префiксу anti- властивi два типи реалізації: протиставлення 

vs антонiмiчнiсть. Префiкси anti1- та anti2- рiзняться не стiльки через 

диференційоване семантичне значення, скiльки через тип площини, в якiй вони 

дiють: у конструкції anti1iмен. anti- діє в полi конкретних, реальних одиниць, тобто 

об’єму понять (mites, rides, ours, etc.), звідси й парафраза “який протиставляється”; 

натомiсть в утвореннях anti2iмен. anti- діє щодо абстрактних понять, що 

характеризуються певною кiлькiстю семантичних характеристик, а вiдтак у площинi 

iнтенцiоналiв, сутi понять, змiсту термiнiв (héros, pièce, roman). У сучасному 

французькому ОМП твiрною основою для anti- виступають як загальнi, так i власнi 

iменники, абревiатури, а також вiльнi й стiйкi словосполучення: antigitanisme, anti-

bioterrorisme, anti-concurrentiel, anti-sarkozysme.  

Дiбраний нами корпус iнновацiй пiдтверджує їхнє активне творення з 

допомогою таких основ: cyber-, méta-, net-, télé-, web-, -naute, -ware). Окремi з них є 

омографами класичних основ (cyber-, méta-, télé-, -naute).  

Пiд час вивчення інноваційних мовних процесiв нами з’ясовано місце усічень / 

скорочень серед засобiв оновлення мови. Установлено, що абревіація прізвищ (Ségo 

– Ségolène Royal, Sarko – Sarkozy) або імен відомих осіб (Schwarzy – Schwarzenegger) 

у сучасній французькій мові спостерiгається часто. Цей тип абревіації зазвичай 
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супроводжується редуплікацією зі зменшувальним, пестливим значенням (Cricri – 

Cristian, Lulu – Lucien). Також з’ясовано, що iмена, власнi назви можуть бути 

ресуфiксованими пiсля процесу усiчення, i в такому разi пiдтверджується активнiсть 

суфiксiв -o та -oche (Fredo – Frédéric, Platoche – Platini, Patoche – Patrick). Окрiм 

цього, виявлено, що однакова абревіація може стосуватися кількох власних імен 

(Jojo – Johnny Halliday, Michael Jordan), причому в одному випадку скорочується 

прізвище, в іншому – ім’я: Johnny Hallyday “Johnny Hallyday, de retour au sommet. 

Jojo est en tête du classement annuel des fortunes de la musique établi” (Public.fr, 

23/01/2013); Michael Jordan: “Michael Jordan dément vouloir vendre les Bobcats... Allez 

vends Jojo, c’est le moment où jamais...” (Basketsession.com, 2/10/2012). Бiльше того, 

одна особа може мати варiанти абревiацiї i для iменi, i для прiзвища (може 

супроводжуватися i редуплiкацiєю зi зменшувальним, пестливим значенням): 

Gérard Depardieu → Gégé, Dédé, Nicolas Sarkozy → Nico, Sarko: Gérard Depardieu : 

“Gérard Depardieu. Cinéma, théâtre, télé... mais aussi vin, immobilier ou publicité: le 

business à la Gégé” (Le Nouvel Observateur, 11/12/2012); “L’histoire commence avec 

“Dédé”, René Depardieu, le père de Gérard” (La Nouvelle République.fr, 19/12/2012); 

Nicolas Sarkozy: “Nicolas Sarkozy transpire beaucoup. Pour Nico, le comble du bon 

goût, ce sont les bottes cavalières [...]” (Le Nouvel Observateur, 5/12/2013); “Nicolas 

Sarkozy a fait dans le classique pour un chef de l’Etat dans sa situation [...] il a fait du 

“Sarko” (Paris Match.fr, 16/02/2012).  

Аналiз мовного матерiалу виявив, що єдиного правила стосовно використання 

показника множини в неоскороченнях не iснує, тому можливе подвiйне написання: 

appli vs applis : “Mode “Net + Ultra”: les appli trendy!” (Public.fr, le 16/02/2012) vs 

“Les applis “santé”: un juteux business pour réduire le déficit de la Sécu?” (La Tribune, 

le 24/10/2013); perso vs persos / perso’: “Les pages perso dont ils sont les héros!” (Le 

Huffington Post, le 4/09/2008) vs “Les pages persos sont l’oeuvre de leur public. Qu’est-

ce qu’une page perso?” (InternetActuNet, le 27/04/2004); “Les salons perso’ sont 

disponibles sur Skyrock!” (Skyrock.com, le 27/10/2008); restau vs restaus / restos : “Les 

“tickets resto” sont désormais acceptés dans les distributeurs” (Le Figaro, le 10/09/2013) 

vs “Savez-vous jusqu’à quelle heure les restaus sont ouverts au Pirée” (Routard.com, le 

13/02/2013); “Les restos japonais, italiens ou chinois ne vous suffisent plus? Besoin d’un 

rendez-vous en terre inconnue dans l’assiette” (Le Mag, le 2/10/2013). 

Стосовно розподiлу за частинами мови, то наведенi нами данi свідчать про 

беззаперечну перевагу іменників-усічень (rédac’ – rédaction, intello – intellectuel) та 

прикметників-усічень (aristo – aristocratique, indé – indépendant). Творення 

іменників-усiчень буває рiзним; трапляються випадки їхнього формування від 

прикметників за допомогою еліпса (bio – secteur biologique, lacrymo – gaz 

lacrymogène). Значну частку серед іменників-усiчень складають власні імена (Seb – 

Sébastien, Chris – Christophe / Christian). Iншi частини мови мало представленi серед 

усiчених слiв. Прислiвники налiчують декiлька усiчень, утворених простим 

скороченням або за допомогою ресуфіксації на -o або -os: chrono – 

chronologiquement, franco – franchement, gratos – gratuitement, grav’ – gravement, 

moit’ moit’ – moitié moitié: “Travailler six semaines gratos pour Leclerc: j’ai craqué” 

(Rue89, le 5/10/2013). З-помiж усічень зустрічаємо окремi випадки дiєслiв, 

прийменників, вигукiв (expate – expatrier; fo’ – for;  ras – ras-le-bol).  
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Рис. 2. Розподiл усічень за частинами мови 

 

На основi аналiзу неоскорочень, дібраних iз текстів французьких онлайнових 

видань, ми з’ясували скiльки значень може мати кожна усiчена лексема. Єдине 

значення для усічень є мажоритарним випадком; два i три значення для однiєї 

скороченої лексеми – також досить поширене явище, а наявнiсть чотирьох  – радше 

виняток (напр.: bio – biologique, biographie, biologiquement, secteur biologique; électro 

/ electro (оскiльки вимова electro i électro залишається однаковою, то обидва 

варiанти (англійський i французький) розглядаються як рiвноцiннi) – électrique, 

(англ.) electromagnetic / (фр.) électromagnétique, (англ.) electro music / (фр.) musique 

électro, (англ.) electronic / (фр.) électronique). Виявлено лише один приклад усiченої 

лексеми, що має п’ять значень (psy – psychique, psychologique, psychiatre, 

psychologue, psychothérapeute). Вiдтак, констатуємо, що абревiацiя тісно пов’язана з 

омонiмiєю. У бiльшостi випадків значення випливає з контексту, напр.: “ directeur 

d’une drôle de colo”. Цілком зрозумiло, що тут iдеться про colonie de vacances, а не 

про coloration (волосся). Паралельно декодуємо в контекстi значення слова techno як 

technocratique i як technologique. Напр.: “Le langage techno-banlieue des urbanistes. 

Le langage écran servi aux habitants et aux élus [...]” (Le Point.fr, le 24/01/2007); “Les 

elèves des écoles primaires mazamétaines s’étaient donnés rendez-vous au palais de 

congrès pour relever un défi techno d’actualité” (La Dépêche.fr, le 17/10/2012). Це 

скорочення (techno) може належати i таким формам iменникiв, як technologie та 

technocrate. 

У контекстi абревiацiї виокремлено новий тип, що з’явився порiвняно недавно 

під впливом мовлення та в зв’язку з інтенсивним розвитком сучасних технологій. 

Йдеться про кібермову (cyberlangue), де спостерiгаємо актуалiзацiю абревiатур. 

Диференцiйовано нову форму скорочень – неографiзми, якi задають неологічний 

запис мовних одиниць для вiдтворення тексту, що є потенцiйно вiдкритим для 

рiзних iнтерпретацiй. Прикладом неографiзмiв у сучасному французькому ОМП 

можуть бути рiзнi варiанти написання інновацій: Internet – internet; intranet, extranet 

– Intranet, Extranet. Установлено, що в цих інноваціях діакритичні знаки можуть 

слугувати засобом розрізнення, напр., назв продуктiв вiд аналогiчних iменникiв, 
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пiдкреслюючи семiологiчну двозначнiсть символiв: soleil – sôleil, poème – poême 

(для марки Lancôme). Вiдзначимо також уживання апострофа (у функцiї, 

запозиченiй з англiйського правопису, – позначення родового вiдмiнка), який є 

своєрiдним роздiловим знаком мiж двома лексемами: Le T’Presso (la nouvelle théière 

de Lipton – новий чайник марки Лiптон); Gel’o / eau (L’Oréal – парфуми марки 

L’Oréal); Diab’less (Prêt-à-porter); Marc’O Polo (парфуми). У текстах онлайнових 

видань знаходимо i лексеми, мiж якими немає пропускiв (на кшталт iнтернет-

адреса); пробiл умовно робиться за допомогою гарнiтури, шрифта або наступне 

слово пишеться з великої букви, що, таким чином, сприяє графiчнiй “прозоростi”: 

“Resilience Lift OverNight” (Estée Lauder), “FreshLook” (марка контактних лiнз), 

“RefrigiWear” (марка анорака), DigitAllDouble (камера марки Samsung), cheapandchic 

(Moschino). В окремих випадках у твореннi неографiзмiв спостерiгаємо процеси 

орфографiчної адаптацiї, що дозволяють наблизити графему до фонеми: ISY (крани 

марки Zucchetti); TALK SCIO’! (телемережа), MediNait (засiб для лiкування 

симптомiв грипу). Варто вiдзначити i елiмiнацiю у кiнцi неолексем e випадного, 

зокрема, в таких суфiксах, як /-ique/, /-isque/, /-ixe/,  -iste/ –  iq/, /-ic/ або /-ik/, /-isc/ або 

/-isk/, /-ix/, /-ist/: Symbol (сумка марки Chanel), ULTIM FIX (L’Oréal), IDEALIST (Estée 

Lauder), EXPRESSIONIST, PERFECTIONIST (Estée Lauder), PROTAGONIST 

(шампунь марки Pantene), ADAPTiQ
TM 

(аудiосистема). Серед неографiзмiв знаходимо 

i графо-деривати, що є результатом сполучення в рамках слова елементiв мови та 

iдеограм (значкiв Iнтернету, рiзних символiв, знакiв): @2m1 = À demain, en + = En 

plus, 10kut = Discuter, tu vi1 2m’1 = Tu viens demain? kwa d’9, koi29 = Quoi de neuf, 

bi1to = Bientôt, 2L8 = Trop tard, empr1T = Emprunter, 5pa = Sympa, f@ces à FAQ. 

Активiзацiю абревіаційних процесів підтверджено на основi даних словникiв 

PR-2000 i PRE-2010 упродовж конкретного перiоду часу (2000–2010 рр.). 
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Рис. 3. Процеси реєстрацiї абревiатур у словнику PR, PRE (2000-2010 рр.) 

 

Абревіація має особливий вплив на формування вокабуляру сучасної  

французької мови. Пiдтвердженням цього є вибірка слiв-усiчень зi словникiв 

“Dictionnaire Hachette encyclopédique”, 2000 (DHE-2000) i “Le Petit Larousse”, 2010 

(PL-2010). В DHE-2000 налiчуємо тiльки 20 усiчених лексем (cab, cabot, caf’conc’, 

caldoche, calva, car, catin, cétone, chourer, chrono, ciné, cinoche, cinéma, coke, collabo, 
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colon, condo, croco, cuti й cycliste). Словник “Le Petit Robert”-2010 мiстить 79 слiв-

усiчень (ми перевiрили цей корпус слiв у словнику PL-2009). Порiвняно iз DHE-

2000, словник PL-2010 бiльш вiдкритий до входження усiчень. Зiставивши кiлькiсть 

нових лексем у складi PR-2010 i PL-2010, ми з’ясували, що вiдношення становить 

19:5 (сalcif, сlim, сombo, сongélo, сrobard).  

Активізація контамінованих конструкцій у сучасній французькій мові є 

прямим наслідком новiтньої тенденції – потреби вираження нового значення за 

допомогою унікальної, малопередбачуваної в плані своєї морфології словесної 

форми. Незвичнiсть таких лексем дозволяє використовувати їх для створення 

певного комiчного ефекту, надання гостроти, привернення уваги до публікації 

загалом. Напр.: hoolinaute ← hooligan + internaute, chocolâtrie ← chocolat + 

idolâtrie, vodkabulaire ← vodka + vocabulaire, yogourmandise ← yogourt + 

gourmandize, Rôtizzéria ← rôtisserie + pizzéria, vivifantastique ← vivifiant + 

fantastique. Вiдзначено чималу кількість подiбних неологізмів, які вже увійшли до 

складу словника або перебувають у процесі входження:  clavardage ← clavier + 

bavardage (квебизм, створений з метою заміни англо-американізму chat); сodec ← 

codeur + décodeur; Internaute ← internet + aéronaute; nétiquette (з англ. netiquette – 

network “réseau” + etiquette). У морфологiчному планi цi інновації найчастiше є 

презентацією N + N. Однак з’ясовано, що реорганiзацiї злиття контамінованого 

слова є вiдкритими i для таких об’єднань: N + Adj: noctilien ← nocturne + francilien; 

Adj. + N: mobinaute ← mobile + internaute; N + V: cauchemarrer ← cauchemar + 

marrer; V + N: poustache ← pousser + moustache; Adj + Adj: euromantique ← 

européen + romantique;  N + Adv: sarkozyquement ← Sarkozy + critiquement. Не 

залишимо поза увагою i серію контамінацiй informatique, bureautique, robotique (за 

моделлю N + automatique) чи sarkozette, sarkoïde, sarkorama (за моделлю Sarkozy + 

N, Sarkozy + Adj.).  

Установлено, що омофонна атракція як різновид інноваційного процесу 

упорядкована за двома основними принципами. Передусiм вiдзначено схрещення 

двох уже усiчених лексем. У цьому випадку омофонiя презентується в позиції 

“середина слова”. Такi утворення є найкращими типовими взiрцями завдяки 

збалансованiй контамінації вихiдних слiв: “Bilan provisoire mitigé pour la 

“flexisécurité” à la française” (Le Monde, le 7/12/2013); flexisécurité ← flexibilité + 

sécurité. Омофонiя може проявлятися i в початкових складах вихiдних слів: “Mode: 

la sélection shopping bobio de Natalie Portman et Benjamin!” (Public.fr, le 22/02/2012) – 

bobio ← bobo + bio; i в кінцевих сегментах слів-контамiнантiв: “Adieu les cloches en 

argent, les ronds de jambe et tout le tralala, le duo donne désormais dans le 

“bistronomique” (L’Express, le 21/02/2005) – bistronomique ← bistrot + 

gastronomique; “L’escroquerie des alicaments. Pour le docteur Chevallier, les 

allégations santé des aliments industriels ne sont que du marketing” (Le Point.fr, le 

4/06/2012) – alicament ← aliment + médicament. Омофонна атракція спостерiгається 

також у з’єднаннi, що відзначається подвiйним усіченням та “плавним” переходом 

однієї вихідної лексеми в іншу. У такому разi омофонiя може локалiзуватися 

всередині об’єднання: “Catastroika: le film militant sur les ravages des privatisations” 

(L’Express, le 28/04/2012); catastroika ← catastrophe + troika; “Espéranto désespéranto 

est un livre de réflexion et de combat, qui vise à faire sortir la littérature francophone du 
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dilemme “ghetto ou oubli” et d’en montrer [...]” (L’Humanité, le 22/06/2006) –  

désespéranto ← désespérance + espéranto. Буває, що омофонiя локалізується на 

початку слова: cataractère ← catastrophique + caractère; bonjoir ← bonjour + 

bonsoir; adulescent ← adulte + adolescent. У цих випадках фонетичне зближення 

вихiдних слів підсилюється семантичними атракцiями, якi можуть бути 

синонімічними (мiж clochard i clodo → clocho), антонімічними (мiж adulte i 

adolescent → adulescent) або гiпонiмiчними (chat щодо animal → chanimal). У 

багатьох поданих контамінаціях внутрішні межi є мобільними. Так, ми можемо 

розкласти désespéranto на dés + espéranto, аби зберегти цілісність другого слова, 

однак можливі й варiанти désespé + ranto, désespér + anto, désespéran + to. 

Установлено i контамiнацiї, що не мiстять жодних омофонів-складникiв, у 

яких наявне взаємопроникнення лексем-основ. Таке семантичне притягування 

найсильнiше виявляється тодi, коли воно є синонiмiчним: prostipute (prostitué + pute 

(putain)) – “...un salarié c’est un peu comme une prostipute” (sauf que beaucoup de 

prostiputes sont en profession libérale en fait)” (AgoraVox, le 31/10/2013) або 

аналогiчним: sanglochon (sanglier + cochon), cochonglier (cochon + sanglier) – “Un 

porc? Un sanglier? Un sanglochon ou un cochonglier!...” (Blog: Nature(s), le 

10/02/2010). Констатовано також наявнiсть одиниць, якi перебувають на межi 

контамінації. Якщо цi реалiзацiї зберiгають семантичну атракцiю мiж елементами, 

то вiдсутнiсть омофонiї, особливо проблеми взаємопроникнення вихiдних основ, 

порушує питання їхньої категоризації. Цей факт стосується випадків апокопи 

графеми, що не вимовляється або є не настiльки чутливою в нових умовах, як, напр., 

с лексеми tabac: tabastopper ← tabac + stopper, чи e (що не вимовляється) слова 

Chine: Chinafrique ← Chine + Afrique.  

Установлено, що дедалi активнiшими в сучасному французькому ОМП є 

гiбриднi інновації, основа яких містить іншомовну лексему, пор.: “C’est le self-

government: les Blancs s’y auto-administrent […]” (Le Monde.fr); Osez le self-defense! 

[...] Mettez vous au self-defense (Femme.orange.fr). Сьогоднi поряд iз грецькими та 

латинськими основами помiтно активiзувались англо-американськi. Активною 

основою також є -av, що походить з циганської мови (pourav, couillav, tirav). Інші 

запозиченi некласичні основи спостерігаються не так часто (overvitaminé, 

ordurissimo). 

У третьому роздiлi “Неосемантизацiя сучасної французької лексики” 

встановлено нові семантичні модифікації в лексиці сучасної французької мови; 

виокремлено найрепрезентативнішi випадки метафор, притаманних рiзним текстам 

онлайнових видань, охарактеризовано їхнi типи; окреслено продуктивнiсть 

конверсії, семантизації й модифікації значень; визначено роль / місце гіперонімії та 

гіпонімії в семантичних змінах: уживання та морфосемантичнi форми ієрархiчних 

вiдношень цих реалізацій у сучасному словнику й вiдношення, якi вони 

пiдтримують.  

Фактологiчний матерiал, який вiдображає розвиток словникового складу 

сучасної французької мови, свiдчить про активiзацiю процесiв семантичного 

оновлення. Виявлено значну кількiсть конверсивiв для спрощення висловлювання, 

що пiдтверджує активне використання прикметника замiсть прислiвника: Ça s’ouvre 
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facile. (facilement); Il faut vivre jeune. (à la manière des jeunes). Цi форми побудованi 

за одним взiрцем: sentir bon, voler bas, chanter faux, coûter cher, parler fort, voir clair. 

Вивчення гiпонiмiї в рамках iнновацiйних процесів як особливого 

семантичного явища вимагає врахування морфологiчної специфiки слiв, впливу 

категорiйних i лексико-граматичних схем на механiзми взаємодiї гiперонiмiв i 

гiпонiмiв, що вiдносяться до тiєї чи iншої частини мови. У цьому випадку 

гiперонiмiя вiдiграє роль або засобу вираження (здiйснюючи запозичення у вже 

наявному лексичному фондi), або продукту (набуваючи неологiчної форми). Таким 

чином, загальний термiн réseau social є гiперонiмом лексеми Twitter, менш 

загального характеру / значення, що є гiпонiмом réseau social, тодi як Facebook, 

YouTube, Skype, Google+, Deezer, LinkedIn, Soundcloud, Pinterest et Tumblr, Copains 

d’avant (популярнi у Францiї соцмережi) – спiвгiпонiми того ж гiперонiма réseau 

social. Об’єкти, що класифiкуються, напр., Facebook, автоматично позначаються, як 

réseaux sociaux. Класифiкацiйна дефініція забезпечує перехiд вiд одного порядку 

загального значення до іншого: 

site (сайт) 

| 

réseau social (соціальна мережа) 

| 

Copains d’avant (найменування соціальної мережi) 

Цю ієрархічну структурність можна було б презентувати так: 

réseau social 

Twitter Copains d’avant YouTube Skype Pinterest 

signes (“twitts”) Photos de classe Vidéo téléphone (en ligne) site de photos 

Перехiд з одного класу в інший може супроводжувати висхiдний рух: перехiд 

вiд гiпонiма до гiперонiма, нейтралізацiя специфічного характеру поняття: Le réseau 

social augmente tous les jours для Twitter augment tous les jours. Або ж можна перейти 

вiд гiперонiма до гiпонiма, змiнивши знак: Ce réseau social est Twitter чи додавши 

означення: Le Twitter c’est un site de signes (“twitts”). Приклади підтверджують, що 

лексема може функцiонувати i як гiперонiм, i як гiпонiм: réseau social є гiпонiмом по 

вiдношенню до site i гiперонiмом щодо Twitter, Copains d’avant, YouTube, Skype.  

Стосовно метафоризації, то, на нашу думку, першою реалізацією метафори є 

випадок катахрези, що чисельно презентується у французькому ОМП: plainte, appel, 

assiette (d’une garantie), fardeau (de la preuve). Цей приклад ілюструє тенденцію 

метафори до становлення термiну у формi лексикалізації i катахрези. У другому 

випадку метафорична взаємодія мiж сферою-джерелом i сферою-реципiєнтом здатна 

ґенерувати серії близьких термінів: siège → la magistrature assise;  parquet → le 

ministère public; barreau → les avocats;  robe → la magistrature et le barreau. 

Пiдтверджено факт метафори, яка не зазнала процесiв лексикалізації, але “стягує” 

численні випадки неологічних номінацій у спецiалiзованих текстах. Виокремлено 

такi приклади: mère porteuse, mère couveuse, location d’utérus, parents 

commmanditaires. Цi неометафори справляють враження посилань на базисну 

метафору mère-machine або mère-usine, ідеологічне значення якої неможливо 

применшити: взаємини мiж матiр’ю i сином (mère – fils), динаміка родинних 

зв’язкiв, що завжди розглядалися як справдi природні феномени. Окрiм цього, такi 
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метафори мали б бути проiнтерпретованi з погляду сучасної пост-iндустрiальної 

культури. La mère (мати) у цiй новiй парадигмi можна було б розглядати як “usine 

de production d’embryons, de nouvelles vies produites en séries”(“фабрика з 

виробництва ембрiонiв, серiйного виробництва нових життiв”. Взаємодiя мiж 

сферою-джерелом (материнство (maternité)) та сферою-реципiєнтом (виробництво 

(production)) особливо помітна в таких термiнах, як programme de maternité 

(програма материнства), production d’embryons (продукування ембрiонiв), enfant 

artificiel (штучна дитина); присутнiсть економічного елемента в сферi-реципiєнтi 

що забезпечується такими термiнами, як location d’utérus, contrat de location d’utérus. 

У цих нових умовах метафора доводить усю свою здатність до моделювання. 

Неоконверсія особливо активна і економічна в мовному плані: un portable, un 

compact, un mobile (прикм. > імен.) – семантичні модифікації: “un téléphone portable”; 

“les trucs compacts”; “la chose mobile”. Спостерігаємо такі трансформації: Un 

frigidaire, une poubelle, du pinard, une Peugeot (імен. (власна назва) > імен. (загальна 

назва)); Le moi, un petit quelque chose, un rien (займенник > імен. (власна назва)); Les 

pourquoi et les comment (прислівник > імен. (загальна назва)); Le pour et le contre 

(прийм. > імен. (загальна назва)); вигуки, слова-фрази різного походження: Jésus-

Marie-Joseph! (NP) / bon! (прикм.); allons! voyons! tiens! (дієслова) attention! (імен. 

(загальна назва)); Avec des si, on mettrait Paris en bouteille (сполучник (умовн. спосіб) 

> імен. (загальна назва)); Un frigidaire, une poubelle (імен. (власна назва) > імен. 

(загальна назва) (антономазія). В орфографічному плані ці номінації можуть 

зберігати морфологію вихідної категорії. Напр., пишеться не des sis, а des si. Тобто, 

слово певної категорії можна застосовувати в іншій категорії. Наприклад, практично 

будь-який елемент може вживатися як загальний іменник, якщо він 

використовується з детермінантом: des si – les si n’aiment pas les -rais; le qu’en dira-t-

on, un petit je ne sais quoi, un moi d’abord les autres après s’il reste de la place. 

У четвертому розділі “Ксенiзацiя лексики сучасної французької мови” 

увагу закцентовано на процесi ксенiзацiї, етапах асиміляції іншомовного слова, 

диференційованих ознаках асиміляції, структурно-семантичнiй еквівалентностi 

неозапозичення, прогнозуваннi можливості закрiплення запозиченого слова у 

французькiй мовi; надано типологічну класифікацію запозичень, виявлено нові 

лексеми у складі словотвірних парадигм, визначено їхнiй словотвірний потенціал i 

словотвірну активність; презентовано дистрибуцiю неозапозичень за сферами 

використання / тематичним оформленням. 

Використання англійської ЛО teenagers (або teens) замість французької ado i 

baby замiсть bébé є новою тенденцiєю мови сучасних оналайнових видань. 

Присутнiсть великої кiлькостi англо-американiзмiв у французькому ОМП не може 

пояснюватися браком слiв у французькiй мовi чи наявнiстю лакун, позаяк бiльшiсть 

таких запозичень має французькi еквiваленти. Са́ме данина модi сприяє 

перенасиченню мови лексикою англiйського походження. Уживаються не тiльки 

окремi слова, а й цiлi речення: “Eva Longoria black magic woman” (Cosmopolitan.fr, 

le 30/08/2010); “Paris is magic!” (The Travelin’ Girl, le 9/04/2011); “Oops he did it 

again” (The Travelin’ Girl, le 9/04/2011); сентенцiї, в яких поєднуються англiйськi i 

французькi ЛО: “Le Rouge Agnès, very chic!” (Le Poudrier Doré.com, le 3/08/2013). 

Розширюється й семантика англо-американiзмiв. Так, напр., у текстах онлайнової 
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преси спостерігаємо тенденцiю до використання ЛО baby не тiльки зi значенням 

“дитина, малюк”, а й в iншому, характерному для англiйської мови значеннi 

“кохана жiнка, маленька”: “Bonsoir my baby d’amour” (HitLab.com). 

Констатовано, що основним напрямком адаптацiйних процесiв у сучаснiй 

французькiй мовi є орiєнтацiя на звучання запозиченого слова в мовi-джерелi. Так, 

підтверджено прагнення до фонетично точного вiдтворення неозапозичень: ['sitkσm] 

– sitcom, [prə'vaidə(r)] – provider. Однак, вимова деяких іншомовних інновацій 

офранцужується: jogging [djоgiŋ] вимовляється з [i] довгим та [n] м’яким, mailing 

[mеiliŋ] – з [i] довгим та [n] м’яким, city trekking [sititrεkiŋ] – з [i] довгим та [ε] 

вiдкритим.  

Зазвичай, запозичення з англійської мови є односкладовими (look, live, clip, 

hard, flash, film, self, spot) та двоскладовими (living, sponsor, charter). Iснує тенденція 

до скорочення запозичених англійських словосполучень: 

лексема замiсть 

parking parking lot 

camping camping ground 

flash flash light 

self self-service restaurant 

У спiвiснуваннi варiантiв вимови неозапозичень вiдображається протистояння 

двох тенденцiй: орiєнтацiя на звучання запозиченого слова в мовi-джерелi та 

пiдпорядкування іншомовних неологізмів нормам вимови, властивим французькiй 

мовi. Цей процес є свідченням динамічного розвитку французької мови, її адаптації 

до умов функціонування, які постiйно перебувають у стані змiн. Фонетична 

адаптацiя створює значно бiльше проблем, анiж графiчна, оскiльки мiж фонiчними 

системами цих двох мов iснують безперечнi вiдмiнностi. У випадку запозичень з 

англiйської мови моделлю є англiйська лексема та її точна копiя в корпусi 

французької мови. Якщо є процес уведення, пiдтримується англiйська форма; якщо 

є замiна, французька форма витiсняє англiйську. З’ясовано, що замiщення часто 

використовується для гарантiї морфологiчної iнтеграцiї запозичень. Щодо засобiв, 

то встановлено наступне: французька графема замiняє англiйську (tagger / taguer); 

французька морфема -eur замiняє -er (rapper / rappeur), французька лексична 

морфема замiняє, хоча й не часто, еквiвалентну морфему, яка графiчно близька до 

англiйської (top-model / top modèle); додається морфема -e (графiчне офранцуження) 

(playlist / playliste); англiйський дериват передається у французькiй мовi замiною 

близьких елементiв, але з дефiсом (cowrite / co-écrire). 

Спроба адаптацiї форм лексем, запозичених з англiйської мови (якi вже 

увiйшли до складу словника), до графiчної системи французької мови полегшує 

їхню iнтеграцiю i започатковує одне iз джерел лексичної креативностi. 

У рамках дослiдження виокремлено три основнi графічні способи, що 

супроводжують перехiд англiйської лексеми до складу французької мови (йдеться 

про складнi слова): розпад лексеми-оригiналу (flashback → flash back), уведення 

дефiса (fast food → fast-food) або розчленування i використання дефiса (comeback → 

come-back).  

Переходячи до складу французької мови, англійські лексеми отримують 

діакритичні знаки за аналогією до французьких лексичних одиниць, аби указати на 
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правильну вимову в мовi-реципiєнтi (accent aigu (é) ставиться тільки над e у 

вiдкритому складi та позначає закрите [e]): vidéo, space-opéra, yé-yé, électro-rock, 

électro-latino, néo-sixties, psychédélique, Mégastores: “Butcher Mobile Band, c’est de 

l’électro-rock” (EspritMusique.fr, le 10/06/2013). 

Пiдтверджено, що важливою ознакою запозиченого слова залишається його 

семантична самостiйнiсть. На початковому етапi будь-який англiцизм 

використовується тiльки в єдиному значеннi i в специфiчному контекстi. Багато 

запозичень зберiгають цей статус, проте, увiйшовши до французької мови, можуть 

змiнювати значення або набувати нових. Як приклад можна навести лексеми 

англiйського походження output та bridge, щоб продемонструвати їхнi семантичнi 

зв’язки у мовi-реципiєнтi. Обидвi лексичнi одиницi є багатозначними, однак перша 

набула своїх значень упродовж функцiонування у французькiй мовi (перейшла з 

галузi iнформатики у сферу економiки), а друга ввiйшла у французьку мову вже у 

двох значеннях (бридж (гра в карти), мiсток (зубна хiрургiя)):“Jouer au bridge, une 

passion dévorante pour Michel Suard, fou de ce jeu de cartes[…]” (La Dépêche, 

22/07/2013); “Le bridge dentaire peut être créé en céramique fixée sur une base 

métallique […]” (DentalPalace.fr).  

Доказом абсолютної адаптацiї англомовного слова є поява похiдних вiд нього 

слiв, утворених за словотвiрними моделями французької мови. Так, напр., вiд 

запозиченого з англiйської мови слова sponsor у сучаснiй французькiй мовi 

утворилось дiєслово sponsoriser, se faire sponsoriser; вiд англiйського tweet – twitteur, 

twitteuse, twittosphère / tweetosphère (univers de Twitter), twittos / tweetos (utilisateurs 

de Twitter), tweeter, tweeteriser:“En Estonie, la revanche du président tweeteur. Le 

président a encore tweeté” (Le Monde.fr, le 11/04/2013).  

Словотвірний потенціал запозичень може бути диференційований ступенево: 

високий, низький і нульовий. Під високим словотвірним потенціалом розуміємо 

реалізовану здатність запозичень утворювати французькі слова. Низький та 

нульовий потенціал – нездатність англо-американізмів через певнi причини 

приєднувати французькі афікси або ж здатність утворювати адвербіальні похідні. До 

неозапозичень з низьким дериваційним потенціалом (а в окремих випадках – iз 

нульовим) відносимо запозичення, які закінчуються на -y: trendy, sexy – “Le look 

trendy ça vous dis quoi?” (Au Féminin.com, le 9/04/2010); “Cette année, c’est Channing 

Tatum qui a été élu l’homme le plus sexy de 2012 par le magazine People” (Trendy 

Mood, le 26/01/2013). Майже нульовий словотвірний потенціал мають стандартні 

форми англомовного мовленнєвого етикету, в тому числі фразеологізовані; вони 

виявляють сигнальну (окличну) функцію: wow, bye bye, sorry – “Simon Tofield: 

“Wow, c’est mon chat! Le fameux “Simon” de la série Simon’s Cat, c’est lui” 

(Libération.fr, le 27/12/2011); “Rihanna: bye bye le blond, elle revient à une couleur de 

cheveux bien plus sombre!” (Public.fr, le 18/07/2013). 

У сучасному французькому ОМП помітно активiзувалося вживання 

запозичень з арабської мови: une djellaba (джелаба) – “…ils portent la barbe et la 

djellaba du Prophète Mohamed” (Slate.fr, le 17/09/2012); balgha (balga, belgha, belga) – 

бельга (традицiйне взуття у країнах Магрибу) – “…la balgha est la plus répandue et 

est surtout une chaussure d’intérieur” (WordPress.com, le 17/06/2011). Спостерiгаються 

й інші ЛО, зокрема діалектного походження, що позначають належність чого-небудь 

http://espritmusique.fr/artistes/electro/Butcher-Mobile-Band
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певнiй місцевості, вiдображають риси її культурної самобутностi: raguem – 

традицiйне вбрання Тунiсу, khelel – традицiйна прикраса (Тунiс), akoufi – глиняний 

глек (Алжир), cachabia (kachabian) – накидка з капюшоном, haїk – хаїк, накидка. 

Аналiз продемонстрував, що процес адаптації арабiзмiв у системi французької мови 

вирізняється складністю асиміляції, а графічне зображення запозичених арабських 

слiв виявляє суттєву варіативність.  

У п’ятому розділi “Прогнозування мовного розвитку” охарактеризовано 

особливостi мовного клiмату для інновацій у контекстi прогнозування розвитку 

французької мови; запропоновано методику укладання словопокажчикiв нових 

лексем, що вiдображають динамiку лексико-семантичних змiн у сучаснiй 

французькiй мовi.  

У соцiолiнгвiстичнiй лiтературi поняття “мовна політика” знаходить 

неоднозначне тлумачення. Досить часто його синонiмами є термiни “мовне 

будiвництво” i “мовне планування”, якi, незважаючи на те, що вони позначають 

близькi поняття, ми розмежовуємо. Виокремлено ще одне поняття – “мовне 

прогнозування”, котре разом з двома першими визначає їх як взаємопов’язанi етапи 

“мовної полiтики”. Якщо висловитися точнiше, то мовна полiтика – це мовний 

аспект державної полiтики з нацiонального питання. Iсторiя теорiї мовної полiтики 

свiдчить про те, що всi успiшнi спроби свiдомого втручання суспiльства в розвиток 

мовного функцiонування ґрунтувалися на врахуваннi як внутрiшнiх тенденцiй 

мовного розвитку, так i соцiальних чинникiв, якi впливають на функцiонування 

мови. Тому особливо важливе значення має вибiр типу мовної політики, яка буде 

проводитися, а також правильне визначення її етапiв. 

Основним органом щодо питань термінології та неології є Французька 

Академія (офіційний сайт: http://www.academie-francaise.fr), що задiяна на різних 

етапах процесу розробки термінів. Академiя офіційно надає рекомендацiї щодо 

використання термінів, нових слiв, запозичень з англійської мови, – адже їх 

кiлькiсть невпинно зростає i це на думку академіків, робить мову неоднорiдною та 

може зашкодити її ясності. Так, напр., рекомендується вживати numérique (радше, 

нiж “digital”), mémoire vive (замiсть “Random Access Memory” або “RAM”), listage 

(замість “listing”), fioul (замiсть “fuel”) або fac-similé (радше, нiж “reprint”). На 

офіційному сайтi Французької Академiї окремий роздiл присвячено вказiвкам щодо 

правильності вживання інновацій сучасної французької мови: 

 

(Джерело: http:// www.academie-francaise.fr/) 

 

Французька Академiя прагне будь-якими методами “перекрити” потік 

англiцизмiв, однак, жоднi заборони не можуть вплинути на цей процес. Створено 
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сайт wikilf.culture.fr, на якому користувачi пропонують свої варiанти перекладiв. 

Французький уряд (спеціальний вiддiл зi спiвробiтництва та франкофонiї) було 

запровадив конкурс “Francomot”, суть якого полягає в тому, що для деяких лексем 

пропонується кiлька еквiвалентiв (напр., unfriend – élaminer (за взірцем éliminer), 

excaminier (excommunier), amicider (trucider), amiradier, désamister, désamilister, 

radiamier, désamiller, dénami), з-помiж яких потрiбно вибрати найкращий. Так, са́ме 

для цього англiцизму в системi Twitter було оголошено конкурс на французький 

еквівалент: buter, couper, décamarader, déchumer (вiд chum, ami), déblonder (вiд 

blonde, amoureuse), décopiner, se délier, délister, dépoter, désamifier, détaler, enlever 

(un ami), flusher, foutre la paix, nettoyer, rompre, saquer, soustraire (un ami), virer, 

désamicaliser.  

Трапляються, звичайно, й абсолютно абсурднi пропозицiї – наприклад, 

пуристи пропонують замiнити слово “blogueur”, яке вже адаптувалось у 

французькiй мовi на “paparazzi d’Internet”, або на “cahieur”, або на “carnettiste” (за 

аналогiєю до слова “journaliste”). Кращi переклади вносяться до Journal Officiel i 

рекомендуються до використання, а всi офiцiйнi переклади подаються на iншому 

сайтi – http://www.culture.fr/franceterme. 

Словники нової лексики французької мови докладно описують семантику й 

форму окремих слів, визначаючи таким чином їхнє мiсце в лексиконi. Часто нові 

слова уточнюють або в інший спосіб виражають уже вiдомi поняття. Тому укладачi 

словників підкреслюють в тлумаченнi нових слів тi ознаки чи характеристики, що 

відрізняють їх вiд слів, уже присутнiх у вокабулярi. Напр., слово ami,-e відоме 

носiям французької мови у значеннi, зафiксованому Larousse, а саме: “Personne avec 

laquelle on est uni par l’amitié; Se dit des animaux et des objets familiers, de toutes les 

choses pour lesquelles on a un attachement sentimental”. Натомiсть сьогоднi, у зв’язку 

з активним розвитком соціальних мереж, ця лексема набула нового значення 

“Membre d’un réseau social auquel un autre membre accorde l’accès à ses données 

personnelles: Avoir de nombreux amis sur Facebook”.  

Отже, залежно вiд чітких ознак новизни лексеми, адресата й призначення 

словників неологізмів неминуче вiдрiзнятимуться не лише їхнi реєстри, а й способи 

опису та тлумачення нових одиниць. Нашi спроби укладання словника iнновацiй 

сучасної французької мови пiдтверджують думку про те, що доцiльною є групова 

подача деяких маловживаних складних та похiдних лексем у словниковiй статтi на 

спiльну для поданих слiв морфему. Це дозволяє згрупувати слова, якi за звичного 

пiдходу опинилися б у рiзних мiсцях словника. Вiдтак, наочно розкривається 

характер реалiзацiї словотвiрних потенцiй продуктивних афiксiв.  

Необхiднiсть оперативної реєстрацiї лексичних iнновацiй акцентує увагу на 

питаннi створення в нацiональних лексикографiчних центрах постiйно дiючої 

“служби слова”, яка забезпечувала б регулярний випуск словникiв чи додаткiв до 

них, що вiдображають новi явища в лексицi за порiвняно короткi промiжки часу.  

Окрiм цього, потрібно диференцiювати такий словник iнновацiй на декiлька 

типiв: cловник-довiдник (“десятирiчник”); cловник-“щорiчник”; неологiчний 

тлумачний словник; словник мовних змiн; банк французьких неологізмів; 

деривацiйний словник неологiзмiв французької мови; словник авторських інновацій.  
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ВИСНОВКИ 

Змiни в лексицi французьких онлайнових джерел спричиняють мовнi змiни i в 

реальному життi. Віртуальні особистості змінюють не лише віртуальний свiт, але й 

мову, в якiй активно вiдбуваються iнновацiйнi процеси, з’являється дедалi більше 

неологізмів. Сучасний онлайновий медiйний простiр якнайповнiше вiдображає 

загальномовнi тенденцiї, уможливлює визначення тих змiн, якi вiдбуваються у 

французькiй мовi в конкретний промiжок часу. Новi можливостi для ефективної 

комунікації, перманентний процес появи електронних джерел є добрим підґрунтям 

для активних iнновацiйних процесiв у лексиці сучасної французької мови. Такi 

чинники, як демократизацiя суспiльства, його відкритість, посилення 

інформативності, наслiдування мовної моди (йдеться про неозапозичення з 

англiйської у словниковому складi французької мови з англійської, якi виявляються 

моднішими та престижнiшими, анiж французькі аналоги), прагнення до мiнiмалiзму, 

економiї мовленнєвих зусиль зумовили демократизацiю мови та її норми.  

Iнновацiйнi процеси в лексиці сучасної французької мови – це процеси, якi 

включають внутрішні та зовнішні запозичення, семантичні трансформації слів, 

утворення нових сталих словосполучень, що відповідає багатоаспектній відносності 

поняття “iнновацiя”. У сучаснiй лiнгвiстицi стає звичним уживання термiна 

“iнновацiя” для позначення нових явищ на всiх рiвнях мови. Об’єм цього поняття 

охоплює перелiк видових термiнiв, якi безпосередньо пов’язанi з процесами 

оновлення словникового складу мови. До них вiдносимо такi поняття, як “новотвiр”, 

“неолексема”, “неологiзм”, “неосемантизм”, “неозапозичення”, “неонiм”, 

“неографiзм”.  

Аналiз фактологiчного матерiалу пiдтвердив, що процеси поповнення 

словникового складу сучасної французької мови новими лексичними одиницями 

здiйснюється двома шляхами: 1) через утворення iнновацiй з допомогою власних 

мовних ресурсiв; 2) через поповнення словника новими iншомовними одиницями. 

Чiтко простежується тенденція до активізації дериваційних процесів, а саме 

афiксацiї, зокрема, суфіксального творення (-iste) iменникiв-агентивiв на основi 

власних назв, переважно прізвищ i найменувань організацій та абревіатур, 

здебільшого лiтерних; до зростання кiлькостi iменникiв на -itude, що ґрунтується на 

прагненні номiналiзацiї характеристики, властивостi (ад’єктивної). Розподiл основ 

для утворень iмен.-rie стосується прикметника, іменника, дiєслова; причому 

іменниковi основи суттєво переважають. Корпус iнновацiй на -tique в кiлькiсному 

вiдношеннi є незначним, проте його проникнення iз професійного середовища, в 

якому він формується, дублюється швидкою адаптацією i відносно швидким 

визнанням офіційними структурами. Вiдповiдно до характеристик, що 

присвоюються основi, до якої додається -esque, інновації набувають оцiнного 

значення якiсного або кількісного типiв, а інколи – простої ідентифікації, якщо 

основа не є відхиленням вiд мовної норми. У випадку префiкса anti- дія переважно 

відбувається у сферi абстрактних об’єктiв. Коли дериват anti-iмен. побудовано на 

основi власного іменника, цей новотвiр зазвичай називає об’єкт, що не iснує 

фактично (in re), а функціонує як aтрактор для вираження опозицiї щодо дій особи, 

позначеної власним іменником; вiдтак дериват тлумачиться як anti-iмен. з 

антонiмiчним значенням. Активiзувалося й уживання інновацій з cyber- та hyper-, 
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що позначають знання, отриманi в Iнтернетi завдяки новим технологiям. Активними 

є télé-, net-, -ware, méta-, -naute. Суттєвi розриви в їх інтенсивності пояснюються 

результатами їхнього поля застосування.  

Позитивна динамiка процесiв гiбридизацiї пiдтверджується невпинним 

збiльшенням одиниць цього процесу в сучасному французькому ОМП. Питомi 

основи легко комбiнуються iз запозиченими i, навпаки, запозиченi основи – iз 

власне французькими. Це є свiдченням того, що гiбридизацiя виявляється 

актуальним адаптацiйним механiзмом асимiляцiї iншомовного матерiалу, який 

характеризує сучасне французьке словотворення.  

У ракурсi закону мовної економiї в контекстi iнновацiйних процесiв значного 

поширення набули абревiацiя та контамiнацiя. З-помiж загалу скорочень в ОМП 

чiльне мiсце займають лiтернi абревiацiї, що подекуди є засобом додаткової 

конотацiї чи експресiї. Проте їхнє використання iнодi ускладнює сприйняття 

iнформацiї. Наведенi данi вибірки абревіацій свідчать про домінування іменників-

усічень та прикметників-усічень. Для iнших частин мови творення абревіатур 

малохарактерне. Процеси скорочення серед дієслів можливi, хоча цi редукції 

можуть мати свої обмеження. Якщо елімінується приголосний чи кінцеві приголосні 

зi складу дієслова, то ускладнюється са́ме сприйняття i тлумачення фрази.    

Неосемантизація, поряд з іншими процесами, пов’язаними з поповненням 

словникового складу сучасної французької мови, супроводжується  економією 

знакових засобів, характеризується компактністю мовленнєвих засобів i забезпечує 

заповнення мовних лакун у межах норми існуючих форм. Значної семантичної 

модифікації зазнають компоненти та термiни з інформатики в словосполученнях на 

позначення виборчих, політичних i суспiльних процесiв. Гiпо-гiперонiмiя охоплює 

рiзнi класи (iменник, дiєслово, прикметник). 

В онлайнових медiйних виданнях сростерiгається тенденція до дедалi ширшого 

використання онтологiчних неометафор, у яких персонiфiкацiя вважається 

найсучаснiшим вираженням; їхнє активне проникнення пояснюється необхідністю 

краще та зрозуміліше пояснити суть політичних, економічних, соціальних явищ, що 

мають комплексний характер. 

Мова сучасних французьких веб-видань, пропагуючи лексичнi одиницi 

англiйського й іншого походження, тим самим сприяє процесам неогафізації, 

ксенізації, поширенню i закрiпленню таких неозапозичень. Пiдтверджено, що 

прикметники найменше адаптовуються до системи французької мови, натомiсть, 

дiєслова iнтеґруються майже завжди у флективну систему французької мови, хоча й 

iснують приклади, де англійська форма зберiгається у сучаснiй французькiй мовi. 

Спостерiгаємо повну адаптацію англо-американізмів i арабізмів, інших запозичень 

та їхнє подальше продуктивне функціонування. Вони утворюють деривати 

(набувають словотвiрних потенцiй та стають твiрними основами для низки iнших 

слiв, формуючи словотвiрнi комплекси, iнодi досить потужнi), усувають полісемію 

всередині термінологічних систем, добре освоюються мовою-реципієнтом або 

позначають ті реалії, які не мають французьких еквівалентів.  

Розроблена тематична класифікація неозапозичень, що відображає основні 

сфери вживання нової лексики, уможливила встановлення найдоступнiших для 

запозичень референційних тематичних зон у сучасній французькій мові. Найбільша 
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кількість нових англо-американізмів, як показало дослідження, торкається сфер 

музики, моди, кіно, високих технологій, економіки й фінансів, спорту.  

У сучасних дослiдженнях лiнгвiстiв iснують рiзнi точки зору на мовнi iнновацiї: 

вiд традицiйного для Францiї пуризму до бiльш вiдкритих для лiнгвiстичного 

експерименту пiдходiв. Процес фемiнiзацiї найменувань професiй, посад, титулiв i 

звань перебуває зараз в активнiй фазi свого розвитку. Це яскраво iлюструють 

сучаснi медiйнi засоби, де не лише проходять випробування новi форми слiв, а й 

перевiряється здатнiсть носiїв мови до взаємної толерантностi у вирiшеннi цiєї 

актуальної мовної проблеми. Загалом, аби краще зрозумiти механiзми дiї мовної 

полiтики i, зокрема, тi її напрямки, що займаються творенням неологiзмiв у галузi 

професiйної термiнологiї, необхiдно брати до уваги рiзнi чинники: з одного боку, це 

компетентнi органiзацiї, державнi комiсiї з термiнологiї, служби французької мови, 

декрети, постанови, а з другого – соцiум, який буде на практицi застосовувати 

рекомендацiї, скажiмо, щодо використання форм жiночого роду у найменуваннях 

професiй, посад тощо. Новостворенi термiни повиннi пройти свого роду соцiальну 

адаптацiю, оскiльки основною проблемою, яка виникає в контекстi фемiнiзацiї, є 

неоднозначнiсть запропонованих лексем.  

Нова одиниця, що виникла в мовi, вимагає, безперечно, адекватного пояснення 

та дескрипції. Найбiльш повно завданням опису нової лексики на сучасному етапi 

вiдповiдає словник нових слiв, формування якого йде на рiвнi спецiальних 

словникiв. Основний принцип побудови такого словника – подати слово, яке 

з’явилося в мовi в той чи iнший перiод, зафiксувати вже вiдоме слово з новим 

значенням; навести приклади, в яких нове слово було вжито вперше. Типологiя 

словникiв неологiзмiв ґрунтується на трьох основних стадiях iснування слова. 

Перша стадiя – це поява слова в мовленнi конкретного мовця – зумовлена 

рiзноманiтними потребами спiлкування; друга стадiя передбачає внесення 

новотвору в мовлення слухачiв; третя – закрiплення слова у загальному вжитку 

(узусi). Словник iнновацiй на сучасному рiвнi розвитку лексикографiї стає 

виданням, що має надзвичайно важливе значення, оскiльки така презентацiя нових 

слiв дозволяє регулярно пiдводити пiдсумки лексичних зрушень, якi вiдбуваються 

згiдно iз внутрішніми законами розвитку мови та у взаємозв’язку з вагомими 

позамовними чинниками. У словнику неологiзмiв доцiльно фiксувати не лише 

слова, а й iншi лексичнi новацiї: новi значення слiв, новi морфеми, стiйкi 

словосполучення.  

Спроби укладання нами “Словника iнновацiй сучасної французької мови” 

пiдтверджують думку про те, що в словниковiй статтi доцiльною є гнiздова подача 

окремих маловживаних складних слiв та твiрних основ. Це дозволяє згрупувати 

слова, якi за звичного пiдходу опинились би в рiзних мiсцях словника. Вiдтак 

наочно розкривається характер реалiзацiї словотвiрних потенцiй продуктивних 

елементiв / компонентiв у сучаснiй мовi. На нашу думку, призначення такого 

лексикографiчного видання – якомога повнiше i, можливо, якнайшвидше 

зафiксувати змiни, що вiдбуваються в соцiумi: вiдобразити засоби, якi виявляють 

найбiльшу активнiсть i продуктивнiсть у сучаснiй французькiй номiнацiї. Огляд 

розвитку сучасного французького лексикону, вiдображеного в прескриптивному 
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словнику iнновацiй, уможливить подальшi теоретичнi розвiдки будови, принципiв 

та закономiрностей його функцiонування.  

Перспективи подальшого дослiдження ми бачимо у розробці основ 

когнiтивно-дискурсивної теорії неологiзацiї французької мови за допомогою 

розширення меж дослiдницького пошуку i надання йому лiнгвокогнiтивного 

характеру, що дозволить суттєво поглибити традиційнi уявлення про природу 

нового; з’ясуваннi дії когнiтивно-дискурсивних механізмів, що забезпечують 

оновлення мовної картини завдяки появi iнновацiй, якi є результатом когнiтивно-

дискурсивної інтерпретації дійсності. 
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Косович О. В. Iнновацiйнi процеси в лексиці сучасної французької мови 
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спеціальністю 10.02.05  – романські мови. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Мiнiстерства освiти i науки України. – Київ, 2015. 

У дослiдженнi узагальнено пiдходи вітчизняних та зарубiжних учених до 

вивчення розвитку словникового складу французької мови. Виявлено змiни в 

лексиці французьких онлайнових видань, сформовано реєстр нових значень 

загальновживаних слів i нових лексем, що перебувають на стадiї входження або вже 

увiйшли до складу французької мови. Визначено джерела поповнення лексикону, 

установлено причини i тенденції iнновацiйних процесів у лексиці сучасної 

французької мови. З’ясовано найпродуктивнiшi деривацiйнi моделi та 

проаналiзовано можливості використання власного словотвiрного потенцiалу 

французької мови для найменування нового. Розкрито процеси абревіації та 

контамінації у ракурсi закону мовної економії. З’ясовано специфіку гібридизації в 

нових лексичних умовах. У дисертації встановлено нові семантичні модифікації в 

лексиці сучасної французької мови, охарактеризовано їхнi типи. Виявлено шляхи та 

умови адаптації неолексем; продемонстровано особливостi мовного клiмату для 

інновацій в контекстi прогнозування розвитку французької мови 
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Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.02.05  – романские языки. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2015. 

В исследовании обобщены подходы отечественных и зарубежных учёных к 

изучению развития словарного состава французского языка. Выявлены изменения в 

лексике французских онлайновых изданий, сформирован реестр новых значений 

общеупотребляемых слов и новых лексем, находящихся на стадии вхождения или 

вошедших в состав французского языка. Определены источники пополнения 

лексикона, установлены причины и тенденции инновационных процессов в лексике 

современного французского языка. Показаны самые продуктивные деривационные 

модели и проанализованы возможности использования собственного  

словообразовательного потенциала французского языка для наименований нового. 

Раскрыты процессы аббревиации и контаминации в ракурсе закона языковой 

экономии. Исследована специфика гибридизации в новых лексических условиях. В 
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диссертации установлены новые семантические модификации в лексике 

современного французского языка, дана характеристика их типов. Установлены 

пути и условия адаптации неолексем; описаны особенности языкового климата для 

инноваций в контексте прогнозирования развития французского языка. 

Ключевые слова: неологизация, неологизм, неосемантизация, неосемантизм, 

неографизация, неографизм, ксенизация, ксенизм, неозаимствование, деривация: 

аффиксация, префиксация, суффиксация, аббревиация, контаминация,гибридизация. 
 

SUMMARY 

Kosovych O.V. Innovative processes in lexics of the contemporary French 

language (on the materials of online resources). – Manuscript. 

Thesis for a degree of Doctor of Philology: speciality 10.02.05 – Romanic 

Languages. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The thesis focuses on the processes of language innovation characteristic of the 

modern French language, with special emphasis put on neologization. These processes are 

striking instances which prove the dynamic nature of the language and illustrate the 

absolute progress related to the realization of word-formative capabilities of the language 

system. An actual tendency of the period under study is the phenomenon of abbreviation, 

acronymization, contamination, which is a powerful source of vocabulary acquisition on 

the modern stage of the French language development. This phenomenon reflects the 

changes taking place in the consciousness caused by the intensification of information 

stream resulting from the increasing pace of life.  

The analysis of the role and functioning of affixation in the process of neologization 

enables the understanding of specific language resources intensification. Nowadays, 

French on-line media are dominated by the tendency towards suffixal word-formation of 

nouns-agentives on the basis of proper names (mainly family names) and names of 

organizations and abbreviations (mainly acronyms (suf. -iste, -eur)). In the context of 

innovation processes the nouns created by means of adding the suffix -itude stand out 

especially in the texts focused on politics. Some years ago this suffix was not so 

productive but today it is active owing to its intensive use by media resources. The 

intensification of modern word formation processes is distinguished by the increasing role 

of prefixes, in particular, noun prefixes. In the range of prefixes hyper- is of special 

importance because its meaning is closer to that of the prefix super-, but the productivity 

of hyper- is the highest in terminology. Moreover, it is possible to trace new capacities of 

the prefix hyper- which is especially spread in the French language for creating new words 

on the basis of knowledge that is received in the sphere of the Internet and new 

technologies.  

The database of modern French language innovations enables to talk about the 

productivity of cyber-, méta-, net-, télé-, web-, -naute, -ware). Some of them are 

homographs of classical bases (cyber-, méta-, télé-, -naute).  

The given examples of abbreviations prove the predominance of noun- and adjective-

based abbreviations. Abbreviation as a method of word-formation is rarely used with other 

parts of speech. It should be noticed though, that cases of abbreviations among verbs are 

possible but these reductions can have some restrictions. If the consonant or consonantal 
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endings are eliminated from the verb syllable, the perception and interpretation of the 

phrase will be more complicated, i.e. grammar morphemes are more difficult to reduce 

since they imply the categories of person, number and tense. Finally, interjections and 

prepositions presented in the database of innovations are of solitary instance.  It is stated 

that semantic evolution together with other sources of vocabulary enrichment, provides the 

designation of a large quantity of objects and phenomena by restricted language means; 

i.e. a) the infill of system lacunas within the limits of language standard can be considered 

to be function of all innovations and, in particular, semantic ones; b) semantic evolution 

that is accompanied by economy of sign means is characterized by the compactness of 

language means of expression. This characteristic of semantic neologisms represents their 

key advantage over other innovations. Therefore, semantic evolution should be treated as a 

qualitative process in the first place.   

With regard to loan words as the factor of innovations generation, the presence of a 

great number of borrowings from English in on-line media cannot be explained by the lack 

of appropriate words in French or by the presence of lacunas, because the majority of 

borrowings found in the Internet resources have their equivalents in the French language. 

Just an obvious attempt to follow the fashion promotes the supersaturation of the language 

with the words of the English origin. A complete adaptation of anglicisms and arabisms as 

well as their further functioning in the French language depend on a range of 

circumstances. As a rule, they have to result in elimination of existing lacunas, formation 

of derivatives, and polysemy elimination within terminological systems.  

The main point of language policy of the French government is that state authorities 

intervene in language activity of the society and promote the prestige of the French 

language. The role of ministry commissions for terminology and neology consists in 

studying the innovations dealing with vocabulary and phraseology of the modern French 

language, and developing the issues related to the analysis of innovations from 

lexicographical, lexicological and word-formative perspectives.  

Today, on the current stage of the development of lexicography, a special dictionary 

of new words is of paramount importance, since it enables to regularly register lexical 

changes based on both internal laws of language development and the ever-increasing 

influence of extralinguistic factors. The dictionary of neologisms should include both 

words and other lexical innovations, such as new meanings of words, new morphemes and 

set word-combinations. Our attempt to compile The Dictionary of Innovations of the 

Modern French Language confirms that it is reasonable to give group presentation of 

some rarely used compound words and derivatives by common morphemes.  

Key words: neologization, neologism, neosemantization, neosemantism, 

neographization, neographism, xenization, xenism, new loan word, derivation: affixation, 

prefixion, suffixation, abbreviation, blending, hybridization. 
 


