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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Вивчення словникового складу англійської мови було й залишається 

одним із актуальних завдань лексикологів-германістів. Особливий інтерес 

становить комплексне дослідження шляхів збагачення англійської лексики 

(як на синхронному зрізі, так і в плані діахронії) з урахуванням його 

основних джерел, тобто запозичень із інших мов, формування вторинних 

значень лексем та утворення неологізмів.  

Зміни в економічному, соціально-політичному житті суспільства 

початку ХХІ ст. знаходять своє відображення як у мові, так і в літературі. 

З’являються нові жанрові різновиди, серед яких на особливу увагу 

заслуговує новий напрям прози постфемінізму ‒ "чикліт" (амер. chick – 

сленгове визначення дівчини, жінки; lit – скорочення від слова "література"). 

Термін "чикліт" з’явився в 1995 році у США як позначення художніх творів 

другої хвилі фемінізму 90-х, в яких висвітлюються питання повсякденного 

життя сучасної жінки: кар’єра, сім’я, успіх. Романи "чикліт" (українською 

пишуть також "чик-літ") не лише ілюструють життя сьогодення, а й 

відображають стан сучасної англійської мови.  

Дослідженням різних аспектів розвитку лексичного складу англійської 

мови займалися Ю. О. Жлуктенко, Ю. А. Зацний, С. М. Єнікєєва,  

І. В. Андрусяк, Ю. М. Антюфєєва, М. В. Бєлозьоров, Д. В. Василенко,  

С. С. Ібрагімова, О. Л. Клименко, Н. А. Князєв, Г. А. Міклашевська,  

Ю. М. Несветайло, Н. Г. Олексенко, В. В. Соколов, А. В. Янков тощо. Відомі 

також спеціальні дослідження, такі, як колективна монографія відділу 

романських, германських і балтійських мов Інституту мовознавства НАН 

України "Английские неологизмы (60–70-е гг.)". Від 1999 року на базі 

Запорізького національного університету під керівництвом Ю. А. Зацного 

активно розробляється наукова програма "Проблеми соціолінгвістики  

і неології".  

Аналіз теоретичної літератури дозволяє стверджувати, що незважаючи 

на наявність великого корпусу робіт, присвячених проблемам неології, існує 

ціла низка питань, які не отримали достатнього висвітлення і адекватного 

вирішення. Тому постає необхідність визначення диференційних ознак нової 

лексики, виявлення факторів, які детермінують її появу. 

Дослідженням прози постфемінізму почали займатися відносно 

недавно. Найбільше зацікавлення ця тема викликала в американських 

дослідників: це Р. Бредфорд, П. Кембел, С. Феріс, М. Янг, С. Ґенц (S. Genz), 

Л. Гейвуд, Дж. Дрейк , К. Мазза, Дж. Маєр, С. Мілз, Р. Манфорд, С. Джіліс, 

Г. Гові , А. Філіпс, Дж. Р. Макмілан. Вітчизняне літературознавство лише 

відкриває для себе це явище світового літературного процесу, так, у 

літературознавчому плані це питання висвітлювала Ю. Г. Ремаєва 

("Постфеминистская проза Британии на рубеже ХХ–ХХІ вв.: феномен 

"чикліт"). Окремо слід зазначити спеціальне дослідження Н. Ю. Степанової 

"Контраст как средство создания комического эффекта 
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(лингвостилистический аспект)", виконане на матеріалі романів того ж 

жанру. 

Тож актуальність роботи зумовлюється необхідністю поглибленого 

вивчення особливостей словникового складу сучасної англійської 

літературної мови, а саме дослідження новотворів: неологізмів, запозичень та 

нових семантичних значень слів, а також авторських неологізмів 

(оказіоналізмів), уживаних у творах сучасних авторів. Вона підтверджується 

також відсутністю наукових праць, присвячених системному аналізові 

відповідної лексики на матеріалі постфеміністської прози. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Здійснене дослідження є складовою частиною планової наукової теми відділу 

романських, германських і балтійських мов Інституту мовознавства 

імені О. О. Потебні НАН України "Шляхи збагачення та еволюція 

словникового складу романських, германських і балтійських мов" 

(державний реєстраційний номер 0108U010816), затвердженої вченою радою 

Інституту (протокол № 9 від 27.11.2008 р.), яка виконувалася протягом 

2009 – 2013 рр. 

Мета роботи полягає у виявленні, описі і класифікації неологізмів, 

оказіоналізмів, запозичень та зразків вторинної номінації, а також 

характеристиці лексичних особливостей постфеміністичних романів та 

визначенні їхньої ролі у розвитку і збагаченні словникового складу 

англійської мови початку ХХІ ст. 

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1) дослідити та проаналізувати лексичний склад текстів названих 

романів;  

2) виявити й охарактеризувати неологізми, вербалізовані у цих творах; 

3) розглянути лексику досліджуваних творів із погляду її походження; 

4) визначити роль вторинної номінації у творах названих письменниць; 

5) виявити характер та кількісні характеристики запозичень із інших 

мов; 

6) визначити функціональні особливості новотворів у текстах; 

7) виявити й схарактеризувати індивідуально-авторські лексичні 

одиниці у творах; 

8) окреслити стилістичні особливості їхнього вжитку; 

9) дати загальну характеристику розглянутого мовного матеріалу в  

контексті сучасного розвитку англійської мови. 

Отже, об’єктом дослідження є лексичні одиниці, а саме неологізми й 

оказіоналізми, семантичні деривати, що є наслідками вторинної номінації, та 

іншомовні запозичення, вживані у творах представниць постфемінізму. 

Предметом дослідження є структурно-семантичні та функціональні 

особливості, джерела надходження нової лексики у романах нового 

літературного напряму. 

Джерельною базою роботи слугують романи англійських 

письменниць Софі Кінселли, Маріан Кейс, Сесилії Ахерн та американських 
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письменниць Лорен Вайсбергер, Кендес Бушнелл, Керол Мет’юз, а також 

тлумачні, етимологічні та інші словники англійської мови. 

Матеріалом дослідження виступає власна картотека нової лексики 

різного типу, яка нараховує понад 800 одиниць (загальна кількість фіксацій 

становить близько 1070), виявлених методом довільної вибірки з текстів 

12 англомовних романів постфеміністичного спрямування загальним обсягом 

5373 сторінки. 

Методи дослідження. У дисертації застосовано описово-аналітичний 

метод для аналізу, класифікації та інтерпретації нової лексики в 

англомовних романах "чикліт", зібраних шляхом суцільної вибірки з текстів. 

Також використано традиційні методики дослідження, зокрема: індуктивний 

метод – для визначення напряму пошуку від накопичення мовного матеріалу 

до його систематизації та вивчення нової англійської лексики як складової 

мовної картини світу; метод компонентного аналізу в поєднанні зі 

структурно-семантичним аналізом одиниць дослідження, метод 

контекстуального аналізу, який дав змогу, з огляду на текстове оточення 

нової лексики, точно встановити значення новоутворень, кількісний аналіз 

дозволив установити певні співвідношення в межах аналізованої лексики. 

Залучено також елементи етимологічного та компаративного аналізу. 

Новизна роботи вбачається в тому, що в ній уперше в Україні 

здійснено аналіз неологізмів, оказіоналізмів, запозичень та зразків вторинної 

номінації у відомих, але недостатньо досліджених мовознавцями сучасних 

творах англомовної прози постфемінізму. 

Теоретичне значення дослідження визначається тим, що його 

результати мають посприяти поглибленню теоретичних засад лексикології, 

дозволять по-новому підійти до проблеми формування лексичної системи 

англійської мови початку ХХІ ст. Вивчення художніх творів цього періоду з 

погляду їхніх лексичних особливостей – це спроба доповнити та 

систематизувати наукові відомості про тенденції, що визначають процес 

формування лексики сучасної англійської мови.  

Крім того, зроблені теоретичні висновки можуть бути використані для 

подальших досліджень із історії англійської мови та для вивчення її сучасної 

лексики.  

Практичне значення роботи вбачається в тому, що отримані 

результати можна використовувати у викладанні навчальних курсів та 

спецкурсів із різних філологічних спеціальностей (лексикологія, неологія, 

теорія і практика перекладу тощо), навчально-методичній роботі – для 

укладання навчальних і методичних посібників із проблематики  

цього дослідження. 

На захист виносяться такі положення: 

1. Соціально-економічні й культурно-історичні зміни знаходять своє 

відображення в сучасній літературі. Так, поява напряму "чикліт" стала 

рефлексією зміни статусу сучасної жінки. Постфеміністичні романи 

відбивають особливості жіночого мовлення і сучасний стан англійської 
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(зокрема розмовної) мови шляхом фіксації і, відповідно, поширення 

лексичних інновацій та оказіоналізмів.  

2. Лексичні інновації у текстах утворюються переважно за допомогою 

власних словотворчих ресурсів, що підтверджує загальні засади розвитку 

лексики сучасної англійської мови. Іншомовна лексика представлена 

запозиченнями з європейських та східних мов, при цьому останні мають 

здебільшого характер екзотизмів. 

3. Неологізми у досліджених романах виконують номінативну, 

компресивно-інформаційну, когнітивну, аксіологічну, експресивну і 

діагностичну функції. Водночас характерною особливістю літератури 

"чикліт" є домінування експресивної функції над іншими. 

4. Оказіоналізми утворюються за допомогою як стандартних, так і 

нестандартних способів словотворення. Переважання складних 

ад’єктивних і субстантивних конструкцій свідчить про прагнення до 

економії мовних засобів та створення додаткової експресивності.  

5. Оказіональне словотворення виконує релевантні стилістичні функції у 

текстах. Оказіоналізми виступають виразними епітетами і є важливим 

засобом створення характеристики персонажа. 

6. Розглядані мовні явища як певне відображення національної (у цьому разі 

насамперед "урбаністичної") ментальності є своєрідним відображенням 

етнокультурних цінностей, характерними елементами сучасної 

англомовної картини світу, а також гендерної субкультури англомовного 

світу як частини сучасної масової культури.    

Апробацію одержаних результатів здійснено на ХХ Міжнародній 

науковій конференції ім. проф. Сергія Бураго "Мова і культура" (Київ,  

20–23 червня 2011 р.), VІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, березень 2012 р.),  

ІІ Всеукраїнській науковій конференції германістів із міжнародною участю 

"Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика" 

(Харків, 21 квітня 2012 р.), ХХІ Міжнародній науковій конференції ім. проф. 

Сергія Бураго "Мова і культура" (Київ, 26–29 вересня 2012 р.),  

V Міжнародній науково-практичній конференції "Лінгвістичні проблеми та 

інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних 

закладах" (Львів, 19–21 квітня 2012), Міжнародній науково-практичній 

конференції "Чинники розвитку філологічних наук у ХХІ столітті" (Львів, 

16–17 листопада 2012 р.), ХХІІ Міжнародній науковій конференції  

ім. проф. Сергія Бураго "Мова і культура" (Київ, 24–27 червня 2013 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції "Філологічні науки в умовах 

сучасних трансформаційних процесів" (Одеса, 13–14 вересня 2013 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасна філологія: теорія та 

практика" (Одеса, 7–8 листопада 2014 р.). 

Основні теоретичні положення та результати дисертації викладено в  

6 публікаціях, 5 із яких опубліковано у фахових наукових виданнях, 
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затверджених МОН України, і одній міжнародній (м. Будапешт, Угорщина). 

Усі публікації підготовлено одноосібно. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаної наукової літератури, списку джерел 

ілюстративного матеріалу та двох додатків. Загальний обсяг роботи 

становить 223 сторінки, обсяг основного тексту складає 193 сторінки. 

Список використаної літератури налічує 326 джерел, з яких 107 є 

іноземними, до нього додано перелік художніх текстів (12 позицій). 

У додатках уміщено діаграми, що ілюструють кількісний склад 

неологізмів та оказіоналізмів. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У ВСТУПІ подано обґрунтування теми дисертаційного дослідження: 

визначено актуальність, наукову новизну, теоретичне і практичне значення 

роботи, висвітлено мету і завдання, об’єкт і предмет дослідження, вказано 

джерела добору матеріалу та методи його опрацювання, а також структуру 

роботи. 

У першому розділі – “ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

МОВИ ПОСТФЕМІНІСТИЧНИХ РОМАНІВ” – присвяченому 

висвітленню лінгвістичних особливостей романів постфеміністичного жанру, 

йдеться про історію та стан вивчення лексико-семантичних інновацій у 

різних мовах, визначено основні напрями досліджень із сучасної неології, 

розглянуто тенденції та чинники, що зумовлюють поповнення сучасного 

англійського лексикону новими номінативними одиницями, окреслено 

основні критерії визначення нового слова і його обсяг, а також розглянуто 

наявні класифікації нової лексики. 

Поява нового літературного жанру є рефлексією на зміни в сучасному 

суспільстві. Соціологи відзначають перехід від "фемінізму рівності" до 

"фемінізму відмінності". Сучасна жінка стикається з суперечливими 

ідеологіями: з одного боку, вона хоче відстоювати свою жіночність, з  

другого – прагне рівності з чоловіками, демонструючи найкращі чоловічі 

риси: всемогутність, раціональність, упевненість, силу. 

Постфеміністичні романи вирізняються такими характеристиками: 

1. Сюжет романів передається оповіддю від першої особи. 

2. Характерною рисою сюжету є формула хеппі-енду.  

3. Мова романів визначається сучасною масовою культурою. 

4. Загальний тон оповіді ‒ довірливо-нейтральний, що поєднує в собі гумор 

та іронію. 

5. Дискурс романів "чикліт" поєднує елементи дискурсів традиційної казки і 

сучасної феміністичної риторики. 

6. За генетичною структурою дискурс "чикліту" є своєрідним 

інтертекстуальним кодом жіночого сприйняття дійсності. 

Інтертекстуальність романів "чикліт" підтверджується тим, що  
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жінки-героїні зображені досвідченими споживачками такої (медійної) 

продукції, як глянцеві видання та телевізійні програми, що мають попит на 

масовому ринку. 

7. Феномен жіночої героїні романів полягає в репрезентації образу сучасної 

жінки в епоху постфемінізму у різних сферах її життя. Героїня "чикліт" – 

тип сучасної емансипованої жінки, яка відстоює свої соціальні позиції і не 

боїться вступати у конфлікт із чоловічим, часто ворожим, світом. 

8. Романи "чикліт" є однією зі сфер репрезентації гендерних концептів MAN 

і WOMAN. 

Поява нових слів і необхідність їхнього вивчення стали передумовою 

створення окремого розділу лексикології – неології, що стосується вивчення 

нових слів. З-поміж вітчизняних праць варто зазначити дослідження  

Ю. О. Жлуктенка, Н. А. Адах, І. В. Андрусяк, М. В. Бєлозьорова,  

Г. М. Вокальчук, С. М. Єнікєєвої, Ю. А. Зацного, Ж. В. Колоїз,  

О. А. Стишова тощо. Серед інших (зарубіжних) учених питання неології 

висвітлювали В. Г. Адмоні, Ш. Баллі, Е. Бенвеніст, А. О. Брагіна,  

Р. О. Будагов, В. В. Виноградов, І. Г. Дегтярь, В. І. Заботкіна, Є. А. Земська,  

П. М. Каращук, Н. З. Котєлова, Є. С. Кубрякова, В. В. Лопатін, О. Г. Ликов,  

О. Д. Мєшков, Є. В. Розен, М. Д. Степанова, І. С. Улуханов, А. А. Уфімцева,  

П. В. Царьов. 

Критично узагальнені результати попередніх робіт із проблематики 

дослідження показують, що поняття "неологізм" характеризується 

неоднозначністю тлумачення. Для більшої конкретизації у сучасному 

мовознавстві існує ряд аспектів і критеріїв, за якими вчені відносять лексичні 

одиниці до категорії нового. 

Найпоширенішими для визначення нового слова вважають такі 

критерії: експресивно-стилістичний – відчуття новизни, свіжості слова, 

притаманне більшості членів певної мовної спільноти; функціональний – 

нові слова слугують цілям номінації; статистичний – слова, які не зафіксовані 

сучасними словниками; хронологічний – слова, будь-якого періоду, які не 

існували у попередній період. Представлена система критеріїв дозволила в 

ході їхнього порівняння виявити оптимальний підхід до трактування новизни 

в слові і, зрештою, до виокремлення саме нового слова.  

Обґрунтованість правомірності і доцільності критеріїв визначення 

нового слова і обсяг цього поняття дозволяє визначити несуперечливу і 

єдину у своїй основі систему інновацій. Під неологізмом ми розуміємо вид 

лексичної інновації (елемент будь-якої лексичної категорії), вперше 

виявлений або запозичений із інших мов, який функціонує в мові в певний 

період її існування. Отже, крім лексики літературної мови, розглядаються 

розмовні лексеми, сленг, терміни, тобто до розгляду потрапляють усі ідіоми 

мови (маємо на увазі те, що традиційно позначається терміном "ідіом"). 

Натомість оказіоналізм – це незвичне, здебільшого експресивно забарвлене 

слово, утворене на основі наявного в мові слова або словосполучення, іноді з 

порушенням законів словотворення чи норми мови, що існує лише в певному 
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контексті, в якому воно виникло. Неологізми є частиною мовної системи і 

можуть бути використані кожним мовцем у типових ситуаціях, у той час як 

оказіоналізми – слова, що виникають під час мовленнєвої комунікації і не 

виходять за межі конкретних ситуацій спілкування. 

Хронологічний критерій видається найправомірнішим, що мотивується 

передусім самою сутністю поняття нового, для якого час є однією з    

іманентних ознак. За хронологічним критерієм неологізмом уважається 

лексична одиниця, яка була зафіксована у друкованих джерелах після  

2000 року. Тлумачення неологізму за П. Макфедрисом, де одним із критеріїв 

відбору є трикратна фіксація нового слова у друкованих джерелах, ми 

застосували на практиці. Неологізми, які нам не вдалося визначити за 

допомогою наявних друкованих і електронних словників, ми ідентифікували 

шляхом розширеного пошуку у системі Google. У такий спосіб виявлено 

фіксації нових лексичних одиниць в електронних варіантах сканованих 

друкованих текстів, збережених у форматі PDF. 

Для ідентифікації оказіоналізму використовувалися такі емпіричні 

критерії: незвичність/незвичайність форми, відсутність в авторитетних 

тлумачних і спеціальних словниках, а також унікальність його слововжитку в 

текстах. Серед факторів появи оказіоналізмів у текстах виокремлюємо 

антропокомунікативні: надання висловлюванню більшої виразності та 

оригінальності; економію мовних засобів для вираження думки; прагнення 

привернути увагу до значення слова незвичністю його форми. 

Другий розділ – “НЕОЛОГІЗМИ В РОМАНАХ ЖАНРУ 

"ЧИКЛІТ"” ‒ присвячено висвітленню способів творення та функцій 

новотворів у досліджених романах. 

У романах цього постфеміністичного жанру основна група лексичних 

інновацій утворена за допомогою власних словотворчих ресурсів.  

За результатами дослідження виявлено, що найпродуктивнішими 

словотворчими процесами, внаслідок яких утворено більшість лексичних 

інновацій, виявилися афіксація (46 %) і словоскладання (27 %). До менш 

продуктивних неологізмів належать слова, утворені з використанням 

телескопії (5,8 %), редуплікації (3,2 %), конверсії (2,6 %), скорочення (1,2 %), 

штучного способу утворення неологізмів (3,2 %), переходу лексичної 

одиниці від позначення власної назви до загальної (2 %). 

У словотворенні помітна висока словотворча активність префіксоїдів із 

класичних мов (super-, extra-, mega-, over-, mono-), які здебільшого 

утворюють оцінні прикметники, та нижча продуктивність префіксоїдів 

(micro-, arch-, perma-, semi-). Високу активність виявляють іменникові 

суфікси -er, -ie, -ness та прикметникові -ish, -y. Серед інших продуктивних 

словотвірних елементів виокремлюємо посткореневі -fest, -phobe / -phobic,  

-free, -type та прикореневі eco-, near-, self-. 

Високопродуктивним способом словотворення у романах жанру 

"чикліт" уважаємо словоскладання. За структурою компонентів складні 

одиниці романів жанру "чикліт" поділяються на такі типи: 
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1) складні слова, утворені з простих основ (sleep-shop – ‘займатися 

онлайн-покупками уві сні’; shark-cage diving – ‘вид екстремальних розваг, 

коли клітку з людиною занурюють у воду з акулами’); 

2) складно-похідні слова (pool-goer ‒ ‘постійний відвідувач басейну’;  

leg-waxer – ‘людина, яка видаляє небажене волосся на ногах за  

допомогою воску)’; 

3) лексикалізовані синтаксичні утворення-голофрази (half-in-half-out – 

‘напівпробуджений’). 

Серед неологізмів, утворених цим способом, вирізняємо декілька 

найпродуктивніших моделей: N+N – N, Adj+N – N, Adj+PI – Adj, Adj+PII – 

Adj, N+PII – Adj, N+Adj – Adj. Менш продуктивними є моделі творення 

складних слів Num+N – N, Adj+V – V. Здебільшого за допомогою 

словоскладання утворюються дієприкметники теперішнього і минулого 

часів, наприклад: progressive-thinking, speech-robbing, fake-tanned,  

craggy-faced. 

Менш продуктивним способом творення неологізмів виявляється й 

телескопія. Основна кількість телескопічних слів представлена частковими 

конструктами. Часткові слова такого типу утворюються шляхом поєднання 

цілого слова з фрагментом іншого за такими моделями: телескопізми, які 

утворюються сполученням цілого першого компонента з кінцевим 

компонентом другого (ab+cd—abd), і ті, що утворюються сполученням 

початку фрагмента першого слова з цілим другим компонентом (an+cd – acd), 

наприклад: Infomercial = info (від information) + commercial – ‘довга реклама 

по телебаченню, яка надає багато інформації про предмет, тому виникає 

враження, що це не реклама’; yogacise = yoga+exercise – ‘тренування з йоги’; 

gorillagram = gorilla+telegram – ‘жартівливе привітання до дня народження 

або іншого свята, яке доправляє людина, перевдягнена в горилу’; bridezilla = 

bride + Godzilla – ‘наречена, яка занадто переймається підготовкою до 

весілля’. 

У досліджених текстах було визначено лексичні інновації, які 

утворилися "штучно". Здебільшого це власні назви, які з плином часу стали 

загальними (епонімами). Переважно це слова, стосовні сучасних 

комп’ютерних технологій, що стали загальновживаними, наприклад:  

to google, to eBay, Skype, а також загальнотематичні: onsie, aga та jiffy bag. 

До малопродуктивного способу творення лексичних новотворів 

відносимо конверсію. Досліджені конверсиви утворюються за моделями  

N → Adj, наприклад: And she’s way too much woman for him, де іменник 

woman ‘жінка’ виступає прикметником, тобто виконує атрибутивну функцію 

у реченні. Таке вживання зумовлено стилістичними інтенціями авторки, вона 

хоче акцентувати увагу читача на певному факті,  

оскільки в англійській мові існують еквівалентні прикметники як із  

позитивною – womanly, так і з негативною – womanish – оцінкою.  

Іншими моделями є: Pronoun → N, наприклад: Are they always hims? No, not 

always, something they're hers ‒ героїня вдається до опису матеріалізованого 
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образу свого життя як "його", тобто чоловіка, вона запитує секретарку, чи 

завжди вони "чоловіки", на що та відповідає, що бувають і "вони-жінки";  

N →V. До словоскладання ми також відносимо новотвори синтаксичного 

зразка, тобто лексикалізовані синтаксичні конструкції (голофразис). Аналіз 

мовних фактів дає підставу стверджувати, що найтиповішим 

функціональним проявом лексикалізації синтаксичних одиниць є 

ад’єктивація, наприклад: fly-on-the-wall documentary – ‘документальний 

фільм, відзнятий прихованою камерою’.  

Скорочення є найменш продуктивним способом творення неологізмів. 

За допомогою скорочення утворилися слова blog – ‘блог; 3-D projection – 

‘тривимірний екран’; meni-pedi – ‘процедура догляду за тілом, яка включає 

манікюр і педикюр’ тощо. 

Семантичні неологізми складають 4 % від загальної кількості нових 

слів і утворені шляхом метафоризації, якій у досліджуваних інноваціях 

підлягає одне зі слів словосполучення. Трансформація семантичної 

структури у семантичних новотворах відбувається за наступними моделями: 

зміна архісеми та актуалізація функціональної семи, зміна архісеми та 

актуалізація асоціативної семи, зміна периферійної семи. Перша модель 

демонструє тип метафоричного переосмислення, яке відбувається через 

функціональну схожість: архісема вихідного значення змінюється, а 

функціональний компонент виявляється в прихованій або явній семі, 

наприклад: a whipped-mousse wrinkle-killer. У цьому випадку ми 

спостерігаємо вживання семантичного неологізму wrinkle-killer – ‘знищувач 

зморщок’, тут архісему вихідного значення слова killer – ‘убивця’ – було 

змінено на ‘косметичний засіб’, у той час як функціональна сема первинного 

значення ‘убивця; той, що знищує’ залишилася. У процесі метафоризації 

задіяна ще одна модель, за якою відбувається зміна периферійної семи зі 

збереженням архісеми. Так, семантична структура слова може зазнавати 

трансформації за умов зміни певних сем, що не належать до семантичного 

ядра лексичної одиниці. Приміром, Internet bullying позначає ‘образу і 

залякування користувачів мережі Інтернет’, інший неологізм – Internet 

mogulette – номінує ‘впливову жінку-блогера в мережі Інтернет’. В обох 

прикладах периферійна сема ‘в реальному просторі’ змінилася на ‘у 

віртуальному просторі’. 

Іншомовні надходження складають 5 % від загальної кількості 

неологізмів. Європейські і східні мови стали донорами запозиченої лексики. 

Тематично запозичення здебільшого позначають назви їжі/страв, які мають 

ознаки екзотизмів, наприклад: queso (ісп. ‘сир’), cotija cheese (котіха – 

мексиканський сир), café con leche (ісп. ‘кава з молоком’), pain au chocolat 

(франц. ‘шоколадне тістечко’), choux (франц. ‘заварне тісто’) тощо. 

Трапляються також одиничні фіксації розмовних елементів. 

Характерною особливістю романів є активізація вживання галліцизмів. 

З одного боку, галліцизми можуть виконувати номінативну функцію.  

З другого боку, велика кількість запозичених слів і виразів, а також 
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вкраплень французького тексту в творах входить до системи художніх 

засобів автора і несе на собі особливе стилістичне навантаження, 

характеризуючи його стиль, наприклад: Black is the mode du jour (‘тренд’) 

and I feel clownish in my yellow або Thankfully she seems to have realized what a 

faux pas (‘помилка, неправильний крок’) she's committed. Entre nous (‘між 

нами’), I’m dying to find out what’s going on. або I think we need to be a deux 

(‘бути удвох, наодинці’), don’t you? Уживання великої кількості галліцизмів у 

романах зумовлене стилістичними особливостями жанру, а саме тісним 

зв’язком героїнь зі світом моди. Такі стильові особливості зближують 

певною мірою цей жанр із жіночими глянцевими журналами. Як відомо, 

традиційним центром моди є Франція, тому, аби виглядати сучасними і 

модними, виокремлюватися з натовпу, персонажі-жінки використовують у 

мовленні багато французьких лексичних елементів, демонструючи в такий 

спосіб свою належність до "вищого світу". 

Важливу роль у вивченні змін словникового складу відіграє 

функціональний підхід. Неологізми виконують у текстах номінативну, 

компресивно-інформаційну, експресивну і діагностичну функції.  

Неологізми-іменники відображають лексикон сучасної жінки, 

окреслюють сучасний стан англійської мови, виступають "лакмусовим 

папірцем" у контексті лексичних змін початку ХХІ ст. Номінативні 

новотвори розподілено за такими тематичними групами: неологізми на 

позначення новітніх технологій і явищ, які з ними пов’язані (to google, to 

eBay, to Skype, blogging, Internet bulling тощо), споживчих уподобань 

(shopaholic, sleep-shopping, throwaway consumerism), косметичних засобів або 

зовнішнього вигляду людини (shower sober, to Botox), екологічно чистої 

продукції (eco-couture, eco-cashmere), суспільно-економічної тематики 

(hedge-funder, uber-governmnent). 

Більшість компресивно-інформативних неологізмів у текстах романів 

представлена складними дієприкметниками теперішнього і минулого часів, 

які ми поділили на позитивно-оцінні й негативно-оцінні. Кількість 

негативно-оцінних дієприкметників перевищує відповідний показник 

позитивно-оцінних у чотири рази. У більшості випадків уживання  

негативно-оцінних дієприкметників зумовлене стилістичними інтенціями 

автора, вони слугують засобом створення іронічного ефекту висловлення, 

наприклад: when he and his three big-haired, craggy-faced, liver-damaged 

compadres left for Germany, she'd be very grateful, де вирази craggy-faced,  

liver-damaged compadres описують товаришів хлопця героїні як осіб із 

‘грубими виразами обличчя і хворою печінкою’. Позитивно-оцінні 

дієприкметники описують зовнішність людини, надають гіперболічного 

оцінного значення вихідному поняттю або просто характеризують предмет із 

позитивного боку, наприклад: I turn to see a bubbly-looking girl with a pink 

with a pink scarf tied in her hair approaching us with the TV-camera guy, де 

bubbly-looking girl – ‘дівчина з веселим виглядом’. 
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Уживання неологізмів із метою посилення експресивності ілюструють 

афіксальні неологізми-прикметники. Серед цієї групи слів вирізняємо 

негативно-оцінні і позитивно-оцінні. Афікси, які беруть участь у творенні 

експресивно забарвлених прикметників, представлені префіксоїдами з 

класичних мов (extra-, super-, mega-, over-, micro-, mono- тощо) і надають 

гіперболічного значення вихідним оцінним прикметникам. 

Інша група експресивних прикметників представлена розмовними 

лексичними одиницями зі словотвірними афіксами -ish та -y.  

Розмовна лексика, яка використовується в романах, сприяє реалізації 

принципу діалогічного мовлення, тобто встановленню контакту з читачем, 

тому вживання такої лексики є засобом стилізації неофіційного, 

невимушеного, фамільярного спілкування. 

Необхідно зазначити, що експресивна функція виявляється 

домінантною у романах "чикліт". Усі неологізми, крім номінативних, 

уживаються в текстах із певною стилістичною метою. Можна припустити, 

що використання неологізмів у текстах романів для надання додаткової 

експресивності висловлюванням є характерною особливістю такої 

літератури. 

Третій розділ ‒ “ОКАЗІОНАЛІЗМИ В АНГЛОМОВНИХ 

РОМАНАХ ПОСТФЕМІНІСТИЧНОГО ЖАНРУ” ‒ присвячено 

оказіональному (авторському) словотворенню у романах "чикліт": визначено 

особливості оказіонального словотворення, а також стилістичні 

характеристики оказіональних слів у романах нового напряму. 

Аналіз фактичного матеріалу дозволяє наочно уявити картину 

індивідуального словотворення в англійській мові. В оказіональному 

словотворенні використовуються не тільки словотворчі засоби мови, а й 

відповідні засоби мовлення (оказіональні моделі). Це означає, що 

оказіональні номінації створюються шляхом як стандартних, так і 

нестандартних способів словотворення, тобто відповідно до мовної норми 

або всупереч їй. 

До стандартних способів ми зараховуємо чинні в мові словотворчі 

засоби. Тут словотвір здійснюється за правилами мовної системи, тобто 

відповідає закономірностям словотворчих моделей. Під нестандартними 

способами розуміємо такі, які становлять відхилення від словотвірної мовної 

норми. У таких випадках ситуативна словотворчість здійснюється з 

порушенням правил мовної системи. 

Оказіоналізми, утворені афіксальним способом, сягають 15%. Серед 

найпродуктивніших афіксів, що беруть участь в утворенні оказіональних 

афіксальних похідних, нами виокремлено суфікси -ish, -y, -esque, -less, 

-ness, -er. Найчисельнішими оказіональними лексичними одиницями 

префіксального способу творення виявилися прикметники з префіксоїдами 

надмірності super-, over-, über-, ultra-, наприклад: super-holy, über-chic,  

ultra-exclusive. Окрему групу оказіоналізмів префіксального типу становлять 

оказіональні утворення, побудовані шляхом поєднання основи з заперечними 
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префіксами anti-, non-, un-, наприклад: anti-shopping, anti-Miranda, unIrishly, 

unshopping. 

Словоскладання виявляється відносно продуктивним способом 

творення оказіональних слів у романах "чикліт" і складає майже 21 % від 

загальної кількості оказіональних утворень. Найчисельнішими виявилися 

складні оказіоналізми, представлені прикметниками, утвореними за 

моделями N+PI – Adj та N+PII – Adj, а також моделі побудови атрибутивних 

складних іменників N+N, N+N+ed і Adj+N. Менш продуктивними вважаємо 

моделі N+Adj – Adj, N+V – V. 

Нерегулярним способом словотворення, а саме за допомогою 

змішаного типу побудови, тобто коли нова лексична одиниця утворюється 

шляхом поєднання більш ніж одного способу словотвору, утворені 8 % 

оказіоналізмів від загальної кількості. У цій групі виокремлюємо такі 

способи творення: словоскладання та афіксацію, лексикалізацію 

словосполучення, зокрема ідіоматичних виразів, із залученням афіксів, 

словоскладання і телескопію, афіксацію і скорочення, афіксацію і вторинну 

номінацію. До нерегулярних способів творення також відносимо вторинну 

номінацію і скорочення. 

Найпродуктивнішим способом творення оказіональних одиниць 

виступає конверсія, зразки якої складають 56 % від загальної кількості 

зафіксованих прикладів. Характерною рисою досліджених оказіональних 

конверсивів є те, що найбільше вони представлені складними конструкціями 

(44 % від загальної кількості оказіоналізмів), у той час як кількість 

однослівних і двослівних конверсивів незначна (2 %). Складні ад’єктивні і 

субстантивовані оказіональні конструкції представлені голофрастичними 

конструкціями, серед яких переважають прикметникові вирази. Оказіональні 

голофрастичні конструкції переважно утворюються за допомогою  

компресії – побудови складних слів на основі словосполучень або речень 

шляхом поєднання їхніх компонентів. 

У побудові складних ад’єктивних конструкцій беруть участь 

прийменникові вирази (ample-but-maybe-slightly-less-ample belly,  

cartoon-on-television babysitter, banker-salary-and-massive-bonus glory), 

ідіоматичні вирази (make-ends-meet barista, boy-next-door dimples), розповідні 

(all-smiles-we-love-our-job façade, you-can-trust-me looks), заперечні  

(nothing-is-going-to-stop-me moods, I-didn’t-know-it way) імперативні  

(let’s-wish-the-happy-couple-congratulations toast, grab-life-by-the-balls frenzy) 

та питальні звороти (what-happens-now conversation).  

Комплексні ад’єктивні конструкції характеризують предмет за такими 

параметрами: час (once-upon-a-time living-room, six-thirty-to-eight-thirty 

disco), розмір (six-and-a-half-stone reality star), колір (fire-engine-red pantsuit, 

grey-that-was-once-white T-shirt), стан (possibly-out-of-date beer), місце  

(one-night-at-home honeymoon), вартість (two-hundred-and-fifty-dollar- 

a-person restaurants), звук (medium-to-loud crack), зовнішній вигляд предмета 



13 

 

 

(international-rock-star cute), манера поведінки (sex-with-the-cute-guy-on- 

the-train dream). 

Складні субстантивовані лексичні одиниці утворюються для 

заповнення лакун номінативного характеру і можливості економно та ємно 

виражати складні поняття у межах одного слова. Для субстантивованих 

лексичних одиниць характерними є морфологічні властивості іменника: 

наявність категорійної ознаки числа (I’ve-never-been-so-insulted-in-all-my-life-

breaths, make-your-own-sandwiches) та вказівка на категорію 

означеності/неозначеності (the talking-to-dead-people). Синтаксичні функції, 

властиві субстантивованим словосполученням та речень, відповідають 

функціям, що традиційно притаманні іменникам. У реченні вони можуть 

виконувати функції підмета, додатка, обставини, іменної частини  

складного присудка.  

Оказіональні іменники синтаксичного способу творення описують: 

характеристики людей (shade-installer-slash-paparazzi-blocker – ‘установник 

захисного скла-коса-риска-блокатор папараці’), предмети побуту (wine-

cellar-stroke-corner-cupboard-under-the-cookie-jar – ‘винний погріб-кутова 

шафа під банкою з печивом’), одяг (jeans-and-white-T-shirt uniform ‒ новотвір 

позначає форму ‘джинси і біла футболка’), територію    (at-risk-neighborhood 

– ‘небезпечне сусідство’), стан людини (oh-my-god-I’m-in-love-kind-of-feeling 

‒ ‘О Боже, я закохалась-почуття’), діяльність або акт дії (world-taking-over – 

‘захоплення світу’). Комплексні субстантивовані утворення є словами, які 

називають цілі ситуації і події. У перетвореному і трансформованому вигляді 

вони слугують позначенням того ж, що позначає ціле висловлення, і в цьому 

сенсі виявляються замісниками певних ситуацій. Фактично вони 

ідентифікують не стільки окремий фрагмент дійсності як такий, скільки 

приховану за ним ситуацію, подію, предмет. Називаючи ситуацію або подію, 

вони надають мовленню високої експресивності, при цьому ступінь 

експресивності комплексного субстантивованого оказіонального утворення 

залежить від "несподіваності" узгодження його компонентів.  

2,5 % оказіоналізмів утворено "нестандартним" способом. У таких 

випадках ситуативна словотворчість здійснюється з певним порушенням 

правил мовної норми, тобто у творенні складних слів беруть участь 

оказіональні моделі, серед яких виокремлюємо: Pron+N, N+Npl, N (proper 

name) + N (general name), N (proper name) +N (proper name), наприклад: 

something-singer, no-knickers story, Working-Man Chic, American-pie Southern 

accent, East Village-gig cute. Неодмінною особливістю аналізованих слів є 

семантична прозорість їхніх частин, чітка референтність, а значення цілого 

виводиться зі значень компонентів. 

Найчисельнішою групою оказіональних новотворів виступають 

авторські прикметники різного способу творення (дещо більше 75 % від 

загальної кількості оказіоналізмів). Аналіз оказіональних прикметників, 

утворених дериваційним способом та за допомогою словоскладання, дає 

змогу стверджувати, що більшість новотворів цієї групи представлена 



14 

 

 

негативно-оцінними лексемами, які критично характеризують людей, 

наприклад: I still can't see him with a self-obsessed, whingey bitch like Willow, де 

новотвір означає ‘той, що весь час скаржиться’; So there you are, all over, 

not shot, nothing to worry about, you big wussy-wuss girl, тут новоутворення 

описує ‘слабку, боязливу дівчину’; Olly grins, despite the drink-induced pallor of 

his face, де drink-induced pallor – ‘блідість, спричинена споживанням 

алкоголю’. Кількість позитивно-оцінних оказіональних прикметників, а 

також лексем із іронічною конотацією, незначна, наприклад: Luke is so dark 

and sexy and testosteroney that I dread being alone with him, де новоутворений 

прикметник набуває значення ‘наповнений тестостероном’, так героїня 

роману описує молодого чоловіка; The bus snakes into a picture-perfect town, 

де picture-perfect town – ‘містечко гарне, як картинка’. Незначний відсоток 

прикметникових оказіоналізмів має нейтральну конотацію. Оказіоналізми з 

нейтральним стилістичним забарвленням слугують зв’язності тексту та 

економії мовних засобів. Більше того, завдяки таким лексемам досягається 

вираження "потоку свідомості" автора / героя, що є однією з ключових 

особливостей розгляданих літературних творів. 

Ад’єктивовані голофрастичні композити-комплекси є стилістично 

маркованими лексичними одиницями. Такі лексичні комплекси реалізуються 

переважно у ролі епітетів, серед яких виокремлюємо метафоричні та 

описово-оцінні. Досліджені комплексні ад’єктиви у метафоричній епітетній 

конфігурації у текстах здебільшого набувають іронічної конотації, 

наприклад: They were all in a howling-at-the-moon, grab-life-by-the-balls frenzy, 

тут новотвір описує шалений настрій людей після вечірки як "візьми життя 

за роги"; I’m a lean, mean, chip-dishing-out machine, де за контекстом героїня 

ототожнює себе з машиною, яка видає смажену картоплю. 

Описово-оцінні ад’єктивовані комплекси, крім описових сем, мають 

також оцінні конотативні семи пейоративності (There was no stopping the 

vicious anger-and-nausea combo that felt so familiar now, but Brooke tried to 

take deep breaths and think through it, де anger-and-nausea combo позначає 

почуття героїні як "поєднання люті і запаморочення", які вона відчуває у 

зв’язку з підозрою чоловіка у зраді; How sad was it to play such juvenile don’t-

show-your-feelings games with your own husband, де словосполучення описує 

гру з почуттями героїв як "не показуй своїх почуттів"), меліоративності 

(Riley was giving her one of his best cute but sweet but strong and masculine, you-

can-trust-me, flirtatious looks, новотвір характеризує погляд героя як "ти 

можеш мені довіряти"; I had a middle-of-the-night, light-bulb-over-the-head 

moment, оказіоналізм утворився від виразу to have a light bulb over one’s head 

– ‘мати гарну ідею’), іронічності (Julian’s entire entourage was working hard to 

maintain an all-smiles-we-love-our-job façade, новотвір описує зовнішній 

вигляд героя як "усміхнений: ми-любимо-нашу-роботу"; He could probably tell 

by my voice that I was in one of nothing-is-going-to-stop-me moods, де вираз 

описує настрій героїні як такий, що "ніщо-мене-не-зупинить"). 
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Досліджені одиниці здебільшого представлені негативно-оцінними 

прикметниками, широке використання яких підтверджує тезу  

Ю. К. Островської про асиметрію оцінних новотворів у бік  

негативно-оцінних значень, це пояснюється тим, що негативне, яке постає як 

відхилення від норми, інтенсивніше впливає на емоції і гостріше 

сприймається людиною. Відтак, керуючись твердженням О. Б. Пономарьової, 

слід зробити висновок про те, що більшість таких конструкцій  

є антропоцентричними. 

Оказіональні іменники створені авторами для експресивного опису 

здебільшого абстрактних понять (matter-of-factness, ruddiness, rehashing) і 

людей (keep-in-toucher, super-anything, face-to-facer), є засобом досягнення 

комічного ефекту (Range-Rover-owner-slash-reconstructive-plastic-surgeon-

slash-closet-boob-job-surgeon, Mr.-NFL-All-Star-I-make-eighty-trillion-dollars-a-

year, Runs-On-Grass-In-Mary-Janes). 

Серед функцій, що їх виконують оказіональні новотвори у текстах, 

виокремлюємо: функцію емоційного впливу на читача, економію мовних 

засобів, створення прихованих смислів.  

 

ВИСНОВКИ 

 

Постфеміністична література відображає сучасний стан англійської 

мови й особливості жіночого мовлення шляхом фіксації лексичних інновацій 

та авторських неологізмів. 

Фактичний матеріал дослідження підтверджує загальні засади розвитку 

лексики сучасної англійської мови. В романах постфеміністичного зразка 

основна група лексичних інновацій утворена за допомогою власних 

словотворчих ресурсів. Частка запозичених елементів становить 5 %.  

Найпродуктивнішими словотворчими процесами, внаслідок яких 

утворено більшість лексичних інновацій, виявилися афіксація (46 %) і 

словоскладання (27 %). Менш продуктивними вважаємо телескопію (5,8 %), 

редуплікацію (3,2 %), конверсію (2,6 %), скорочення (1,2 %), штучне 

утворення неологізмів (3,2 %), перехід лексичної одиниці від позначення 

власної назви до загальної (2 %). Семантичні неологізми складають 4 % від 

загальної кількості нових слів і утворені шляхом метафоризації. 

Більшість неологізмів представлена прикметниками, які одночасно 

виконують компресивно-інформаційну і експресивну функції. Уживання 

прикметникових лексичних інновацій має на меті надати додаткової експресії 

висловлюванню, створити ефект напруження, перебільшення, що є 

характерною рисою жіночого мовлення. Натомість неологізми-іменники 

окрім номінативної виконують діагностичну функцію – характеризують 

лексикон сучасної жінки, окреслюють сучасний стан англійської мови, 

виступають показником лексичних змін початку ХХІ ст. Обмежений 

тематичний поділ неологізмів-номінативів зумовлений відносно вузькою 

жанровою тематикою романів. Слова на позначення новітніх технологій 
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становлять найбільшу групу неологізмів-номінативів. Сучасна жінка також 

намагається "тримати руку на пульсі", користається здобутками 

технологічного прогресу, тому найменування з цієї сфери, природно, 

з’являються у її мовленні.  

Оказіоналізми кількісно переважають у текстах порівняно з 

неологізмами як такими і різниця становить приблизно 20%. Це пояснюється 

жанровими і стильовими особливостями романів, де оказіональне 

словотворення виконує важливі стилістичні функції. 

В оказіональному словотворенні використовуються не тільки 

словотворчі засоби мови, а й словотворчі засоби мовлення (оказіональні 

моделі) – оказіональні номінації створюються шляхом як стандартних  

(97,5 % фіксованих оказіоналізмів), так і нестандартних способів 

словотворення, тобто відповідно до мовної норми або всупереч їй (2,5 %). 

Найпродуктивнішими способами творення оказіональних одиниць 

виступають конверсія (56 %), словоскладання (21 %), афіксація (15 %). 

Нерегулярним способом утворено 8 % оказіоналізмів. 

Конверсиви представлені складними конструкціями (44 % від загальної 

кількості оказіоналізмів), кількість однослівних і двослівних конверсивів 

незначна (2 %). Складні ад’єктивні і субстантивовані оказіональні 

конструкції представлені голофрастичними конструкціями з кількісним 

домінуванням прикметникових виразів. 

Прикметникові оказіоналізми кількісно переважають оказіоналізми 

іншої частиномовної належності. Оказіоналізми-прикметники виступають у 

ролі яскравих епітетів із домінантною негативною конотацією, це 

пояснюється тим, що негативне, яке постає як відхилення від норми, 

інтенсивніше впливає на емоції і гостріше сприймається людиною. У своїй 

більшості такі лексеми антропоцентричні, тому вони є одним із 

лінгвістичних засобів створення характеристики персонажа. Оказіоналізми в 

творах типу "чикліт" є ефективним інструментом емоційного впливу на 

адресата, засобом створення прихованих смислів і економії мовних ресурсів. 

Подальша перспектива дослідження полягає у зіставному та 

порівняльному вивченні процесу неологізації в різних лінгвокультурних 

середовищах, дослідженні особливостей функціонування нової лексики у 

різноманітних за стилістичними та жанровими особливостями текстових 

повідомленнях, аналізові прагматичного потенціалу новотворів у різних 

дискурсивних формаціях, а також у спостереженні за рухомістю 

словникового складу під дією мовних та екстралінгвальних факторів. 
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Наукові статті у закордонних періодичних наукових фахових виданнях: 

6. Циганкова З. М. Словоскладання як спосіб творення оказіоналізмів 
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АНОТАЦІЯ 

 

Циганкова З. М. Лексичні інновації в англомовному просторі 

постфеміністичних романів початку ХХІ ст. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.  

Дисертацію присвячено дослідженню нової лексики у творах 

постфеміністичного спрямування початку ХХІ ст. Висвітлено лінгвістичні 

особливості романів постфеміністичного жанру, історію та стан вивчення 

лексико-семантичних інновацій у різних мовах, визначено основні напрями 

досліджень із сучасної неології, розглянуто тенденції та чинники, що 

зумовлюють поповнення сучасного англійського лексикону новими 

номінативними одиницями. На основі лексикографічних і текстологічних 

джерел виявлено основні критерії визначення нового слова та його обсяг, 

диференційовано поняття "неологізм" і "оказіоналізм". Проаналізовано 

лексичні інновації, утворені внаслідок дії словотвірних процесів; визначено 

найактивніші словотворчі способи та найпродуктивніші словотворчі моделі, 

на базі яких відбувається формування нових лексичних одиниць, окреслено 

тенденції сучасного англійського словотворення. Визначено статус і 

походження іншомовних лексичних одиниць. Розглянуто способи творення 

оказіоналізмів. Встановлено структурно-семантичні та функціонально-

стилістичні особливості вживання неологізмів і оказіоналізмів у творах 

названого типу. 
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Ключові слова: неологізм, оказіоналізм, запозичення, постфемінізм, 

чикліт, функція, стилістична особливість. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Цыганкова З. Н. Лексические инновации в англоязычном пространстве 

постфеминистических романов начала ХХI ст. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. 

Диссертация посвящена исследованию новой лексики в произведениях 

постфеминистического направления начала XXI века. Отображены 

лингвистические особенности постфеминистических романов, история и 

состояние изучения лексико-семантических инноваций в разных языках, 

определены основные направления исследований современной неологии, 

рассмотрены тенденции и факторы, которые определяют пополнение 

современного английского лексикона новыми номинативными единицами. 

На основе лексикологических и текстологических источников выявлены 

основные критерии определения нового слова и его объем, 

дифференцированы понятия "неологизм" и "окказионализм". 

Проанализированы лексические инновации, образование в следствие 

действия словообразовательных процессов; определены самые активные 

словообразовательные способы и продуктивные словообразовательные 

модели, на базе которых происходит формирование новых лексических 

единиц, очерчены тенденции современного английского словообразования. 

Рассмотрены способы образования окказионализмов. Определены статус и 

происхождение иноязычных лексических единиц. Установлены структурно-

семантические и функционально-стилистические особенности использования 

неологизмов и окказионализмов в произведениях названного типа. 

Ключевые слова: неологизм, окказионализм, заимствование, 

постфеминизм, чиклит, функция, стилистическая особенность. 

 

SUMMARY 

 

Tsygankova Z. M. Lexical Innovations in English Space of Postfeminist 

Novels at the Beginning of the 21
st
 Century. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate’s Degree in Philology, Speciality 10.02.04 – 

Germanic Languages.  

The study deals with research of new words in postfeminist literature at the 

beginning of the 21
st
 century. On the basis of a great number of lexicographic 

sources and so-called qualitative papers, main criteria of determination of a new 

word and its volume have been given, differentiation between the notions "new 

words" (neologisms) and "nonce words" (author’s neologisms) has  

been undertaken.  
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Various ways of word building have been thoroughly considered. The most 

productive methods of new words formation are affixation (46 %) and word 

composition (27 %). Less productive are bounding (5.8 %), reduplication (3.2 %), 

conversion (2.6 %), shortening (1.2 %), artificial words (3.2 %), and transition of a 

proper name into a common one (2 %). 

We define a high productivity of prefixes from classical languages, such as 

super-, extra-, mega-, over-, mono-, which mainly create evaluative adjectives. 

Prefixes micro-, arch-, perma-, semi- are classified as less productive. Among 

suffixes we distinguish -er, -ie, -ness, which create new nouns, and -ish, -y, which 

are used to create adjectives. Among other formational elements we determine 

post-root (-fest, -phobe / -phobic, -free, -type) and pre-root (eco-, near-, self-) 

elements. 

Word composition is also productive in chick lit novels. The most 

productive models are N+PI – Adj, N+PII – Adj and models of attributive nouns: 

N+N, N+N+ed and Adj+N. 

Loan words comprise 5 % of all neologisms. European and Eastern 

languages are donors of foreign words. They mainly define names of food/meals 

and are characterized as exoticisms. Some examples of colloquial words are also 

fixed but they mostly have exceptional character. A large number of Gallicisms is 

considered as a peculiarity of chick lit novels. 

New nouns characterize lexicon of a modern woman, describe the up-to-date 

condition of the English language. They are a milestone in the context of lexical 

changes at the beginning of the 21
st
 century. New nouns are divided into several 

thematic groups: neologisms which describe new technologies and phenomena, 

consumer’s preferences, cosmetics or appearance, eco products, social and 

economic neologisms.   

New adjectives perform compressive and informational as well as expressive 

functions. The aim of their usage is to add expressiveness to phrases, to make the 

effect of tension, exaggeration which is typical to women’s language. 

In chick lit nonce words are created with the help of standard (97.5 % of all 

cases) and nonstandard (2.5 % of cases) methods of word-formation. It means 

according to the norm or against it. 

Affixational nonce words represent 15 %. Suffixes -ish, -y, -esque, -less,  

-ness, -er and prefixes super-, over-, über-, ultra- are considered to be the most 

productive. 

Word composition is also a productive method of nonce words’ formation 

and is represented by 21 %. The most productive models of complex nonce words 

are N+PI – Adj. and N+PII – Adj, N+N – N, N+N+ed – N and Adj+N – N. Less 

productive are models N+Adj – Adj, N+V – V. 

8 % of nonce words are built with help of a mixed type of word formation. 

Conversion is the most productive way of nonce word formation in chick lit 

novels and is stated as 56 %. Mainly they are represented by complex 

constructions while one- and two-word conversions are only 2 %. Complex 
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adjectival and nominal nonce constructions are represented by wholophrasal 

constructions, among which adjectival phrases prevail.  

Adjectival and idiomatic phrases, narrative, negative and interrogative 

sentences are used to form complex adjectival constructions. These constructions 

characterize an object according to the following parameters: time, size, color, 

condition, place, sound, appearance, manner of behavior.  

Syntactic functions, which are peculiar to noun word combinations and 

sentences, comply with traditional functions of a noun. In a sentence they may 

function as a subject, object, attribute, nominative part of a complex predicate. 

Nonce words with syntactic structure describe such notions: characteristics 

of people, household items, items of clothes, territory, condition of a  

person, activity. 

Nominative nonce constructions are words that name whole situations or 

events. In fact, they identify not a separate fragment of reality as such but a hidden 

situation, an event of an object. Naming a situation they add high expressiveness to 

the language. The level of expressiveness of a nominative nonce construction 

depends on “unexpectedness” of coordination of its components.  

Authors’ adjectives of different structure comprise the largest group of 

nonce words (about 75% of all nonce words). They function as bright epithets with 

dominant pejorative evaluation. It proves the thesis about excessive expressiveness 

and “pressurization” of stress being typical to women.  

Nonce nouns are created to make an expressive description of abstract 

notions and people and are a huge tool to make a comic effect. 

Among functions, which nonce words perform in the texts, we distinguish: 

emotional influence on a reader, economy of language tools and creation of  

hidden senses.   

Key words: neologism, nonce word, loan word, postfeminism, chick lit, 

function, stylistic peculiarity. 


