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АНГЛОМОВНА ІННОВАЦІЙННА ЛЕКСИКА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ СФЕРИ  
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

У статті проаналізовано теоретичні основи адекватного україномовного перекладу англомовних неологізмів соціально-по-
бутової сфери, розглянуто такі основні способи перекладу англомовної інноваційної лексики як транскрипція, транслітерація, 
калькування, описовий переклад та переклад за допомогою прямого включення. Ілюстративний матеріал відібрано із сучасних 
друкованих періодичних видань мови-оригіналу останніх років. У ході дослідження питань адекватності перекладу також було 
проаналізовано спектр стійких способів словотвору поданих у тексті англомовних неологізмів, та запропоновано їх авторський 
переклад. Встановлено, що вибір способу перекладу неологізмів залежить від контексту та здійснюється на основі аналізу його 
структури. 
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ENGLISH INNOVATIVE LEXICS OF THE SOCIAL EVERYDAY LIFE  
AND THE PECULIARITIES OF THE ITS TRANSLATION IN UKRAINIAN 

In the article the theoretical foundations of an adequate translation English neologisms of social sphere to Ukrainian language are 
analyzed, also the following basic ways of the translation of the English innovative vocabulary as transcription, transliteration, replication, 
descriptive translation and the translation with the help of direct intervention are discussed. Illustrative material (English neologisms, which 
were formed with the help of such different models of derivation as affixation, word composing, blending and so on) has been selected from 
such printed periodicals of recent years. The study of translation adequacy has also included the analysis of the range of common ways of 
word formation of presented in the work English neologisms, also the authors suggested their Ukrainian translation. It has been proven 
that the way of the translation of neologisms depends on the context and on the basis of the analyses of its structure. In the article were 
established the most relevant ways of obtaining an adequate translation of English-language neologisms. The general scientific significance 
of this work is that the material developed by the authors represents a certain contribution to such a linguistic discipline as the theory and 
practice of translation from English, which is taught in the context of modern European education.

Key words: neologism, innovation, translation, word-formation, context.

Постановка проблеми. Останнім часом суспільство розвивається досить швидкими темпами, що зумовлено поши
ренням нових інформаційнокомунікативних технологій в результаті науковотехнічного прогресу. Тим самим мова тісно 
взаємопов’язана з процесами, які відбуваються в суспільстві, це накладає свій характерний відбиток на зміни у словнико
вому складі мови, які відображають навколишню реальність та внутрішній світ мовця. 

Тож, внаслідок комунікативних потреб суспільства з’являються нові слова, що іменуються в лінгвістичному контексті 
неологізми. Отже, неологізми – це закріплені в мові слова та значення, що виражають нові поняття світу, який розвивається 
[13, с. 158]. Створення лексичних інновацій вказує на еволюцію мови, її прагнення передати все багатство людських знань 
та прогрес цивілізації. Темпи збагачення словникового складу англійської мови в останні роки просто вражають «кількість 
інновацій на лексичному рівні не піддається точним підрахункам, оскільки неологізми виникають не в мові взагалі як сис
темі суб’єктивно існуючих, соціальнозакріплених знаків, а в реалізації цієї системи – у мовленні конкретних носіїв і далеко 
не всі вони закріплюються в мові» [11, с. 6]. Отже, розвиток та вдосконалення всіх сфер життя суспільства обумовлює ди
намічне зростання англомовного словникового складу за рахунок надходження нових слів [1, p. 225], і оскільки все більше 
понять та термінів, що виникають в англомовному суспільстві, стають широко розповсюдженими у багатьох країнах світу, 
виникає потреба в дослідженні способів перекладу інноваційної лексики.
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Актуальність дослідження зумовлюється як новизною ілюстративного матеріалу (дослідження проводиться на при
кладах англомовних неологізмів останніх років), так і новизною поданого в роботі авторського перекладу, що ґрунтується 
на сучасних перекладознавчих аспектах. Зв’язок авторського доробку із важливими науковими та практичними за-
вданнями полягає у вирішенні досить широкого завдання щодо поповнення як теоретичного так і практичного базисів 
перекладу рідною мовою англомовних інновацій, якими постійно поповнюється англомовний неологічний фонд. Аналіз 
останніх досліджень і публікацій. Вивченням англомовних інноваційних одиниць займались чимало вчених, таких як  
І. В. Андрусяк, О. Л. Гармаш, С. М. Єнікєєва, Ю. О. Жлуктенко, В. І. Заботкіна, Ю. А. Зацний, Р. П. Зорівчак, О. С. Кубря
кова, О. О. Селіванова, О. В. Сенько, А. В. Янков та багато інших, які зробили значний внесок у дослідженні неологізмів 
у структурному, семантичному, соціокультурному, когнітивному та інших аспектах. Багато науковців працювали і над 
перекладом даних одиниць (О. О. Бережна, Т. М. Данкевич, Н. Ю. Драбов, І. В. Козаченко, О. О. Кущ та інші). Проте усе 
більш динамічна поява різних неологізмів зумовлює потребу подальшого дослідження способів їх перекладу. Як правило, 
переклад неологізмів становить неабияку складність для перекладача, зважаючи на відсутність аналогів нових слів. 

До невирішеної раніше частини загальної проблеми адекватності перекладу, якій і присвячується данана стаття, 
відноситься переклад англомовних неологізмів, оскільки ці одиниці мови не є фіксованими англомовними тлумачними 
словниками, тобто до цього часу ще не увійшли до узусу мовної системи і тому не мають україномовних відповідників. 

Новизна викладеного матеріалу полягає в аналізі способів перекладу англійської інноваційної лексики соціальнопо
бутової сфери на прикладах останніх років, відібраних із сучасних друкованих періодичних видань мови оригіналу. Ме-
тодологічне значення роботи полягає у встановленні найбільш релевантних способів отримання адекватного перекладу 
англомовних неологізмів, а загальнонаукове значення даної роботи полягає у тому, що розроблений авторами матеріал 
представляє собою певний внесок у таку мовознавчу дисципліну як теорія та практика перекладу з англійської, яка викла
дається у складі сучасних нормативних дисциплін українських та європейських вишів.

Виклад основного матеріалу. Соціальний простір окреслюється відповідним видом суспільних відносин, в рамках 
яких відбувається та чи інша громадська діяльність. Соціальнопобутова сфера – це сфера взаємовідносин наявних у сус
пільстві соціальних груп з приводу умов їхнього життя та стосунків. Головною метою перекладу неологізмів даної сфери, 
як і будьякої іншої сфери, є досягнення адекватності їх передачі на мову перекладу. На думку Осокіна Б.А., адекватний 
переклад – це переклад, який забезпечує прагматичні задачі перекладацького акту на максимально можливому для досяг
нення цієї мети рівні еквівалентності, не дозволяючи порушення норм та узусу мови перекладу, дотримуючись жанрово
стилистичних вимог до текстів даного типу та конвенційній нормі перекладу [17, с. 36]. Т. Данкевич виокремлює два етапи 
перекладу неологізмів англійської мови на українську: 1. З’ясування значення неологізму (коли перекладач або звертається 
до останніх видань англійських тлумачних чи енциклопедичних словників, або з’ясовує значення нового слова, зважаючи 
на його структуру і контекст); 2. Власне переклад (передача) засобами української мови [8, с. 342].

Переклад неологізмів може бути досить різноманітним. Вибір перекладачем певного способу передачі даних одиниць 
на мову перекладу в кожному випадку є індивідуальним залежно від контексту, адже неологізми вживаються в певному 
мовному оточенні, що безпосередньо впливає на їх значення. Для перекладу інноваційної лексики досить важливим є вузь
кий контекст або мікроконтекст. Під вузьким контекстом мається на увазі контекст речення, тобто лінгвальні одиниці, що 
складають оточення даної одиниці, яке не виходить за межі речення [16, с. 98]. Проте часто також є важливим і широкий 
контекст або макроконтекст, що є сукупністю мовних одиниць, які оточують неологізм поза межами даного речення. Адже 
саме в реченнях, що знаходяться поряд, може міститись так звана підказка для з’ясування значення неологізму. Тобто, мож
на зробити висновок, що еквівалентність та адекватність перекладу неологізму пов’язані з еквівалентністю та адекватністю 
тексту, в якому він був ужитий. Хоча дані поняття можна назвати досить відносними та теоретичними. В більшості ж ви
падків велика роль відводиться самому перекладачу, його майстерності та знань у сфері, в якій він перекладає. 

Допомогти дізнатись про значення неологізму може з’ясування способу його утворення. Словотвірні інновації – це нові 
слова, утворені за словотвірними моделями на основі наявних слів та елементів. Англомовна словотвірна модель може 
бути представлена у вигляді конкретного словазразка або конституентної моделізразка, де постійний компонент є носієм 
певного значення. Залишаючись незмінною, така модель через копіювання цієї одиниці з наступною заміною в ній певних 
елементів мовного рівня здатна до активного творення англомовних лексичних інновацій завдяки поєднанню механізму 
аналогії та моделей словотворення [7, с. 131]. 

Ю. А. Зацний стверджує, що понад третину всіх мовних інновацій сучасної англійської мови було створено шляхом 
афіксації [10, с. 165]. Для утворення неологізмів використовуються такі суфікси як ability (finishability), able (plonkable), 
асу (feminocracy), ism (securitarianism), ist (eruptionist), a\oholic (trackaholic) та багато інших. Серед префіксів найбільш 
продуктивними є anti (antilibrary), poly (polyfidelity), со (cosleeper), post (postPotter), pre (pregaming) та інші.

Формування суспільноорієнтованих англомовних інновацій наразі відбувається за допомогою цілої низки афіксальних 
елементів. Серед них і такий як –abilia, –abuse, –aid, –babble, –burger, –buster, –cide, –cracy, –crat, –cred, docu–, –gate, –(a)
holic, –head, –in, –ism, –ist, –junkie, –kini, –licious, –line, –mail, narco–, –person, –plex, –ploitation, –(e)rati, –razzi, –savvy, 
socio–, –something, –speak, –style, – (a)thon, –tainment, –tel, –uppie, –watcher, woman–, –zine, які виступають у ролі категорій
них ідентифікаторів. Особливе місце у процесах деривації мовних інновацій посідає унікальний за своєю продуктивністю 
елемент E–, який вказує на відбиття досліджуваної сфери у техноцентричному просторі. Отже, він обслуговує всі модуси 
антропоцентичного ментального континууму. 

Також в останні роки все більше зростає роль словоскладання як способу утворення неологізмів. Результати попередніх 
досліджень свідчать про те, що «словоскладання характеризується найвищою генеративною активністю серед всіх інших 
способів творення англомовних інновацій серед тих, які мають не тільки нову форму, а й нове значення, тобто можуть вва
жатись “абсолютними” інноваціями» [2, с. 43]. Із когнітивної точки зору, словакомпозити, представляють собою єдиний 
(неподільний) концепт у ментальному середовищі людини [3, с. 77]. Прикладами можуть послугувати складні слова, утво
рені з простих основ (death cafe, slow art, road diet, infinity machine), складнопохідні слова (tiny houser) або лексикалізовані 
синтаксичні утворення (return trip effect, walking school bus). До того ж, слід мати на увазі, що коренева морфема за своїм 
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функціональним лінгвістичним статусом у англійській мові практично дорівнює лексичній одиниці [6, с. 57]. Саме тому в 
нашій роботі дотримуємось думки про практичну ідентичність понять словоскладання та основоскладання.

Іншим не менш значущим способом формування нових слів є телескопія. Цей спосіб стрімко набув «популярності» за
вдяки тому, що він надає можливості утворювати саме такі одиниці спілкування, які найбільшою мірою привертають увагу 
людей й викликають у них зацікавленість й бажання віднайти закладену комбінацію смислів, тобто «дешифрувати» їх [1, 
p. 225]. Принцип творення лексичних одиниць такого типу полягає у «змішуванні» як уламків вихідних слів, так і уламку 
одного слова з цілим словом. Саме тому цей спосіб словотвору в англійській мові має назву “blending” (змішування). При 
такій комбінації лексем іноді спостерігаються випадки міжслівного накладення фонем, що в традиційній лінгвістиці імену
ється “гаплологією” [там само]. У цьому плані Єнікєєва С.М. зазначає, що «прагматична значущість цього способу слово
твору визначається не лише формальною зручністю, але й експресивністю похідних телескопізмів» [9, с. 21]. Наприклад, 
treescraper (tree + skyscraper), facekini (face + bikini) та інші. Безумовно, перші словабленди виникли саме в усному мов
ленні і позначали реалії побутового життя носіїв мови. На етапі свого становлення мовні одиниці такого типу виконували в 
контекстах прози та поезії комічну функцію. Пізніше, у ході становлення та розвитку всіх сфер діяльності людини, процеси 
розвитку телескопного словотвору охопили як центр, так і периферію словникового складу. Після з’ясування значення 
неологізму постає питання вибору способу перекладу для його адекватної передачі на мову перекладу. В сучасній науковій 
літературі чимало більшість дослідників виокремлюють такі способи перекладу безеквівалентної лексики як транскодуван
ня (транскрипція і транслітерація), калькування, описовий спосіб, пряме включення. 

При відтворенні мовних одиниць спосіб транскодування застосовується переважно на рівні слова. «Зводиться він до 
відтворення графічними / буквенними знаками транслітерації чи транскрипції (або й комбінованого – почасти транскрип
ції і почасти транслітерації) структури мовних одиниць мовиджерела мовними знаками / кодами мови перекладу» [15,  
c. 225]. Наприклад: Rich and flashy, Stunt was dubbed one of the “vulgarati” by the Financial Times after he was seen shopping 
in Chelsea...[29]. – Багатого та відомого, Файненшл Таймз прозвали Станта одним з «вульгараті» після того, як бачили, як 
він робив покупки в Челсі… Неологізм «vulgarati», утворений афіксальним способом (vulgar + -rati), перекладаємо за допо
могою транслітерації через відсутність лексичного відповідника в мові перекладу. Хоча значення цього слова і не розкри
вається таким способом перекладу, однак контекст даного речення дозволяє нам зрозуміти, що мова йде про члена еліти, 
якому бракує доброго виховання чи смаку.

Розглянемо інший приклад, в якому про значення неологізму також дозволяє здогадатись контекст речення та його ана
ліз структури: Procrastibaking – the practice of baking something completely unnecessary, with the intention of avoiding “real” 
work – is a surprisingly common habit that has only recently acquired a name [24]. – Прокрастібейкінг – практика заняття 
чимось абсолютно неважливим з наміром ухилятися від «справжньої» роботи є досить частою звичкою, що лише нещодав
но здобула назву. Неологізм «procrastibaking», що є телескопізмом, утворений сполученням початкового фрагмента слова 
procrastination та слова baking, можна перекласти за допомогою транслітерації в поєднанні з транскрипцією.

Неологізм «Jafaican», що також є телескопізмом, утворений поєднанням усічених слів fake та Jamaican, перекладаємо 
за допомогою транскрибування, оскільки в реченні і так наявне пояснення утворення даного слова: Multicultural London 
English is often linked to recently emerged multicultural hybrid “Jafaican,” or fake Jamaican, with West African and Asian 
undertones [22]. – Багатонаціональну лондонську англійську мову часто пов’язуюють з нещодавно виникнувшим гібридом 
«Джефейкен» або фальшивий ямайський з західноафриканським та азіатськими акцентами. 

Слід зазначити, що оскільки графофонетичні системи мов значно різняться, передача форми слова вихідної мови мовою 
перекладу завжди трохи умовна і приблизна, наприклад: Climatarians look at their food choices with a sense of duty similar to 
what many put toward recycling, or riding their bike to work [20]. – Кліматаріанці слідкують за вибором свого раціону з таким 
же почуттям відповідальності як і багато тих, які так ставляться до переробки матеріалів чи їзди на велосипеді на роботу. 
Слід зазначити, що неологізм «climatarian» утворився афіксальним способом за допомогою додавання суфікса -arian до 
слова climate. Цей неологізм вказує на людину, чия дієта складається в основному з їжі, яка не впливає на зміни в кліматі, 
спричинені людиною. Про значення даного новоутворення можна здогадатись по слову «клімат». Тож, перекладаємо нео
логізм транслітерацією. 

Інші приклади транслітерації: moto-doping (moto + doping) – мотодопінг (приховування маленького двигуна у велопере
гонах), set-jetting (set + jetting) – сетджетинг (тренд подорожування, коли ти опиняєшся в місцях своїх улюблених фільмів, 
TVшоу чи навіть обстановці з книги).

Калькування – це прийом перекладу нових слів (термінів), коли відповідником простого чи (частіше) складного слова 
терміна вихідної мови в цільовій мові вибирається, як правило, перший за порядком відповідник у словнику [12, с. 286]. 
Отже, калькуванню піддаються тільки неологізми – складні слова. Наприклад, вираз witness tree  складається зі слів witness 
та tree, які можна перекласти окремо як «свідок» та «дерево», тож, при складанні двох слів отримуємо «деревосвідок», тоб
то дуже старе дерево, яке пережило декілька важливий історичних подій: No one is more aware of the mortality of the witness 
trees near the mansion than Joel King, a Mount Vernon gardener who is on a mission to propagate them [18]. – Ніхто так більше 
не знає про гибель дерев-свідків біля маєтку, як садівник в Маунт Верноні, який відповідає за їх розсадження. 

За допомогою калькування перекладаємо також і наступний неологізм: The disaster graphically demonstrated the true cost 
of quickly changing trends, or “fast fashion”, for high-street brands such as Gap and Benetton: dangerous working conditions, 
long hours and little pay for the garment workers [25]. – Катастрофа графічно продемонструвала справжні витрати швидко змі
нюючихся трендів або «швидкої моди» для таких головних брендів як Gap та Benetton: жахливі умови праці, довгі години 
робочого дня та мала платня для виробників одягу. Неологізм «fast fashion», утворений словоскладанням, перекладаємо за 
допомогою лексичних відповідників складових виразу. 

Неологізм «iceberg home», утворений словоскладанням, також можна передати українською мовою калькуванням: His 
subterranean escapade became a hot topic in London and shed light on the growing trend among the superrich for “iceberg homes,” 
named because most of the house is below ground [27]. – Його втеча під землю стала темою дня в Лондоні та пролила світло 
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на зростаючу тенденцію серед багатіїв щодо «домівок-айсбергів», названі так через те, що більша частина будинку зна
ходиться під землею. 

Наступний приклад: Modern architects have long dreamed of building vertical forests [19]. – Сучасні архітектори довго 
мріяли про спорудження вертикальних лісів. Неологізм «vertical forest», утворений словоскладанням, також перекладаємо 
за допомогою лексичних відповідників складових виразу.

Наведемо також інші приклади калькування неологізмів: failson – синневдаха, ghost hotel – готельпривид, personal 
protection drone – дрон особистого захисту, billionaire bait – приманка для міліардера, vanlife – життя у фургоні. Як пере
конливо свідчать наведені приклади – перевагою прийому калькування є стислість та простота отриманого за допомогою 
еквівалента та його однозначна співвіднесеність з вихідним словом, яка доходить до повної оборотності відповідності. 
Хоча еквівалентикальки і певним чином “страждають” буквалізмом, стислість та потенційна термінологічність робить їх 
досить привабливими для використання у газетнопубліцистичних та суспільнонаукових працях. 

Також, у процесі перекладу в певних випадках є доцільним використання описового перекладу. Так, Козаченко І.В. вва
жає «опис та пояснювальний описовий переклад найпоширенішим способом передачі нових утворень іншою мовою» [14,  
с. 166], оскільки в процесі перекладу в певних випадках необхідно використовувати контекстуальні заміни або при здій
сненні перекладу давати роз’яснення певному поняттю. Наприклад: In this masterclass in profile writing for the New York 
Times, Ruth Margalit casts Harvey Karp as a modern-day Dr. Spock who sits somewhere in between helicopter parents and the “cry-
it-outers” [30]. – В цьому майстеркласі в статті Нью Йорк Таймс Рус Маргаліт розглядає Харвей Карп як сучасного доктора 
Спок, який займає дещо середнє місце між занадто опікуючими батьками та «тими, що дозвляють дитині плакати поки 
вона не засне». Неологізм “cryitouters”, що є синтаксичним лексикалізованим утворенням, через відсутність еквіваленту 
в мові перекладу передаємо за допомогою описового перекладу.

Ще одним цікавим прикладом з використанням описового перекладу є неологізм «rugrat race», що утворився злит
тям виразів rug rat та rat race: The more the rug-rat race leads parents to withdraw their children from public-school systems, the 
worse this trend becomes [28]). – Чим більше тиску на дітей стосовно їхніх успіхів в навчанні змушує батьків забрати дітей 
з системи державних шкіл, тим розповсюдженішою стає ця тенденція. 

Крім того, прикладами доцільності використання описового перекладу щодо передачі рідною мовою англомовних інно
вацій, можуть послугувати такі неологізми, як: cord nevers – ті, хто ніколи не були підключені до кабельного телебачення, 
situationship – відносини, які є більше ніж дружба, проте не є романом, guerrilla drive-in – підпільний кінотеатр просто 
неба, tree blindness – погане відношення до дерев. Такий спосіб перекладу можна використовувати тоді, коли неможливо 
передати неологізм із використанням транслітерації, транскрипції та калькування, тобто коли саме поняття відсутнє в мові 
перекладу, є незрозумілими читачеві і вимагає додаткових пояснень чи приміток. 

Крім того, особливо слід підкреслити той факт, що підчас перекладу сучасних англомовних інновацій нерідко перекла
дачеві доводиться поєднувати описовий переклад з іншими способами передачі неолексики, наприклад: With the rise of all 
things eco, the idea of “apitourism” may seem too niche in its focus [21]. – Зі зростанням всього, що пов’язане з екологією, ідея 
«апітуризму» (бджолиного туризму) може видатись занадто нішевою в своїй сфері. Неологізм «apitourism» утворений 
шляхом словоскладання: запозичення з латині apis (Latin: “bee”) та слова tourism. Тож, перекладаємо його за допомогою 
транслітерації в поєднанні з описовим перекладом, поданий в дужках як пояснення поняття.

В наступному прикладі ми також використовуємо комбінований спосіб перекладу: When the internet talks about hatfishing, 
it’s regarded as a male analogue to women who overdo makeup [23]. – Коли в інтернеті говориться про хетфішинг (прихо-
вування лисини), це розглядається як чоловічий аналог до жінок, які перестарались з макіяжем. Неологізм «hatfishing» 
був утворений за аналогією до слова «catfishing» та означає «введення людину в оману, носячи капелюха, щоб приховати 
лисину». Оскільки в мові перекладу немає еквіваленту до даної мовної одиниці, цей неологізм можна перекласти за допо
могою транскрибування у поєднанні з описовим перекладом для більш точної передачі семантики слова. Це дає можливість 
поєднувати стислість та економність засобів вираження, притаманних прийому транскрибування (транслітерації), або ж 
калькуванню, з розкриттям семантики даної одиниці, яке досягається шляхом описового перекладу.

За нашими спостереженнями, останнім часом при передачі неологізмів застосовується також прийом прямого вклю
чення, тобто використання оригінального написання англійського слова у тексті, наприклад: Thanks to the Smart Phone, 
traditional journalism has morphed into “MoJo” – Mobile Journalism [31]. – Завдяки смартфону, традиційний журналізм 
перетворився на мобільний журналізм («MoJo»). Неологізм «MoJo», утворений усіченням фінальних частин слів 
mobile та journalism, перекладаємо калькуванням цих слів з прямим включенням, що зумовлено специфічністю звучання та 
написання даного неологізму.

Ще одиним прикладом з використанням прийому прямого включення може послугувати англомовна інновація Airbnb-
able : When she moved again, with another roommate, they searched for an optimally Airbnb-able place [26]. – Коли вона зно
ву з’їхала з квартири, вони почали шукати оптимальне місце з іншим сусідом по кімнаті, розміщеним на сайті аренди 
житла Airbnb. Неологізм «Airbnbable», утворений афіксальним способом, перекладаємо описовим перекладом з прямим 
включенням, оскільки в ньому наявна специфічна назва, яка потребує збереження у мові перекладу.

Висновки. Досліджуючи будьяку мову, у тому числі й англійську, ми аналізуємо ту частину інформаційного простору, 
яка безпосередньо, або потенційно може бути вербально репрезентованою. Космогенез людського буття та спілкування, 
самоорганізація мікро та макроструктур універсуму – те, що споконвічно привертає увагу людей, те, що зумовлює розви
ток когнітивних функцій як окремого індивіду, так і всього людства [5, с. 7]. Тим самим, фонд антропоцентричних знань 
постійно зростає, і його значна частина потребує свого мовного вираження. У цьому плані очевидним стає те, що система 
англійської мови перебуває у постійному русі, а саме – поповнюєтся неологічною лекскою [4, с. 67]. Телескопійні одиниці 
так само, як і складні слова, відображають тенденцію до раціоналізації мови. В наш час більшість телескопізмів викорис
товується в засобах масової інформації і в рекламі. Вони виконують важливу роль в сучасній розмовній і газетнопубліцис
тичній мові, тобто в тих стилях мовного спілкування, де прагнення до оперативності викладу особливе відчутно.
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При перекладі сучасних англомовних неологізмів виникають труднощі, що у першу чергу стосуються метакогнітивного 
підґрунтя висновку, який робить переклад щодо використання найбільш доцільного прийому перекладу, а у окремих ви
падках навіть їх комбінування. Таким чином здійснюється пошук найвдалішого відповідника для досягнення адекватності 
перекладу нового поняття, оскільки, як правило, в мові перекладу такі поняття відсутні і потребують особливої уваги та не
абиякої креативності та обізнаності перекладача. Тим самим, сучасному перекладачеві необхідно попередньо проаналізува
ти англомовну інновацію щодо способу словотвору, за яким вона утворилась, а також встановити наявність взаємозв’язків 
не тільки із вихідними одиницями, а й із аналогійними похідними, якщо вони вже наявні в мові, та насамкінець проявити 
певну майстерність у передачі її рідною мовою таким чином, щоб вона мала ознаки евфонічності, похідності та адекватно 
сприймалась у контексті перекладу задовольняючи тим самим сучасні потреби суспільства. 

Перспективи використання результатів дослідження ми вбачаємо у подальшому аналізі способів перекладу інновацій
ної англомовної лексики відповідно способів її творення та динаміки її надходження у простір комунікації носіїв англій
ської мови й фіксування цієї лексики англомовними друкованими періодичними виданнями.
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