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ВСТУП 

Мова як відкрита та динамічна система є фіксатором трансформацій, що 

відбуваються у всіх сферах життєдіяльності індивідів. Тому зміни в соціальному 

середовищі увінчуються екстеріоризацією нових віх дискурсів. Одним із таких 

актуальних феноменів когнітивно-комунікативної діяльності людини, що 

логічно сформувався під впливом поступу подій 2019–2021 рр. став дискурс 

COVID-19, утворений унаслідок відповідної комунікації у сфері епідеміології, 

політики, економіки тощо.  

Пандемічна ситуація докорінно змінила стиль життя індивідів, 

увінчавшись закріпленням у суспільстві парадигми нової нормальності – спектру 

феноменів та патернів поведінки, які внаслідок пандемії коронавірусу із розряду 

невідомих та незвичних перейшли в категорію актуальних та значущих. Ці 

тенденції не могли не репрезентуватися зокрема в англійській мові, яка 

поповнилася новими словами, стійкими словосполученнями та новими 

значеннями раніше наявних лексем або фразем, що позначають актуальні 

об’єкти та феномени – неологізмами [22, с. 111–112]. Як наслідок, сформувався 

особливий пласт неологізмів коронавірусної тематики – неоковідокон.  

У науковій дискусії відповідні дослідження передусім зосереджені на 

аналізі способів творення цієї царини неологізмів (О. Бабелюк, Л. Дідух, 

К. Акут, А. Зріґуе), інтерпретації концептуальних метафор на позначення 

коронавірусу (К. Красницька, Н. Степанюк, Н. Долусова, А. Гадад, С. Монтеро-

Мартінез), розгляду лінгвістичного аспекту масмедійного повідомлення в часи 

пандемії (Т. Весна, Т. Телецька, І. Піллер) та соціолінгвістичного аспекту 

феномена коронакультури (І. Алєксєєва, Є. Галицька, Т. Чаюк, 

Дж. Малдональдо, А. Ройґ-Марін) тощо. Оскільки поширення коронавірусу 

носить глобальний характер, розгляд англомовного дискурсу COVID-19 з 

позицій перекладу можна розглядати як один із інтегральних засобів подолання 

інформаційних прогалин. У науковій дискусії питання перекладу суспільно 

важливих текстів в часи пандемії з урахуванням їхньої неогенної специфіки 
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обґрунтовані недостатньо, що зумовлюється відносною новизною дискусії, 

пов’язаною з появою спалахів захворювання. 

Актуальність теми роботи пояснюється розвитком уваги до впливу 

поширення коронавірусу на лінгвістичні процеси, а також появою значної 

кількості повідомлень відповідної тематики з лінгвістичними інноватами, шляхи 

перекладу яких становлять не лише науковий інтерес, а й соціальну важливість. 

Пошук та аналіз шляхів адекватної репрезентації суспільно важливих феноменів, 

пов’язаних з поширенням та запобіганням коронавірусу, в мові перекладу 

відіграє важливу роль для покращення національної свідомості індивідів щодо 

їхньої життєдіяльності за нових умов. Об’єктом пропонованого дослідження є 

англомовні неолексеми та неофраземи, що були утворені або зазнали 

розширення значення в період пандемії коронавірусу, які вживаються в рамках 

дискурсу COVID-19 (неоковідизми); предметом – складнощі перекладу 

англомовного неоковідокону на українську мову та шляхи їхнього вирішення. 

Матеріалом дослідження стали англомовні звернення фахівців у сфері політики, 

економіки та епідеміології, інфографіка та юридичні довідки, спрямовані на 

інформування індивідів щодо коронавірусу, новини відповідної тематики на 

провідних англомовних майданчиках та їхній переклад на українську мову 

(доробок авторки дослідження).  

Мета роботи полягає у визначенні позиції та специфіки новоствореного 

англомовного дискурсу COVID-19 у дискурсивній системі, а також у 

детермінуванні неоковідокону з позицій перекладу на основі пошуку та аналізу 

шляхів репрезентації англомовних неоковідизмів в українській мові. Досягнення 

поставленої мети дослідження передбачає виконання таких завдань:  

1) дати визначення новоствореному англомовному дискурсу COVID-19; 

2) проаналізувати лінгвістичну специфіку неологізмів як одних із 

конститутивних компонентів дискурсу COVID-19, а також підходи до їхнього 

перекладу; 

3) ідентифікувати лінгвальні тенденції, якими вирізняються англомовні 

неоковідизми; 
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4) визначити шляхи репрезентації неолексем та неофразем англомовного 

дискурсу COVID-19 у мові перекладу;  

5) схарактеризувати основні чинники, що ускладнюють або фасилітують 

процес перекладу англомовного неоковідокону на українську мову. 

Для вирішення поставлених завдань було використано комплекс методів 

дослідження, а саме: дедуктивний метод для встановлення перекладацької 

специфіки неолексем та неофразем; індуктивний – для встановлення загальних 

особливостей неоковідокону; аналізу та синтезу з метою інтерпретації 

релевантних надбань; компаративний метод з метою визначення основних 

відмінностей тексту від дискурсу та для осмислення потенціалу різних 

перекладацьких трансформацій; перекладацький аналіз для отримання 

системних характеристик повідомлень; критичний дискурс-аналіз для 

встановлення відношень між дискурсом і соціальними чинниками суспільства; 

структурний аналіз для визначення телескопічної моделі неолексем тощо.   

Практичне значення роботи полягає в тому, що результати дослідження 

можуть бути використані на практичних заняттях із практики перекладу з 

англійської мови, неології, стилістики, у спецкурсах із перекладу текстів 

медичної, політичної, економічної тематики тощо. Дотепер питання перекладу 

неоковідокону як особливого лінгвістичного пласту не досліджувалося, що 

зумовлює наукову новизну цієї роботи. Окремі результати дослідження 

знайшли апробацію в науковій статті «Сугестійні прояви нативної реклами на 

просторах блого- та влогосфер» у фаховому виданні України з філологічних наук 

«Закарпатські філологічні студії» (випуск №13, 2020); у тезах доповіді «Мовна 

свідомість та пандемія коронавірусу: специфіка функціонування й перекладу 

англомовних неоковідизмів» (прийнято до друку в матеріалах XІ Всеукраїнської 

студентської науково-практичної конференції «Перекладацькі інновації», 

березень 2021 р., м. Суми).  

Подана робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків.   
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РОЗДІЛ 1  

АНГЛОМОВНИЙ ДИСКУРС COVID-19 ЯК АКТУАЛЬНА ФОРМАЦІЯ 

НА ТЛІ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ 

 

1.1 Статус та сутність англомовного дискурсу COVID-19 у системі 

когнітивно-комунікативних продуктів 

 

Вплив сучасного соціального контексту, що пов’язаний з пандемією 

COVID-19, на глобальне когнітивно-комунікативне середовище увінчався 

екстеріоризацією відповідної комунікації з особливими комунікативними 

інтенціями адресатів та адресантів повідомлень та моделями соціально-рольової 

інтеракції. Такий поступ екстралінгвістичних факторів посприяв розгортанню 

нових когнітивно-комунікативних пластів, що в гуманітарній науковій дискусії 

прийнято трактувати як дискурс.  

Поняття дискурсу (фр. discours, англ. discourse, від лат. discursus «бігання 

назад-вперед; рух, кругообіг; бесіда, розмова») позначає автономний об’єкт, 

який є результатом усної або письмової комунікативної діяльності індивідів [35]. 

Оскільки за таких конфігурацій дискурс вирізняється завершеністю, цілісністю 

та зв’язністю, виникає проблема його співвідношення з поняттям «текст». У 

сучасній лінгвістичній дискусії панує тенденція до їхнього розмежування, 

зважаючи на відмінні конфігурації відносно соціального контексту, тріади, що 

імплікують кожне з понять тощо. 

Так, розглядаючи питання дискурсивно-когнітивної моделі мови, 

вітчизняна науковиця Г. І. Приходько зауважує, що дискурс на відміну від 

тексту імплікує як процес, тобто екстеріоризацію впливу екстралінгвістичних та 

комунікативно-ситуативних факторів, так і результат (фіксований 

текст) [10, с. 53]. Зважаючи на такий підхід до питання розмежування цих 

понять, можемо стверджувати, що дискурс відносно тексту вирізняється рисами 

динамічності та антроцентризму як вияв залежності від соціального контексту 

глобальної спільноти.  
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Заразом науковиця зауважує, що дискурс, який маркований триєдністю 

середовища, режиму і стилю, доцільно розглядати як надситуативний феномен, 

а інтегральними конфігураціями тексту справедливо вважати синтактику, 

семантику та прагматику [10, с. 51–52]. Тому можемо стверджувати, що дискурс 

належить до лінгво-соціальної ендозони, а текст – до лінгвістичної.  

Резюмуючи вищевикладене, в осмисленні нових дискурсивних тенденцій, 

що імплікують новоутворене комунікативно-соціальне поле явища 

коронавірусу, пропонуємо оперувати конститутивними тематичними 

ендозонами, лінгвістичними та комунікативно-прагматичними конфігураціями 

дискурсу, що перебуває у фокусі нашого дослідження.  

Так, до інтегральних складових англомовного дискурсу COVID-19 

пропонуємо зараховувати: 1) звернення фахівців у державно важливих сферах 

(економіка, політика, медицина) до громадян щодо стратегій подолання 

економічних проблем, які постали внаслідок локдауну, запобігання поширенню 

COVID-19 тощо; 2) новини щодо останніх тенденцій поширення коронавірусної 

інфекції, інновацій у галузі медицини, подальших кроків, що чекають на світову 

спільноту; 3) інфографіка для надання рекомендацій населенню з питань 

лікування та запобігання коронавірусній інфекції; 4) юридичні довідки щодо 

роз’яснення нових умов функціонування бізнесу в період локдауну; 

5) повідомлення щодо подолання психологічних проблем, що могли постати в 

умовах пандемії, а також рекомендації про шляхи організації дозвілля на 

карантині тощо. 

Ураховуючи такий спектр текстів англомовного дискурсу COVID-19, 

фіксуємо, що галузевий діапазон повідомлень коронавірусної тематики 

(медицина, політика, економіка, основи гігієни, психологія, підприємництво 

тощо) зумовлює інтердискурсивність коронавірусного інформаційного 

простору, що трактується як явище взаємодії різних тематичних типів дискурсу, 

тобто інтеграцію множини галузей знань [37, c. 98]. Варто зауважити, що в 

науковій дискусії спостерігаються різні підходи до питання статусу мовно-

мисленнєвих продуктів, утворених унаслідок поширення коронавірусної 
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інфекції, у дискурсивній системі, що може слугувати підтвердженням нашого 

припущення.  

Так, до прикладу, дослідниці О. А. Бабелюк та Л. І. Дідух розглядають 

новотвори на позначення явищ COVID-19 у рамках епідеміологічного дискурсу, 

спираючись на домінантність медичних термінів у комунікації цього 

типу [1, с. 5]. Науковець Г. Мальдональдо зараховує мовну репрезентацію 

коронавірусних реалій до політичного дискурсу, керуючись тим фактом, що 

основний пласт повідомлень становлять усні промови політичних 

діячів [24, с. 16]. Науковиці Т. В. Весна та Т. В. Телецька розглядають лексичні 

інновації пов’язані з пандемією COVID-19 у контексті медіа-дискурсу, оскільки 

певні терміни, що мали обмежене фахове використання, опинилися у фокусі 

міжнародної суспільної свідомості та заполонили інформаційні 

майданчики [2, с. 85]. 

Обґрунтовуючи необхідність виділення нами дискурсу COVID-19 як такого, 

що є особливим продуктом використання мови, необхідно зауважити про такі 

причини доцільності нашого підходу до представлення цього дискурсу в 

загальному спектрі дискурсів: 1) стрімке збільшення текстів коронавірусної 

тематики на фоні чинної пандемічної напруги; 2) «неологічний бум», що виник 

у результаті нових соціальних правил та тенденцій сучасного суспільства; 

3) поява нових концептів (CORONAVIRUS, LOCKDOWN, SELF-ISOLATION 

тощо) [9, c. 149]; 4) збільшення досліджень щодо впливу нових реалій на різні 

сфери життєдіяльності індивідів. 

Логічно сформувавшись унаслідок вищеподаних причин, англомовний 

дискурс COVID-19 є не лише засобом систематизації полігалузевих знань про 

коронавірус, а й становить значний інтерес у лінгвістичному та зрештою 

перекладацькому аспектах. У науковій дискусії до особливостей англомовних 

текстів коронавірусної тематики здебільшого зараховують залучення 

невербальних засобів (графічні та відеоелементи), високий рівень сугестії, 

насиченість текстів лінгвістичними інноваціями (неологізмами) [1, c. 6], 

репрезентація яких у мові перекладу може становити певні труднощі.  
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На наше переконання, така специфіка англомовного коронавірусного 

інформаційного простору пояснюється прагматичними вимогами 

комунікативної ситуації. Так, до повідомлення інтегруються мовні засоби з 

високим рівнем впливу на реципієнта через важливість подолання пандемічної 

напруги, що є однією з основоположних інтенцій адресантів в рамках дискурсу 

COVID-19. Тобто головною метою адресантів повідомлень коронавірусної 

тематики можемо вважати ефективну «інформаційну та психологічну 

вакцинацію» населення, забезпечення усвідомлення громадянами (адресатами) 

серйозності ситуації, що склалася, глобальної значущості дотримання правил 

карантину тощо.  

Отже, англомовний дискурс COVID-19 варто розглядати як новий продукт 

комунікативно-когнітивної діяльності індивідів, що утворився  на фоні пандемії 

коронавірусу (2019–триває дотепер), головним чином об’єднавши фонди знань 

про коронавірус у сфері епідеміології, політики та економіки тощо. До ключових 

ознак цього дискурсу варто зараховувати високий рівень сугестії та інтеграцію 

візуальної складової до окремих типів повідомлення з прагматичною метою 

атракції уваги індивідів до серйозності феномена. Оскільки явище коронавірусу 

є відносно новим для сучасної спільноти, англомовний дискурс COVID-19 

вирізняється сатурацією неологізмами. Зважаючи на вищевикладене, постає 

необхідність аналізу відповідних перекладацьких прийомів для адекватної 

мовної репрезентації неогенних елементів англомовного дискурсу COVID-19. 

 

1.2 Неологізми в ракурсі лінгвістичних та перекладознавчих студій 

 

Поповнення лексики є історично неминучим процесом, інтегральним для 

відповідності мови потребам суспільства у спілкуванні та фіксації результатів 

пізнання дійсності [18, c. 1]. Дискурсивне розгортання неможливе без нових 

комунікативних подій, що зрештою логічно генерують лінгвістичні інновати на 

позначення нових реалій життя. Як ніколи новими стали трансформації в 

життєдіяльності індивідів на фоні пандемії коронавірусу, що вимагала 

дотримання нових для сучасного покоління правил, дрейфу пріоритетів тощо.  
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В ендозоні лінгвістики новизна, незвичність та екстеріоризація раніше 

небачених актуальних тенденцій є інтегральними конфігураціями особливого 

пласту лексики, що вирізняється перманентною змінністю свого наповнення на 

фоні поступу подій у різних сферах життєдіяльності суспільства – неологізмів. 

Поняття «неологізм» (від грец. νέος – молодий, новий і λογισμός – 

судження, вислів) імплікує як нові одиниці словникової статті, лексеми та 

фраземи, що з’являються в мові як наслідок різних трансформацій у житті 

суспільства, так і нові значення уже наявних слів [37, c. 197]. Зарубіжний 

дослідник феномена неологізації мови М. Джансен зауважує про психологічний 

контекст цього явища, який зумовлює розгляд неологізмів як слів, що 

сприймаються мовною спільнотою як нові [21, c. 2]. Такий підхід з одного боку 

є виправданим, оскільки нове поняття чи його значення перш ніж 

лексикалізуватися в мові проходить серію стадій акцептуалізації. Проте не варто 

відкидати той факт, що відчуття лінгвістичної новизни індивідами є доволі 

абстрактним, а тому зважати на дефініційні рамки пари 

«неологізм :: оказіоналізм», диференціальні ознаки якої подано в таблиці 1.1.  

Таблиця 1.1 

Диференціальні ознаки неологізмів та оказіоналізмів (за О. І. Дзюбіною)  

Критерій Неологізми Оказіоналізми 

Рівень мовної норми нормативність відносна аномальність 

Факультативність високий ступінь 

номінативності 

високий ступінь 

експресивності 

Приналежність соціальна індивідуальна 

Основна функція обслуговування мовного 

колективу 

створення емоційного 

навантаження 

Прагматична новизна змінна перманентна 

Фіксація у словниках фіксуються з часом  функціонують у 

маргінальній сфері 

 

Джерело: [5, с. 81–82]. 

У зв’язку з такою поліаспектністю трактування поняття неологізмів 

принагідно розглянемо питання їхньої класифікації. Вітчизняна науковиця 

О. І. Дзюбіна пропонує розрізняти такі групи неологізмів за видом мовної 
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одиниці: 1) неолексеми, що репрезентувалися внаслідок процесів запозичення 

або словоскладання; 2) неофраземи, які позначають нові стійкі сполучення слів; 

3) неосемеми, тобто нові значення раніше наявних слів [6, с. 31]. Зважаючи на 

такий підхід до класифікації неологізмів, можна стверджувати, що неологічна 

природа мовних одиниць може обумовлюватися низкою лінгвістичних та 

екстралінгвістичних факторів.  

У контексті нашого дослідження до основних причин формування 

неоковідокону, тобто виникнення неологізмів коронавірусної тематики 

пропонуємо зараховувати: 1) значний вплив пандемії на економіку, політику, 

туризм, соціалізацію, побутове життя тощо, що зрештою увінчався появою так 

званої «коронакультури», що вимагала від індивідів оперування новими 

поняттями; 2) лінгвістичні прогалини на позначення нових концептів; 

3) «медикалізація» та «політизація» мови, унаслідок чого медичні та політичні 

терміни зазнали розширення значення та свого узусу.  

Зважаючи на свою лінгвістичну специфіку, неологізми досить пізно 

фіксуються або взагалі не фіксуються у словниках, що зрештою зумовлює низку 

труднощів щодо їхнього відтворення в мові перекладу. Дослідники 

Е. О. Четвертак та Я. М. Юрченко зауважують, що складність перекладу 

неологізмів здебільшого пояснюється не лише необхідністю з’ясування значення 

інноваційної одиниці, а й урахуванням контекстуальної зумовленості її 

вживання у певних випадках [17, с. 56]. Тобто для адекватної передачі 

неологізмів у мові перекладу, перекладачу/-чці доводиться вирішувати низку 

завдань ще на доперекладацькому етапі, що пов’язані із з’ясуванням значення 

неологізму, яке закріпилося в перцепції носіїв мови оригіналу та визначенням 

нового відтінку значення інноваційної одиниці, зважаючи на контекст.  

Водночас у цьому аспекті є фактори, які, на наше переконання, 

полегшують процес перекладу англійського неоковідокону на українську мову. 

Оскільки цей пласт неологізмів позначає не державно специфічні соціокультурні 

та політично-економічні феномени, а глобальні проблеми пандемії та заходи, що 

з нею пов’язані, можемо припустити, що більшість цих інноваційних одиниць не 
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є лакунарними. Зрештою, принаймні наявність відповідного концепту в мові 

перекладу є фасилітатором дешифрування семантики неологізму. Залучення 

фонових знань та комунікативно релевантної інформації може посприяти його 

коректному декодуванню. Проте у питанні перекладу неологізмів варто зважати 

не лише на контекст, але і на структуру інноваційної одиниці. Тому 

інтегральним, на наше переконання, є розгляд основних шляхів утворення 

неологізмів, що дозволить спрогнозувати потенційні труднощі перекладу цього 

мовного пласту та випрацювати відповідні перекладацькі тактики.  

У науковій дискусії наводиться низка продуктивних патернів творення 

неологізмів в англійській мові. Так, до основних способів генерування цих 

інноваційних одиниць зараховують запозичення, конверсію, основоскладання, 

семантичні інновації та афіксацію [26, с. 327; 27, c. 54]. Крім того, значна плеяда 

науковців розглядає продуктивність екстраграматичних способів генерування 

неологізмів. Зокрема зарубіжні дослідниці А. Зріґуе та Е. Маттіело стверджують 

про важливу роль мовного явища телескопії для творення неологізмів за 

посередництва різних комбінацій неоусічень (апокопів (відсікання кінцевої 

частини слова), аферезів (відсікання початкової частини слова), синкопів 

(вилучення центральної частини слова)) [31, c. 4; 25, c. 115].  

Такий спектр шляхів формування неологізмів в англійській мові зумовлює 

множинність підходів до способів їхнього перекладу. У сучасній науці більшість 

дослідників та дослідниць виокремлюють такі основні способи перекладу 

неологізмів, як: транскодування, дескриптивний переклад, калькування, 

модуляція (смисловий розвиток) [14, с. 213; 15, с. 19–22], кожен з яких має свої 

переваги та лімітації.  

Відсутність прямого лексичного відповідника в мові перекладу для 

інноваційної лінгвістичної одиниці зумовлює потенціал прийому транслітерації 

(передача графічної форми) та транскрибування (репрезентація звукової 

форми) [8, с. 158]. Проте значні відмінності у фонетичних системах української 

та англійської мов, немилозвучність та нетиповість певних лексичних одиниць, 

утворених за посередництва транслітерації або транскрибування, зумовлюють 
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потенціал інших видів транскодування – адаптивного (пристосування форми 

вихідного неологізму до фонетичної чи граматичної структури мови перекладу) 

та змішаного (комбінація транслітерації та транскрибування).  

Проте не можна відкидати ймовірність, що реципієнт перекладу може не 

зрозуміти значення неологізму, репрезентованого шляхом транскодування. У 

цьому разі зарубіжна науковиця А. Аваґян пропонує експлікувати неологізм за 

посередництва дескриптивного перекладу або додавання певних елементів [20]. 

У визначенні необхідності залучення цих прийомів до перекладу неоковідокону, 

на наше переконання, варто керуватися такими факторами: 1) чи закріпився 

певний відповідник у перцепції цільової аудиторії саме в такій транскодованій 

формі; 2) чи не є неологізм, відтворений за допомогою прийому транскодування 

у мові перекладу какофонічним (немилозвучним); 3) якими фоновими знаннями 

володіють потенційні реципієнти перекладу. 

Досліджуючи питання перекладу неологізмів, науковиця В. О. Старух 

поряд з поширеністю дескриптивного перекладу зауважує про потенціал 

модуляції під час перекладу новотворів [12, с. 196]. Ця лексико-семантична 

трансформація, що полягає в заміні слова чи словосполучення мови оригіналу 

одиницею мови перекладу, значення якої можна вивести логічним шляхом, 

дозволяє уникнути алогізму певних неоструктур.  

Аналізуючи відмінності калькування та трансформацій вищого порядку, 

дослідник Л. М. Черноватий та дослідниця І. П. Липко припускають, що 

калькування, яке полягає в збереженні структури лінгвістичних одиниць є 

головною стратегією перекладу на початковому рівні, адже ґрунтується на 

орієнтації на поверхневу структуру повідомлення [16, с. 166–167]. Варто 

зауважити, що попри стислість та простоту скалькованого неологізму, а також 

його однозначну співвіднесеність з вихідним словом, необхідно зважати на 

обмежену доцільність використання цього прийому в перекладі неоковідокону. 

Ґрунтуючись на екстралінгвістичній специфіці дискурсу COVID-19, ми 

припускаємо, що виправданість застосування прийому калькування може 

залежати від: 1) смислового балансу скалькованих компонентів неолексеми чи 
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неофраземи; 2) мовних тенденцій цільової аудиторії в оперуванні тим чи іншим 

відповідником; 3) неможливості відтворення неоковідизмів за посередництва 

інших стратегій тощо.  

Отже, до основних потенційних аспектів, що ускладнюють процес 

перекладу неоковідизмів пропонуємо зараховувати такі фактори, як: 

дефініційний дисонанс, що виявляється у труднощі осмислення значення нового 

поняття, нетиповість певних лексикалізаційних процесів для мови перекладу, 

структурні розбіжності, дивергенція мовних тенденцій тощо. Для вирішення цих 

аспектів можна послуговуватися широким арсеналом перекладацьких 

трансформацій, до основних з яких зараховують транскодування, дескриптивний 

переклад, модуляцію тощо. Потенціал тієї чи іншої стратегії перекладу може 

залежати від типу неологізму та його структури, що зумовлює доцільність 

детермінування перекладацької структури неоковідокону з розрізненням 

структурно-семантичної специфіки неолексем та неофразем.  
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РОЗДІЛ 2 

НЕОКОВІДИЗМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПЕРЕКЛАДУ 

 

2.1 Неолексеми англомовного дискурсу COVID-19 у фокусі перекладу 

на українську мову 

 

У мові рефлектується перцепція індивідами актуальної дійсності, а поява в 

мові неологізмів є індикатором трансформацій у їхньому світосприйнятті. 

Причинами неологізації можуть бути інтралінгвальні стимули: апеляція до 

генералізації, мовної економії, тенденція до диференціації тощо [11, с. 131]. 

Іншими інтегральними контрибуторами семантичних дрейфів та поповнення 

лексичного складу неологізмами є екстралінгвальні чинники. До них можна 

зарахувати нові тенденції в життєдіяльності індивідів, зміни суспільних 

пріоритетів та здобутки в певних галузях знань. Як наслідок, спостерігається 

сатурація мови неолексемами – лексичними одиницями, що позначають нові 

поняття, та неосемемами, що репрезентуються після переосмислення наявних 

раніше лексичних одиниць.  

Пандемія коронавірусу, що стала одним із основних драматично нових 

елементів поступу подій 2019–2021 рр., внесла свої корективи до 

життєдіяльності індивідів, вимагаючи акліматизації до нових форматів роботи, 

правил соціалізації та перегляду векторів політично-економічної діяльності 

держав. Поширення коронавірусу не тільки докорінно трансформувало світову 

спільноту, а й спричинило появу зокрема в англійській мові понад 1000 нових 

слів та висловів на позначення явищ з хронік пандемії [1, c. 5]. Глобальність 

цього явища зумовлює принципову важливість пошуку та аналізу шляхів 

перекладу неоковідизмів, що слугує атрибутом «інформаційного та 

психологічного вакцинування» україномовної спільноти та заразом інтегрує 

релевантні знання до дискусії в царині теорії та практики перекладу.  

Прагматика деяких неоковідизмів тяжіє до кодування ефекту здивування, 

неочікуваності вербалізації певного концепту задля елімінації психологічної 

напруги [28, с. 14]. У рамках пропонованого дослідження серед неолексем 
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англомовного дискурсу COVID-19 нами було зафіксовано значний пласт 

неоковідизмів, утворених за посередництва телескопії, тобто у процесі 

амальгамування (з’єднання) фрагментів основ або фузії (власне злиття) 

елементів, що може пояснюватися іманентною впливовістю цих лексичних 

одиниць, зважаючи на їхню відносно нестандартну структуру.  

Зокрема за результатами проведеного нами аналізу неоковідокону можемо 

стверджувати про продуктивність таких телескопічних моделей: 1) злиття 

початкового фрагмента (акопи) одного слова та повноцінного іншого;  2) злиття 

акопи одного слова з фінальним фрагментом (аферезою) іншого; 3) поєднання 

повноцінного першого слова з аферезою іншого.   

У поданих нижче прикладах фіксуємо утворений за першою моделлю 

неоковідизм covexit (Covid + exit), що апелює до аналогії телескопізмів Brexit 

(British + exit) та Megxit (Megan + exit): (1) англ. More and more experts discuss the 

strategy for covexit [55]; (2) англ. Treatment-based strategies can now be designed to 

“covexit” the crisis [51]. 

Зважаючи на наявність лінгвістичного референсу (англ. Brexit – 

укр. Брекзит), виправданим можемо вважати застосування прийому 

транскрибування в україномовному перекладі неоіменника сovexit: 

(1) укр. Дедалі більше фахівців обговорюють стратегію ковекзиту.  

Крім того, на наше переконання, іншим ефективним прийомом є 

дескриптивний переклад, що, хоча й позбавлений стислості в порівнянні з 

транскодуванням, дозволяє експлікувати нове поняття без умови реферування 

індивідів до глибинних фонових знань. Для адекватного відтворення неолексеми 

українською мовою за посередництва дескриптивного перекладу звернімося до 

її дефініції, наданої в Macmillan Dictionary: “Сovexit is the process of gradually 

removing the restrictions on public life imposed by governments in response to the 

Coronavirus crisis” [34]. Зважаючи на специфіку дефініції, можемо вивести 

український відповідник поступове послаблення карантинних обмежень, що є 

альтернативним варіантом перекладу неолексеми covexit.    
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У випадку з перекладом вищенаведеного неоковідизму, вираженого 

дієсловом, на наше переконання, адаптивне транскодування, що могло б 

елімінувати розбіжності граматичних структур української та англійської мов, 

не дозволить прецизійно імплікувати значення неолексеми, зважаючи на такі 

фактори: 1) можливий транскодований відповідник ковекзикувати є відносно 

какофонічним, тобто не відповідає фонетичним тенденціям української мови; 

2) транскодований відповідник викликає семантичний дисонанс, оскільки 

лексема екзикувати є досить штучною; 3) потенційні реципієнти перекладу 

мають володіти поглибленими фоновими знаннями для дешифрування 

транскодованого поняття.  

Детермінуючи вплив частини мови телескопізма на потенціал тих чи інших 

перекладацьких прийомів, зауважимо, що у випадку з відтворенням неоіменника 

covexit фіксуємо паритет транскодування та дескриптивного перекладу, а в разі 

перекладу аналогічного дієслова, на наше переконання, варто зважати на 

вищенаведені фактори. У заданому контексті превалює доцільність 

дескриптивного перекладу: (2) укр. У сучасних умовах можуть бути 

застосовані медичні стратегії, щоб поступово подолати кризу, викликану 

коронавірусом. 

Потенціал транслітерації екстеріоризується в перекладі наведеного нижче 

фрагмента дискурсу COVID-19 з утвореним за третьою моделлю 

неотелескопізмом maskne (mask + acne), який імплікує наслідки носіння маски: 

(3) англ. She herself has gotten maskne from her three layers of masks [59]; (3) укр. У 

неї в самої з’явилося маскне віл носіння трьох шарів масок. 

До адаптивного транскодування вдаємося під час перекладу неоковідизму 

lockstalgia (lockdown + nostalgia, модель 2), що позначає почуття ностальгії за 

періодом ізоляції в умовах пандемії COVID-19: (4) англ. How to avoid 

“lockstalgia“ as pandemic restrictions end [57]; (4) укр. Як уникнути виникнення 

«локстальгії», коли пандемічні обмеження перестануть діяти. 

На наше переконання, принципова необхідність залучення дескриптивного 

перекладу не постає у зв’язку з відносною відомістю для індивідів значення 
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принаймні одного компонента неотелескопізма, схожим фонемним складом 

неоковідизму та форманта, який несе основне смислове навантаження, що 

зрештою сприяє дешифруванню значення новоутвореної лексичної одиниці. 

Крім того, вищенаведені неологізми належать до соціально-побутової 

концептосфери коронавірусу, тобто позначають феномени, які постали в 

повсякденному житті індивідів унаслідок коронавірусу, що зрештою зумовлює 

їхню іманентну зрозумілість на відміну від понять, наприклад, політично-

економічної концептосфери.   

За телескопічним принципом утворено неологізми twindemic (twin + 

pandemic, модель 3) на позначення масового спалаху грипу одночасно з 

пандемією коронавірусу та infodemic (information + pandemic, модель 2), що 

імплікує вибух інформації, пов’язаної з пандемією: (5) англ. Public health experts 

warned that a twindemic could be on the horizon as we head into flu season [62]; 

(6) англ. The Coronavirus pandemic has been accompanied by infodemic [50].  

Необхідність дескриптивного перекладу неологізмів у вищенаведених 

дискурсивних фрагментах нівелюються контекстуально-прагматичними 

чинниками. Натомість вважаємо виправданим залучення адаптивного 

транскодування, що дозволить уникнути семантичного перевантаження 

висловлювання у прикладі (5) та реалізувати прагматичну зумовленість 

інтеграції неолексеми (закодованої референції до схожості з лексемою пандемія 

для мовного впливу на реципієнта) у заданому контексті фрагмента (6): 

(5) укр. Фахівці в галузі громадського здоров’я застерегли, що з початком 

сезонних спалахів грипу виникне проблема твіндемії; (6) укр. Пандемія 

коронавірусу стала супроводжуватися інфодемією. 

Ураховуючи важливість подолання пандемії коронавірусу, дискурс 

COVID-19 вирізняється іманентною впливовістю, що становить одну з основних 

проблем перекладу. Дослідник І. Гонта вважає, що інформаційна насиченість, 

здатність до імплікування складних понять та сугестивність є основоположними 

конфігураціями метафорично переосмислених лінгвістичних одиниць [4, с. 114]. 

З позицій перекладу розвиток конотативного компонента в значенні неологізму 
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сприяє атракції уваги потенційних реципієнтів, увиразнює висловлювання та 

заразом сприяє коректному засвоєнню інформації. На основі цих міркувань, 

альтернативним варіантом перекладу неолексеми twindemic, згаданої в поданому 

вище дискурсивному фрагменті, пропонуємо вважати відповідник епідемія в 

квадраті, що заснований на трансформації модуляції із розширеною роллю 

конотативного компонента в її значенні. 

Незважаючи на те, що лінгвокреатив є радше другорядною ознакою 

неологізмів, аніж інтегральною (у порівнянні з оказіоналізмами), за 

результатами нашого дослідження, крізь призму неоковідокону можна 

зафіксувати множину виявів лудичної (мовноігрової) функції мови. Прийом 

мовної гри, основою якого є мовні одиниці з ідентичним чи подібним фонемним 

складом – каламбур [7, с. 85] як засіб неологізації мови деякою мірою 

екстеріоризується в поданих нижче дискурсивних фрагментах з неолексемою 

quaranteam (quarantine + team, модель 1), де стилістичний ефект створюється на 

основі фонемної підміни останнього складу лексеми quarantine: (7) англ. Those 

risks are further compounded if one person of your quaranteam leaves the house more 

often, such as for work or social gatherings [52]; (8) англ. How to “quaranteam” with 

coworkers and transform your ecosystem [63]. 

Науковиця К. Андреяк обґрунтовує складність перекладу каламбуру як 

результат вияву аломорфних рис мови оригіналу та перекладу [19, c. 4], оскільки 

для збереження такого закодованого стилістичного прийому необхідно зважати 

не лише на значення лексем, а й на їхню форму. У своїй розвідці дослідниця 

детермінує чотири сценарії перекладу лудично маркованих лексем: 

1) каламбур → каламбур, що полягає у відтворенні лудично маркованої лексеми 

за посередництва омонімії, полісемії чи омографії; 2) каламбур → 

псевдокаламбур: залучення стилістичного потенціалу інших засобів (повтору, 

рими, алітерації, іронії тощо); 3) каламбур → лудично немаркована лексема, що 

зумовлює втрату оригінального стилістичного ефекту; 4) каламбур → нульовий 

каламбур: вилучення лудично маркованої одиниці, [19, c. 8], що вважається 

радикальним варіантом перекладу.  
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Кореляція між пресупозицією адресанта повідомлення та загальним 

фондом знань реципієнтів є важливим аспектом для успішної комунікації. Така 

передумова є інтегральною, але не достатньою для успішності комунікації, що 

містить факти каламбуру, який вимагає від лінгвістичної компетенції 

реципієнтів єдність знань про звукову оболонку і значення словесного знака. У 

заданому контексті дискурсивного фрагмента (7) доцільним, на наше 

переконання, є імплементація перекладу за третім сценарієм, оскільки різна 

звукова форма лексем мови оригіналу та перекладу унеможливлює створення 

каламбуру або псевдокаламбуру. З окреслених міркувань вдаємося до 

трансформації модуляції: (7) укр. Ці ризики зростають, якщо один із членів 

твого соціального осередку ізоляції починає частіше виходити з дому, 

наприклад, щоб вирішити робочі питання або відвідати громадські заходи.  

Конверсія не є продуктивним способом творення нових слів в українській 

мові, зважаючи на її синтетизм. З позицій перекладу виведення адекватного 

українського відповідника для англійського дієслова, що було утворено цим 

шляхом, неможливе без морфологічних формантів. Так, у нижченаведеному 

перекладі дискурсивного фрагмента (8) залучено потенціал префіксально-

суфіксального способу творення неологізмів у рамках другого сценарію 

перекладу лудично маркованих лексем: (8) укр. Як «перекарантинити» зі 

своїми колегами та трансформувати свою екосистему. 

За результатами нашого дослідження іншим ефективним способом 

утворення англомовних неоковідизмів є афіксація. У  мові перекладу неолексему 

covidism, засновану на цьому шляху неологізації мови, репрезентуємо за 

посередництва змішаного транскодування та додавання з метою коректного 

відтворення змісту неотерміна: (9) англ. The grain of truth in covidism is that 

COVID-19 is sometimes a deadly disease, about whose transmission we know 

little [46]; (9) укр. Істинним в ідеології ковідизму є те, що COVID-19, про 

поширення якого ми мало знаємо, інколи приводить до летальних наслідків.  

Доцільність залучення прийому додавання екстеріоризується в перекладі 

нижченаведеного дискурсивного фрагмента, де у виборі семантично важливої 
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лексичної одиниці послуговуємося контекстом: (10) англ. Everyone born after 

Jan 1, 2020 will forever be known as Coronials not Millenials due to the covid-19 

virus [66]; (10) укр. У зв’язку з пандемією COVID-19 усі люди, які народилися 

після 1 січня 2020 року, назавжди запам’ятаються як представники покоління 

короніалів, а не міленіалів. 

Зважаючи на специфіку неологізмів, у дискурсивних фрагментах за їхньої 

участі іноді можна зафіксувати одночасну інтеграцію дефініції неотерміна, що з 

позицій перекладу відіграє допоміжну роль, нівелюючи необхідність залучення 

дескриптивного перекладу або додавання семантично важливого елемента. Так, 

у наведеному нижче прикладі оперуємо виключно прийомом адаптивного 

транскодування для перекладу тієї ж самої неолексеми сoronials, що і в 

попередньому фрагменті, проте з переосмисленою семантикою: 

(11) англ. Coronials: Nurses who graduated during the COVID-19 pandemic. Will 

they be better nurses? [54]; (11) укр. Короніали: медсестри, що пройшли 

випробування пандемією COVID-19. Чи підвищиться їхній професіоналізм? 

На переконання дослідника О. А. Стишова, чільне місце в процесах 

неологізації належить словоскладанню, що репрезентує реалізацію в мові 

важливої тенденції до мовної економії [13, с. 156]. Фактичний матеріал у рамках 

нашого дослідження засвідчив, що композити-неологізми англомовного 

дискурсу COVID-19 здебільшого спираються на іменну синтагму (N + N), де 

першим елементом є лексеми covid або corona (напр.: сovidivorce, covidiot, 

сovidfake, coronavision, coronababies), та можуть мати метафоричну семантику:  

(12) англ. The Coronacoaster is real for many of us [40]; (13) англ. Riding the 

coronacoaster: how to handle isolation, boredom and more [47]. 

Для верифікації значення неокомпозита звернімося до його дефініції, 

запропонованої у Collins Dictionary: “Coronacoaster is the severe mood swings 

experienced during the coronavirus” [33]. Тобто, можемо стверджувати про 

референцію до лексеми rollercoaster (укр. американські гірки), семантика якої за 

рахунок підміни ініціальної частини докорінно не трансформується, імплікуючи 
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за функціональною аналогією нестабільний емоційний стан у нових умовах 

пандемії.  

У науковій дискусії нерідко зауважується, що в перекладі мовних одиниць 

із закодованими референціями до внутрішньомовних та зовнішньомовних 

ендозон інтегральним є збереження конгруентної прагматичної 

інформації [23, с. 48]. Порівнюючи контекстуально-прагматичні вимоги 

вищенаведених речень, необхідно зауважити, що у випадку дискурсивного 

фрагмента (12) можемо говорити про паритет дескриптивного перекладу (без 

залучення метафори) та інтеграції метафоричного образу, а образність 

заголовку (13) як засіб атракції уваги реципієнтів зумовлює принципову 

важливість репрезентації метафори в мові перекладу: (12) укр. Коливання 

настрою в умовах пандемії є реальною проблемою для багатьох із нас; 

(13) укр. Як кататися на емоційних гойдалках в умовах локдауну: особливості 

перебування на ізоляції, подолання нудьги та інше. 

У перекладі метафоричного образу, інтегрованого до дискурсивного 

фрагмента (13), керуємося концептуальною теорією метафори, за якою у фокусі 

перекладача/-чки повинні бути не лінгвістичні перетворення, а їхня 

співвіднесеність із семантичними і прагматичними характеристиками мовних 

одиниць [36, c. 2]. Такий підхід зумовив підбір функціонального аналога 

емоційні гойдалки в умовах локдауну як вияв апеляції до концептуальної картини 

україномовних реципієнтів, оскільки американські гірки як вид розваг не є 

ключовим елементом їхньої культури. 

Отже, пандемія коронавірусу спричинила появу значного пласту 

неолексем, що репрезентують нові мовні тенденції та поняття – неоковідизмів, 

оперування якими стало інтегральним для функціонування мовного колективу в 

новій нормальності. Продуктивними моделями творення лексем неоковідокону, 

на наше спостереження, є телескопія, афіксація та словоскладання, що 

зумовлюють множину підходів до їхнього перекладу. За результатами нашого 

дослідження чільне місце належить прийомам транскодування, дескриптивному 

перекладу, додаванню та модуляції. Як екстеріоризація потягу до зняття 
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психологічної напруги серед неоковідокону спостерігається низка виявів 

лінгвокреативу, що в мові перекладу може відтворюватися за різними 

сценаріями. Деякі лексичні одиниці неоковідокону засновані на принципах 

метафоричності, тому перед перекладачами постає необхідність встановлення 

глибинних концептуальних структур. 

 

2.2 Особливості перекладу неофраземних формацій коронавірусної 

тематики 

 

Не менш стрімкими темпами у відповідь на появу нових реалій життя 

поряд з неолексемами з’являються інноваційні сполучення слів з ідіоматичною 

семантикою – неофраземи [6, c. 32]. Посідаючи особливе місце серед неогенних 

мовних процесів, неофраземи з їхньою комунікативно-прагматичною 

поліаспектністю становлять значний інтерес у ракурсі перекладознавчих студій.  

У період пандемії постає нагальна потреба не лише в об’єктному 

номінуванні, але й у лінгвістичних засобах побічно-похідного характеру, 

заснованих на асоціативному мисленні [29, c. 2]. На наше переконання, така 

тенденція може бути пов’язана з тим, що вибір на користь лінгвістичних 

одиниць, заснованих на механізмах семантичного збагачення, дозволяє 

підвищити сугестивність (впливовість) комунікації, сприяє дешифруванню 

індивідами відносно складних понять та корелює з потягом до зняття 

психологічної напруги в суспільстві. 

Так, у нижченаведених дискурсивних фрагментах фіксуємо неофразему to 

flatten the curve на позначення стратегії сповільнення поширення 

коронавірусу [32], неогенність якої заснована на переосмисленні наявного 

раніше значення медичної метафори: (14) англ. We knew that flattening the curve 

wasn’t sufficient for us [56]; (15) англ. But rather than flattening the curve, Fox is 

behind the curve [60]. 

У рамках англомовного дискурсу COVID-19, що в сучасному глобальному 

контексті може розглядатися як вияв соціальної реклами, комунікантам 

(сугесторам) необхідно тригерувати увагу реципієнтів (сугерендів) до нових 
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конститутивних патернів поведінки, ураховувати їхні інтереси, потреби та фонди 

знань. Ці умови ефективно регламентуються паралінгвістичними засобами. Так, 

фразема to flatten the curve нерозривно пов’язана з візуальним образом, що 

спрощує її дешифрування. Зважаючи на пов’язаний з нею візуальний 

контент (див. додаток А), доцільним, на наше переконання є збереження 

закодованої референції до графіка з прийомом додаванням у прикладі (14) та 

трансформацією контекстуальної заміни для передачі фраземи to be behind the 

curve у фрагменті (15) для коректнішого усвідомлення інформації потенційними 

реципієнтами: (14) укр. Ми знали, що для нас недостатньо вирівняти криву 

поширення коронавірусу; (15) укр. Замість того, щоб вирівняти криву 

випадків COVID-19, Фокс відстає від епідеміологічного графіка. 

Потенціалом дескриптивного перекладу керуємося в україномовній 

репрезентації неофраземи to raise the line на позначення підвищення 

спроможності медичної системи обслуговувати велику кількість пацієнтів у 

період поширення коронавірусу [32], реферуючи до осей епідеміологічного 

графіка (див. додаток А): (16) англ. Raising the line requires an extraordinarily 

rapid mobilization of resources [39]; (16) укр. Для того, щоб підвищити показник 

потенціалу медичної системи, необхідно неймовірно швидко мобілізувати 

ресурси.  

Пандемія коронавірусу зумовила потребу в пошуку індивідами 

інноваційних форм дозвілля та переосмислення нової реальності. Ця тенденція 

логічно екстеріоризувалася у виокремленні значного пласту неофразем на 

позначення нових шляхів соціалізації та оновленій категоризації різних сфер 

життєдіяльності індивідів: (17) англ. Zoom meetings even became our new 

normal [44]; (18) англ. Ideally a meeting invite should be sent out to all participants 

in advance with details on when, how / where to join the virtual happy hour [67]; 

(19) англ. Can non-essential businesses bring in a small number of employees in order 

to remotely fulfill online orders? [45]; (20) англ. The University remains under the 

President’s directives to limit non-essential travel [58]. 
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Вітчизняні дослідниці О. В. Ткачик та О. О. Великодська зауважують, що 

калькування, тобто відтворення значення і структури нового англійського слова 

чи словосполучення засобами української мови, у діапазоні мовних операцій 

розташовується між переносом нового слова і перекладом [14, c. 212]. 

Незважаючи на такий статус калькування, цей прийом в окремих випадках 

дозволяє досягти вичерпності трактування. Так, потенціал калькування 

екстеріоризується в перекладі неофразеосемеми a new normal: (17) укр. Зустрічі 

на платформі Zoom навіть стали нашою новою нормальністю.  

Проблеми лексикографічної практики відходять на другорядний план у 

перекладі неофраземи virtual happy hour, останні два компоненти якої становлять 

стійке словосполучення на позначення раніше наявного неформального заходу з 

пропозицією алкогольних напоїв та легких закусок, а ад’єктив virtual лише 

конкретизує його формат в умовах нової нормальності. Тому процес перекладу 

зводиться до аналізу семантики структурних компонентів неофраземи та 

стратегічного пошуку словникових відповідників: (18) укр. Найкраще надіслати 

запрошення на зустріч всім учасникам заздалегідь із зазначенням дати та 

платформи для долучення до віртуальної коктейльної вечірки. 

Пандемія коронавірусу спричинила розмежування видів життєдіяльності 

та феноменів на допустимі та недопустимі. Такий підхід не міг не 

репрезентуватися в потребі залучення потенціалу евфемізмів, що редагують 

мову задля нейтралізації негативного ефекту висловлювання та його 

меліорації [3, с. 198]. Так, у нижченаведеному перекладі неофразеосемем non-

essential businesses та non-essential travel ми уникаємо різко негативних оцінок за 

посередництва дескриптивного перекладу: (19) укр. Чи можуть сектори 

бізнесу, що забезпечують другорядні потреби громадян, залучати невелику 

групу працівників для дистанційного обслуговування онлайн-замовлень?; 

(20) укр. Наш університет дотримується постанов Президента щодо 

обмеження поїздок другорядної необхідності.  

Серед неоковідокону англійської мови нами було зафіксовано поодинокі 

вияви інтрарозрядної синонімії, тобто наявність синонімічних рядів неофразем. 
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Так, у нижченаведених дискурсивних фрагментах державний заклик залишатися 

вдома омовлюється в таких неофраземних варіаціях, що не є абсолютними 

синонімами через специфічний соціолінгвістичний аспект їхнього 

функціонування (дивергентні мовні тенденції різних адміністративних одиниць 

держави): (21) англ. A growing number of states are issuing stay-at-home orders to 

help slow the spread of COVID-19 [64]. (22) англ. Alabama Gov. Kay Ivey today said 

she is extending the current Safer at Home order [65]; (23) англ. The shelter-at-home 

order follows new data of local transmission of COVID-19 [61].  

У науковій дискусії спостерігаються такі основні тенденції в питанні 

перекладу багатокомпонентних неотермінів: покомпонентний переклад та 

переклад фраземи без її розкладання на окремі частини [30, с. 180]. 

Орієнтуючись на актуальну суспільну ситуацію, вважаємо, що релевантним 

україномовним відповідником до неофразем the stay-at-home order, the Safer at 

Home order, the shelter-at-home order можна вважати державні карантинні 

обмеження, що заснований на фузії та аналізі значень фразем. Оскільки в 

заданому контексті йдеться про чітко окреслений наказ, що екстеріоризується за 

допомогою артиклю the або написання з великої літери, інтеграція ад’єктива 

державний для підкреслення статусу неофеномена є прагматично виправданою.  

Інший вияв інтрарозрядної синонімії неофразем у рамках дискурсу 

COVID-19 стосується позначення відкритості кордонів певної держави для 

перетину громадянами іншої країни в період локдауну, що імплікується 

нижченаведеними неофраземами: (24) англ. There was a lot of optimism about 

“travel bubbles” [53]; (25) англ. The move...would include setting up a corona 

corridor among Greece, Cyprus and Israel [41]; (26) англ. The digital application will 

be made available to passengers travelling via the New York–Rome quarantine-free 

corridor [42]. 

Порівнюючи цей синонімічним ряд з наведеним вище, необхідно 

зауважити, що дискурсивні фрагменти з туристичної віхи дискурсу COVID-19 

вирізняються неоднорідністю конотативного значення неофразем, що зумовлює 

диференціацію підходів до їхнього перекладу. Так, в україномовному перекладі 
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неофразему travel bubble репрезентуємо відповідником альянс вільних 

подорожей, що заснований на трансформації модуляції, екстеріоризуючи 

закодовану інтенцію до підкреслення спільності зусиль, об’єднання в умовах 

пандемії. Неофраземи quarantine-free corridor та corona corridor у свою чергу 

позбавлені експресивності, виконуючи головним чином номінативну функцію. 

У перекладі відтворюємо їх відповідником безпечний коридор, генералізуючи 

їхні значення. 

На наше спостереження, інтеррозрядна синонімія, тобто корелятивність 

значень неофраземи зі значенням відповідної неолексеми, трапляється рідше ніж 

інтрарозрядна, що може бути пов’язане з неможливістю передати складне 

поняття однією лексемою. Водночас можемо стверджувати, що екстеріоризація 

прагматики підкреслення спільності зусиль, непрямого заклику до об’єднання в 

умовах пандемії, а також механізмів метафоризації та зрештою експресивність 

інноватів є інтегральними ознаками англомовного дискурсу COVID-19. Так, ці 

тенденції простежуються і в неофраземах social bubble та pandemic pod, що є 

синонімами до наведеної раніше неолексеми quaranteam: (27) англ. Social 

bubbles are research-proven to help slow the spread of COVID-19 [49]; 

(28) англ. A pandemic pod is worthy of consideration for those who still want to have 

social interaction [43]. 

Для збереження окресленого прагматичного значення послуговуємося 

трансформацією модуляції. Так, пропонуємо поповнити україномовний 

синонімічний ряд до поняття утворення команди індивідів для запобігання 

захворюваності неофраземами альянс ізоляції (для social bubble, утвореною за 

аналогією до перекладацького відповідника для неофраземи travel bubble) та 

пандемічна рукавичка (для pandemic pod, заснована на заміні метафоричного 

образу).   

Нами також було зафіксовано тенденцію до групування основоположних 

правил соціалізації та життєдіяльності в умовах локдауну на основі їхніх 

ініціальних літер. Такий підхід має прагматичне значення для англомовного 

дискурсу COVID-19, оскільки сприяє кращому запам’ятовуванню реципієнтами 
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життєво важливих повідомлень. До прикладу, розглянемо нижченаведені 

буквені неофразеосемеми: (29) англ. The Florida Department of Health has put out 

a public service announcement asking residents to remember the “Three Cs” [48]; 

(30) англ. We urge residents to stay vigilant in adherence of the three Ws [38]. 

Зважаючи на розшифрування поданих неофразеосемем на інформаційній 

графіці щодо запобігання коронавірусу (див. додаток Б та В), в україномовному 

перекладі релевантним є заміна ініціальної літери, що узагальнює ці правила: 

(29) укр. Відділ охорони здоров’я штату Флорида оприлюднив соціальну 

рекламу, що закликає громадян уникати Трьох Б (будівлі з малою площею та 

поганою вентиляцією, багатолюдні місця, близький контакт); (30) укр. Ми 

закликаємо мешканців бути пильними у дотриманні Трьох М (маска, миття рук, 

метраж ≈ 2 м). 

Отже, специфіка фраземних неоковідизмів англійської мови в 

перекладацькому аспекті зумовлена полівекторністю способів їхнього 

утворення, до яких зараховуємо виникнення стійких словосполучень на основі 

вільних; розвиток нового значення в поширених раніше мовних одиниць; поява 

нових словосполучень на позначення нових реалій суспільства тощо. Крім того, 

деякі неофраземи дискурсу COVID-19 засновані на механізмах семантичного 

збагачення, що зумовлюють їхню референцію до візуальних компонентів, 

висуваючи додаткові вимоги перекладацької ситуації. У перекладі фраземних 

неоковідизмів вирішальне значення відіграють процеси евфемізації, модуляції, 

експлікації, що дозволяють компенсувати розбіжності в лінгвістичних 

тенденціях англійської та української мовних систем. Факторами, що 

полегшують процес перекладу неофразем, є часткова наявність дефініцій їхніх 

окремих компонентів, візуальні елементи за їхньої участі (графіки, інформаційні 

плакати), нелакунарність концептів, що вони позначають тощо.  
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ВИСНОВКИ 

 

Неоковідокон англійської мови, що утворився у відповідь на поступ подій 

нового феномена пандемії коронавірусу, характеризується поліаспектністю 

залученого мовного інструментарію, багатогранністю прагматичних 

компонентів та механізмів семантичного збагачення. Отримані результати 

дозволяють стверджувати, що мовна свідомість в драматичних умовах прагне 

нівелювати негативність відтінків повідомлень шляхом інтеграції до 

словникового складу лексем та фразем з позитивно експресивними 

інтегрованими механізмами, зважаючи на нестандартність їхньої структури, 

метафоричність висловлювання, референцію до паралінгвістичних засобів. 

Англомовний дискурс COVID-19 – це продукт комунікативно-когнітивної 

діяльності індивідів, що утворився  на фоні пандемії коронавірусу, починаючи з 

2019 року та продовжуючи розгортатись дотепер. До його тематичних 

особливостей пропонуємо зараховувати релевантну комунікацію двох видів: 

галузеву – у царині епідеміології, економіки та політики, та соціально-побутову, 

що стосується організації життєдіяльності індивідів в умовах локдауну. Крім 

того, до ключових ознак цього дискурсу варто зараховувати високий рівень 

сугестії, інтеграцію візуальної складової, екстеріоризацію заклику до об’єднання 

зусиль для подолання пандемії та неогенність.  

Поліаспектність неологізмів зумовлена їхнім типологічним розмаїттям, 

залежністю від екстралінгвістичних факторів, мінливістю конотації новизни та 

множиною продуктивних моделей їхнього творення. За результатами нашого 

дослідження, у ситуації англійського неоковідокону найбільш продуктивними 

моделями творення є телескопія, словоскладання, афіксація, семантична 

інновація, інтеграція нового елемента в раніше наявну фразему тощо.  

Дотепер вияв лінгвокреативу вважався прерогативою радше 

оказіоналізмів, аніж неологізмів. Проте зафіксовані нами випадки лудично 

маркованих неологізмів серед англомовного неоковідокону дозволяють 

стверджувати, що в актуальних контекстах мовна свідомість тяжіє не лише до 

об’єктної номінації, але й до зняття психологічної та інформаційної напруги за 
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посередництва нестандартного мовного інструментарію, спрямованого на 

екстеріоризацію сугестивності висловлювання, атракцію уваги реципієнтів, 

кодування складного через зрозуміле та вичерпне тощо. Крім того, неоковідокон 

англійської мови вирізняється тенденціями до інтра- та рідше інтеррозрядної 

синонімії, екстеріоризацією прагматики підкреслення спільності зусиль, 

спробами пояснити важливе через креативне та узагальнене.  

У перекладі неолексем, що екстеріоризують вищеокреслену тенденцію до 

лінгвокреативу, позначаючи нові феномени суспільства в умовах пандемії, 

чільне місце належить прийомам транскодування, дескриптивного перекладу, 

додавання та модуляції. У перекладі неофразем, що імплікують переосмислення 

категоризації явищ на фоні коронавірусу та відіграють вирішальну роль для 

атракції уваги реципієнтів, нами зафіксовано тенденцію до процесів евфемізації 

та експлікації, які можливі за посередництва модуляції та дескриптивного 

перекладу.  

До основних аспектів, що ускладнюють процес перекладу неоковідизмів, 

пропонуємо зараховувати конотацію новизни неологізмів, що зумовлюють 

проблеми лексикографічної практики, множину продуктивних моделей їхнього 

утворення, а отже їхню структурну неоднорідність, інтегровані механізми 

метафоризації та лудичності тощо. До чинників, що фасилітують процес 

перекладу неоковідизмів, на наше переконання, належить нелакунарність 

концептів, що позначають неоковідизми, наявність візуальної опори та подекуди 

опис нового поняття безпосередньо в дискурсивному фрагменті. 

Перспективою подальших досліджень є інтерпретація нових фрагментів 

англомовного дискурсу COVID-19 на предмет тенденцій неологізації та шляхів 

їхнього відтворення в мові перекладу. Перспективним також вважаємо 

ідентифікацію та аналіз шляхів досягнення комунікативної ефективності 

інформаційної графіки як форми соціальної реклами, а також сугестивних виявів 

на її лоні, що належать до сфери наукових інтересів авторки поданої роботи.    
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК А 

 

 Рисунок А.1 

 

Епідеміологічний графік на позначення стратегії вирівнювання кривої 

захворюваності на COVID-19 

 

 

 
Джерело: [32]. 
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ДОДАТОК Б 

 

Рисунок Б.1 

Вияв дискурсивної тенденції репрезентації складного через просте та 

креативне (групування основоположних правил соціалізації та 

життєдіяльності в умовах локдауну на основі їхніх ініціальних літер) 

 

Джерело: [48]. 
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ДОДАТОК В 

 

Рисунок В.1 

Вияв дискурсивної тенденції репрезентації складного через просте та 

креативне (групування основоположних правил перебування в соціальних 

просторах в умовах локдауну на основі їхніх ініціальних літер) 

 

 

 

Джерело: [38]. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Пандемія коронавірусу внесла свої корективи до неологічного пласту 

англійської мови, спричинивши важливість акцентування нових питань у 

перекладознавчій науковій дискусії. Об’єктом пропонованого дослідження є 

англомовні неолексеми та неофраземи, які вживаються в рамках відповідного 

дискурсу COVID-19 (неоковідизми); предметом – складнощі перекладу 

англомовного неоковідокону на українську мову та шляхи їхнього вирішення. 

Актуальність теми роботи пояснюється динамічними темпами розвитку уваги 

до впливу поширення коронавірусної інфекції зокрема на лінгвістичні процеси, 

а зрештою до досліджень шляхів перекладу цього пласту, що може посприяти 

покращенню національної свідомості індивідів в умовах нової нормальності. 

Мета роботи полягає у визначенні позиції та специфіки новоствореного 

англомовного дискурсу COVID-19 у дискурсивній системі, а також у 

детермінуванні неоковідокону з позицій перекладу на основі пошуку та аналізу 

шляхів репрезентації англомовних неоковідизмів в українській мові. Досягнення 

поставленої мети передбачає визначення сутності англомовного дискурсу 

COVID-19; аналіз лінгвістичної специфіки неологізмів, а також підходів до 

їхнього перекладу; ідентифікацію лінгвальних тенденцій неоковідизмів; 

визначення шляхів їхньої репрезентації у мові перекладу, а також основних 

чинників, що ускладнюють або полегшують цей процес. Для вирішення 

поставлених завдань було використано низку методів, як-от: дедуктивний, 

індуктивний, компаративний, перекладацький аналіз, елементи контекстуально-

інтерпретаційного методу, критичний дискурс-аналіз, структурний аналіз тощо. 

У пропонованому дослідженні аналізуються конкретні факти інтеграції 

неоковідизмів до повідомлень щодо феномена пандемії та виявляється специфіка 

їхнього перекладу на українську мову. Зокрема детерміновано передумови 

виокремлення англомовного дискурсу COVID-19, продуктивні моделі утворення 

англомовних неолексем та неофразем коронавірусної тематики, дискурсивні 

вияви лудичності, інтра- та інтеррозрядної синонімії тощо. Крім того, 

аналізується потенціал транскодування, модуляції, евфемізації, експлікації тощо 
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у процесі їхнього перекладу, акцентується роль лексикографічних практик, 

референцій до візуальних складових, інтегрованих механізмів семантичного 

збагачення.   

Ключові слова: дискурс СOVID-19, переклад, неолексема, неофразема, 

неоковідизм, пандемія коронавірусу.  

 


