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SUMMARY

The  aim  of  the  research  is  to  study  author  lexical  new growths  in  the 

literature of the 21st century based on Ukrainian and English languages.

The question of the individual author's neologisms is considered as one of 

the urgent issues of modern linguistics study. Lexical innovation literary text is an 

important  aesthetic  component  of  the  author's  world  view.  Individual  author 

creation of words is a source of enrichment literary language.

The novelty in occasionals is unpredictability accompanied, manifested in 

the  absence  of  structural  markers,  which  partially  automate  the  process  of 

interpretation of occasional importance. Unpredictability of occasionalisms takes 

place due to the asymmetry, which shows a discrepancy between expression plan 

and  content  plan,  psychological  character  image  formed  in  the  mind  of  the 

receptor, the individual nature of the association.



ВСТУП

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. активізувалися лінгвістичні студії 

з  неології  та  оказіоналістики,  унаслідок  чого  до  наукового  обігу  введено 

велику кількість фактичного матеріалу – узуальних неологізмів,  створення 

яких  зумовлено  передусім  потребою  позначення  нових  реалій,  понять,  та 

оказіональних  лексичних  новотворів,  що  з'являються  в  різних 

комунікативних ситуаціях для мовного самовираження творчої особистості. 

Одним  із  різновидів  оказіональних  лексичних  новотворів  є  авторські 

лексичні  новотвори  (далі  –  АЛН),  які  щодо  системи  мови  є  власне 

оказіональними утвореннями, а стосовно реалізації та функцій у поетичному 

тексті – авторськими. Отже, з погляду джерела виникнення, такі номінативні 

одиниці  народжуються  в  конкретному  ідіостилі,  через  що  їх  і  вважають 

власне авторськими.

Актуальність дипломної  роботи визначається сучасною тенденцією 

української  літературної  мови  до  її  «неологізації»,  що  зумовлює  потребу 

фіксації авторських лексичних новотворів для подальшого їхнього вивчення.

АЛН  активно  функціонують  у  мові  художніх  творів,  зокрема 

поетичних, і експлікують словотвірні потенції української та англійської мов, 

перспективні  шляхи  оновлення  й  поповнення  поетичного  лексикону  і 

словникового  складу  мови  загалом.  Нагромадження  теоретичного  й 

практичного матеріалу в царині неологічних студій на матеріалі української 

та англійської мов закономірно зумовило потребу системного дослідження 

специфіки  АЛН  як  репрезентанта  багатоаспектного  й  складного  явища  – 

індивідуально-авторської номінації.

У сучасний період в мовознавчій науці значно посилився інтерес до 

вивчення  закономірностей  і  специфіки  індивідуально-авторської 

мовотворчості,  передусім  словотворчості.  Мовотворчість  витлумачують  як 

креативну  психолінгвальну  діяльність  особистості  –  носія  мови  і 



представника певного соціуму, - спрямовану на об'єктивне або / і суб'єктивне 

відбиття фрагментів пізнаваної дійсності в естетизованих мовних знаках, що 

є  складниками  індивідуальної  мовно-поетичної  картини  світу,  зазвичай 

національно детермінованої. Дана дипломна робота присвячена дослідженню 

явища  індивідуально-авторських  неологізмів  в  художньому  тексті.  Її 

актуальність зумовлена  неповним  висвітленням  даного  лінгвістичного 

явища у роботах відчизняних та сучасних науковців і  тим, що неологізми 

набувають  надзвичайного  поширення  у  текстах   художнього  характеру  і 

становить значні труднощі навіть для спеціалістів у галузі перекладу.  Отже, 

дана тема є надзвичайно актуальною для кола професійних перекладачів.

Основною  метою нашої  дипломної  роботи  полягає  у  дослідженні 

індивідуально  авторських  неологізмів  в  художньому  тексті: 

перекладознавчий та лексикографічний аспекти. 

Окреслена мета даної роботи передбачає розв’язання таких завдань: 

• дослідити  різницю між  неологізмами  та  оказіоналізмами та  вивчити 

феномен авторських неологізмів;

• дати загальну характеристику художніх неологізмів;

• з’ясувати способи творення  АЛН у  художньому тексті  англійської та 

української мови

• дослідити  переклад  АЛН з  різним  об’ємом  значення  в  художньому 

тексті;

• розглянути  особливості  функціонування  АЛН в  англомовному 

художньому дискурсі та їхній переклад українською мовою;

Об’єктом дослідження виступає індивідуально-авторський неологізм 

в  художній  літературі  як  лінгвістичний  феномен та  як  спосіб  поповнення 

словникового складу англійської мови.

Предметом дослідження є  структурні  та  семантичні  особливості 

індивідуально-авторських неологізмів та специфіка їх перекладу.

Матеріал для дослідження дібрано із  вісьми томів Джоан К.Ролінг 

«Гаррі Поттер», перекладених українською та англійською мовами. 



При  написанні  дипломної  роботи  були  використані  такі  методи 

дослідження,  як   узагальнення,  систематизація,  метод аналізу та  опису,  а 

також зіставний метод. 

Наукова новизна нашого дослідження полягає в тому, що вперше було 

запропоновано  комплексний  аналіз  АЛН саме  в  художній  літературі  на 

прикладі роману  Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер». 

Теоретичне значення даної дипломної роботи визначається тим, що 

здійснене  в  ній  наукове  дослідження  робить  внесок  у  вивчення  поняття 

індивідуально-автрських неологізмів та  визначає  їх місце  у  сучасній 

лінгвістиці. 

Практична цінність дослідження полягає у використанні результатів 

аналізу  англійських  та  українських  АЛН в  художніх текстах у  лекційних 

курсах з лексикології, неології та перекладу.  

 Обсяг  і  структура  робота складається  зі  вступу,  трьох  розділів, 

висновків, списку використаних джерел, резюме англійською мовою та двох 

додатків.

Перший  розділ  присвячено визначенню  місця  та  значення  АЛН в 

системі сучасного словотвору англійської мови.

У другогому розділі ми розглядаємо актуалізацію АЛН в художньому 

дискурсі та їхній переклад українською мовою.

У третьому розділі на основі теоретичного матеріалу першої та другої 

частин  досліджуються особливості  творення  та  функціонування 

індивідуально-авторських  неологізмів. сучасної  художньої  мови  та  їх 

переклад українською мовою (на матеріалі Поттеріани, яка складається з 8 

томів роману «Гаррі Поттер»  Джоан К.Ролінг.

Робота  також  включає  висновки  до  кожного  розділу  та  загальні 

висновки, у яких подано короткий аналіз досліджуваних одиниць.

Додатки налічують 500 одиниць дослідження.
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