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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

У сучасній лінгвістиці одним із найпоширеніших способів систематизації 

лексичних одиниць є польовий підхід. Різні теоретичні та методологічні 

концепції вивчення системних відношень між словами представлено в працях 

Ю. Д. Апресяна, А. В. Бондарко, Л. М. Васильєва, Г. Іпсена, Ю. М. Караулова, 

І. М. Кобозевої, Дж. Лайонза, В. В. Левицького, С. Д. Попової, Р. Х. Робінса, 

Й. А. Стерніна, Й. Тріра, Г. А. Уфімцевої, Ф. П. Філіна, Г. С. Щура та ін.  

Практичне застосування польової концепції лексичної системи тяжіє  

до безумовного антропоцентризму, адже найважливішим для людини є сама 

людина і її найближче оточення, про що свідчать аналіз та опис таких 

семантичних полів, як «оцінка» (І. Є. Буяр), «успіх» (Н. О. Герцовська), 

«обличчя» (О. О. Джуматій), «жестикуляція» (І. П. Попик), «позитивні емоції» 

(О.В. Тищенко) «інтелектуальна діяльність» (Н.А. Нижегородцева-Кириченко).   

Навчання людини, що відбувається впродовж життя (lifelong learning), стає 

перманентною ознакою сучасного суспільства, яке завдяки безпрецедентному 

накопиченню знань отримало статус «суспільства знань» (knowledge society).  

Нині засвідчуємо існування не лише навчального процесу, метою якого  

є надбання індивідом знань, умінь та навичок, але й усеосяжного навчального 

простору, що охоплює все його життя, тобто навчання відбувається щоденно.  

У перцепції суспільства нової генерації навчання – це передусім постійне здобуття  

та отримання знань, навіть найменших сегментів інформації, а головним 

джерелом і транслятором навчання стають інформаційні технології (ІТ).   

Окремі сегменти навчального простору досліджувалися як із застосуванням 

польового підходу (Л. І. Вергун, Ю. С. Дзюбенко, Н. В. Поспелова), так і з інших 

точок зору. Зокрема, лексика сфери освіти аналізувалася з лексикографічних 

позицій (Дж. Поуві, І. Уолш, В. І. Тузлукова), вивчався педагогічний дискурс 

(Е. Г. Кабаченко, Л. Камерон), досліджувалася терміносистема педагогіки  

та інших гуманітарних сфер (Р. І. Дудок, Н. І. Пасічник, Н. О. Стефанова), 

здійснювався лінгвокогнітивний (Ю. О. Трегубова, А. В. Бєляєва) та 

лінгвокультурологічний аналіз концепту ОСВІТА (Т. О. Анікіна, В. М. Розин). 

Зі зміною самої концепції «навчання» постійно зростає обсяг релевантних 

новотворів, тому особливе значення має висвітлення питань, які стосуються 

особливостей формування та функціонування новітніх одиниць на позначення 

«суспільства знань». Значної ваги набуває дослідження кількісних і якісних змін 

у структурній організації семантичного поля «навчання», процесів його 

неологізації та інноваційної репрезентації в сучасній англійській мові.   

Актуальність дисертаційної праці полягає в тому, що інноваційні  

мовні одиниці, які репрезентують навчальний простір, зокрема зміни,  

що відбуваються в навчальному середовищі на зламі ХХ-ХХІ століть, не 

знайшли висвітлення в новітніх лінгвістичних розвідках і потребують 

системного аналізу та інтерпретації на тлі новітнього соціокультурного 

контексту. Виникає необхідність комплексного дослідження особливостей 

формування та функціонування англомовних інновацій, що концентруються 

навколо нових процесів та явищ навчального простору. 
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Зв'язок дослідження з науковими програмами, темами. Роботу 

виконано в межах комплексної наукової теми факультету іноземної філології 

Запорізького національного університету «Когнітивно-комунікативні та 

лінгвокультурологічні параметри дослідження мовних одиниць» (номер 

державної реєстрації 0113U000807). 

Метою дослідження є аналіз структурно-семантичних та функціональних 

параметрів інновацій семантичного поля «навчання» в сучасній англійській мові.  

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

˗ визначити категорійно-поняттєвий апарат дослідження;  
˗ виявити специфіку неологізації та інноваційної реорганізації 

семантичного поля «навчання», детермінувати його мікрополя, лексико-

семантичні групи та підгрупи;  

˗ розглянути особливості семантики та системних відношень 

інноваційних конституентів семантичного поля «навчання» в сучасній 

англійській мові; 

˗ проаналізувати шляхи та способи творення англомовних лексичних  

і фразеологічних дериватів семантичного поля «навчання»;  

˗ з'ясувати напрями, характер, механізми й результати семантичних 

зрушень одиниць семантичного поля «навчання»;  

˗ визначити особливості функціональних змін і модифікації 

конституентів семантичного поля «навчання» в сучасній англійській мові; 

˗ встановити кореляцію між екстралінгвальними та інтралінгвальними 

чинниками формування корпусу англомовних лексичних і фразеологічних 

інновацій семантичного поля «навчання».  

Об'єктом дослідження є інноваційні одиниці англійської мови, 

безпосередньо або опосередковано пов’язані з навчальним простором. 

Предметом аналізу стали структурно-семантичні та функціональні 

параметри лексичних і фразеологічних інновацій, які репрезентують 

семантичне поле «навчання» в сучасній англійській мові.  

Матеріалом дослідження слугували 1857 лексико-фразеологічних 

конституентів семантичного поля «навчання», що з’явилися в англійській  

мові наприкінці ХХ – початку ХХІ століття. Робочу картотеку було укладено  

за матеріалами новітніх англомовних друкованих словників, електронних 

лексикографічних репозитаріїв (WordSpy, WorldWideWords Macmillan 

Dictionary, The Rice University Neologism Database, Unwords, Education 

Glossaries) та англомовної періодики кінця ХХ – початку ХХІ століття.  

Теоретико-методологічним підґрунтям дисертації обрано польовий 

підхід до структурації інноваційних одиниць словникового складу 

(О. В. Бондарко, Л. М. Васильєв, А. М. Кузнецов, Л. А. Новіков, З. Д. Попова, 

С. Г. Шафіков), семасіологію та ономасіологію (В. Г. Гак,  О. С. Кубрякова, 

О. О. Селіванова, В. М. Телія), соціолінгвістику (Р. А. Гадсон, Ю. Д. Дешерієв, 

Н. Б. Мечковська, В. Стойчик), неологію (Ю. А. Зацний, С. М. Єнікєєва, 

Р. К. Махачашвілі).  
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Положення ономасіології та семасіології  використано для з’ясування  

й опису кореляції між формою та змістом інновацій (окрім терміна  

«мовна інновація», у роботі використовується низка термінів-субститутів – 

«новотвір», «неологізм», «неономінація»). Концепції соціолінгвістики 

покладено в основу аналізу взаємозалежності внутрішньомовних і позамовних 

чинників формування англомовних інновацій семантичного поля «навчання». 

Аналіз неономінацій у соціокультурному аспекті дозволяє з'ясувати, у яких 

сегментах досліджуваного поля відбувається найбільша концентрація 

новотворів, і як словниковий склад англійської мови реагує на появу нових 

реалій у навчальному просторі. Аналіз структурно-семантичних  

і функціональних аспектів мовних інновацій семантичного поля «навчання» 

інтегрований у сучасну лінгвістичну парадигму й проводиться з точки зору 

антропоцентричної орієнтації сучасного мовознавства.  

Основні методи аналізу визначаються метою та завданнями дослідження. 

Реалізація поставленої мети потребує використання комплексу 

загальнонаукових, лінгвістичних і соціолінгвістичних методів, за допомогою 

яких розкриваються чинники, механізми, способи й засоби творення інновацій 

семантичного поля «навчання». У дисертації використано загальнонаукові 

методи дослідження – емпіричні (спостереження, опис) та теоретичні (аналіз, 

синтез, узагальнення, класифікація тощо). У межах структурно-семантичного 

підходу застосовуються такі лінгвістичні методи: тезаурусний – дав змогу 

розкрити зміст нових лексичних і фразеологічних одиниць через словникові 

дефініції; словотвірний – дозволив визначити структурні типи, шляхи, способи  

і механізми творення інновацій семантичного поля «навчання»; 

контекстуальний – використано для з’ясування семантики мовних інновацій  

у конкретному мовленнєвому оточенні; компонентний – уможливив виявлення 

складників семної структури неологізмів. У межах соціолінгвального підходу 

використано такі методи: кореляційний аналіз мовних змін і параметрів 

позамовної (екстралінгвальної) дійсності; лінгвокультурологічний аналіз 

вагомої культурної інформації, зосередженої в семантиці інноваційних мовних 

одиниць. Окрім того, у роботі було застосовано елементи етимологічного  

та кількісного аналізу залученого фактичного матеріалу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на основі 

комплексної методики аналізу вперше: 

˗ проаналізовано специфіку неологізації та структурної реорганізації 

семантичного поля «навчання» в сучасній англійській мові; 

˗ виявлено екстралінгвальні чинники, що впливають на формування 

семантичного поля «навчання» в сучасній англійській мові;  

˗ визначено шляхи, способи та механізми творення неономінацій 

семантичного поля «навчання»;  

˗ схарактеризовано особливості семантичної еволюції та функціональних 

модифікацій лексико-фразеологічних інновацій семантичного поля «навчання»; 

˗ встановлено кореляцію між інноваційними процесами в англійській 

мові та сучасним етапом розвитку навчального простору.  
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Теоретичне значення дисертаційної праці полягає в тому, що досягнуті 

результати є певним внеском у розвиток таких галузей англістики як словотвір, 

семантика і фразеологія англійської мови; доповненням до розробки положень 

соціолінгвістики та неології. Зокрема, словотвір доповнено висновками про 

способи формування нових словотворчих елементів і механізми творення 

семантичних дериватів. Виявлення й аналіз способів творення нових 

фразеотворчих моделей збагатило фразеологію англійської мови. 

Соціолінгвістику доповнює розкриття закономірностей кореляції між 

лінгвальними інноваційними процесами англійської мови та сучасним етапом 

розвитку «суспільства знань». Внеском у неологію є розкриття тенденцій 

розвитку англійської мови на лексико-семантичному рівні під впливом змін, що 

відбуваються в навчальному просторі. 

Практичне значення дисертації. Результати дослідження можуть  

бути використані в лексикографічній практиці (укладання словників, 

термінологічних глосаріїв і довідників), у викладанні нормативних курсів  

із лексикології англійської мови (семасіологія, фразеологія, словотвір), 

стилістики (стилістична диференціація новотворів); при впровадженні 

спецкурсів із неології (типологія неологізмів, шляхи збагачення словникового 

складу англійської мови), соціолінгвістики (мовні й позамовні чинники 

розвитку мови). Практичні здобутки дисертації можуть бути застосовані  

в навчально-методичній роботі (укладання навчальних і методичних посібників 

із неології, соціолінгвістики); на практичних заняттях з англійської мови.  

Апробація роботи. Основні положення і висновки дисертації виголошено 

в доповідях на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних та науково-

методичних конференціях: «Іноземна філологія у XXI столітті» (Запоріжжя 

2012 - 2014), «Мова і культура» (Київ, 2013), «Міжкультурна комунікація: мова 

– культура – особистість» (Острог, 2014), XVIII Міжнародній конференції, 

присвяченій проблемам суспільних та гуманітарних наук (Москва, 2014), 

«Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 2015), «Мова, 

література і культура: актуальні питання взаємодії» (Львів, 2015), 

«Лігвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 2015); 

щорічних підсумкових наукових конференціях професорсько-викладацького 

складу факультету іноземної філології Запорізького національного університету 

(2012-2015); засіданнях кафедри теорії та практики перекладу з англійської 

мови Запорізького національного університету (2012-2015). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження висвітлено  

у 12 публікаціях (11 – одноосібні), із них 9 наукових статей опубліковано  

у фахових виданнях України, 1 стаття надрукована за кордоном (Австрія);  

2 тези доповідей. Обсяг публікацій – 4 друковані аркуші.  

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних теоретичних джерел (374 позиції), лексикографічних джерел  

(60 позицій), електронних джерел (39 позицій), джерел ілюстративного 

матеріалу (104 англомовних видання), додатків. Загальний обсяг роботи 

становить 309 сторінок, із них обсяг основного тексту – 202 сторінки.  



5 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної праці,  

сформульовано мету й завдання, визначено об’єкт, предмет та методи 

дослідження, окреслено джерельну базу роботи, висвітлено наукову 

новизну, розкрито теоретичне значення та практичну цінність одержаних 

результатів дослідження, подано відомості про апробацію, кількість публікацій 

та структуру роботи.  

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

англомовних інновацій семантичного поля «навчання» схарактеризовано 

теоретико-методологічні засади дослідження семантичних полів та інноваційних 

одиниць, зокрема, здійснено огляд історії польових досліджень у лексиці, 

визначено та систематизовано в межах польового підходу поняття семантичного 

поля. Окремі підрозділи присвячені аналізу наявних концепцій неології  

та уточненню поняття «мовна інновація», визначено стилістичну диференціацію 

лінгвальних інновацій, а також викладено базові принципи, методи  

й методику дослідження семантичних полів та інноваційних одиниць.   

За період майже сторічного існування теорія поля пройшла еволюційний 

розвиток від концепції понятійного (семантичного) та словесного (лексичного) 

полів (Й. Трір) до її інкорпорування в семасіологічні дослідження когнітивної 

лінгвістики та лінгвокультурології (М. Ю. Лебедєва, О. С. Кубрякова, 

Г. Т. Безкоровайна). Польовий підхід має беззаперечну перевагу як 

універсальний загальний засіб аналізу мовних явищ і категорій, зокрема 

лексичного значення. Аналіз теоретичного матеріалу показав, що в сучасній 

лінгвістиці дотепер не існує однозначного тлумачення терміна «семантичне 

поле». При цьому поле розглядають як певний рівень у системі мови  

з характерними властивостями і принципами організації (Ю. М. Караулов).  

У сучасному мовознавстві семантичне поле визначається як сукупність 

мовних одиниць, які об’єднані спільним змістом і відображають поняттєву, 

предметну або функціональну подібність позначуваних явищ. Тобто превалює 

комплексний підхід до дослідження цього явища, який ми й реалізуємо  

в реферованій дисертаційній праці. Ми розглядаємо поле як семантичну 

модель, яка фіксує взаємозв’язок елементів у складі цілого, у різних аспектах. 

Так, семасіологічний аспект включає парадигматичний і синтагматичний рівні 

аналізу: слова групуються за семантичною співвіднесеністю їхніх лексичних 

значень. В ономасіологічному аспекті одиниці поля поєднуються за їхньою 

екстралінгвальною віднесеністю, тобто за співвіднесеністю понять, що стоять 

за словом. Функціональний аспект (міжрівневий) передбачає угрупування 

конституентів поля за спільністю їхніх семантичних функцій.  

Аналіз дефініцій, пропонованих ученими-лінгвістами, дав змогу 

сформулювати таке визначення семантичного поля як основного в нашій 

роботі: семантичне поле – це сукупність лексичних і фразеологічних одиниць, 

інтегрованих в одне ціле загальною семантичною ознакою (архісемою), що 

знаходяться в парадигматичних і синтагматичних відношеннях і номінують 

явища відповідно до їхніх поняттєвих, предметних або функціональних 



6 
 

властивостей. У нашому дослідженні для позначення складників або 

структурних елементів семантичного поля використовується така термінологія: 

мікрополе як складник семантичного поля або макрополя, лексико-семантична 

група як складник мікрополя, лексико-семантична підгрупа як складник 

лексико-семантичної групи.  

Семантичне поле є динамічною системою, яка розвивається  

та оновлюється під впливом екстралінгвальних чинників. Інноваційні одиниці, 

що репрезентують семантичне поле «навчання» в сучасній англійській  

мові, – це нові слова та словосполучення, які номінують і характеризують 

процеси та явища, пов’язані з навчальним простором.  

Лексико-фразеологічний депозитарій сучасної англійської мови на 

позначення процесу навчання є особливою підсистемою мови, що складається  

з найбільш уживаної освітньої термінології, а також із прошарку 

нетермінологічної загальновживаної та професійної лексики і фразеології, яка 

репрезентує весь навчальний простір. Така класифікація зобов’язує нас 

розмежувати поняття «термінологічної» та «нетермінологічної» лексики  

і фразеології. Кожному прошарку відведена своя роль, однак основу словника 

складають спеціалізовані одиниці мови, а змістовим ядром слугує спеціально 

розроблена педагогічна термінологія.  

Особливо варто наголосити на психологічних чинниках зростання  

в складі спеціалізованої лексики обсягу професіоналізмів і сленгу або 

buzzwords (J. Davis). У навчальному середовищі ці емоційно забарвлені мовні 

одиниці, що не претендують на точність і однозначність та демонструють 

високий рівень образності, з’являються в мовленні тих, хто навчає та 

навчається для нейтралізації напруження, роздратування, агресії в процесі 

навчання та отримання знань, тому що «навчання впродовж життя» (life-long 

learning) стає основним складником досягнення успіху в усіх сферах 

людського існування. 

До нетермінологічної лексики віднесено розмовні лексичні та 

фразеологічні одиниці, які мають у структурі інтегральну сему «навчання».  

Ці одиниці надто поширені, проте не втратили новизну і тому належать  

до інноваційного фонду сучасної англійської мови. Однак, враховуючи те,  

що елементи нового термінологічного та нетермінологічного лексико-

фразеологічного депозитарію вільно циркулюють з однієї страти в іншу у всіх 

ланках навчального простору, на сьогодні будь-які спроби чітко розмежувати 

основні стилістичні прошарки досліджуваної лексики видаються не зовсім 

доцільними та не є завданням нашої дисертації.  

У дисертації розглянуто семний склад номінативних одиниць,  

що репрезентують семантичне поле «навчання» в сучасній англійській мові.  

За допомогою компонентного аналізу було проаналізовано семну структуру 

конституентів досліджуваного семантичного поля, які характеризуються 

наявністю спільних найменших компонентів значень (сем) і є пов’язані спільним 

значенням. Головним критерієм утворення семантичного поля постульовано 

наявність спільної семантичної ознаки (архісеми), яка об’єднує всі одиниці поля. 
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Отже, компонентний аналіз дозволяє представити ці зв’язки у вигляді 

«сплетіння» семантичних ознак, які складають семну структуру кожного 

конституента поля.  

При аналізі екстралінгвальних чинників формування мовного матеріалу 

було використано метод соціофункціонального аналізу. Такий метод 

передбачає вивчення змін у позамовній дійсності, які виступають активними 

центрами генерації нового навчального середовища – суспільства знань 

(knowledge society). Використовуючи соціофункціональний аналіз, визначаємо, 

які соціокультурні категорії навчального простору репрезентовано інноваціями 

семантичного поля «навчання» в англійській мові.  

У другому розділі «Інноваційна репрезентація семантичного поля 

«навчання» в сучасній англійській мові» схарактеризовано специфіку 

вербальної актуалізації двох ключових екстралінгвальних макрочинників,  

що спричинюють формування інноваційних одиниць семантичного поля 

«навчання»: впровадження інформаційних технологій (ІТ) та градуальна 

транспозиція сучасного суспільства до суспільства знань (knowledge society).  

З урахуванням цих екстралінгвальних чинників і результатів семного аналізу 

внутрішньої структури конституентів семантичного поля «навчання» виявлено 

закономірності його структурної організації, а саме: встановлено ієрархію  

3 мікрополів, 8 лексико-семантичних груп та 21 підгрупи; схарактеризовано 

системну організацію конституентів у межах поля, що ґрунтується  

на парадигматичних і синтагматичних відношеннях мовних одиниць.  

Сучасний етап розвитку суспільства, його поступовий перехід  

до knowledge society (тобто суспільства, де найвагомішою ціннісною 

домінантою є знання) свідчить про те, що саме поняття «навчання»,  

яке включає розумову та пізнавальну діяльність людини, а також накопичений 

нею досвід, стало головним і перманентним шляхом отримання знань.  

Ця суспільно значима тенденція підпорядкувала всі сфери життєдіяльності 

сучасної людини. Наприклад, на рівні родинних стосунків, що є першим  

етапом отримання знань і вмінь, виникають інновації на позначення новітніх 

концепцій виховання, спрямованих на максимізацію досягнень дитини  

в процесі особистісного становлення та навчання (redshirting, hyperparenting, 

hurried child).  

Здобуття освіти як один із етапів навчального процесу, що триває 

впродовж життя, також підпорядковане потребам суспільства. Сучасний 

розвиток освіти відзначається домінуванням критичного мислення (creative 

thinking), спрямованого на розвиток пізнавально-ціннісної орієнтації 

особистості (cognitive development, cognitively-guided instruction). Важливою 

проблемою нового напряму в освіті стає проблема створення суспільно 

прийнятної системи цінностей для молоді (values clarification). Концепції 

глобальної освіти (global education) та програми, що враховують соціально-

культурне розмаїття населення (equity education), надають змогу молоді 

інкорпоруватися до нової генерації робочої сили (global workforce або human 

capital/human resource) та отримати відповідні навички й уміння (generic skills, 
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hard skills, soft skills, media literacy, computer literacy, environmental literacy, 

functional literacy, cultural literacy, workplace literacy). Інноваційні тенденції  

в освіті вимагають нових номінацій для учасників навчального процесу  

(IiP (Investors in People), critical friends).  

Антропоцентризм сучасної освітньої парадигми висувається на перший 

план. Головним об’єктом навчального процесу стає учень, його особистість  

і потреби (learner-centered education, learner-controlled instruction, student-

focused learning, individualized education, differentiated instruction, customized 

instruction). Демократизація та лібералізація навчального процесу приводить  

до формування нових, навіть дещо радикальних концепцій навчання,  

які пропагують відмову від традиційних навчальних методів (edupunk,  

punk learning). Однією з іманентних ознак сучасного навчального простору стає 

симбіоз освіти з іншими сферами буття людини (edutourism (education+tourism), 

edutainment (education+entertainment)).   

На сучасному етапі інформатизації суспільства взагалі, і навчального 

простору зокрема, актуального значення набуває вивчення й освоєння 

глобальних комунікаційних мереж та Інтернет-технологій. Важливу роль  

у розвитку безперервного навчання відіграє комп’ютеризація навчального 

процесу (computer-based instruction, computer-assisted learning), використання 

засобів теле- та відеокомунікації (webinar, telecourse, vlook, e-reader, artilect, 

podcaster). Новітні інформаційні технології в навчальному процесі, як одному  

з елементів загального навчального простору, спрямовані на індивідуальну 

навчальну діяльність тих, хто навчається (PLE >personal learning environment,  

VLE > Virtual Learning Environment). 

В умовах інформаційно-технологічної революції з’являються нові 

тенденції в навчальному процесі, що спричинює появу нових форм  

і методів навчання. Нині провідну позицію у сфері формальної та 

напівформальної освіти посідає дистанційне навчання (distance education, 

distance learning, e-learning, eLearning, electronic learning, online learning, virtual 

learning, Internet-based learning, Internet-based training, web-based learning, 

webeduсation, cybereducation, global university, global campus). Поширеним 

явищем сучасності стають короткотермінові безкоштовні дистанційні он-лайн 

курси навчання – MOOCs (massive open online course). В останні роки з’явилася 

навіть генерація курсів, створених за аналогією до MOOCs: cMOOCs – «курси 

MOOCs, які передбачають високий ступінь співпраці між слухачами»  

та xMOOCs – «курси з повною автоматизацією навчального процесу  

та з мінімальним спілкуванням із викладачем». 

Соціолінгвальні параметри такі, як місце, час, мета та результат навчання 

стали головними формальними ознаками виокремлення 3 мікрополів, 

8 лексико-семантичних груп та 21 лексико-семантичної підгрупи. У межах поля 

кожна лексико-семантична група розпадається на менші лексичні угрупування  

за переферійними або видовими ознаками, які актуалізуються у відповідних 

інтегральних або спільних семах, що здатні поєднати конституенти в межах 

визначених мікрополів.  

http://www.wordspy.com/index.php?word=edupunk
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На лінгвальному рівні мікрополе «формальна освіта» (formal  

education) об’єднує конституенти за інтегральними ознаками: 

«обов’язковість» (EFA > Education for All), «відповідність державним 

стандартам» (competency-based learning), «досягнення певних державних 

освітніх рівнів» (GPA > grade-point average)), «тривалість у часі» (continuous 

improvement). У мікрополі «напівформальна освіта/навчання» (semi-formal 

education/learning)» конституенти поєднуються за інтегральними  

ознаками «короткотерміновість» (nanodegree), «вузькоспеціалізованість» 

(PLC > professional learning community), «сертифікація» (CPE > Certificate  

of Proficiency in English), «факультативність» (running start). До мікрополя 

«інформальне навчання» (informal learning) входять конституенти  

з інтегральними семами «самостійність» (SOLE > self-organised learning 

environment), «повсякчасність» (lifecaching, mindcasting, binge-reading).   

За кількістю конституентів найбільшим є мікрополе «формальна освіта» 

(60% від загальної кількості проаналізованих одиниць). Це мікрополе включає 

інноваційні одиниці, які номінують процеси, явища та предмети, пов’язані  

з проходженням етапів здобуття формальної освіти, засвідченої отриманням 

відповідного диплома. Найбільшу кількість конституентів демонструють 

лексико-семантичні групи «зміст навчального процесу» (25 %) та «учасник 

навчального процесу» (17 %).  

Мікрополе «інформальне навчання» поєднує одиниці, що позначають 

процес повсякденного навчання, яке не є організованим і структурованим  

(з точки зору мети, часу і забезпечення) та пов’язане з роботою, сім’єю або 

відпочинком. Це мікрополе представлене значною кількістю конституентів 

(29 %), які номінують різні поняття та явища навчального простору, а саме: 

індивідуальну пізнавальну діяльність, що супроводжує повсякденне життя  

й реалізується за рахунок активності індивідів; спілкування, читання, відвідування 

установ культури; пізнання світу під час подорожі тощо. Отже, до цього 

мікрополя можуть бути віднесені всі неономінації, які мають інтегральну ознаку 

«здобуття найменшого сегменту інформації», тобто необхідних знань, умінь та 

навичок, що згодом трансформуються в життєвий досвід.  

Мікрополе «напівформальна освіта/навчання» об’єднує неономінації,  

що репрезентують процес, явища й предмети, пов’язані з отриманням 

вузькоспеціалізованих знань, умінь та навичок. Елементи «напівформальної 

освіти/навчання» можуть бути інтегровані до «формальної освіти» в разі 

додаткової сертифікації по закінченню вузькоспеціалізованих курсів. 

Мікрополе «напівформальна освіта/навчання» є найменшим за кількістю 

конституентів (11 % від загальної вибірки), тобто у 2,5 рази менше ніж 

мікрополе «інформальне навчання» та в 5 разів менше ніж мікрополе 

«формальна освіта». Значна кількість неономінацій цього мікрополя може 

належати одночасно до мікрополя «формальна освіта», насамперед це 

інноваційні одиниці, що позначають поняття дистанційної освіти/навчання.  

Лексико-семантичні групи та підгрупи семантичного поля «навчання», 

виокремлені в межах мікрополів «формальна освіта», «напівформальна 
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освіта/навчання», «інформальне навчання», дають досить повну, але 

невичерпну характеристику структури досліджуваного поля. Розмитість  

і неможливість точно детермінувати поняття «навчання» в сучасних умовах 

людської екзистенції, зокрема на побутовому рівні, унеможливлює точну 

фіксацію всіх новітніх одиниць за мікрополями, лексико-семантичними 

групами та лексико-семантичними підгрупами. Окремі інноваційні одиниці 

можуть належати одночасно до двох або навіть трьох мікрополів та мати  

як мінімум дві інтегральні ознаки, зафіксовані на перетині різних мікрополів. 

Такі інноваційні одиниці є дифузними конституентами і розташовуються  

в дифузній зоні.  

Лексико-фразеологічний фонд семантичного поля «навчання» як система 

мовних знаків характеризується різними відношеннями між цими знаками: 

парадигматичними (синонімія, антонімія, полісемія) та синтагматичними 

(сполучуваність на рівні словосполучення). У межах нашого дослідження 

синтагматичні відношення розуміються як лінійні зв’язки слова, його 

сполучуваність, контекст. Між семантикою слова та його сполучуваністю існує 

тісний зв’язок. Значення слова зумовлюється його сполучуваністю, розширення 

чи зміна якої  зумовлює певні семантичні зміни.  

Найбільшу синтагматичну сполучуваність демонструють ядерні лексеми 

learning (87 словосполучень) та education (55 словосполучень), що зумовлено 

їхньою семантичною місткістю, менший рівень комбінаторики властивий 

лексемам instruction (19 словосполучень) та training (15 словосполучень).  

У складі неофразем лексеми instruction, education, teaching та learning стають 

майже повними синонімами, (competency-based learning = competency-based 

education = competency-based instruction).  

Найбільший синонімічний ряд утворюють номінації дистанційного 

навчання: distance education, distance learning, e-learning (eLearning, electronic 

learning), online learning (on-line learning), virtual learning, Internet-based learning, 

Internet-based training, web-based learning, webeduсation, cybereducation, global 

university, global campus. Опозиція соціальної (побутової, суспільної) та 

академічної (освітньої, навчальної) сфер детермінують появу антонімічних пар 

відповідних неономінацій: academic language – social language; hands-on learning 

– minds-on learning. 

У третьому розділі «Формування та функціонування англомовних 

інновацій семантичного поля «навчання» розглянуто основні способи  

і механізми творення англомовних інноваційних конституентів семантичного 

поля «навчання». Структурно-семантичний аналіз уможливив встановлення 

основних способів формування інновацій досліджуваного семантичного  

поля – лексичну та фразеологічну деривацію. До способів лексичної деривації 

(49,2 % інновацій) відносимо афіксацію, словоскладання, скорочення, 

телескопію.  

За кількісними показниками найпродуктивнішим способом 

словотворення інноваційних конституентів семантичного поля «навчання»  

є афіксація (52,8 %). Джерелами афіксації для інноваційних одиниць 
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розгляданого поля є традиційні афікси, комбінувальні форми класичного 

(греко-латинського) походження та нові словотворчі засоби. Афіксальні 

неологізми формуються на базі тезаурусу морфем, що становить  

66 словотворчих елементів, з них: комбінувальних форм – 13, традиційних 

суфіксів –  26, префіксів – 11, нових словотворчих засобів –  16.  

Провідна роль у формуванні інновацій семантичного поля «навчання» 

належить характерним для англійської мови словотвірним моделям  

з використанням традиційних у системі англійської мови афіксів (39 %),  

а саме: субстантивних (-ation, -er, -ie, -ism, -ity, -ness), дієслівних (-ate, -fy, -ize)  

та ад'єктивних (-able,-ian, -ish, -ic) суфіксів і префіксів (re-, anti-, inter-,  

mis-, non-). Найпродуктивнішим у творенні англомовних інновацій семантичного 

поля «навчання» є суфікс девербальних абстрактних іменників -ing (45 лексем),  

із загальним значенням дії, процесу (clearing, coaching). Іноді він поєднується  

в похідному слові з префіксами (detracking, reskilling, unplugging), 

комбінувальними формами (bioneering, neuro-imaging, hyperparenting, 

microteaching, monotasking, teleschooling), телескопізмами (exergaming).  

Більшість утворень із суфіксом -ing входить до словосполук (allergy bullying,  

block scheduling, collaborative planning).  

У процесах лексичної деривації активну участь беруть нові словотворчі 

засоби (34 %), поява яких тісно корелює з екстралінгвальними чинниками, а саме: 

віртуалізацією навчального процесу (web-, info-, cyber-, techno-), зміною освітньої 

та наукової парадигм (edu-, info-, -ware, -babble, -intensive, -speak, -nomics), 

всеосяжністю навчального простору, його дотичністю до інших сфер людського 

буття (bio-, neuro-, -robics, -holic, -cise, -friendly, -head). До нових словотворчих 

засобів належать також афіксалізовані лексеми (web-, -head, -intensive, -based, 

-babble), псевдоморфеми (edu-, -nomics, info-) та абревіатури (e-, m-,g-).  

Постійне зростання кількості неологізмів, утворених за ініціальним 

усіченням лексеми electronic (е-), зумовило формування лексико-семантичної 

парадигми найменувань, пов’язаних з «віртуалізацією» навчання, наприклад:  

e-assessment, e-book, e-course, e-cubator, e-education, e-learner, e-mentoring, e-paper, 

e-Science, e-tutor, e-tutoring. Дія механізму аналогії призвела до утворення 

інновацій за зразком e-learning, наприклад: m-learning (mobile+learning),  

d-learning (distance learning), p-learning (personalized learning), g-learning  

(game-based learning). Причиною формування нових фрагментарних елементів  

є рекурентність та адаптація інноваційних одиниць, утворених способами 

словоскладання та телескопії, дія механізму аналогії й зростання ролі 

індивідуальної вербальної креативності в актах словотворення. Особливістю 

творення інноваційної лексики за рахунок комбінувальних форм (-logy, -mania, 

-phobia (-phobe, -phobic), super-, nano-, para-) (27 %) є їхня здатність зберігати 

семантику етимонів.  

Аналіз мовних інновацій семантичного поля «навчання» дозволив 

виокремити два головні структурні типи скорочень (34,6 %): ініціальну 

абревіацію (55 %) та телескопію (45 %), які мають відносно однакову кількість 

у загалі проаналізованих одиниць. Ініціальна абревіація представлена власне 
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абревіатурами, тобто скороченнями ініціально-літерного типу (PTA > Parent 

Teacher Association), та акронімами, тобто одиницями ініціально-звукового 

типу (ABLE >activity-based e-Learning). Процес абревіації значно поширюється 

в усному мовленні, про що свідчить зростання кількості омоакронімів (25%), 

наприклад: ELF > English as lingua franca, GATE >gifted and talented education; 

NUT > National Union of Teachers, що збігаються за звучанням із наявними 

одиницями словника (elf –  ельф, gate –  ворота, nut –  горіх).  

Серед особливостей ініціальних абревіатур семантичного поля «навчання» 

слід також відзначити творення абревіатур шляхом згортання цілих 

висловлювань (NEET > Not in Employment, Education or Training, wombat > waste 

of money, brains, and time), включення до складу аревіатур цифрових символів 

(E2B > education-to-business, E2C > education-to-consumer, E2L > English  

as a Second Language) та розвиток полісемії деяких абревіатур (BYOD > 1) bring 

your own device , 2) bring your own disaster/danger/damage).  

Найбільше абревіатур (69 %) та акронімів (31 %) зафіксовано в таких 

лексико-семантичних підгрупах: система оцінювання (AfL > Assessment for 

Learning); тести (ACT > College Admissions Tests ); сертифікати та дипломи (CIM > 

Certificates of Initial Mastery); назви інституцій і організацій (ASCD > Association 

for Supervision and Curriculum Development); навчальні плани (BIP > Behavioral 

Intervention Plan); навчальні курси (AVID > Advancement Via Individual 

Determination), зокрема курси з вивчення англійської мови (ESOL (English for 

speakers of other languages); керівники та персонал навчальних закладів: HoD 

(Head of Department), HoS (Head of School). Входженню абревіатур у систему  

мови в статусі слів сприяють такі характеристики, як номінативна здатність, 

можливість семантичного розвитку, участь у синтагматичних та парадигматичних 

відношеннях (з утворенням омонімічних і синонімічних рядів), участь  

у подальших дериваційних процесах. 

Телескопія була й залишається одним із основним способів лексичної 

деривації. Нові телескопізми досліджуваного лексичного прошарку утворюються 

за моделями як з частковим злиттям компонентів 1) ab + cd → abd (29,5 %) – 
learnatorium (learn + auditorium), mathlete (math + athlete); 2) ab + cd → a(b/c)d 

(17,5 %) – charticle (chart + article), collaboratory (collaborative + laboratory); 

3) ab + cd → aсd (16 %) – ethnomathematics (ethnic + mathematics), так і з повним 

злиттям компонентів 4) ab + cd → ad (28 %) – artilect (artificial + intellect), 

5) ab + cd → ac (4 %) – hazmat (hazardous + materials). Зафіксовані поодинокі 

випадки вживання багатокомпонентних телескопійних моделей, як наприклад, 

ab+cd+fg → acdfg – eduguesstimate (educated + guesstimate (guess + estimation). 

Одним із провідних мотивів формування телескопійних одиниць є досягнення 

ефекту несподіваності. Водночас деякі телескопізми демонструють високу 

рекурентність, і внаслідок дії механізму аналогії з’являється велика кількість 

структурно подібних зрощень, створюються передумови для перетворення частин 

телескопійних одиниць у «повноцінні» афікси. 

Словоскладання як спосіб формування лексичних дериватів 

семантичного поля «навчання» має невисокий рівень продуктивності (7,9 %) 

http://ru.urbandictionary.com/define.php?term=eduguesstimate&defid=3700778
http://ru.urbandictionary.com/define.php?term=guesstimate
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і репрезентоване такими типами: композити, утворені складанням простих 

основ (47 %) – little-brain, holdall, teacup, chalkface; складно-похідні слова  

(36 %) – all-nighter, handwaving, social-skilling, складні слова синтаксичного 

типу (11,4 %) – school-to-work, just-in-time learning, brain-on-a-stick; 

складноскорочені слова (5,6 %) – J-curve, T-shaped.  

Конверсія в системі словотворення одиниць семантичного поля 

«навчання» є непродуктивним способом творення неологізмів (4,7 %)  

і переважно розглядається в дисертації як допоміжний механізм,  

що супроводжує інші способи деривації. Значна кількість моделей  

є транспонувальними, змінюють частиномовну належність твірної основи  

(N → V: cluster, benchmark).  

У ході дослідження фразеотворчих процесів творення номінацій  

семантичного поля «навчання» оперуємо термінами «фразеологічна одиниця» 

(ФО), «фразеологізм», «неофраза», котрі вживаємо як рівнозначні, та досить 

широко тлумачимо цей термін, тобто включаємо до нової фразеології 

семантично цілісні словесні комплекси з повністю (fast tracking) або частково 

переосмисленим значенням (flipped classes, credential embellishment), а також 

стійкі словосполуки, котрі не містять переосмислених компонентів (authentic 

assessment, action research).  

До загалу досліджуваних ФО також відносимо полілексемні найменування 

нефразеологічного характеру, які через структурно-семантичну монолітність  

та їхню регулярну відтворюваність дають змогу зарахувати їх до класу  

стійких словосполучень. Основними моделями формування нових надслівних 

єдностей є: 1) N + N (25 % від загалу ФО) – floor time, day release, access course;  

2) Adj + N (25 % від загалу ФО) –  dead week, dual enrolment, dark web, categorical 

aid; 3) Part II + N (10 % від загалу ФО) – disaggregated data, extended project,  

quided imaginery. Досить значна кількість інновацій є багатокомпонентними 

словосполученнями (20 % від загалу ФО), які утворені за моделями:  

(N+PartII) + N – learner-centered classroom, norm-referenced assessment,  

(Adj+N) + N – multiple-subject credential; (N+N) + N – work-site learning,  

nature-deficit disorder. 

Важливим способом творення нової фразеології семантичного поля 

«навчання» є переосмислення і залучення до фразеотворення термінів із різних 

галузей діяльності людини. Переосмислення може відбуватися як на рівні 

цілого словосполучення (safe harbor, tobacco science), так і на рівні окремих 

компонентів, коли відбувається відхилення від буквального значення термінів, 

що входять до складу ФО (sandwich course, weeder course).  

У семантико-функціональному плані до формування лінгвальних 

інновацій семантичного поля «навчання» долучаються механізми семантичних 

зрушень і функціональних модифікацій. Класифікація різновидів семантичної 

деривації представлена інноваціями згідно з розширенням і звуженням їхнього 

значення, а також різного роду зрушеннями і модифікаціями семантики. 

Більшість моделей семантичних змін належить до метафоричних переносів  

та метонімічних зсувів.  



14 
 

Ранжування вторинних неономінацій семантичного поля «навчання»  

за принципом віднесеності до певного корелята дало змогу виокремити дві 

основні сфери-джерела, з яких запозичуються ознаки для процесу 

метафоризації: «світ людини» (boomeranger, meatsheet) і «світ природи»  

(breeze, osmosis,), котрі, у свою чергу, мають певні тематичні групи, серед яких 

найчисленнішими є «предмети побуту» (teacup, thresholder), «пристрої  

та механізми» (dipstick, scaffolding).  

Метонімія відзначається помітно меншою активністю в збагаченні 

семантичного поля «навчання» порівняно з метафоричним переосмисленням  

і представлена такими моделями: «частина тіла» – «людина» (datahead,  

no-brainer, brain-on-a-stick); «предмет (елемент одягу)» – «людина» (redshirting, 

no-collar); «матеріал» – «предмет» (p-book > paper book). Комбінацією 

метафоричних і метонімічних перенесень є антономазійні одиниці, тобто такі, 

що включають імена і назви, які вживаються в узагальненому, символічному 

значенні: bunyanesque, Stepford, twiducate.  

Явище «політичної коректності» спричиняє використання спеціальних 

лексичних засобів, за допомогою яких здійснюється спроба представити 

реципієнту непопулярні дії та явища, котрі виникають у навчальному 

процесі, у вигідному світлі, які репрезентуються за допомогою евфемізмів 

(social promotion, novelty degree, lavender language). Спостерігається 

концентрація евфемізмів навколо таких понять навчального простору  

як «спеціальна освіта для дітей з особливими потребами»  

(EI > early intervention, SpLD > specific learning difficulties, special day classes) 

та «людина старшого віку, яка продовжує навчатися» (seniors, third age, 

middle youth, middlescent, senior moment). Радіально протилежною  

є тенденція до дисфемізації навчального простору, тобто намагання 

висловити негативне, критичне, зневажливе ставлення до певного факту, 

явища чи особи (mouthbreather, killer, edupunk). До статусу дисфемізмів 

відносимо низку інноваційних одиниць, які мають у значенні сему «гендер» 

(edusexualize, edumabation).  

Функціональні модифікації одиниць семантичного поля «навчання» 

представлені «функціонально-семантичною трансорієнтацією» (Ю. А. Зацний), 

у межах якої можна виділили два основні напрями: «спеціалізацію»  

та «трансспеціалізацію» значення мовних одиниць. У спеціалізації  

можна виокремити два головні процеси: термінологізацію (adoption, 

alignment, threshold, validation, transition) та професіоналізацію (fast  

track, cohort, warden) інноваційних одиниць семантичного поля  

«навчання». Трансcпеціалізація детермінована переходом до семантичного 

поля «навчання» одиниць інших сфер, зокрема комп’ютерних  

технологій (multitasking, educational computing, virtual student),  

спорту (gender wrestling, coaching, baller), медицини (remedial class,  

auditory discrimination), економіки та бізнесу (education mortgage,  

degree inflation).  

http://www.logophilialimited.com/index.php?word=thresholder
http://www.logophilialimited.com/index.php?word=middle-youth
http://www.wordspy.com/index.php?word=edupunk
http://ru.urbandictionary.com/define.php?term=Edumabation&defid=4354741
http://www.wordspy.com/index.php?word=education-mortgage
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ВИСНОВКИ 

Англомовна лексика і фразеологія семантичного поля «навчання» – це 

слова та словосполучення, які номінують і характеризують поняття та явища, 

що безпосередньо або опосередковано пов’язані з процесом навчанням. 

Лексико-фразеологічний депозитарій англійської мови на позначення 

навчального простору є особливою підсистемою, яка складається з найбільш 

уживаної освітньої термінології, а також із прошарку нетермінологічної 

загальновживаної та професійної лексики і фразеології, котра обслуговує  

ту частину людської екзистенції, що пов’язана з навчанням.  

Інноваційні конституенти семантичного поля «навчання» виступають 

системно організованим утворенням у лексичному складі сучасної англійської 

мови. За будовою семантичне поле «навчання» є складною системою, у якій 

поєднуються всі семантичні кореляти ключової лексеми learning. Синонімічна, 

антонімічна та гіпо-гіперонімічна розгалуженість у межах семантичного поля 

«навчання» зумовлює необхідність виділення диференційних ознак. До 

диференційних ознак належать семи, котрі позначають учасників навчального 

процесу, методи навчання та викладання, форми викладання й навчання, зміст 

навчання, факти та явища повсякденного навчального середовища, організацію 

навчального процесу, результати навчання, засоби навчання. Саме 

диференційні семи слугують підґрунтям для виокремлення 3 мікрополів, 

8 лексико-семантичних груп та 21 лексико-семантичної підгрупи в структурній 

організації семантичного поля «навчання».  

Лексико-семантичні групи «зміст навчання» та «учасник навчального 

процесу» репрезентовані найбільшою кількістю інноваційних одиниць (441 або 

42 %) в межах мікрополя «формальна освіта» (formal education), що засвідчує 

намагання учасників процесу навчання наповнити його новим змістом 

відповідно до вимог часу. Кількісна перевага конституентів (306 або 60,5 %),  

які належать до лексико-семантичних груп «факти та явища повсякденного 

навчального середовища» та «учасник навчального процесу» в межах 

мікрополя «інформальне навчання» (informal learning), детерміновано такими 

соціолінгвальними чинниками, як неможливість чітко визначити й організувати 

змістове наповнення інформального навчання, невизначеність його меж  

і структури. У складі мікрополя «напівформальна освіта/навчання» (semi-formal 

education/learning) найбільшими за кількістю одиниць (124 або 65 %) є лексико-

семантичні групи «форми викладання і навчання», «учасник навчального 

процесу», «зміст навчального процесу», що зумовлено дією актуального 

соціолінгвального мікрочинника – переваги формального та змістового 

компонента в напівформальній освіті/навчанні.  

До головних екстралінгвальних макрочинників, які виконують ключову 

роль у реорганізації сучасного процесу навчання, належать інформатизація 

суспільства, створення суспільства нової генерації – «суспільства знань» 

(knowledge society) та технологізація суспільства, активне впровадження 

інформаційних технологій (ІТ) у навчальний простір. Ці суспільні тенденції 

спричинили появу великої кількості інноваційних лексичних і фразеологічних 
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одиниць, які прямо або опосередковано корелюються з процесом навчання.  

У широкому значенні навчання розуміємо як процес розвитку особистості, 

пов’язаний із засвоєнням соціально значимого досвіду людства, втіленого  

в знаннях, уміннях, творчій діяльності та емоційно-ціннісному ставленні до 

світу. Таке тлумачення процесу навчання  втілено  в концепції lifelong learning.  

Основними шляхами формування англомовних інноваційних одиниць 

семантичного поля «навчання» є лексична (49,2 %) та фразеологічна (37,2 %) 

деривація, функціонально-семантичні зрушення й модифікації (13,6 %). Серед 

способів лексичної деривації найпродуктивнішими є афіксація (52,8 %), 

абревіація (18,8 %) та телескопія (15,8 %). Словоскладання (7,9 %) та конверсія 

(4,7 %) не виявили значного словотворчого потенціалу. Особливостями 

словотворення є розширення тезаурусу дериваційних засобів за рахунок 

використання нових словотворчих елементів, залучення до абревіації та 

словоскладання цифрових символів, поширення явища омоакронімії, 

активізація телескопії.  

Специфіка фразеологічної деривації у творенні інновацій семантичного 

поля «навчання» полягає в активному творенні неофраз за аналогією до 

наявних в англійській мові. Фразеологізації підлягають як словосполучення, 

до складу яких входять базові фахові терміни, так і надслівні утворення, що 

включають лише загальновживану лексику. Висока концентрація нових 

фразеологізмів навколо таких макропонять семантичного поля «навчання», 

як найменування сучасних освітніх концепцій і методів навчання, 

детермінується особливою інформативністю фразеологічних одиниць, 

їхньою здатністю стисло репрезентувати складні та суперечливі явища, які 

виникають внаслідок суттєвих зрушень у навчальному просторі.  

Основними механізмами семантичних перетворень є метафора  

та метонімія. Серед досліджуваних метафоричних і метонімічних моделей 

ключовими є антропоцентрична метафора та метонімія, оскільки саме людина 

знаходиться в центрі сучасної картини світу. Поширення евфемізмів  

у семантичному полі «навчання» зумовлене необхідністю пом’якшити  

або навіть нейтралізувати негативні явища навчального простору, пов’язані  

з проблемами людей із особливими потребами та якістю навчального процесу. 

Дисфемізми семантичного поля «навчання» виражають негативне, критичне, 

зневажливе ставлення до певного факту, явища чи особи.  

Процеси функціонально-семантичної трансорієнтації – спеціалізація 

(термінологізація й професіоналізація) та трансспеціалізація значення мовних 

одиниць – виступають дієвими механізмами формування інноваційних одиниць 

семантичного поля «навчання». Спеціалізація сприяє інтенсивному творенню 

семантичних неологізмів, тоді як процес трансспеціалізації веде до збагачення 

реєстру конституентів семантичного поля «навчання» за рахунок лексичних  

і фразеологічних одиниць інших професійних фахових підсистем. 

Результати дисертації відкривають перспективи для подальшого 

дослідження лінгвокультурологічних і лінгвопрагматичних параметрів 

функціонування інноваційних одиниць семантичного поля «навчання» в різних 
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національних варіантах сучасної англійської мови. Зокрема, доцільним  

є подальший ґрунтовний аналіз лексикографічних і стилістичних аспектів 

інноваційних конституентів семантичного поля «навчання». На особливу увагу 

в майбутньому заслуговує вивчення дериваційної історії лексичних  

і фразеологічних неономінацій, які позначають культурно-марковані реалії 

англомовного навчального простору. 
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організація «Логос», 2015. – С.104–107.  

 

АНОТАЦІЯ 

Костенко Н. Д. Структурно-семантичні та функціональні параметри 

англомовних інновацій семантичного поля «навчання». – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет. – Запоріжжя, 2016.  

У дисертації здійснено комплексне дослідження інноваційних одиниць  

семантичного поля «навчання» в англійській мові в структурно-семантичному 

та функціональному аспекті.  

У ході дослідження визначено релевантний масив нових слів та 

словосполучень, які номінують і характеризують пов’язані з навчальним 

простором явища й процеси; схарактеризовано закономірності неологізації та 

інноваційної реорганізації семантичного поля «навчання»; детерміновано його 

мікрополя, лексико-семантичні групи та підгрупи на основі визначених 

диференційних ознак; виявлено головні соціолінгвальні чинники, такі як 

створення «суспільства знань» (knowledge society) та впровадження інформаційних 

технологій у навчальний процес, що впливають на інноваційну репрезентацію 

семантичного поля «навчання»; з’ясовано шляхи, способи та механізми творення 

неономінацій; проаналізовано особливості семантичної еволюції лексико-

фразеологічних інновацій; встановлено кореляцію між інноваційними процесами 

в англійській мові та сучасним етапом розвитку навчального простору.   

Ключові слова: семантичне поле, мікрополе, лексико-семантична група, 

інновація, способи словотворення, соціолінгвальний чинник.  

 

АННОТАЦИЯ 

Костенко Н.Д. Структурно-семантические и функциональные 

параметры англоязычных инноваций семантического поля «обучение». – 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский 

национальный университет. – Запорожье, 2016.  
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Диссертация посвящена комплексному исследованию инновационных 

единиц семантического поля «обучение» в английском языке в структурно-

семантическом и функциональном аспекте.  

В процессе научного исследования определён релевантный массив новых 

слов, словосочетаний и лексико-семантических вариантов, которые называют и 

характеризуют понятия, явления, процессы, связанные с обучением. 

Охарактеризованы принципы структурной организации семантического поля 

«обучение»; детерминированы его микрополя, лексико-семантические группы 

и подгруппы на основе определенных дифференциальных признаков. 

Выявлены социолингвальные факторы, такие как создание «общества знаний» 

(knowledge society) и внедрение информационных технологий в процесс 

обучения, которые оказывают влияние на инновационную репрезентацию 

семантического поля «обучение»; выяснены пути, способы и механизмы 

создания неономинаций; проанализированы особенности семантической 

эволюции лексико-фразеологических инноваций. Установлена корреляция 

между инновационными процессами в английском языке и современным 

этапом развития «общества знаний».  

Ключевые слова: семантическое поле, микрополе, лексико-

семантическая группа, инновация, способы словообразования, 

социолингвистический фактор.  

 

SUMMARY 

Kostenko N.D. Structural, Semantic and Functional Parameters of the 

English Language Innovations of the Semantic Field “Learning”. - Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Specialty 10.02.04. - 

Germanic Languages. - Zaporizhzhia National University. - Zaporizhzhia, 2016.  

The semantic field “learning” in Modern English is represented as a corpus of 

newly created words and word-combinations of the existing ones nominating the new 

notions of the modern learning environment actually substituting the traditional 

learning process. These lexical and phraseological units are consolidated semantically 

by one integral semantic component - “learning”.  

The bulk of new words word-combinations, analysed in this research, amounts 

to 1857 units selected from the dictionaries of new words, research papers and 

encyclopedic reference books, electronic databases of new words, articles in the US 

and Great Britain media, issued at the end of the previous and at the beginning of the 

current century.  

The methods of socio-lingual, semantic analysis and the analysis of word-

formation processes are used to study the new lingual material. This research also 

employs the methods of component, contextual, descriptive, elements of 

etymological and quantitative analysis. In particular, the component analysis 

facilitates defining integral and differential semes that are essential for the structuring 

of the semantic field. The combination of other methods enables the insight into the 

subject matter.  
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It is also revealed that the key socio-lingual factors, which serve as productive 

generating centers of new nominations in the learning environment, are the creation 

of a new model of “knowledge society” and the implementation of the information 

technologies in the process of study. Thus, it is stated that these factors exert 

influence on the innovative representation of the semantic field “learning” in Modern 

English and consequently its microfields, lexico-semantic groups and subgroups 

structuring.   

The main modeling principals of semantic fields are systematicity, variability 

and hierarchy. Basing on these principles, semantic model has been built. Systematic 

character of the field is elicited due to the fact that it consists of three microfields and 

eight semantic groups which have different number of constituents and are 

intersected. Each semantic group is represented as a subsystem, which has its own 

structure and is characterized by definite types of system relations (synonyms, 

antonyms and polysemy). Thus, a special attention is also paid to the paradigmatic 

and syntagmatic relations of the semantic field “learning” constituents as they 

represent the system organization.  

The results outline the most productive ways, methods and mechanisms of the 

formation of lingual innovations of learning environment considering specific 

characteristics of lexical and phraseological derivation. The research focuses on new 

trends in word-formation and semantic processes in their interaction. It reveals the 

activity of certain word-formation types and mechanisms, analyses the formation of 

new productive elements. Thus affixation proves to be the most active word-

formation type of lexical derivation involving not only traditional affixes but new 

productive derivative elements as well. Lexical derivation statistics also reflects the 

comparative productivity of compounding, abbreviation, blending methods. Basic 

structural patterns of phraseological derivation have been singled out. Semantic 

derivation appears to be less productive. It is typically represented by metaphoric and 

metonymic shifts of meaning. A special focus is also attached to functional 

transorientation of the lingual units of the semantic field “learning” comprising 

specialization and transspecialization mechanisms impacting the semantic process.  

Key words: semantic field, microfield, lexico-semantic group, innovation, 

ways of word-formation, socio-lingual factor. 
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