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Статтю присвячено неологiзацiйним процесам у сучасній французькій мовi,
функціонуванню термінологічних неологізмів у комп’ютернiй галузi. Автор виявляє
найпродуктивнiшi словотвiрнi моделi термінологічних неологізмів. Увага акцентується на
процесі запозичення комп’ютерних термінів з англійської мови, що є активним механізмом
процесу неологiзацiї.
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Необхідною умовою існування будь-якої мови є її безперервне поповнення
новими одиницями. Найяскравіше відображає динаміку мови її словниковий склад,
на розвиток якого безпосередньо впливає позамовна дійсність та змiни, що в нiй
вiдбуваються. Нове тисячоліття характеризується глобальними змiнами у всіх сферах
життя людини, що обумовлює значне зростання темпiв збагачення словникового
складу мови. Виникнення лексичних новотворiв у мовi є явищем цілком
закономiрним: воно випливає i з творчого характеру мовленнєвої діяльності загалом.
Унiкальна властивість мови полягає в тому, що будь-яке слово в нiй породжує інше,
кожне слово у мовi, так би мовити, спонукається до появи іншим, викликаючи до
життя інші слова та вiдкриваючи шлях мовленнєвому потоку. Мова – це креативний
процес, в якому рiзнi види номінації складають єдине ціле.

Поява нових слів є однією з найскладнiших та найцікавіших у мовознавствi.
Беззаперечно, сучасні суспiльнi трансформацiї впливають на мовну ситуацію,
особливою рисою якої в умовах деякої стабілізації залишається очевидним динамізм
змiн, що спостерiгається в лексичнiй системi французької мови. Можна сказати, що
«неологічний бум» (за висловом В. Г. Гака), який розпочався в другiй половинi XX
столiття, тiльки посилився на кiнець столiття, i ця проблема є актуальною й до
сьогодні. Як спонтанне, так i цiлеспрямоване створення нових слiв спостерiгається в
рiзних мовах. Проте цей процеc вiдображається на станi мов по-рiзному, оскiльки в
одних країнах проводиться послiдовна мовна полiтика на державному рiвнi, а в
iнших – нi. У Францiї активiзацiя неологiчної практики з 70-х рокiв XX століття
викликана головно боротьбою зi запозиченнями з англійської мови. Тодi ж при
галузевих міністерствах створюються термінологічні комісії, якi контролюють
неологічні процеси в галузi спеціальної термінології. Рекомендацiї, що формуються в
рамках державної полiтики, з вживання тих чи інших форм, формують
прескриптивну мовну норму.

Прескриптивна форма вiдображається в Journal Officiel, де публiкуються
термінологічні неологізми, якi є офіційно рекомендовані для вживання. Паралельно
вони методично вносяться i до спеціальних словників офіційних термiнiв. Що
стосується фактичного узусу, тобто функціонування термінологічних неологізмів у
французькiй мовi, який формує предмет дескриптивної норми, то він оформлюється в
процесi комунікації. На вiдмiну від прескриптивної норми, склад якої є відносно
однорiдним стосовно до всієї мовної спiльноти, дескриптивна норма варіює в
залежності від контексту [7, c. 8].

Необхiдно зазначити те, що у сучасній лінгвістиці неологізацію словника
трактують не лише як появу нових слів, а й як процес, який включає внутрішні  та
зовнішні запозичення, семантичні трансформації слів, утворення нових стійких
словосполучень, актуалізацію в певний період тих чи інших фразеологічних одиниць,
що відповідає багатоаспектній відносності поняття «неологізм».
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Сам термiн «неологізм» не має однозначного визначення. Для конкретизації
поняття неологізму в мовознавчих працях існують такі параметри: локація в часі,
локація в просторі, новизна, мовна свідомість, комунікативне обмеження,
номінативний аспект. Існують рiзнi його тлумачення. Згiдно до словника
лінгвістичних термінів під редакцією О. С. Ахманової, «неологізм – це слово
або зворот, створенi/або виникли для позначення нового предмету або для
вираження нового поняття» [1, c. 262]. За визначенням словника С. I. Ожегова та
Н. Ю. Шведової, «неологізм — нове, слово або вислів, а також нове значення старого
слова»[5, c. 400]. Н. З. Котелова пропонує таке визначення неологізму: «Неологізми –
це не тільки новотвори  (слова, значення, вислови), але й входження – внутрішні та
зовнішні запозичення – по часовій осi (відродження, актуалізація, узуалiзацiя), або по
локальнiй – входження з дiалектiв, усного мовлення, iнших мов». У вiдповiднiй
статтi в Лiнгвiстичному Енциклопедичному словнику вiдзначається: «Неологiзми —
слова, значення слів i сполучення слів, якi з’явилися в певний період у будь-якiй
мові, або використані один раз (оказіональні слова) у будь-якому текстi або у
мовленнєвому актi» [4, c. 331]. Таким чином, виходячи з даних визначень, можна
дати загальне тлумачення неологiзму: неологiзм – це нове слово або вираз, який
з’явився у мові у визначений проміжок часу, створене для позначення нового
поняття, i яке сприймається як нова одиниця колективною мовною свiдомiстю носiїв
мови i поступово iнтегрується в систему мови.

Термiнологiчнi неологізми – це нові слова або словосполучення, якi позначають
нове науково-технічне поняття. З точки зору  форми, це можуть бути вже існуючі в
лексичнiй системi мови слова, якi вживаються в новому значеннi, або
лексикографiчнi одиницi (ЛО), якi мають не тільки нове значення, але й нову форму
або тільки нове значення, створенi за словотвiрними моделями даної мови або
запозиченi з інших мов i усвiдомлюються спецiалiстами протягом протягом певного
перiоду часу в якостi нових позначень. Тому однією з основних рис термінологічного
неологiзму є його новизна та фіксація цієї властивості в колективнiй свiдомостi.

М. Л. Осадчук виокремлює три види термінологічних неологізмів:
1) неологізми, в яких новий понятійний змiст поєднується з новою формою, i якi є

результатами актів нової номінації або первинного запозичення;
2) термінологічні новотвори, тобто термiни, утворенi з відомих слів та афiксiв у

нових комбінаціях за словотвiрними моделями;
3) термінологічні неосемантизми, тобто термiни, що ввійшли до терміносистеми з

іншої терміносистеми з новим значенням, а також термiнiзованi лексичні одиниці
загальнолітературної мови [6, c. 12].

Активність сучасних термiнотворчих процесів, продуктом яких є термінологічні
неологізми, створенi для спеціального спiлкування/використання зумовлює
актуальнiсть даної наукової розвiдки.

Предметом даної статтi є функціонування термінологічних неологізмів у галузi
інформатики в сучаснiй французькій мові. При цьому за рамками даного дослiдження
залишаються власне лексичні запозичення. Об’єктом неологічного аналiзу є
результати номінації, що здійснюється з допомогою засобів французької мови.

Матерiалом дослiдження слугували термiни, якi вживаються на рiзних iнтернет-
сайтах, таких як сайти компанiї Microsoft, Dell, Samsung та інші, також на сайтах
спеціалізованих журналів, iнтернет-форумах та на сайтах видань газет «Le Monde»,
«L’Humanité».

На основi аналiзу вказаних джерел було виявлено, що в рiзних типах текстів
спостерiгається єдина тенденція: термінологічні неологізми, запропонованi в рамках
мовної полiтики, активно вживаються, але при цьому використовується певна
кiлькiсть англіцизмів. Були виявленi термiни, запозиченi з англійської мови, що не
витісняють французькі еквіваленти i використовуються як синонiми (наприклад, такi
термiни: PC, mail, software, hardware та iнш.).

Також були проаналiзованi тексти з видань «Le Monde», «L’Humanité», аналiз
яких показав, що у пресi використовуються переважно франкомовні термiни, але
зустрiчаються i англомовні. Варто вiдзначити, що англомовні термiни в статтях
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газет – це термiни, якi ввiйшли до мовного узусу. Всi термiни були звiренi з
офіційним списком запропонованих для їх замiни французьких еквівалентів [10]. Так,
наприклад, термiн software скрiзь та повністю  витiснено еквівалентом logiciel, а
термiн computer – французьким ordinateur, проте сигл PC (personal computer)
епізодично зустрічається в спеціальному дискурсi: «Encore plus performant et complet
que sa version Standard, Smart PC Professional est un logiciel ultra performant pour la
réparation, le nettoyage et l’optimisation de votre système» [11].

Аналiз типiв номінації, покладених в основу утворення термінологічних
неологізмів у галузi інформатики на французькому мовному матерiалi, проводився на
даних сайту http://www.presse-francophone.org., де зібрано корпус наявних на даний
момент офіційних франкомовних еквівалентів, рекомендованих для замiни
англіцизмів i позначення нових реалiй.

Як  правило, якщо первинний іншомовний iнколи чіткіше вiдображає структуру
вiдповiдного концепту, то франкомовний відрізняється більшою чiткiстю
мотивування, тобто прозорістю ввутрішньої форми, наприклад, arrosage – 1.
розповсюдження, розбризкування, зрошення; 2. розсилка електронних листів з
рекламним текстом одразу декільком адресатам, англійський еквівалент – spamming –
(від англ. spam – 1. консервований ковбасний фарш; 2. практично непотрiбна
інформація (зазвичай – реклама), що примусово розсилається великій кiлькостi
абонентів електронної пошти). Однак термiн spam все ж вживається частіше, нiж
arrosage, наприклад, в меню поштової скриньки на сайтi www.yahoo.fr немає
пiдменю arrosage, а використовується термiн spasm. З наведеного можна зробити
висновок, що, незважаючи на те, що франкомовний термiн є зрозумілішим для
користувача, нiж його англійський еквівалент, термiн spam вживається частіше, що
пояснюється його переважанням у професійному узусi (дескриптивна норма). Аналiз
термінів показав, що найуживаніший тип номінації – це вторинна мотивована
номiнацiя.

Також на основi аналiзу даного корпусу франкомовних еквівалентів можна
видiлити найпродуктивнiшi словотвiрнi моделi, якi найчастiше використовуються у
створеннi нових термінів:

1. Випадки паралелизму номінації мiж французькою та англійською мовами:
configure – configurer. 2. Синтаксико-семантичний словотвiр: – різного виду кальки
(повна, неповна, транспозицiйна): arroseur – spammer, banque de données – data bank,
disque optique – optical disc; запозичення кореня слова з додаванням французького
афікса: algoritmique – algorithmics, robotique – robotics. При цьому слiд вiдзначити,
що у лексико-семантичному калькуваннi спостерiгається адаптація франкомовних
новотворiв у відповідності до лексичних норм французької мови: а) змiна порядку
слідування компонентів в неоднослівних сполученнях у випадку співпадіння
кореневої етимології мiж французьким та англійським термiнами (code source –
source code, disque optique – optical disc); б) при транспозицiї у французьку мову
англійських термінологічних словосполучень, якi виникли на основi
iнтернацiоналiзмiв та введення прийменників-зв’язок de, en, à (banque de données –
data bank). 3. Новотвори, якi є результатом номінації з допомогою засобів
французької мови без калькування (courriel, ordinateur, pourriel). 4. Морфо-
семантичний словотвiр шляхом заміщення афiксiв, якi не є характерними для
французької мови (-eur замiсть -er, -eur замість -or, -teur замість -tor, -ateur замість -
ator: descripteur – descriptor, serveur – server, microprocesseur – microprocessor,
modérateur – moderator).

Таким чином, неологічні процеси в рамках прескриптивної норми в галузi
термінології інформатики є досить активними, проте, їхнi асиміляції в узусі (перехiд
у дескриптивну норму) не відбувається автоматично. Аналiз текстів, періодики,
мережних публiкацiй дозволяє виявити активне вживання англомовних запозичень.
Серед термінологічних неологізмів, створенi в процесi формування прескриптивної
норми, загальновживаними стали основні терміни, які знаходяться у вжитку
масового користувача комп’ютера (ordinateur, écran, unité centrale), що суттєво
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відрізняє ситуацію у французькій мовi від узусу масового користувача в сучасній
українській мові.
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