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У статті аналізуються підходи до визначення й вивчення терміна “напівкалька”,
виокремлюються різновиди напівкальок і розглядаються напівкальки різноструктурних
англомовних неологізмів 1990-2000 років в українській мові.
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Семантичний простір мови розширюється із розвитком концептуальної й мовної
картин світу (МКС) в результаті міжетнічних і міжмовних контактів, при яких
знайомство з іншою МКС виявляє неповноту мовних ресурсів для позначення нових
явищ. Збагачення й розширення концептуальної картини світу неминуче приводить
до збагачення МКС, зокрема за рахунок запозичень [1, с. 288]. Так, зміни в
політичному, економічному, культурному житті наприкінці ХХ століття спричинили
появу нових лексичних одиниць в англійській мові, багато з яких запозичуються
українською.
Лінгвістичні дослідження останніх років присвячені таким аспектам засвоєння
запозичень: лексико-семантична рецепція іншомовних слів в українській мові
(В. Сімонок [1, 2, 3]), зміна семантики в колишніх та нових запозиченнях
(О.А. Стишов [4]), словотвірні можливості англіцизмів в українській мові
(Н.Ф. Клименко, Н.В. Скибицька [5]; Л.П. Кислюк [6]; Д.В. Мазурик [7]).
Незважаючи на значну кількість сучасних мовознавчих студій запозичень,
більшість із них зосереджена на власне/матеріальних запозиченнях і дуже мало уваги
приділяється калькам, а тим більше напівкалькам. Отже, актуальність нашого
дослідження зумовлена відсутністю ґрунтовних праць з вивчення напівкальок у
цілому і, зокрема, напівкальок англомовних неологізмів.
Завдання нашої праці – проаналізувати попередні підходи до вивчення й
визначення терміна “напівкалька”, виокремити різновиди напівкальок і розглянути
напівкальки різноструктурних англомовних неологізмів 1990-2000 років в
українській мові.
Типологію, яка базується на структурній диференціації запозичених слів,
запропонував Е. Гауґен: а) слова без морфемної заміни, які переносять до мовиреципієнта, крім значень, увесь свій морфемний склад (loan words); очевидно, що до
цього типу запозичень слід віднести лексичні одиниці, які прийшли до мовиреципієнта шляхом транскодування (транслітерації і транскрибування), наприклад:
англ. adapter, computer, controller, processor, server – укр. адаптер, комп’ютер,
контролер, процесор, сервер відповідно; б) слова з частковою морфемною заміною,
або гібриди, напівзапозичення (loan blends), які лише частково складаються з
іншомовних елементів, наприклад: англ. agroforestry, cyberspace – укр.
агролісівництво, кіберпростір (приклади наші. – Н.Я.); в) слова з повною
морфемною заміною, тобто кальки (loan shifts) або семантичні запозичення (semantic
loans) [8, с. 210-231]. Що стосується третьої групи, то лексичні одиниці, які
відтворюють морфологічну структуру іншомовного слова в мові-реципієнті, можна
проілюструвати такими відповідниками: англ. double conversion, interactive system,
motherboard – укр. подвійне перетворення, інтерактивна система, материнська
плата; а лексичні одиниці, які зберігають лише семантику відповідників мовиджерела, спостерігаємо на прикладі комп’ютерних термінів: англ. menu, mouse,
window – укр. меню, мишка, вікно відповідно.
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Спираючись на класифікацію кальок, запропоновану Б. Унбеґауном [9],
С. В. Гриньов розробив детальнішу класифікацію запозичень, виділяючи: 1) пряме,
матеріальне запозичення (“оригінальне” в Д. С. Лотте [10]); 2) калькування
(“перекладне запозичення” [11]) і розмежував: а) словотворче калькування
(“лексична калька” [9]); запозичується структура іншомовної лексичної одиниці, на
основі якої будується слово з відповідних елементів мови-реципієнта);
б) семантичне (смислове) калькування (“семантичне запозичення” [12]); відбувається
перенесення лише семантики, окремих значень лексичних одиниць мови-джерела на
їх відповідники в мові-реципієнті), а також: в) фразеологічне калькування
(здійснюється дослівний переклад іншомовних стійких словосполучень) та
3) змішане запозичення (одна частина запозичується, друга – перекладається).
У свою чергу “змішані запозичення” дослідник поділяє на: а) напівкальки (термін
“напівкалька” увів Ю. С. Маслов; одна частина запозичується, інша калькується,
наприклад: англ. eco-refugee, eco-speak – укр. екобіженець, екомова) та
б) напівзапозичення (одна частина слова запозичується, друга запозичена раніше,
наприклад: англ. chatline, hightech company – укр. чатлінія, гайтек-компанія)
(приклади наші. – Н.Я.) [11, с. 116-117]. Щоправда, заперечення викликає поділ
“змішаних запозичень” на “напівкальки” й “напівзапозичення”. Оскільки переклад
шляхом часткового калькування спостерігаємо в обох випадках, доречнішим для
позначення змішаних запозичень вважаємо термін “напівкалька”.
У сучасній лінгвістиці виокремлюють словотвірні, семантичні, словотвірносинтаксичні (творення сполук (стійких словосполучень) від композитів), синтаксичні
та фразеологічні кальки [13, с. 219]. О. О. Селіванова висловлює думку, що
калькування може бути частковим, коли одна з частин слова залишається у вигляді
елемента мови, з якої відбувається запозичення. Такі новотвори дослідниця називає
напівкальками [13, с. 219]. Виходячи з цього, напівкальки також можна розподілити
на вищезазначені типи. Причому ми вважаємо, що напівкальками є не лише такі
лексичні одиниці (ЛО) чи фразеологічні одиниці (ФО), один або декілька елементів
яких залишаються в тому самому вигляді, як і в мові-джерелі, а й ті, частина
компонентів яких підлягає семантичним змінам у процесі запозичення.
Підсумовуючи аналіз визначень напівкальки в попередніх мовознавчих працях,
зазначимо, що залежно від змін, яких зазнає форма чи зміст ЛО або ФО в процесі
калькування, існують принаймні два її різновиди. По-перше, це напівкальки, одна
частина яких калькується, а друга транскодується (під калькуванням ми розуміємо не
лише переклад за допомогою питомого елемента, а й переклад за допомогою
усталеного інтернаціонального чи раніше запозиченого елемента); по-друге, одна
частина калькується, а друга зазнає семантичних змін (таких, як гіпо-гіперонімічна
заміна (конкретизація, генералізація) чи семантична модуляція). Елементи лексичної
або фразеологічної одиниці, які є усталеними інтернаціональними й/або раніше
запозиченими, вважаємо не такими, що запозичуються, а такими, що калькуються
(цю думку висловлювала й Л. О. Пономаренко [14, с. 20-23]; отже, ЛО або ФО, яка
повністю складається з таких елементів, є не напівкалькою, а (повною) калькою.
Водночас ЛО або ФО, яка містить неадаптовані елементи мови-джерела, які
виступають у своїй оригінальній формі та графіці, є не напівкальками, а лише
(напів-) варваризмами.
1. Словотвірні й словотвірно-синтаксичні
афіксальних неологізмів

напівкальки

англомовних

Напівкалькування з транскодуванням афікса. Крім неологізмів з
інтернаціональними усталеними афіксами та новими напівафіксами, які знайомі
українській мові із попередніх запозичень, в англійській мові виникають інновації з
абсолютно новими (як за формою, так і за змістом) словотворчими формантами.
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Розглянемо приклади таких елементів, різних за значенням, сферами вживання та
походженням.
Одним із активних нових формантів, які позначають суспільно-політичні явища в
англійській мові, є суфіксоїд -gate – -ґейт, який розширив своє значення від
“політичний скандал, пов’язаний з корупцією” (за аналогією до політичного
скандалу в готелі Watergate у Вашингтоні) до “скандал”. Популярність і активність
афікса/напівафікса зумовлюються актуальністю явища чи поняття, які вони
позначають, а також лаконічністю і словотворчою валентністю, що спричиняє
витіснення усталених українських еквівалентів-повнозначних лексем запозиченими
афіксами. Наприклад, англомовний новий афіксоїд -ґейт (англ. -gate “політичний
скандал”) активізувався в українських засобах масової інформації на позначення як
закордонних: Не будемо говорити про класичні приклади у США з Уотерґейтом чи
Іранґейтом (Голос України, 06.05.2003); Прилюдне порпання в чужій брудній білизні
(“сексгейт”) викликає лише відразу (День, 15.01.1999); “Монікагейт” перетворився
на політичний бумеранг (День, 16.02.1999), так і власнеукраїнських реалій: Про цю
перспективу ніхто серйозно не говорить з осені минулого року – часу початку так
званого “Кучмаґейту” (Дзеркало тижня, 11.08.2001); за часів Ґонґадзеґейту
(Дзеркало тижня, 11.08.2001). Звичайно ж, позначення власнеукраїнських реалій та
реалій пострадянського простору є витворами української мови, які з’явилися
завдяки запозиченням з англійської та за аналогією до останніх. Афіксальні
неологізми із компонентом -ґейт стали частотнішими за словосполучення з
лексемою скандал, що свідчить про його повну семантико-функціональну адаптацію.
В англійській мові формант -gate лексикалізувався, і в українській мові ґейт, хоча й
не є повноправним лексичним запозиченням, також зустрічається як повнозначне
слово: Довершать же справу “чистки лав” правоохоронні органи, для яких поява
чергового “ґейта” на колонках вищезгаданих видань буде сигналом для порушення
кримінальних справ (День, 14.11.1998).
Новим для обох зіставлюваних мов – англійської та української – є словотворчий
формант web- – веб-, який походить від повнозначної лексеми-семантичного
неологізму в англійській мові web, який внаслідок метафоричного перенесення й
термінологізації почали вживати на позначення міжнародної комп’ютерної системи.
Зважаючи на провідну роль галузі використання (комп’ютерні технології), а також
простоту й лаконічність, слово web стало надзвичайно популярним компонентом
численних неологізмів англійської мови, перетворившись на словотворчий формант.
З тих самих причин (важливість галузі вживання, простота й лаконічність), а ще
легкість вимови й, найголовніше, полегшення міжмовного спілкування на рівні
інформаційних технологій, до української мови увірвався бурхливий потік
запозичень, зокрема, термінів, із транскодованим елементом веб- “пов’язаний з
мережею Інтернет”: web-culture – вебкультура; web-generation – веб-покоління; webcamera – веб-камера; web-radio – веб-радіо; web-browser – веб-браузер; web-site – вебсайт; webmaster – вебмайстер; web-page – веб-сторінка: Ця ідея стосується,
насамперед, відсутності структуризації “шкільних” веб-ресурсів (День, 23.11.2001);
Затримані зізналися, що номери карток вони зуміли одержати з одного із
американських веб-вузлів (Голос України, 07.08.2001); Веб-сторінка активно
оновлюється та заповнюється силами вдячних читачів (Сучасність, 2002, №4);
Цікавинка – веб-камера, що дивиться на столичний майдан Незалежності
(Хрещатик, 11.08.2005).
Напівкалькування з транскодуванням кореня. Як спосіб запозичення
напівкалькування з транскодуванням кореня притаманне лексичним одиницям,
афіксальний компонент яких є інтернаціональним елементом, вже давно засвоєним
українською мовою (anti- – анти-, audio- – аудіо-, -cracy – -кратія, -еr – -ер, -fy – ф(ік)увати, geo- – ґео-, -ing – -інґ/-инґ, -(a)tion – (а)ція, -(o)logy – (о)логія, micro- –
мікро-, -naut – -навт, video- – відео-), а кореневий компонент є суспільно значущим
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неологізмом (лексичним або семантичним), який нещодавно з’явився в англійській
мові й з мови міжнародного спілкування поширюється різними мовами світу.
Так, в українській мові наявні еквіваленти комп’ютерних неологізмів intranet і
extranet як у вигляді словосполучень-кальок внутрішня мережа й зовнішня мережа,
так і напівкальок із запозиченими до української мови раніше компонентами екстра“зовнішній” (присутнім в усталених іншомовних запозиченнях екстраверт,
екстрагент, екстрагувати, екстракт, екстраполяція, екстраординарний,
екстрасенсорика) [Великий тлумачний словник, с. 258-259], інтра-/інтро“внутрішній” (як в іншомовних словах інтроверсія, інтроверт, інтроскоп,
інтродукція, інтроекція) [Там само, с. 402] і транскодованим іменниковим
компонентом (net – нет) – інтранет і екстранет відповідно: Інтранет і
корпоративні портали дають можливість відчутного зниження накладних витрат
(Економіка України. – 2003. - №6). Особливістю функціонування комп’ютерних
термінів є їх міжнародне вживання, а тому переклад повинен забезпечити усталений
універсальний еквівалент. Тому напівкальки-запозичення інтранет і екстранет
можуть набути ширшого вжитку, аніж їх кальковані синоніми внутрішня мережа і
зовнішня мережа, хоча й співіснуватимуть з останніми.
Прикладами напівкалькованих запозичень з транскодованим коренем є також
англійські афіксальні інновації anti-spam – антиспамовий, протиспамовий “такий,
що фільтрує електронну пошту, не пропускає непотрібні матеріали (про програму)”;
audioblog – аудіоблоґ “блоґ, який містить переважно музику та інші аудіозаписи”;
geocaching – ґеокешинґ “гра, учасники якої отримують географічні координати місця
заховання “скарбу” й шукають його за допомогою Глобальної позиційної системи”;
Webology – вебологія “наука про Інтернет; вивчення змісту, структури і
взаємозв’язків у Всесвітній павутині”; microbrowser – мікробраузер “веббраузер
малих розмірів, який можна буде використовувати з телефонами наступного
покоління та іншими невеликими пристроями”; microblog – мікроблоґ “розміщення
коротких повідомлень на сайті обговорень”; microblogging, micro-blogging –
мікроблоґінґ 1) “надсилання коротких повідомлень із власними думками та ідеями на
персональний блоґ”; 2) “блоґування особистих думок і почуттів (незалежно від
величини)”; microblogger – мікроблоґер “людина, яка надсилає короткі повідомлення
з власними думками та ідеями на персональний блоґ”; taikonaut – тайконавт
“китайський астронавт”.
Українська періодика жваво реагує на появу неологізмів, сприяє їх поширенню й
адаптації в українській мові: Для тих, хто не догрався в дитинстві, є нова гра –
геокешинг. Десятки тисяч тайників заховали геокешери у 177 країнах світу
(Кременчуцька панорама, 21.06.2007); Мікроблог Святого Миколая з’явився у
Твіттері (Хрещатик, 04.12.2009); Популярний безплатний сервіс, назва якого в
перекладі з англійської означає “цвірінькання” або “щебетання”, надає можливість
публікувати короткі повідомлення та повідомляти про їхню появу іншим
“мікроблогерам” (Дзеркало тижня, 28.02-06.03.2009).
Напівкалькування із семантичною модуляцією афікса. Цей cпосіб
запозичення характерний для неологізмів із широких синонімічних рядів, коли афікс
чи напівафікс неологізму легко замінити без жодних втрат іншим
афіксом/напівафіксом, компонентом складного слова чи словосполучення із
синонімічним значенням. Зокрема, таке явище притаманне комп’ютерним інноваціям
із новим префіксом cyber-, наприклад: cyberhospital, cyberclinic – віртуальна лікарня;
сybercity – віртуальне місто; сybervillе – віртуальне містечко; сyberpark –
комп’ютерний парк; cybergriping – інтернет-скарга; cyberaddiction, сybersickness –
інтернет-залежність, інтернет-хвороба; cybercard – електронна картка:
Електронні картки для проїзду в електротранспорті вводить львівське комунальне
підприємство “Електротранс” (Урядовий кур’єр, 16.02.2010); Інтернет-хвороба.
Інтернет-залежність офіційно визнали хворобою (Українська правда, 12.11.2008].
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Іншим випадком подібної трансформації є “екологічний” компонент еnviro-, синонім
інтернаціонального форманта есо-. На відміну від cyber-, який є інтернаціональним
елементом, з кібер- в українській мові, еnviro- не має в українській мові власного
еквівалента й через це найчастіше послуговується синонімом еко- та прикметником.

2. Словотвірно-синтаксичні напівкальки англомовних неологізмів-складних
слів
Напівкалькування з конкретизацією головного компонента спостерігаємо на
прикладі distance learner, distance-learner – дистанційний студент “людина,
яка здобуває вищу освіту, вчені ступені заочно, за допомогою сучасних
засобів телекомунікації, комп’ютерних інформаційних систем”: Як стати
дистанційним
студентом?
(Освітній
портал,
2003-2010
//
http://www.osvita.org.ua/distance/articles/01/).
Напівкалькування з генералізацією залежного компонента ілюструє приклад
word burst – вибух лексики (лексичний вибух, термінологічний вибух, жаргонний
вибух) “швидке поширення слів”; звідси word burstiness – вибуховість лексики
“здатність слів швидко поширюватися”: Не лише в усному мовленні, а й у засобах
масової інформації, у художній літературі відбувся своєрідний вибух жаргонної,
зниженої розмовної, навіть нецензурної лексики (Мартос Світлана. Молодіжний
сленг : міф чи реальність? // www.kulturamovy.org.ua/KM/pdfs/Magazine62-9.pdf). До
речі, в цьому випадку граматична система української мови вимагає перестановки
компонентів у ході калькування.
Напівкалькування
біномінативних
інновацій
словосполученням
із
семантичною модуляцією одного з компонентів прослідковується на прикладі
комп’ютерно-технологічних інновацій-запозичень, таких, як honeynet – мережа
приманок “програма для вистежування комп’ютерних зламників”: Таку системуприманку він використовуватиме для подальших атак, або в гіршому випадку
повідомить решту зловмисників про адреси і ознаки мережі приманок (honeynet)
(Дудикевич В., Піскозуб А., Тимошик Н., Тимошик Р. Новітні підходи прихованого
збору інформації. Про діяльність зловмисника на системі-приманці //
http://lp.edu.ua/index.php?id=1202).
Велика роль у творенні неологізмів-складних слів в англійській мові належить
аналогії. Досить звичайною можна вважати і таку аналогію, внаслідок якої
з’являються неологізми, що співвідносяться зі словом-зразком як елементи
антонімічної парадигми. Наприклад, meatspace – реальний простір (неологізм 90-х
років ХХ ст.) з’явився на противагу cyberspace – віртуальний простір (неологізм 80-х
років ХХ ст.); засвоєння неологізму meatspace в українській мові відбувається
внаслідок аналогічного калькування головного компонента – space та стилістично
нейтральної експлікації атрибутивного компонента. За аналогією до протиставлення
cyberspace – meatspace побудовано опозицію cybermeet – fleshmeet, де cybermeet –
віртуальна зустріч, а fleshmeet – жива зустріч “зустріч у реальному просторі,
особливо людей, які спілкуються переважно чи виключно через Інтернет – online”. В
українських варіантах неологізмів спостерігається зниження експресивності.
3. Словотвірні й словотвірно-синтаксичні напівкальки нових англійських
телескопізмів
Напівкалькування з транскодуванням. Напівкалькування з транскодуванням
ілюструють такі різногалузеві неологізми: plutonomy (pluto- “wealth” + economy) –
плутономіка: 1) “економіка, якою керують і від якої отримують прибутки і переваги
багаті”; 2) “економіка, головною метою якої є створення багатства”; smartphone
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(smart + telephone) – смартфон; Euromed (European + Mediterranean) – Євромед “12
країн Середземномор’я”; Euronet, EURONET (European + network) – Євронет
“телекомунікаційна мережа банків науково-технічних даних у рамках Європейського
економічного співтовариства”; netiquette (Net + etiquette) – нетикет “етика поведінки
в Інтернет-мережі”: Всього за три роки роботи в Москві салон Ferrari продав 130
автомобілів, які купили 75 росіян. Ця статистика, мабуть, є кращою ілюстрацією
до нещодавнього докладу “Дослідження багатства – 2007”, автори якого
вважають Росію зразком класичної плутономіки ([NEWSru.ua, 12.05.2007 //
http://txt.newsru.ua/world/12may2007/scarletti.html);
...обслуговувати
кишенькові
комп’ютери чи смартфони через безпровідну корпоративну мережу (Урядовий
кур’єр, 21.04.2004); Європейський Союз, завершивши створення єдиного
внутрішнього ринку, домовився з 12 країнами Середземномор’я (Євромед)
установити режим вільної торгівлі до 2010 року (Дзеркало тижня, 24-30.01.2004);
А про якісь спроби кіберактивістського протистояння з тими, хто цинічно порушує
нетикет (етикет у Мережі), навіть не йдеться (Дзеркало тижня, 24-30.06.2006).
4. Фразеологічні напівкальки нових англійських стійких словосполучень
Напівкалькування з транскодуванням. Новими для української мови є
компоненти Slashdot і phishing у відповідних словосполученнях Slashdot effect –
слешдот-ефект “різке пожвавлення трафіку на вебсайті, зокрема після того, як сайт
з’явився на Slashdot.org” і phone phishing, telephone phishing – телефонний фішинґ
“виманювання особистої, фінансової
інформації та паролів за допомогою
телефонних дзвінків”: B українському варіанті це явище іноді позначається як
“cлешдот-ефект” (http://uk.wikipedia.org/wiki/Slashdot); “Телефонний фішинг” – це
шахрайська схема, що передбачає провокування клієнта на надання секретної
ідентифікаційної інформації про свої рахунки, платіжні картки, коди грошових
трансакцій із метою несанкціонованого зняття коштів або переведення їх на
реквізити,
вказані
шахраями
(Сайт
“Альфа-Банку”,
10.10.2008
//
http://www.alfabank.com.ua/ukr/news/2008/18).
Напівкалькування з конкретизацією. У процесі запозичення відбувається
конкретизація компонентів Group і plot у відповідних словосполученнях Group of
Eight (G 8) – Велика/велика вісімка “вісім провідних промислових держав: США,
Японія, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія, Канада і Росія” та September 11
plot – теракт 11 вересня: Чи така вже велика “велика вісімка”? (Дзеркало тижня,
12-18.07.2008); Обама порівняв катастрофу в Мексиканській затоці з терактами
11 вересня (Новинар, 16.06.2010).
Напівкалькування з генералізацією. Генералізація основного компонента
спостерігається на прикладі запозичень з англійської мови smart gun, smart pistol –
“розумна” зброя “пістолет зі спеціальним електронним і лазерним пристосуванням,
яке не дає можливості його використання для стрільби будь-яким особам, крім
власника”; virtual cash – віртуальні гроші; vacation hangover – післявідпустковий
синдром “відчуття інертності й втрати орієнтації після тривалої відпустки”: Сучасний
солдат, чиї дії прикриває найсучасніша “розумна зброя”, має постійно
вдосконалювати свої вміння та фізичні дані (Український тиждень, 22.01.2010);
Мабуть, кожній дорослій людині знайомий “післявідпустковий синдром” – входити
до робочого ритму досить складно (День, 11.01.2005).
Генералізація залежного компонента простежується на прикладі таких інноваційзапозичень: age of bits – цифрова епоха; horse-race journalism – журналістські
перегони “матеріали ЗМІ, які зосереджуються на результатах голосування та
політичних баталіях”; pizza parliament – парламентський пиріг “парламент, який
складається
з
багатьох
партій”;
hard
mail
–
звичайна
пошта
(на відміну від електронної пошти, відеопошти): Наступного року журналістські
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перегони мають розпочатися в Одесі, а завершитися на Донбасі (Хрещатик,
18.07.2006); Парламентський пиріг-2006. ...Чи не основними у своєрідному списку
рецептів популярності є блокування, об’єднання чи, навпаки, розформування партій
та блоків (Поступ, 28.03.2005 // http://postup.brama.com/usual.php?what=38806).
Напівкалькування із семантичною модуляцією. Семантична модуляція, що
базується на відношенні “спосіб досягнення мети – мета” спостерігається на прикладі
напівкальок office creeper – офісний злодій “людина, яка проникає в офісне
приміщення під час робочого дня заради викрадення особистих речей і обладнання”
й office creeping – офісна крадіжка “проникнення в офісне приміщення під час
робочого дня заради викрадення особистих речей і обладнання”: Чернігівська міліція
затримала “офісного злодія”. Упродовж дня хлопець встиг навідатися до трьох
офісів у центрі міста. У двох з них йому вдалося вкрасти телефон та два
комп’ютерні монітори, а в третьому не пощастило – там була встановлена
сигналізація, тому довелося тікати “порожнім” (УНІАН, 09.11.09 //
http://unian.net/ukr/news/news-335685.html).
Семантичну модуляцію, яка ґрунтується на відношенні “мета – засіб досягнення
мети”, ілюструють англомовні неологізми з компонентом knowledge та їх
відповідники-напівкальки в українській мові з компонентом інтелектуальний:
knowledge economy – інтелектуальна економіка (економіка знань – повна калька)
“економічно-розвинута країна з високою часткою інтелектуальної праці”; knowledge
era – інтелектуальна ера (ера знань – повна калька) “сучасний етап розвитку
економіки, на якому головною економічною діяльністю є створення, збереження і
використання знань, інформації”; knowledge officer – інтелектуальний службовець
“співпрацівник фірми, який займається збиранням і поширенням інформації,
наукових знань”; knowledge sector – інтелектуальний сектор “сектор економіки з
великою часткою розумової праці, який вимагає великих інтелектуальних вкладень;
галузі, які займаються отриманням, зберіганням і поширенням знань, наукової
інформації”; knowledge produce – інтелектуально містка продукція; knowledge
cooperation – інтелектуальна співпраця; knowledge worker – інтелектуальний
працівник “людина, яка займається науковою працею, особливо використовує
сучасну інформаційну техніку”; knowledge piracy – інтелектуальне піратство:
Інтелектуальна економіка – майбутнє держави (Урядовий кур’єр, 19.05.2001);
Рівень інтелектуально місткої продукції сягає 70 відсотків (Урядовий кур’єр,
19.05.2001); Фонд інтелектуальної співпраці “Україна – ХХІ століття” – це
громадська організація, що поставила перед собою досить амбіційну мету –
підтримати та об’єднати інтелектуальний ресурс країни (Дзеркало тижня, 27.0802.09.2000]; Це більше схоже на фарс, а не на боротьбу з інтелектуальним
піратством (День, 14.11.2001); Санкції за інтелектуальне піратство введено
блискавично (День, 22.12.2001).
Семантична модуляція одного з компонентів, яка базується на відношенні
“частина – ціле” характерна також для таких різногалузевих запозичень-напівкальок:
stealth shopper – таємний покупець: 1) “особа, яка робить покупки таємно, щоб не
афішувати свої доходи”; 2) “особа, яка купує дорогі речі, які виглядають як дешеві”;
3) “особа, яка заробляє гроші, таємно здійснюючи контроль за якістю обслуговування
клієнтів”; nose on a chip – електронний “ніс” “комп’ютерний чип із датчиками, які
можуть розпізнавати хімічну речовину за запахом”; white hat hacker – білий/
шляхетний гакер “гакер, який, виявивши слабке місце в комп’ютерній системі,
повідомляє про проблему продавцю”. (Існують також black hat hackers (чорні гакери),
які користуються слабкими місцями комп’ютерної системи безпеки, і gray hat hackers
(сірі гакери), які повідомляють про проблему в системі безпеки як постачальникам,
так і зламникам): ...для якого єдиновладдя та клановий капіталізм важливіші від
свободи та законності (Поступ, 04.11.2004); Маючи на руках реальну картину
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роботи продавців, таємний покупець складає звіт директору торгового закладу про
якість сервісу в ньому (Вечірні Черкаси, 17.02.2010).
Відношення “симптом – наслідок” як основу семантичної модуляції головного
компонента ілюструє приклад lipstick indicator – ефект губної помади “тенденція
пожвавлення продажу губної помади до і під час економічного спаду (тенденція
купувати недорогі приємні речі замість великих і коштовних)”: В соціології відомий
такий термін – “ефект губної помади”. Він народився у США у часи “великої
депресії” (Рідна мова, 07. 03. 2009 // http://www.ridnamoda.com.ua/?p=1116).
Поряд зустрічається і повна калька стійкого словосполучення (lipstick indicator –
індекс губної помади): Прикмета виявилася настільки характерною, що в
термінології аналітиків почав приживатися сам термін “індекс губної помади”
як показник ступеня відмови споживачів від великих покупок за рахунок
придбання
великої
кількості
приємних
дрібничок
(Альпака
//
http://www.alpaca.ua/ukr/info/exhibition/224/0/9/); Індекс губної помади базується на
споживчій поведінці жінок. Що складніше їхнє фінансове становище, то менше
дорогих покупок вони можуть собі дозволити (Management.com.ua, 05.11.2009 //
http://blog.management.com.ua/item/889).
Cпіввідношення (у відсотках) різновидів напівкальок нових англомовних
неологізмів 1900-2000 років відображено у такій підсумковій таблиці (див. табл. 1):
Таблиця 1 - Напівкальки англомовних неологізмів в українській мові
Різновиди напівкальок
1. Словотвірні й словотвірносинтаксичні напівкальки
англомовних афіксальних
неологізмів
– із транскодуванням

Кількість, %

– із семантичною модуляцією
2. Словотвірно-синтаксичні
напівкальки англомовних
неологізмів-складних слів
– із конкретизацією

8
13

– із генералізацією
– із семантичною модуляцією

2
9

3. Словотвірні й словотвірносинтаксичні напівкальки нових
англійських телескопізмів
– із транскодуванням

94

Приклади

36

28

2

web-page – веб-сторінка,
microblog – мікроблоґ
сybercity – віртуальне місто

distance(-)learner – дистанційний
студент
word burst – вибух лексики
honeynet – мережа приманок,
meatspace – реальний простір

13
13

4. Фразеологічні напівкальки
нових англійських стійких
словосполучень
– із транскодуванням

38

– із конкретизацією

2

– із генералізацією

9

– із семантичною модуляцією

24

3

smartphone – смартфон, netiquette
– нетикет

telephone phishing – телефонний
фішинґ
September 11 plot – теракт 11
вересня
horse-race journalism –
журналістські перегони
office creeping – офісна крадіжка,
lipstick indicator – ефект губної
помади
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Отже, в своєму дослідженні ми виокремлюємо напівкальки, одна частина яких
калькується, а друга транскодується, та напівкальки, одна частина яких калькується,
а друга зазнає семантичних змін (таких, як гіпо-гіперонімічна заміна (конкретизація,
генералізація) чи семантична модуляція). Елементи лексичної або фразеологічної
одиниці, які є усталеними інтернаціональними й/або раніше запозиченими, вважаємо
не такими, що запозичуються, а такими, що калькуються. За результатом
калькування виділяємо словотвірні, словотвірно-синтаксичні та фразеологічні
напівкальки; за способом творення англомовних неологізмів – напівкальки
афіксальних неологізмів, складних слів, телескопізмів і стійких словосполучень; за
способом перекладу некалькованого елемента – із транскодуванням, конкретизацією,
генералізацією та семантичною модуляцією. За нашими спостереженнями,
найпоширенішими є фразеологічні напівкальки нових англомовних стійких
словосполучень. Перспективними вважаємо подальші дослідження окремих
різновидів напівкальок англіцизмів в українській мові.
ПОЛУКАЛЬКИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ НЕОЛОГИЗМОВ
В УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ
Н. А. Ясинецкая,
В статье анализируются подходы к определению и изучению термина “полукалька”,
выделяются разновидности полукалек и рассматриваются полукальки разноструктурных
англоязычных неологизмов 1990-2000 годов в украинском языке.
Ключевые слова: неологизм, заимствование, полукалька.
SEMI-CALQUES OF ENGLISH NEOLOGISMS
IN THE UKRAINIAN LANGUAGE
Natalia Yasynetska,
The article focuses on the approaches to defining and researching semi-calques (half-loans). The
study distinguishes between different types of semi-calques and considers semi-calques of English
neologisms of various structure and origin of 1990-2000 in the Ukrainian language.
Key words: neologism, borrowing, semi-calque.
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