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У статті проаналізовано неологізми періоду пандемії COVID-19 на основі матеріалів англомовного сайту ВВС. 

Виокремлено тематичні групи неологізмів, що репрезентують специфіку впливу COVID-19 на суспільство, з’ясовано 

семантичні особливості неологізмів. 
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Постановка проблеми. Мова – явище, яке 

завжди динамічно розвивається. Мовні засоби 

можуть зникати, виходити з ужитку, а можуть 

з’являтися нові. Збагачення лексики – це не-

відворотний процес, який потрібний для того, 

щоб мова могла забезпечувати потреби суспі-

льства в процесі його розвитку. Неологізми 

створюють тому, що з’являється необ-хідність 

назвати нові поняття, які виникають у мові, 

або ґрунтовніше пояснити вже відомі явища. 

Успішно розробляли та поширювали науку 

про неологізми Д. В. Мазурик, Л. М Чумак, 

Ю. А. Зацний, М. В. Бойчук, О. А. Стишов, 

О. Ю. Арешенкова, А. О. Худолій та ін.. Окрім 

цього, неологізми досліджували англійські й 

американські лінгвісти: J. Algeo, R. Baayen, 

G. Cannon, W. Lee, J. Simpson та ін.. 

Мета статті – з’ясувати основні семантичні 

особливості неологізмів періоду пандемії 

COVID-19 на сайті BBC. Матеріалом 

дослідження слугували статті, які з’являлися з 

початку спалаху захворювань у Китаї (з 

грудня 2019 р.). 

Виклад основного матеріалу. Неологізми 

є соціально спрямованими і з’являються в мові 

завдяки розвитку науки, техніки, умов життя і 

позначають нові поняття, тобто їхня мета – 

забезпечувати суспільство відповідною 

лексикою на сучасному етапі. О. О. Селіванова 

щодо визначення неологізму зазначає: 

«Неологізм – слово чи сполука, використані 

мовою в певний період на позначення нового 

або вже наявного поняття в новому значенні й 

усвідомлюється носіями мови» [2, с. 430].  

Неологізми «висловлюють життєво важливі 

нові поняття або надають нову емоційну 

забарвленість вже існуючим поняттям з метою 

обслуговування всього мовного колективу або 

його певної частини» [3, с. 55]. Саме в ЗМІ 

найбільше та найґрунтовніше виявлені процеси, 

які характеризують мову як організм, що 

постійно перебуває в розвитку. Вагоме значення 

в ЗМІ мають інновації, адже однією з їхніх 

основних функцій є інформативність і новизна.  

Дослідження неологізмів сайту Британської 

телерадіомовної корпорації (BBC) в період 

пандемії COVID-19 є досить актуальним, 

оскільки ця корпорація є найбільшою у світі 

новинною організацією, охоплює велику 

кількість людей та має значний вплив на читачів.  

Доречною є думка Л. М. Чумак: 

«Необхідною умовою входження лексичних 

інновацій до словникового складу мови є, 

окрім ступеня їх поширеності та відповідності 

до моделей, установлення практичної 

необхідності цих лексем, оскільки нове слово 

може стати необхідним тільки в тому разі, 

якщо воно відрізняється від наявних значень 

(або відтінку значення) емоційно-

експресивним забарвленням, можливістю 

сполучення з іншими словам» [5, с. 56]. 

Нові поняття виникають у часи соціальних 

чи політичних змін, соціально-комунікативних 

потреб, культурних умов, доповнюючи 

словниковий склад мови. Як зазначає 

А. О. Худолій: «Під впливом розвитку 

суспільства відбувається розвиток мови, в ході 

якого постійно відбуваються зміни у номінації 

параметрів дійсності» [4, с. 145].  

Поява в усьому світі пандемії COVID-19 та 

різних форм карантину стала вагомим 

екстралінгвальним чинником, який сприяв 

процесу творення нових слів, що якнайкраще 

описують ті чи ті події чи явища пандемії, та 

задовільняють потреби різних мовних 

спільнот. Зокрема, саму назву COVID-19 
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(абревіатура від словосполучення «Coronavirus 

disease 2019») можна вважати неологізмом, 

який увійшов в узус усього світу.  

Проаналізувавши матеріали сайту BBC від 

початку появи захворювань (від грудня 2019 

року), виділяємо такі семантичні групи 

неологізмів, що віддзеркалюють особливості 

коронавірусу та його вплив на суспільство, 

зокрема: 1) група, що містить слова, які 

описують властивості вірусу та його наслідки; 

2) група, що стосується захисту та ізоляції; 3) 

вміщує поняття дистанції та відсутності 

контакту; 4) відображає реакцію суспільства 

на пандемію; 5) свідчить про поступовий спад 

кількості заражених. 

COVID-19 сколихнув весь світ і має 

нищівні наслідки, тому у реченні: «Italy – the 

worst-affected country in Europe» (BBC News, 

27.02. 2020) неологізм worst-affected вживають, 

описуючи найбільш уражену територію, 

зокрема в цьому випадку йдеться про Італію.  

A run through the virus 'warzone' of New York 

(BBC News, 17.04.2020). Набуло нового 

значення слово warzone, оскільки стосується 

вже не тільки війни в прямому значенні, а в 

переносному  – зона боротьби із 

коронавірусом.  Також до найбільш уражених 

територій застосовують дієприкметник virus-

hit (BBC News, 29.01. 2020); а до людей, які 

знаходяться в епіцентрах поширення 

коронавірусу, – pandemic-weary, як-от: 

pandemic-weary New Yorkers (BBC News, 

17.04.2020) – у значені «утомлені пандемією». 

Others are "super-shedders", who release 

unusually large amounts of virus (BBC News, 

10.02.2020). Неологізмом super-shedders 

називають групу людей, які виділяють велику 

кількість вірусу, тому будь-хто, хто з ними 

контактує, має великий шанс заразитись.  

’Storm of the century’ and virus `super-

spreader` (BBC News, 10.02.2020). У цьому 

заголовку натрапляємо на неологізм super-

spreader,  який підкреслює швидкісне 

поширення COVID-19. Окрім цього, 

зафіксували словосполучення community 

spread (BBC News, 20.04. 2020), яке означає те, 

що вірус поширюється від людини до людини, 

від однієї держави до іншої. 

Більша частина проаналізованих неологіз-

мів стосуються понять захисту від вірусу. 

Найчастіше ці слова містять у своєму значенні 

сему ‘ізоляція’ або ж ‘відокремлення’, тобто 

дотримання вимог карантину залишатися 

вдома та бути ізольованими від інших людей. 

Цей факт підтверджує поява таких понять, як 

self-quarantine (BBC News, 10.03.2020), який 

означає зробити собі карантин, змусити себе 

дотримуватись вимог карантину; або ж stay-at-

home orders (BBC News, 21.04.2020) – певні 

правила/ накази, які застосовують,  щоб 

змусити людей залишатися вдома..  

This "shielding" is to protect lives (BBC News, 

1.04.2020). Розширення семантичного обсягу 

набуває слово shielding, утворене від дієслова 

to shield – бути щитом, захищати щось/когось, 

та набуває того ж значення, що й самоізоляція – 

спосіб захисту, залишаючись вдома.  

Також яскраву семантику містить слово 

cocooning (BBC News, 17.03.2020), яке 

утворилось від слова cocoon –  кокон і означає 

дотримання повної ізоляції найбільш 

вразливим до коронавірусу людям, бути в 

захищеному середовищі, поки не зміняться 

зовнішні умови або не мине необхідна 

кількість часу. Окрім цього, увійшло у 

активний вжиток словосполучення face 

coverings (BBC News, 21.04.2020) у зв’язку з 

потребою закривати лице через те, що вірус 

передається повітряно-крапельним шляхом. 

Натрапляємо на не зовсім влучний вислів 

social isolation (BBC News, 31.03.2020), що 

означає соціальну ізоляцію. Невдалим вважається 

у зв’язку з тим, що хоч і світ зараз намагається 

дотримуватись правил ізоляції, це не означає, що 

людина ізолюється від соціуму. Вислів все ж 

швидко увійшов в обіг та трапляється досить 

часто в публіцистичному мовленні. 

Важливою вимогою сьогодення є не 

контактувати із іншими людьми та зберігати 

дистанцію. Поняття відстані та відсутності 

контакту містять такі словосполучення, як social 

distancing (BBC News, 07.04.2020) – соціальне 

дистанціювання, або ж contactless world (BBC 

Sport, 3.04.2020), що вживається дещо 

гіперболізовано, оскільки все ж таки весь світ не 

позбавлений хоча б щонайменшого контакту. А 

словосполучення contactless approach – (BBC 

News, 13.04.2020) набуло розширення сфери 

вживання, та стосується загалом усіх людей, які 

знаходяться в умовах карантину. 

Окрім цього, з’явилось поняття Wuhan 

Shake (BBC News, 05.03. 2020) – привітання, 

яке виконують вітаючись доторками ногою до 

ноги іншої людини у зв’язку із тим, що 
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рукостискання наразі небажане. Назва 

походить від назви міста Ухань, з якого й 

розпочалось зараження коронавірусом.  

Ситуація пандемії вплинула на перехід 

навчання чи роботи на дистанційну форму, тому 

словосполучення distance learning (BBC News, 

17.04.2020) – дистанційне навчання, стало 

реальністю усіх навчальних закладів. Також 

неологізм  zoombombing (BBC News, 1.04.2020) – 

походить від назви американської комунікаційно-

технологічної компанії “Zoom”, яка надає 

послуги віддаленого конференц-зв'язку, а також 

слова bombing – атакувати, та означає повсюдне 

та часте використання цієї програми.   

Щодо реакції суспільства на пандемію, то 

зафіксували неологізми, які містять як 

позитивне, так і негативне забарвлення. Зокрема, 

із поширенням коронавірусу почалось активне 

створення неправдивих новин. 

Fake coronavirus claims causing 'infodemic' 

(BBC News, 27.02.2020). У реченні 

натрапляємо на слово іnfodemia, яке містить 

поєднання слів information + pandemia і 

означає швидке поширення неправдивих 

новин, які мають негативний вплив на читачів.  

Також зафіксували неологізм covidiot (BBC 

News, 25.03.2020), який набув великої 

популярності не тільки в пресі, а й в 

соціальних мережах. Так називають тих, хто 

не дотримуються правил карантину і 

влаштовують масові зустрічі. Неологізм 

утворений за допомогою складання слів 

covid+idiot. У зв’язку з цим з’явилося нове 

явище quarantine shaming (BBC News, 

25.03.2020), суть якого полягає в інтернет-

ганьбленні людей, які проводять багато часу 

на вулиці, для того щоб утримувати їх вдома 

та запобігати зараженню.  

  In Colorado, hundreds of anti-lockdown 

protesters were met with a counter protest by a 

few healthcare workers, who, dressed in scrubs, 

blocked traffic at crossroad (BBC News, 

21.04.2020). Із введенням суворих обмежень, 

почались різні протести проти того, щоб 

залишатися вдома, яскравим підтвердженням 

цього є неологізм anti-lockdown – протест про 

домашнього закриття. 

Kind Canadians start 'caremongering' trend 

(BBC News, 16.03.2020). Не тільки негативні 

наслідки карантину відображаються на 

мовному рівні. Натрапляємо на виникнення 

поняття caremongering, яке утворилося від 

слова Scaremongering – розповсюдження 

історій, які лякають людей чи змушують 

хвилюватися. Неологізм набув семантично 

протилежного значення за допомогою 

відкидання літери s, беручи за основу слово 

care, що означає піклуватися. Caremongering – 

фактично суспільна течія людей, які 

підтримують одне одного та створюють 

позитивну атмосферу для тих, хто у більшому 

ризику зараження корона вірусом. 

Також яскравим прикладом є неологізм 

quarantini (BBC News, 3.04.2020), що 

складається зі слів quarantine + martini  і 

означає напій, який людина вживає на самоті в 

період пандемії або ж онлайн. У зв’язку з цим 

й виникає поняття digital/ virtual happy hours 

(BBC News, 25.03.2020) – час, коли група 

людей спілкуються та вживають напої в 

програмах відеозв’язку. Ще вважаємо цікавим 

словосполучення not wedding day (BBC News, 

21.04.2020), яке означає день весілля, що 

скасували у зв’язку з пандемією. 

Окрім цього, виділяємо нові сполуки слів, 

які стосуються зменшення кількості заражених 

на COVID-19.  

Dr. Tedros said there had been a "welcome 

slowing" of the epidemics in some European 

countries (BBC News, 10.04.2020). 

Новоз’явленим вважаємо словосполучення 

welcome slowing,  що означає зменшення 

виникнення нових захворювань.  

Також в одному із заголовків натрапляємо на 

словосполучення flattened the curve (BBC News, 

16.04.2020) – це стратегія охорони здоров'я, 

запроваджена під час пандемії COVID-19. 

Йдеться про епідемічну криву або ж візуальне 

зображення кількості заражених людей, які 

потребують медичної допомоги в певний період. 

Вирівнювання цієї кривої означає уповільнення 

розповсюдження епідемії.  

'Deadly resurgence' if curbs lifted too early (BBC 

News, 10.04.2020). Завчасне послаблення 

карантинних обмежень може негативно 

вплинути на загальну ситуацію, оскільки 

ймовірний повторний спалах захворювань. 

Сполука deadly resurgence має яскраво забарвлене 

семантичне значення, її можна трактувати як 

смертельне відродження, тобто поновлення 

великого відсотка смертей від коронавірусу. 

Висновок. Неологізми періоду пандемії 

COVID-19 на англомовному сайті ВВС 

відображають вплив коронавірусу на мову, 
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підтверджують те, що ситуація пандемії стала 

значним екстралінгвальним чинником, що дав 

поштовх для створення нових слів та 

словосполучень зі своєрідною конотацією у 

зв’язку з потребою назвати новоз’явлені 

явища. Перспективним уважаємо надалі 

вивчення лексичних одиниць, пов’язаних із 

COVID-19, що дасть змогу максимально 

об’єктивно оцінити особливості впливу 

пандемії на світосприйняття людей.  
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Anastasiia Tymchuk 

SEMANTIC ANALYSIS OF NEOLOGISMS OF THE  COVID-19 PANDEMIC PERIOD (BASED ON 

MATERIALS FROM THE BBC ENGLISH-LANGUAGE WEBSITE) 

The neologisms of the COVID-19 pandemic period based on the materials of the BBC English-language website have been 

analyzed in this article. The thematic groups of neologisms representing the specifics of COVID-19 influence on society are 

singled out, the semantic peculiarities of neologisms have been clarified.  

Key words: neologism, lexeme, coronavirus, pandemic, BBC articles, COVID-19. 
 

Тимчук А. О. 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕОЛОГИЗМОВ ПЕРИОДА ПАНДЕМИИ COVID-19 (НА МАТЕРИАЛЕ 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ САЙТА ВВС) 

В статье проанализированы неологизмы периода пандемии COVID-19 на основе материалов англоязычного сайта 

ВВС. Выделены тематические группы неологизмов, представляющие специфику влияния COVID-19 на общество, 

выяснено семантические особенности неологизмов. 

Ключевые слова: неологизм, лексема, коронавирус, пандемія, материалы ВВС, COVID-19. 
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