
5. Мойсієнко А. К. Сучасна українська мова. Синтаксис простого ускладненого речення : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / А. К. Мойсієнко. – К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. – 207 с. 6. Почтенная Т. Г. Вводные и вставные конструкции / Т. Г. Почтенная // Современный русский язык. – М. : Высшая школа, 1976. – С. 125-131. 7. Седун Е. П. О так называемых «вводных» и «вставных» конструкциях / Е. П. Седун // Славянское языкознание. – М. : АН СССР, 1959. – С. 186-194. 8.  Сімович В. Граматика української мови : для самонавчання та в допомогу шкільній науці / Василь Сімович. – Друге видання з одмінами й додатками. – Київ-Ляйпціг : Українська накладня, 1918. – 584 с. 9. Современный русский литературный язык / Н. М. Шанский, А. Н. Тихонов,  И. П. Распопов, А. В. Филиппов. – Л. : Просвещение, 1981. – 584 с. 10. Сучасна українська літературна мова : Синтаксис / за ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1972. – 516 с. 11. Тихомиров В. Разграничение вводных и вставных конструкций в современном русском языке / В. Тихомиров // Русский язык в школе. – 1963. – № 6. – С. 100-102.  
Дробна Т. В. Вопросы лингвистического статуса вставленных конструкций. 
В статье рассмотрен вопрос лингвистического статуса вставленных единиц. 

Определены взгляды языковедов на статус и специфику использования вставленных 
единиц, исследована проблема разграничения вводных и вставленных конструкций. 

Ключевые слова: вставлены конструкции, вставные единицы, парентеза. 
 

Drobna T. Problems of the linguistic status of pararenthetic structures. 
The article deals with the linguistic status of the inserted units. The views of linguists on 

the status and specifics of the use of the inserted units are outlined, the problem of delineation of 
inserted and inserted structures is investigated. 

Key words: inserted constructs, inserts, parentezes.   
В. О. Журавська 

НЕОЛОГІЗМИ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

У статті розглянуто проблему вживання неологізмів у сучасному французькому 
політичному дискурсі на матеріалі французьких періодичних видань. Проаналізовано 
причини появи та способи творення «політичних» неологізмів. 

Ключові слова: неологізми, актуальність, політика, преса, французька мова. 

Постановка проблеми. Мова – це суспільне явище. Вона відображає у собі стан розвитку суспільства, у якому функціонує. Тому вона не стоїть на місці, а постійно змінюється відповідно до нових реалій, що з’являються у світі. Саме виникнення нових понять, яким треба бути названими, спричиняє появу неологізмів. Їх поява є ознакою того, що мова здатна 
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відповідати рівню пізнавальної та комунікативної діяльності людини та суспільства в цілому. Виникнення неологізмів може відбуватися по-різному. Це і запозичення з інших мов і утворення нових лексем у самій мові: шляхом суфіксації, префіксації, абревіації тощо… Також для французької мови є характерним надання нового значення вже існуючим словам, що дає змогу їх використовувати для нових понять. У сфері політики неологізми займають важливе місце, бо даний суспільний інститут завжди включає актуальні проблеми до сфери  своєї діяльності. 
Мета статті – визначити особливості «політичних» неологізмів за способом творення та денотатом номінації, на матеріалі політичних статтей французьких періодичних видань за жовтень 2017 року. 
Аналіз актуальних досліджень. Тему неологізмів  досліджували В. Г. Гак, Т. М. Гейко, Ф. Саблерой, Є. В. Сенько, Ж. Мунен, О. І. Чередниченко, О. В. Косович. У їх працях виражається думка про те, що процес неологiзацiї забезпечує розвиток мовної системи в цілому і збагачує мову на різних рівнях. 
Виклад основного матеріалу. Неологізмами називаються слова а також його окремі значення, вислови, які з’явилися в мові на сучасному етапі її розвитку. Новизна цих слів або значень усвідомлюється мовцями. Питання виникнення неологізмів не має однозначного наукового підтвердження. Таким чином одні науковці дотримуються думки, що нові речі або нові вирази є причиною виникнення неологізмів. Інші говорячи про неологію мають на увазі процес перенесення значення шляхом прямої та непрямої деривації. Окремо варто виділили таку думку, щодо типів неологізмів за їх джерелами. Це спонтанне словотворення, усвідомлене словотворення і авторські новоутворення, які належать письменникам та науковцям. У дослідженнях лінгвіста Ж. Мунена розрізняються наступні причини виникнення неологізмів: розвиток світу, принцип економії, необхідність в експресивності, мода. Говорячи про політичний дискурс французької преси, варто підкреслити, що причинами виникнення неологізмів, що зустрічаються у статтях політичної спрямованості у більшості випадків є необхідність номінувати нові поняття та феномени сучасної міжнародної політики. Для даного дослідження були використані статті з рубрики «Politique» періодичного видання «Le Figaro» за жовтень 2017 року (№ 22750-22761). 
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Було проаналізовано близько 90 неологізмів, представлених у проаналізованих статтях. Наведемо приклади тих, що вживалися найчастіше. Оскільки нещодавно у Франції відбулися вибори нового президента, багато статей присвячені саме діяльності Еммануеля Макрона. З цим пов’язана поява таких неологізмів, як «macronisme» яким позначається позиція тих, хто підтримує діяльність президента; «macroniste» – людина, що підтримує погляди Макрона. Також однією з причин утворення неологізмів у сучасній французькій мові є проблема терактів і того, що вони здійснюються у своїй більшості представниками такого віросповідання, як іслам. Таким чином ми можемо спостерігати виникнення декількох нових слів: «islamiste» – радикально налаштований представник даної релігії; «islamique» – те, що має у собі радикальну мусульманську спрямованість; «islamophobie» – негативне ставлення окремих людей до представників даного віросповідання. Також говорячи про расистські прояви варто згадати вжитий термін «la haine anti-blancs». Дані слова представлені у статті «La politique en crise se mue en mascarade», у якій розглянуто негативні прояви до представників різних релігійних та расових груп та байдужого ставлення політичних сил до цього. У кожному з розглянутих випусків газети ми можемо знайти багаторазово вжите слово «Brexit». Дане слово виникло у зв’язку з виходом Великобританії з Євросоюзу у 2017 році. Хоч цей процес відбувався ще у березні, але він ще часто згадується у періодичних виданнях. Зустрілося слово «Frexit». За його допомогою називаються погляди тих людей, які вважають необхідним вихід Франції з Євросоюзу. Одна з тенденцій  розвитку французького суспільства, називається словом «jeunisme». Цим терміном пояснюється надання важливого місця молоді у житті суспільства, іноді навіть надання цьому прошарку населення занадто багато уваги. Неодноразово вживається слово «bobo». Це є скороченням від «bourgeois-bohème» і використовується для зневажливого опису людини, яку визначають як представника псевдо інтелектуальної богеми. Саме у цьому значенні воно вжите у статтях для позначення людей, що підтримують погляди діючого президента Франції. Варто звернути увагу також на те, що однією з причин утворення нових слів у мові є науково-технічний розвиток. Ми зустрічаємо неологізм 
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«ubérisation». Воно означає нещодавно створену мобільну платформу, яка вже широко застосовується у транспортній та готельній сферах. Вона дає змогу залучати меншу кількість людських ресурсів для отримання кращого варіанту виконання праці у наведених галузях діяльності. У зв’язку з всесвітнім занепокоєнням станом навколишнього середовища у розглянутих статтях піднімалися екологічні питання і неодноразово був використаний термін «écoresponsable». Він виражає позицію відповідального ставлення до природи. 
Висновки. Таким чином, неологізми є відображенням стану суспільства, бо створюються вони саме у тих сферах життя, які є найбільш актуальними, обговорюваними та важливими. Мова сфери політики приймає у свій склад ці слова. Бо саме тут, у аналітичних статтях журналістів та виступах політиків, актуальні проблеми сучасності набирають обертів. А отже і лексика, що використовується для їх опису і аналізу, закріплюється у свідомості людей. Проаналізувавши добірку політичних статей, можна зробити висновок про ті проблеми, що є актуальними для французького суспільства на даний момент, – прихід до влади нового президента і ставлення до його напрямку роботи; проблеми тероризму і спричинені ним прояви расизму та релігійної ненависті; вихід Великобританії з Євросоюзу; визначення пріоритетів у сферах економічного та соціального життя суспільства. Говорячи про те, яким способом були утворені неологізми, треба сказати, що ми зустріли слова, що утворювалися у французькій мові та запозичені з інших мов. До першої групи можна віднести слова різних типів: ті, що були утворені за допомогою додавання різних суфіксів: macronisme, macroniste, islamiste, islamique. Слова «écoresponsable» та «islamophobie» були створені шляхом поєднання двох різних основ для отримання нового значення. Неологізми «jeunisme» та «bobo» виникли шляхом надання вже існуючим у мові словам нового значення для позначення іншого явища. Слова «Brexit», «Frexit» та «ubérisation» були запозичені з англійської мови. Причина цього полягала у тому, що ці явища виникли у англомовному середовищі, а потім стали актуальними і для франкомовного світу. 
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Журавская В. А. Неологизмы в французском политическом дискурсе. 
В статье рассматривается проблема употребления неологизмов в современном 

французиком языке и их использование во французских периодических изданий. 
Рассмотрено конкретные случаи употребления неологизмов в статьях политической 
направленности, определено причины их использования и значения. 

Ключевые слова: неологизмы, значение слова, политика, пресса, французский 
язык. 

 

Zhuravska V. Neologisms in French political discourse. 
This article analyses the problem of neologisms’ use in modern French language and their 

usage in modern French periodicals. It shows the cases of usage of neologisms in politically 
oriented articles, analyses their meanings. 

Key words: neologisms, word meaning, politics, press, French language.   
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ЛІНГВОПРАГМАТИЧНА ВАРІАТИВНІСТЬ ДИРЕКТИВІВ 
В АНГЛОМОВНОМУ КОНФЛІКТНОМУ ПАРЕНТАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ 

У статті розглянуто лінгвопрагматичні особливості вживання директивних 
мовленнєвих актів в англомовному конфліктному парентальному дискурсі. Визначено 
тактики, які реалізуються за допомогою основних типів директивів у контексті 
англомовного конфліктного парентального дискурсу. 

Ключові слова: директивний мовленнєвий акт, прескриптиви, реквестиви, 
адвісиви, тактики невизнання, осуду, вольового натиску, байдужості, англомовний 
конфліктний парентальний дискурс. 

Постановка проблеми. Мовленнєва діяльність людини як об’єкт антропоценрично-орієнтованої лінгвістики складає множину утворень, що постійно наростають і відображають зв'язок мови та людини як єдиного цілого. Ці утворення є різними типами дискурсу, що переплітаються в житті кожної людини. Першим для кожного індивіда є, безперечно, дискурс родинного спілкування, дослідженням якого займаються багато науковців, вивчаючи всі можливі аспекти та продукти мовленнєвої діяльності людини як частини сім’ї. Парентальний дискурс є «особистісно орієнтованою комунікативною взаємодією батьків та дітей, що 
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