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Аннотация. Запозичення з інших мов а саме з англійської мови та їх 

використання у сучасній німецькій мові. Соціальний аспект даних запозичень, 

їх новизна та подальша перспективи інтеграції у німецьку мову. 
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В умовах міжнародних зв'язків і контактів, що постійно розвиваються у 

різних областях поповнення словникового складу німецької мови в результаті 

включення нових іншомомвних слів носить інтенсивний характер. Слід 

зазначити, що група неологізмів–запозичень неоднорідна. Це проявляється в 

різних ознаках: ступені актуальності для носіїв мови, які запозичують; у 



вживанності, поширенності; у характері контексту вживання; у різноманітності 

розподілу за різними джерелами; у характері взаємодії з іншими лексичними 

одиницями лексичного складу сучасної мови;у наявності словотворчих і 

структурних зв'язків і в деяких інших. Названі ознаки визначають статус нових 

запозичень у лексичному складі сучасної німецької мови. Вивчення 

особливостей і закономірностей реального фунціонування нових іншомовних 

слів показує, що під впливом мовних і позамовних факторів ряд нових 

іншомовних слів виявляє тенденцію до закріплення в словниковому складі. 

Актуальність дослідження полягає в тім що процес запозичення з іноземних 

мов не припиняється, тобто завжди з'являються нові запозичення, нові слова, 

що і розглядаються лінгвістами і вченими. 

Іншомовні джерела поповнювали і збагачували німецьку мову протягом 

усього процесу історичного розвитку. Одні запозичення були зроблені ще в 

давнину, інші – порівняно недавно. Запозичення - перехід елементів однієї 

мови в систему іншої мови як наслідок більш-менш тривалих контактів між 

цими мовами. Запозичуватись можуть: фонеми; морфеми; утворення 

синтаксичних конструкцій, слова. 

Найбільш частий і типовий вид мовного запозичення – запозичення слів 

або лексичне запозичення. Головною умовою запозичення є білінгвізм 

(двомовність) особи яка говорить, здатність її переключатись з однієї мови на 

іншу в процесі спілкування. При цьому особлива роль належить деяким 

соціальним і професійним групам людей – дипломатам, перекладачам, 

журналістам –міжнародникам, вченим, музикантам та іншим. 

Легке вживання англо-американізмів у лексичній системі німецької мови 

пояснюється тим що англійська і німецька мови є генетично родинними і 

використовують один алфавіт. Оснонва частина запозичень з англійської мови 

у сучасну німецьку мову не повязана з потребами комунікації, а зумовлена суто 

експресивними факторами. 

Відмінні риси слів запозичених з англійської мови:  



- вони запозичені в останні десятиліття, відображують останню хвилю 

іншомовного впливу і таким чином, є найбільш характерним для сучасної 

німецької мови; 

- вони розповсюджуються на всі сфери функціонування мови і 

використовуються у мові всім населенням Німеччини і це незалежить від віку, 

соціального стану; 

- вони запозичуються не тільки німецькою мовою а й іншими мовами, так 

як міжнародна комунікація сьогодні здійснюється переважно англійською. 

Запозичення, особливо ті які вказують на щось актуальне для сучасного життя 

суспільства, досить швидко вливаються в німецьку мову і використовуються 

його носіями у різних видах комунікації.  

Мовознавство обґрунтовує впровадження іноземних слів у німецьку мову 

тим, що для деяких предметів, речей, які надходять з-за кордону, понять або 

назв в німецькій мові немає, їх можна позначити тільки за допомогою опису, 

використовуючи при цьому словосполучення чи навіть цілі речення. 

Наприклад, Public Relations позначає по-німецьки: Offentlichkeitsarbeit, 

offentliche Beziehungen, Kontaktpflege und Meinungspflege. 

Теодор Адорно писав що «Краще використовувати іноземні слова там, де з 

яких-небудь причин неможливий дослівний переклад». Відомо також, що 

англо-американський словниковий запас більше має близько 700 000 лексичних 

одиниць. Німецька лексика охоплює тільки близько 400 000 слів. Тому є багато 

таких понять,для яких у німецькій мові немає еквівалентів. 

У своїй магістерській роботі , виконаній у Чернівецькому університеті, 

М.С.Назаренко, яка спиралась на 10-томний словник Duden, 2000 втановила, 

що цей словник містить 3565 іменників, запозичених з англійської мови. 

Близько 1400 цих запозичень становлять терміни (спорт, обчислювальна 

техніка, економіка, фізика, мовознавство, медицина) далі йдуть позначення 

людей (Baby, Clerk, Speaker – тощо разом 350 одиниць), позначення дій, 

вчинків,процесів. Значне місце серед англійських запозичень посідають назви 

одягу (Dress, Shirt, Smoking) будівель (Bungalow, Cottage) збірні іменники 



(Team, Band) назви організацій установ (NATO, OPEC, ASEAN) назви 

транспортних засобів (Helikopter, Jeep) назви напоїв страв (Brandy, Steak). 

Цей перелік можна продовжити спорт, вільний час (Baseball, Beach-

Volleyball, Cross, dribbeln, Jogging, Start, Team), телекомунікація, пошта (Handy, 

Hotline, Jnternet, E-Mail). 

Як зазначено в статті Лісогуб Л.І нові тенденції розвитку словникового 

складу сучасної мови, численні англійські запозичення і німецькій мові 

відносяться до важливих семантичних груп, які означають фундаментальні 

поняття в економіці: 

- банківська справа: der Banking, die Gross-rate, das Floating, floaten; 

- біржова справа: die Scalping, operations, die Devaluation, die Exchange;  

- маркетинг: das Re-issue, der Researcher, das Marketing-mix, das Marketing –

Research; der Point of sale, der Road-manager, der Sales-manager; 

- реклама: der Poll, das Direct-Mailing, das Display, das Gadget, der Impact; 

- оподаткування:das Roy alty, die Surtax 

- фінансування: das Deficit-spending, das Factoring. 

Найбільш молоді англо-американізми потрібно шукати в сфері сучасних 

видів комунікації, інтерактивних зв’язків і Інтернету. Багато предметів увійшли 

у використання під іноземними назвами,частіше всього англо-американськими. 

Так англіцизми das Cover регулярно став використовуватись на обкладинках 

журналу і конверта, футлярах для дисків, його можна зустріти і в словниках 

сучасно німецької мови. Інколи в німецькій мові з’являються англо-

американізми структура яких не порушує німецьке слово і непомітно 

вливаються в німецький вокабуляр тому що їх морфологічний склад відомий, 

модель їх побудови стандартна, а суть значення легко зрозуміти (Modemacher, 

Theatermacher). Багато німецьких лінгвістів переконані, якщо поширення 

лінгвістичного гібрида під назвою «Denglisch» (Deutsch+Englisch) не зупинити, 

німецька мова ризикує в ньому повністю розчинитись. На думку вчених – 

філологів існують п’ять видів так званого «Denglisch»: корені (оригінальні) 

англійські слова; адаптовані (онемічні) англійські слова; змішання англійських 



і німецьких слів;наслідування англійським мовним оборотам;псевдо англійські 

слова. 

Отже, підсумувавши і коротко проаналізувавши суть англо-американізмів 

в німецькій мові можна сказати що численний потік і активізація запозичень не 

слід розглядати як негативне явище в сучасній німецькій мові перш за все тому 

що це свідчить про відкритість лексичної системи та її життєздатність, також 

можна розглядати як процес збагачення лексичного складу німецької мови. 

Оскільки на подальших етапах мова відсіє надлишок елементів, а запозичені 

лексичні одиниці які змогли адаптуватися в системі мови зможуть розширити 

сучасну німецьку мову. Але поруч з тим запозичені англо-американізми не 

повинні переважати і перенасичувати німецьку мову щоб не стерти 

ідентичність,експресивність та мовну культуру сучасної німецької мови. 
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