


Актуальність цього дослідження зумовлена

інтересом мовознавців до процесу

поширення англійської мови та її впливу на

інші мові світу, включаючи німецьку. Появу

безліч запозичень з англійської мови

вважають проблемою взаємодії двох мов у

сучасному світі.

Об'єктом дослідження є англіцизми та 

американізми, запозичені німецькою мовою, а 

предметом – специфіка процесу запозичення і 

функціонування англійської мови в німецькій. 

Мета роботи полягає у виявленні специфіки

запозичень, їх видів та сфери вживання.

Окреслена мета передбачає вирішення

таких основних завдань:

• розглянути теоретичні питання

запозичення та історичний аспект;

• виявити зовнішні і внутрішні

чинники, що впливають на мовні процеси,

що відбуваються в німецькій мові під

впливом глобалізації англійської мови;

• виявити ступінь впливу англо-

американізмів у сфері реклами та

комп’ютерної термінології.

Матеріалом дослідження слугують підручники,

роботи та наукові статті відомих діячів науки.

Теоретико-методологічну основу дослідження

формують праці таких вчених та мовознавців як

Б. А. Абрамова, С. В. Гриньова, Г. Дружини,

Х. Лангера, О. В. Сидорова, О. В. Слабої, Г.

Шенфельда, В. Янга та ін.

Комплекс використаних дослідницьких

методів охоплює загальнонаукові та

лінгвістичні методи. Серед загальнонаукових

використано: методи дедукції, індукції,

спостереження, опису, порівняння та аналізу.

На різних етапах дослідження було

застосовано метод інформаційного пошуку,

метод суцільної вибірки (формування

емпіричного матеріалу).



• Перший етап. Промисловий

переворот в Німеччині

• Другий етап. Завершення Другої 

Світової війни та підпорядкування 

частини Німеччини 

Великобританією та США.



Внутрішні чинники Зовнішні чиники

1) колорит - відсутність у мові

власного слова

1) культурний вплив одного

народу на інший

2) мовна економія -

використання одного слова 

замість цілого звороту

2) наявність усних або писемних 

контактів країн з різними 

мовами

3) варіативність висловлень –

надання виразності і

образності висловлування, 

уникання полісемії та 

повторів. 

3) підвищення інтересу до 

вивчення тієї або іншої мови

4) ефмемізація 4) авторитетність мови-джерела

5) педагогнічний аспект 5) історично обумовлене

захоплення певних соціальних

верств культурою чужої країни

6) умови мовної культури

соціальних прошарків, що

запозичують нове слово



Слогани в рекламі зі змішанням німецької та англійської мов:

1) „Full Service fliegen, wenig zahlen“ – «Літати з повним 

сервісом, платити мало» (Air Berlin); 

2) „Ihr Erfolg ist unser Business“ – «Ваш успіх - наша робота» 

(Acer); 

3) „Banking für Fortgeschrittene“ – «Банкінг для просунутих» 

(Advance Bank);

4) „Restaurant 4 live“. (Реклама мережі піцерій „Pizza Hut“);

5) „Sandeman, der Gentleman. Freu dich drauf“. (Реклама 

алкогольної продукції „Sandeman“);

6) „Die Original Button-Fly-Shrinko-Fit-Jeans von Levi’s“. (Реклама 

фірми “Levi’s”);

7) „Der Hair-Hit im Nasslook“. (Реклама засобу догляду за 

волоссям “Wella New Wave”);

8) „Heißer Punch für kalte Tage“. (Реклама „Punch“). 



Слогани та лозунги англійською мовою:

1) “Business flexibility” – «Бізнес-гнучкість» (Реклама “T-
Systems”);

2) “Connecting people” – «Поєднує народ» (Реклама “Nokia”);

3) “Science for a better life” – «Наука для кращого життя» 
(Реклама фармацевтичної компанії “Bayer HealthCare”);

4) “Sense and simplicity” – «Розумно і просто» (Реклама 
виробника техніки “Philips»);

5) “Relax. You're dressed” – «Розслабся. Ти одягнений» 
(Реклама “Bugatti” );

6) “Make the most of now” – «Зробити більше зараз» (Реклама 
телеоператора “Vodafone”);

7) “Image is everything” – «Зображення – це все» (Реклама 
виробника телевізійної техніки “Toshiba TVs”);

8) “The spirit of commerce” – «Дух комерції» (Реклама “Metro 
Group”). 



1. Пряме запозичення

die Edition, die Software, die Hardware, der Event, der 

Chip, das Icon, die E-Mail, die E-сommerce.

2. Термінологічні синоніми

User – der Nutzer; Computer – der Rechner; 

Administration – die Verwaltung; Hacker – der 

Angreifer; Community – die Gemeinschaft; der 

Nachrichtensofortversand;; Reporting – das 

Berichtswesen; Personalmanagement – die 

Personalverwaltung; Interface – die Schnittstelle.



3. Змішане запозичення

1) за допомогою дефісу, 

наприклад: Marketing-

Mitarbeiter, Flash-

Plattform, Web-Fachmann, 

Mail-Adresse;

2) за допомогою інтерфіксу: 

Wohlstandsshopper, 

Forumsteilnehmer;

3) безпосередньо (без 

використання інтерфіксу 

чи дефісу), наприклад: 

Hackersoft, Datenbackup, 

Spamgefahr.

Англо-німецькі гібриди запозичень

• das...+ management: 

Personalmanagement, Risikomanagement.

• Cyber + ... : die Cybergesellschaft, der 

Cyberkrie.

• Software / – + ...: der Softwareanbieter, 

die Softwareentwicklung, der 

Softwareentwickler, die 

Softwarekompatibilitat, der Software-

Spezialist.

• Die ... + community: Netzcommunity, 

Online-Community.

• Service / – + ... : der Service-Dienst, die 

Service-Seite.

• Online / – + ... : die Onlinewerbung, das 

Online-Netzwer


