
Виконала студентка гр. ПР-41

Біла Олександра

Cистемні особливості 

організації фахової мови 

євролект





Об’єктом дослідження є

явище євролекту як

фахової підмови ЄС;

предметом – структурні,

семантичні та лексико-

граматичні особливості

євролекту у порівнянні зі

стандартними варіантами

англійської мови.



Метою роботи є проведення структурного аналізу

термінології євролекту, а також ідентифікація та аналіз

лексико-семантичних та лексико-граматичних девіацій,

притаманних євролекту в контексті англомовного

континуума.

*дати визначення поняттю «євролект» в контексті його

вивчення в рамках євролінгвістики;

*описати головні лінгвістичні особливості мови євролекту;

*схарактеризувати термінологію євролекту на предмет її

структурної організації;

*визначити характер семантичних зсувів, що відбуваються у

підсистемі євролекту на фоні системних явищ;

*ідентифікувати лексико-граматичні девіації євролекту від

існуючих стандартів англійської мови.





Євролект Єврожаргон Євромова

Фахова підмова, що 

використовується для 

укладання документів 

ЄС:

- Не охоплює сферу 

усного спілкування;

- офіційна мета –

обслуговування та 

позначення реалій

різноманітних сфер 

діяльності

Європейського

Союзу.

Використовується 

під час усного 

спілкування 

єврократів

(службовців ЄС);

- гостро 

засуджується 

пересічними 

громаданями ЄС.

Спрощена мова для 

спілкування в ЄС:

- «суміш» 

різномовних 

лексем у 

спілкуванні;

- своєрідна «лінгва

франка» на базі 

англійської та 

французької мов;

- гостро

засуджується

пересічними

громаданями ЄС.



Євроніми – терміни-нелогізми, що

позначають реалії Євросоюзу:

comitology – комітологія, flexicurity –

режим гнучкості та безпеки на ринку

праці, EURIBOR (Euro Interbank Offered

Rate) – європейська міжбанківська

ставка пропозиції тощо.



Структурна модель Кількість, %

Афіксальна 22

Коренева 6

Складна 12

Двокомпонентна 36

Трикомпонентна 4

Чотирикомпонентна 2

Ініціальна абревіація 12

Багатосегментна абревіація 6

Структурні моделі євротермінів

Таблиця 1



Транспозиції Кількість, %

Метафоризація 44,8

Звуження 7,9

Горизонтальний зсув 4,5

Розширення 11,4

Метонімія 1,1

Зміна денотату 27

Енантіосемія 3,3

Семантичні транспозиції мовних одиниць 

євролекту

Таблиця 2



Правовий акт ЄС Британський правовий акт

Кількість субстантивованих дієслів

41 28

Кількість іменникових груп

22 15

Явище номіналізації у правових дискурсах 

ЄС та Британії
Таблиця 3



Зміна категорій числа іменника:

competency → competencies

aid → aids

verification→verifications



Висновки дослідження:

*розглянуто поняття «євролекту»;

*визначені його головні мовні особливості;

* надана характеристика термінології євролекту;

* визначені та проаналізовані базові лексико-

граматичні та лексико-семантичні девіації системи 

євролекту.



Дякую за увагу


