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Києво-Могилянська Академія впродовж тривалого часу в складних 

суспільно-політичних і соціально-економічних умовах була втіленням 

духовної культури українського народу, тим джерелом, з якого кілька 

поколінь черпали мудрість й духовні сили для утвердження національної 

самосвідомості, свободи особистості та свободи нації. 
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ЗАПОЗИЧЕННЯ ТА ВЛАСНЕ АНГЛІЙСЬКА ЛЕКСИКА  

В СЛОВНИКОВОМУ СКЛАДІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Найважливішими шляхами розвитку словникового складу мови є 

утворення нових слів за допомогою продуктивних способів словотворення, 

існуючих у певний період розвитку мови, і запозичення лексичних 

одиниць з інших мов.  

Особливе місце серед чинників, що визначають мовний розвиток, 
займає вплив інших мов і процес мовного запозичення. Запозичення і 
вплив інших мов характеризують одну з важливих сторін діяльності 
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людини в мові. 
Вивчаючи словникову систему сучасної англійської мови, дослідники 

встановлюють її етимологічну неоднорідність. Словник англійської мови 
має в своєму складі як споконвічно англійські, власне англійські, так і 
запозичені слова.  

Виділення споконвічних та власне англійських слів здійснюється на 
підставі певних генетичних зв’язків з іншими спорідненими мовами і часу 
появи їх в даній мові. Час появи встановлюється за свідченням 
найдавніших пам’яток писемності. Під споконвічно англійською лексикою 
розуміється той пласт лексики, який сягає корінням до індоєвропейської та 
німецької мов і належить до витоків англійської мовної групи, відомий у 
манускриптах староанглійського періоду. Під власне англійською 
лексикою розуміється той шар лексики, який представляє собою похідні 
слова, утворені в різні періоди розвитку англійської мови [1, с. 252]. 

Високо оцінюючи роль споконвічно англійської лексики, Д. Крістал 
вважає, що найбільш часто вживаються слова споконвічно англійського 
походження. Вони складають ядро англійського вокабуляра [5, с. 126].  

Словниковий склад сучасної англійської мови є складною системою, 
що виникла в процесі багатовікового історичного розвитку. За 1500 років 
свого розвитку англійська мова запозичила слова з низки іноземних мов, 
оскільки її носії вступали в контакти з носіями інших мов в різних країнах 
і на різних континентах. Джерелом поповнення словникового складу 
сучасної англійської мови є більш ніж 120 мов [5, с. 126]. 

До теперішнього часу серед лінгвістів немає єдиної точки зору щодо 
етимологічного складу словника сучасної англійської мови. 

В лінгвістичній літературі часто завищуються кількісні показники 
запозичень та їх роль у сучасній англійській мові. Сучасні навчальні 
посібники з лексикології повідомляють про 70 % запозичених слів і 30 % 
власне англійських слів у словниковому складі сучасної англійської мови. 
[3, c. 13]. 

Лінгвіст А. Загоруйко зазначає, що в словнику «The Barnhart 
Dictionary of Etymology», котрий налічує більше 25 000 заголовних статей, 
споконвічно англійські слова, що сягають корінням до індоєвропейської та 
німецької мов, в лексичному ядрі складають 10 664 слова, тобто близько 
43 %. Запозичення з латинської, французької, древньоскандинавських 
діалектів та ін. складають 56 %, і близько 1 % припадає на частку слів, що 
мають «невідоме походження» [2, с. 73].  

Результати дослідження Є. Громової засвідчують, що словниковий 
склад англійської мови в процесі його історичного розвитку включає 
споконвічно англійські слова (12,2 %), власне англійські (29 %), а також 
запозичену лексику (57,3 %) [1]. 

Різна статистика свідчить про те, що дослідження проводились на 
різному фактичному матеріалі; використовувались різні лексикографічні 
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джерела; не була врахована зміна тенденцій розвитку англійської мови та 
поповнення її новими запозиченнями. 

Сьогодні англійська мова продовжує розширюватися за рахунок 
запозичень, але в набагато меншій мірі, ніж це було в попередні періоди її 
розвитку А. Ліберман, стверджуючи, що жодна сучасна європейська мова 
не отримувала таку кількість слів з такої кількості мов, як англійська, 
підкреслює, що англійська мова є не тільки мовою-реципієнтом, але 
мовою, що служить джерелом запозичення слів в інші мови [6, с. 156].  

Оскільки мовна система перебуває в постійному русі та розвитку, 
припускаємо можливість подальшої зміни тенденцій розвитку та 
етимологічної якості словникового складу сучасної англійської мови в 
умовах глобалізації. 
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ВИТОКИ АКАДЕМІЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ  

В КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКІЙ АКАДЕМІЇ 

 

Академічна філософія в Україні пов’язана із західноєвропейською 

традицією, яка виконала свою позитивну історичну місію закономірного 

етапу розвитку усієї філософської думки. Дослідивши діяльність західно-

європейських та польських шкіл, проаналізувавши свідчення про 

внутрішній стрій даних шкіл, можна визначити взірець для організації 

Києво-Могилянської Академії на порівнюючи даному історичному 

відрізку. Порівнюючи найважливіші рукописи, відомий твір Йосифа 


