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ВСТУП

2019-й рік ввійшов в історію як початок пандемії в Китаї, а потім й у

всьому світі. Тема почала широко обговорюватись у телевізійних медіа і в

публіцистичних виданнях. Почали використовувати все більше і більше

медичних термінів для позначення і пояснення симптомів та особливостей

COVID-19. Постала потреба вивчення неологізмів, які перейшли в загальний

вжиток. Серед лінгвістів, які приділили велику увагу дослідженням нових

термінів за тематикою COVID-19, були як і іноземні, так і вітчизняні

дослідники. Були вчені, які в загальному досліджували вплив пандемії на

англійську мову (J. Mweri, A. Roig-Marín, I. Alyeksyeyeva, T. Chaiuk, E. Galitska),

а також ті, хто досліджував цю тему в вужчому контексті, а саме в публіцистиці,

що є найактуальнішим в цій роботі (T. Chaiuk, O. Dunaievska). Такі слова, як

“covidiot”, “corona”, “covidivorces”(A. Roig-Marín, 2020) нікого не дивують, а

скоріше навпаки – використовуються кожного дня більшістю людей.

Мова постійно змінюється та розвивається. Ці зміни найбільше помітні на

лексичному рівні. Лексика кожної мови є одним з найбільш гнучких елементів

мовної системи, тому процес запозичення іншомовних слів є природним та

невідворотним, особливо в епоху активної міжкультурної комунікації. Розвиток

та вдосконалення технологій також зіграли значну роль та призвели до

прискорення науково-технічного прогресу. З'явилась численна кількість нових

термінів, адже виникла необхідність називати нові предмети та процеси.

Отже, актуальність дослідження полягає в тому, що використовуються

багато неологізмів та фраз, утворених комбінаціями нових слів. Незважаючи на

великі здобутки лінгвістів, присвячені вивченню нових слів, неологізми все ще

заслуговують детального вивчення дослідниками, особливо з точки зору

відображення в сучасному світі, зокрема в засобах масової інформації. Тема

використання неологізмів, пов’язаних з COVID-19 не досить розвинута, ніж
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здається на перший погляд. Вся увага медіа прикута до спостереження та

висвітлення цього вірусу.

Мета роботи – дослідити відображення мовними засобами СOVID-19 у

англомовних публіцистичних он-лайн виданнях, зокрема The Guardian,

особливо в сфері виникнення неологізмів в сучасній англійській періодиці.

Для досягнення поставленої мети необхідним було розв’язання таких завдань:

1) дати визначення поняття «неологізм»;

2) виявити особливості внесення нових термінів в словники;

3) дослідити ступінь впливу хвороби COVID-19 на утворення нових термінів

та словосполучень;

4) проаналізувати терміни на тему COVID-19 в англомовному

публіцистичному журналі The Guardian;

5) згрупувати проаналізований матеріал по тематичних категоріях.

Об’єктом дослідження є неологізми, різноструктурна лексика і терміни, які

використовуються в англомовних публіцистичних он-лайн виданнях.

Предмет – мовна репрезентація соціально значущого явища через

публіцистичні тексти.

Досягнення мети дослідження використовувались різні наукові методи й

прийоми мовного аналізу:

1) Описовий метод – для збору теоретичного матеріалу і викладення

зібраних даней в роботі;

2) Компонентний аналіз та елементи універсального способу компонентного

аналізу – з метою аналізу лексичного значення тематичних одиниць за

допомогою їх поділу на мінімальні семантичні складники та розбір

словникових дефініцій;

3) Дистрибутивний аналіз – з метою вивчення мовних одиниць у певному

середовищі на фонетичному і морфологічному рівні мови;
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4) Сукупність структурного аналізу та аналізу безпосередніх складників –

для встановлення зв’язків між структурами основ термінологічних

словосполучень;

5) Методи статистичного аналізу – для дослідження мовної лексики і

частоти вживання мовних одиниць у тексті.

Теоретичне і практичне значення полягають в актуальності проблеми, так

як найважливішою потребою сучасності є позбутись загрози COVID-19.

Теоретичне значення дослідження полягає в можливості використання

результатів в процесі укладання термінологічної бази та аналізі сучасного

словникового складу англійської мови. Практичне дослідження полягає в тому,

що воно може значно сприяти розумінню людей дослідженої лексики в

аутентичних джерелах.

Апробація. Стаття під назвою «Зміна фокусу публікацій ЗМІ у зв’язку з

COVID-19» була опублікована у збірнику матеріалів I Міжнародної студентської

конференції «Концепт науки XXI: стратегії, методи та наукові інструменти», яка

відбулась 12 листопада 2021 року у м. Херсон, Україна. Стаття «Особливості

он-лайн та офлайн публіцистичних видань» була опублікована в збірнику за

матеріалами III Міжнародної студентської наукової конференції «Сучасні

аспекти та перспективні напрямки розвитку науки» (03.12.2021, м. Мукачево,

Україна).

Структура. Наукова робота складається з вступу, двох розділів, висновків,

списку використаних джерел та додатків.
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РОЗДІЛ 1.

МОВА ПУБЛІЦИСТИКИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ НОВИХ ЯВИЩ У

СУСПІЛЬСТВІ

1.1. Неологізм як спосіб та інструмент відображення сучасного

суспільства

Словниковий склад англійської мови є продуктом усієї попередньої історії

цієї мови і разом з тим це жива історія, яка говорить цією мовою народу, так як

в словниковому складі відображаються події, які відбуваються в тому чи

іншому суспільстві. Слова і поняття з'являються і зникають, але багато

неологізмів, які виникли в різні епохи зберігаються і переходять в загальний

вжиток. На формування складу англійської лексики дуже впливає поява нових

слів, або неологізмів, які з'являються у зв'язку з розвитком нових технологій в

різних сферах діяльності людини, запозиченнями з інших мов та з інших

причин. Неологізми – це слова, які, з'явившись в мові в якості певних значущих

одиниць, ще не увійшли в активний словниковий запас мови. Вони до тих пір

лише і залишаються неологізмами, поки остаточно не освояться в активному

запасі лексики.

Нові слова в мові виникають шляхом словотворення, шляхом запозичення

або ж переосмислення значення. Неологізми розвивають мову, роблять її

багатшою, при цьому найчастіше використовуються такі прийоми створення

неологізмів, як словоскладання, афіксація і семантичний спосіб. Мова – це

динамічне явище, яке точно відображає сучасне суспільство. Англійська

лексика з часом перейшла з різних мов, насамперед латинської, французької та

давньоанглійської, які пішли від доісторичних протоіндоєвропейських мов.

Хоча деякі основні слова повертаються до фундаментальних витоків мови і

залишаються більш-менш послідовними, з часом було додано багато нових слів.

І це стало прямим відображенням занепокоєнь суспільства в будь-який час

історії. Ці нові слова називаються неологізмами.
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Перш ніж детально представити огляд літератури на тематику неологізмів

в лінгвістиці, доречно було б розглянути визначення терміну «неологізм» та

похідних від нього лексичних одиниць. Згідно онлайн-версії «Словника

української мови» в 11 томах, неологізм – це нове слово або вислів, що

з’являється у мові [14]. Здавалось б усе зрозуміло та цього визначення було б

достатньо. Однак, щоб усвідомити важливість та актуальність неологізмів у цій

науковій роботі, потрібно дослідити це явище з різних аспектів, зокрема

лексикографії, оскільки неологізми є не лише невід’ємною частиною

теоретично-орієнтовних лінгвістичних дисциплін, а й відіграють значну роль у

процесі складання словників.

Грицай І.С. виділяє декілька головних підходів до вивчення неологізмів,

такі як структурно-семантичний, соціолінгвістичний, когнітивний,

функціональний та прагматичний підходи. Структурно-семантичний полягає в

аналізі типів неологізмів завдяки їх поділу на частини мови і семантичної групи

[4]. Наприклад, вище згаданий термін «covidiot» можна поділити на «covid» та

«idiot». Таким чином, ми здатні побачити спосіб утворення даного неологізму.

Соціолінгвістичний підхід зосереджений на поділі неологізмів на різні групи,

пов’язані з людською діяльністю, суспільством та інші аспекти, які найбільше

впливають на процес утворення та появи нових слів. Когнітивний підхід

потрібний у зв’язку з пізнавальною діяльністю людини та появі нових явищ, що

сприяє необхідності утворення нових термінів для їх позначень. Вивчення

неологізмів з прагматичної та функціональної точок зору дозволяє виявити

прагматичну функцію, яка реалізується в контексті та спрямована на досягнення

певного результату. Зрештою, це залежить від конкретної комунікативної

ситуації, а також комунікативного завдання. Саме через таку різноманітність

виникає проблема визначення терміну «неологізм». Незважаючи на те, що

визначення цього терміну дещо відрізняється у працях лінгвістів, більшість

погоджується, що «неологізм» позначає нове слово або нове значення слова, яке
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вже є загальновживаним.

Основна проблема полягає в тому, щоб визначити, коли нове слово може

вважатись неологізмом. В епоху глобалізації виникає значна кількість таких

слів. Спочатку їх вносять до он-лайн словників. Найпоширенішими серед них є

Oxford English Dictionary, Cambridge Dictionary, Merriam-Webster Dictionary та

інші. Після того, як терміни починають активно вживатись протягом певного

періоду, їх включають до офіційних словників та стають загальновживаними.

Деякі лінгвісти стверджують, що не важливо як часто запозичене слово було

вжито, його можна назвати неологізмом. Інші лінгвісти вважають, що слово

повинно бути у загальному вжитку щонайменше декілька років. Виникнення та

поширення неологізмів порівнюють з розповсюдженням інфекційних хвороб.

Спочатку використовують слово дуже часто, але поступово воно замінюється

іншими популярнішими словами і вже рідко використовується.

Що стосується визначення терміна «авторський неологізм», то тут теж є

різні точки зору. Деякі лінгвісти вважають, що авторські неологізми – це слова,

утворені художниками, публіцистами, поетами для посилення експресивності. З

іншого боку, авторський неологізм – це слово або значення слова, створене

письменником, поетом, публіцистом для позначення нових або вигаданих явищ

дійсності, предметів або понять. Винайдені автором слова відрізняються від

звичайних, широко вживаних позначень новизною їх форми або своєрідністю

поєднання елементів. Авторські неологізми часто не стають одиницями

словника, хоча найбільш вдалі і значимі або необхідні слова запозичуються

аудиторією і потрапляють в словниковий склад мови. Зважаючи на відсутність

єдиної думки серед лінгвістів про визначення запропонованих вище термінів,

вважаємо, що саме представлені точки зору найбільш широко розкривають

сутність понять «неологізм» і «авторський неологізм».

Слід зазначити, що вивчення різних лексичних одиниць, які

використовуються в засобах масової інформації та інших жанрів літератури,
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викликає актуальний інтерес. Такі твори рясніють так званими авторськими

новоутвореннями чи неологізмами, які ще не знайшли свого місця у типології

нових слів, перш за все через їхню відповідність мовам, створеним самим

автором [18]. Крім того, ці інновації вимагають особливої уваги у сфері

перекладу на іншу мову, тоді як необхідна стратегія перекладу, що передає

реалії, поки що не розроблена в сучасному перекладознавстві. Кожен

письменник завдяки своїй майстерності та уяві будує свій власний уявний світ,

який іноді майже не відрізняється від реального життя читача, а іноді він

настільки незрівнянний з реальністю, пронизаний своєрідною логікою, що для

того, щоб читач вимагав певної майстерності та сильного напруження уяви, щоб

зрозуміти зміст авторської новації. Таким чином, створення нових слів бере

участь у формуванні авторського стилю як одного з окремих компонентів мови,

що визначає специфіку художньої системи письменника. Як правило, автори

створюють у своєму творі певну модель уявної реальності, яка покликана

відповідати реальній. Наприклад, у науковій фантастиці автори зазвичай

зображують альтернативні світи, які відрізняються від будь-якої з відомих

культур. Їх створення здійснюється за допомогою квазітермінів, нових понять,

які ведуть до утворення нових лексичних одиниць у мові. Актуальність роботи

визначається тим, що семантичний, словотвірний та словотвірний аналіз нових

лексичних одиниць, їх функціонування в дискурсі тексту оригіналу та в іншій

мовній версії тексту відкриває нові перспективи для розуміння специфічних

законів мовної системи. Вже були численні спроби здійснити системний аналіз

новоутворень або нових авторських неологізмів, що діють у оригінальних

науково-фантастичних текстах та виявити їх природу. Дослідники припускають,

що нові утворення, що функціонують у дискурсі художньої літератури,

відображають помітну мовну інформацію, що є основною ланкою для

розуміння специфіки віртуального образу та стилю письменника. Проблема

появи та використання нових слів, авторських неологізмів, завжди цікавила
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лінгвістів, особливо в нашу епоху, коли емансипація мови та втеча авторської

фантазії у створенні різних референтних ситуацій у вигаданий світ призводить

до появи різних нових лексичних утворень. Більше того, ці нововведення

вимагають особливого підходу при перекладі на українську мову.

Були спроби створити терміни нових слів, як от спеціальні лексичні

одиниці, які створюються для конкретної ситуації, тобто для одноразового

використання і не ввійшли до вокабуляру мови. Лінгвісти виділяють існування

кількох термінів, що визначають сутність цих лексичних одиниць. В мові та

літературі можна знайти такі поняття як оказіоналізми, потенційні слова,

квазітерміни, квазілексеми, неологізми тощо. Велика кількість термінів

зумовлена розбіжністю лінгвістів у їх розумінні. Таким чином, термін

«оказіоналізм» широко використовується, але немає загальноприйнятого

визначення. У літературі мало назв цієї категорії слів: неологізм автора,

стилістичний неологізм, одноразовий неологізм, потенційне слово, випадкове

слово та інші. Усі ці позначення зазнали ретельного критичного аналізу.

Деякі дослідники використовували наукову термінологію крім

вищезгаданих термінів, таким чином, позначаючи специфіку таких одиниць у

жанрі наукової фантастики. Вони становлять особливу групу слів у тексті, вони

створені для опису неіснуючих явищ і ще не посіли місця у лексиці. Однак слід

зазначити, що термін «неологізм» має більш узагальнене значення. Деякі

лінгвісти воліють використовувати «неологізм» для нових утворень у мові,

таким чином звужуючи його значення. Це єдиний термін, що використовується

в літературному творі. Тим часом одного терміну недостатньо для опису

різноманітності фактів, пов'язаних із появою нових слів.

У мовознавстві термін «неологізм» постає як найпоширеніший у

ширшому значенні, що позначає мовні та мовленнєві нововведення. Визначають

декілька типів неологізмів. Неологізми поділяються на власне неологізми, слова

штучного походження, неологізми-скорочення та семантичні неологізми. Як
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зазначають лінгвісти, текст з неологізмами має особливу структуру, що сприяє

його розумінню та сприйняттю. Останнім часом з’являється багато наукових

праць, пов’язаних з цим питанням, а саме наукові роботи Семен Н., Тополюк К.,

Драченко С., Ковальчук О., Гавриленко К. Перш за все, лінгвісти намагаються

визначити ключові слова, щоб допомогти читачеві зрозуміти нововведення

автора. Тому велику роль грає систематизація лексичних актуалізацій у

новотвореннях автора. Засоби масової інформації є актуальними і слідкують за

подіями в реальному часі. Відповідно, існує потреба у вираженні та номінуванні

неіснуючих предметів та явищ. Автор статей не може довільно створювати нові

слова, але інколи авторські неологізми можна зустріти в публіцистичному

жанрі.

Основними причинами утворення неологізмів є необхідність найменування

нових предметів та явищ, що входять у життя сучасного суспільства, а також

необхідність надання нових імен певним речам, які вже мали назви та намір

визначити певні відомі речі одним словом замість того, щоб перефразувати їх. З

цієї причини ЗМІ використовують набір мовних засобів на фонетичному,

лексичному, словотвірному, морфологічному та синтаксичному рівнях мови, ці

засоби використовуються також у різних мовних стилях.

Словотворення в сучасній англійській мові стосується вивчення структури

слів та принципів їх організації. Максимчук В. зосереджує свою увагу на

утворенні нових слів за допомогою кореневих та афіксаційних морфем та також

тих слів, які не утворюються за допомогою афіксації [8, с. 258]. Елементи

словотворчих засобів представлені різними сполуками похідних слів на

кореневій основі.

Неологізми в сучасній мовній системі є відображенням активних процесів у

словотвірній сфері, пов'язаних із адаптаційною функцією англійської мови. Тож,

запозичені лексичні одиниці піддаються процесу адаптації за допомогою

словотворення. Інтернет є активним простором для відтворення мовних явищ, в
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той час як неологізми є засобом їх реалізації. Процес утворення неологізмів та

оновлення англійської мови не закінчився і триває постійно, тому ця тема є

надзвичайно важливою для майбутніх досліджень.

Вивчення неологізмів викликало неабиякий інтерес у дослідників зі всього

світу, зокрема дослідження іспанських науковців Daniel Linder, Goedele De

Sterck (2016 р.), китайських науковців SiyuLei, RuiyingYang, Chu-RenHuang

(2021 р.) та індійських науковців Awadh, A. N., & Khan A. S. (2020 р.). Той факт,

що в цій області існує безліч лексикографічних праць, свідчить про це. У

літературі вже є багато збірок про ці дослідження. Було запропоновано кілька

визначень терміну «неологізм», а також існує чимало списків з різними

критеріями для ідентифікації неологізмів у даній мові. Так чи інакше,

визначення завжди містять в собі ідею щодо чогось нового, якщо застосовувати

їх до лексикону мови. Дзюбіна О.І. також вказує на проблеми, поставлені

визначеннями неологізму, які випливають із нечіткості терміна та труднощів

зрозуміти, що таке неологізм, чітко відрізняючи його від усіх інших явищ [5, с.

93]. Виходячи з критерію вживання протягом певного періоду часу: неологізм –

це будь-яке слово, фраза або значення, яке увійшло до загального вжитку в

англійській мові.

Одним із методів, що використовуються вченими в будь-якій науці, є

класифікація досліджуваних явищ. Наприклад, у лінгвістиці ми вивчаємо різні

частини мови, а також функції слів у реченнях. Що стосується неологізмів, ми

маємо констатувати, що питання класифікації неологізмів ще не вирішене, так

як досі немає єдиного способу їх класифікації. У різних класифікаціях

враховуються різні аспекти неологізмів.

1.2. Способи утворення нових слів у сучасній англійській мові

Існують різноманітні способи введення неологізмів в лексику, однак серед

найактивніших процесів словотворення у сучасній деривації є суфіксація,
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префіксація та словоскладання. Ці процеси є найпродуктивнішими у створенні

нових слів у сучасній англійській мові.

Створення нових слів у різних мовах змінюється залежно від готовності

цільової мови до готових лексичних одиниць, які входять до іншої мови.

Наприклад, є мови, які сприймають нові слова та вирази з інших мов без опору.

З іншого боку, є мови, які по-різному реагують на інтеграцію іншомовних слів у

свій мовний репертуар, вважаючи це вторгненням і загрозою пуризму мовної

системи цієї мови. Натомість ці мови вдаються до прийняття нових слів та

понять за допомогою позикових перекладів для створення неологізмів, де

використовуються певні словотворчі процеси. У цьому контексті слід зазначити,

що не мови так поводяться і не сприймають нових слів, а люди, які є мовцями

цих мов. У самій мовній групі, яка нібито приймає нові лексичні одиниці,

можуть бути люди, які рішуче заперечують проти цієї практики, прагнучи

захистити пуризм своєї мови.

Англійська мова продемонструвала здатність адаптуватися та

пристосуватись до глобальних подій та змін. Мова ніколи не перестане

змінюватися. Вона гнучка та адаптована до потреб своїх мовців. Для підтримки

відносин у науковій та освітній сферах, бізнесі, туризмі тощо, англійська мова

визнана міжнародною мовою світового масштабу. Причиною цього є гнучкість

та глибина англійської мови, про що свідчить лексика англійської мови,

використана в засобах масової інформації та інших джерелах.

Мова поповнюється завдяки неологізмам. Вона постійно змінюється і є

динамічною. За допомогою неологізмів можна прослідкувати за змінами в всіх

сферах життя. Неологізми позначають нове поняття, що раніше не існувало, але

зараз виникла потреба в ньому у зв’язку з зовнішніми факторами. Також, це

можуть бути новоутворені синоніми до вже наявного в мові слова для

позначення відомого поняття, хоча відтінки можуть дещо бути зміненими.

Неологізми з’являються постійно. Інколи частота їх виникнення є надзвичайно
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високою. Так і сталось з приходом вірусу COVID-19. Виникла потреба

найменування законів про обмеження, штамів і т.д. Те, що викликає особливий

інтерес, є не лише поява великої кількості неологізмів, а й зміна чи надання вже

існуючому слову нових значень. Проблемами такої динамічності лексики мови

займалися багато філологів, зокрема Томіленко Л. М. у своїй монографії

розглядає питання динаміки тематичної лексики у сучасному українському

тлумачному словнику та стверджує, що дослідження лексичних одиниць, які

належать до певної тематичної групи, є необхідним для розуміння процесів

мови [17, с. 42].

Перед тим як слово офіційно буде включено в словниковий склад мови,

воно має пройти декілька стадій. Існує джерело, тобто той хто вперше вжив

слово. Слід зауважити, що це може бути анонімне джерело або ж вживане

конкретним автором. Потім воно поширюється серед мас. Велику роль

відіграють засоби масової інформації. Так як ЗМІ мають великий вплив на

населення і все частіше починають використовувати нове слово, воно стає

популярним серед людей. Пізніше його додають в словники. Таким чином,

процес додавання неологізму до мовного лексикону проходить успішно.

Неологізми часто поділяють на лексичні та семантичні. Лексичні

неологізми є запозиченнями з інших мов або новоутвореними словами.

Семантичні – по-іншому називають вже існуючі слова для визначення того чи

іншого поняття. Ми дійшли до висновку, що згідно способу утворення

неологізми поділяються на фонологічні, семантичні, які в свою чергу,

поділяються на морфологічні та фразеологічні підтипи. Морфологічні

неологізми включають в себе афіксальні неологізми (додавання префіксів або

суфіксів), метод словоскладання, конверсії та скорочень [6, с. 309].

За способом творення неологізми поділяються на фонологічні,

морфологічні неологізми та запозичення. Фонологічні неологізми – комбінації

звуків і їх використання для найменування певного явища чи дії. Часто
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використовується ономатопея. Наприклад, «yuck» використовується, щоб

показати, що щось є огидним. Слова, які асоціюються з тваринами, також

належать до цієї групи неологізмів. Серед них є дієслова «to meow», «to moo»,

«to squeak», хоча вони вже не вважаються неологізмами, так як давно ввійшли

до загального вжитку. До цієї групи належали також фонетичні запозичення з

інших мов: tsar(з російської) та інші.

Морфологічні неологізми утворюються за допомогою морфем, наявних в

певній мові. Морфологічні неологізми відрізняються від фонологічних

наявністю аналогії та змогою класифікувати способи їх утворення.

Морфологічні неологізми поділяються на: афіксальні (утворені за допомогою

афіксів, таких як -ize, -ous, cyber- (cybercrime), mis-, auto-, re- та інші);

основоскладання (передбачає злиття слів, а не лише їхніх основ та афіксів);

конверсія (перетворення слова без афіксації в іншу частину мови), скорочення

(переважно поділяється на еліпсис, абревіації та акроніми). Серед неологізмів

COVID-19 є дуже багато скорочень, які використовуються кожен день, таких як

«C-19» (Covid-19), «corona» (coronavirus), «CV» (coronavirus), «MERS» (Middle

East respiratory syndrome), «CFR» (case fatality rate) та інші.

Запозичення значно відрізняються від двох вищенаведених груп атиповою

морфологічною артикуляцією та відсутністю мотивації. Хоча запозичення є

найменш численними в неологізмах, неможливо уявити будь-яку мову без них.

Наприклад, англійська мова продовжує збагачуватись завдяки запозиченням з

різних мов, головним джерелом яких є європейські мови. Найбільшого впливу

англійська мова зазнає з боку французької мови (aide-mémoire, gouache).

Існують також запозичення з африканських (palaver, osu), азіатських мов

(typhoon, yen), російської (Molotov cocktail, pioneer), арабської (tartar, satin) та

інших. В свою чергу, запозичення поділяються на варваризми та ксенізми.

Варваризми – це асимільовані одиниці, що переважають серед запозичень та

мають синоніми у мові-реципієнті. Вони мають своєрідну письмову та
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фонетичну форму і зазвичай включені у словники як варіант та синонім вже

наявного слова в певній мові. Варваризми вживаються досить часто. Ксенізми –

запозичені мовні одиниці, що позначають явища та об’єкти, які існують лише в

країні мови-джерела та відображають побут суспільства.

В жодному словнику неможливо прослідкувати всі неологізми через

розвиток науки і техніки в різних сферах суспільства. Ще одна складність

полягає при перекладі неологізмів, тому що цільова мова може не мати

еквівалентів, тому виникає потреба описати їх або передати у фонетичній чи

графічній формі. Перекладачі часто вдаються до таких прийомів перекладу

неологізмів як транскрипції, як базується на передачі звукового образу слова за

допомогою літер цільової мови, транслітерації, яка ґрунтується на перенесенні

літер, які складають слово з мови-джерела, за допомогою літер мови перекладу,

кальки – техніки перекладу слова вихідної мови шляхом заміни його

компонентів їхніми лексичними еквівалентами з цільової мови та описового

перекладу, який використовується, коли жодне слово словника не відповідає

контексту або недоцільно використовувати інші прийоми.

Пандемія довела, що за короткий час для позначення тих самих термінів

було використано різноманітні термінологічні фрази або словосполучення,

абревіатури або скорочення. Сфера медицини є однією зі спеціалізованих сфер,

в якій постійно формуються неологізми через невпинний науково-технічний

прогрес у цій галузі, а також появу нових хвороб та невідомих явищ. У цьому

контексті неологізми зазвичай запроваджуються в мові, щоб заповнити

термінологічну прогалину. Одним із ключових аспектів розуміння утворення

термінів є їх форма. Форма пов'язана з морфемами, що входять до складу

терміну, і змінюється відповідно до кількості морфем, їх типу та поєднання слів,

які утворюють термінологічну фразу або словосполучення. Скорочення є

важливим у формуванні термінів і дозволяє зрозуміти це явище багатьма

мовами. Серед скорочень можна виділити абревіатури. Скорочення зазвичай
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встановлюються консенсусом і відтворюють частину слова і практично діють як

символ цього слова. Вони також базуються на використанні першої частини

довшого слова або першого слова фрази і мають на меті скоротити дискурс.

Неологізми, які мають переносне значення, як от метафори, дуже часто

зустрічаються в науковому контексті. Вони сприяють розумінню та

концептуалізації невідомих явищ та дозволяють зрозуміти абстрактні поняття.

Метафора є ключовим елементом наукового дослідження, оскільки дозволяє не

тільки розуміти одну річ з точки зору іншої, але й сприймати щось абстрактне

як щось більш конкретне. У сфері медицини метафори є дуже частими у

побудові дискурсу. Також метафора присутня у створенні неологізмів. Серед

запозичень з інших мов є культизми, запозичення та кальки. Культизми або

латинізми – це запозичення, що походять з латинської та грецької мов.

Запозичення є новими словами, які перейшли з інших мов без будь-яких змін.

Кальки використовуються для розширення значення лексичної одиниці. У

цільовій мові використання кальок означає, що існуюче значення слова

змінюється і розширюється. Кальки – це іноземні лексичні одиниці, вставлені в

мови перекладу з формальними змінами в результаті буквального перекладу.

Отже, неологізми використовуються для позначення нових понять. Вони

також можуть мати декілька значень, і вибір того чи іншого терміну залежить

від різних комунікативних та когнітивних факторів. Існують три процеси

формування термінів: складання, перетворення та скорочення. Терміни

відповідають типам структури, яку система дозволяє і підпорядковуються тим

самим правилам поєднання та обмеження.

1.3. Вплив COVID-19 на появу нових слів у сучасній англійській мові

Англійська мова визнана міжнародною, тобто формується на глобальному

рівні під впливом народів та подій, запозичена з подій, що відбувається в

англомовних країнах. Беззаперечно "Covid" виявився головним словом та
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джерелом для словотворення та появи неологізмів. Незважаючи на те, що

COVID-19 завдав значної шкоди життю людей у всьому світі, це також дало

англійській мові нові слова та вирази. Однак повністю нових неологізмів є лише

декілька: Covid-19, covidiot, covideo та деякі інші. Тим не менш, рік приніс

широкій громадськості значну кількість уже встановлених термінів – більшість

з них належать до теми епідемії та боротьби з вірусним захворюванням.

Неологізми з’явилися в Інтернеті, на телебаченні та у засобах масової

інформації та увійшли в наше повсякденне життя. Через COVID-19 у 2020 році

кількість нових слів, пов’язаних із COVID-19, в Інтернеті значно зросла і багато

людей почали їх вживати. Феномен COVID-19 та пов’язана з ним нова

реальність стали масовим і показовим прикладом зміни онлайн-дискурсу в

сучасному світі. 2020 рік багатьом з нас запам’ятається роком COVID-2019.

Засоби масової інформації, телебачення, Інтернет вказують на щоденну

статистику масових захворювань у всьому світі. Лінгвісти зосереджуються на

таких неологізмах, як COVID, lockdown, corona та інші. Неологізми поділяються

на загальномовні (лексичні та семантичні) та індивідуально-стилістичні

(авторські). Лексичні неологізми з’являються в мові з появою нових реалій у

суспільстві, в нашому випадку цією ситуацією є COVID-19. Кожен час має свої

неологізми, зумовлені обставинами, ситуацією чи новим явищем.

Ситуація з поширенням коронавірусу в багатьох країнах викликає

тривогу. Зараз замість того, щоб сказати “bye”, “goodbye” чи інші еквіваленти в

англійській мові, люди використовують “stay healthy” та “stay safe”. Раніше, щоб

попрощатись ці фрази, звісно, могли вживатись, але не на постійній основі. Ці

фрази почали щоденно використовувати на телебаченні та в Інтернеті. Майже в

кожному публічному місці є вивіски з виразами, без яких не можна уявити

повсякденне життя: “keep your distance” («зберігайте дистанцію»), “face masks

must be worn whilst inside this shop” («потрібно одягати маску в магазині»),

“please use hand sanitizer” («будь ласка використовуйте антисептик»), “maximum
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of two/four/№ people at a time” («максимум двоє/четверо/№ осіб разом») та інші.

Ці вирази стали невід’ємною частиною нашого життя. Вони вже закарбовані в

нашій свідомості. Зміни є складним, повільним і поступовим процесом.

COVID-19 змінив звичне життя людей за лічені дні. Однак, люди, підприємства

та організації адаптуються з кожним днем. Навіть, якщо ця нова норма є

тимчасовою, всі зможуть успішно звикнути до неї.

Незважаючи на те, що вже минуло декілька хвиль спалаху захворювання в

багатьох країнах і більша половина населення були проінфіковані тією чи

іншою вакциною, тема COVID-19 досі залишається найобговоренішою,

передусім в засобах масової інформації. Досить нещодавно з’являється все

більше новин стосовно нового штампу «коронавірусу» і це викликало

побоювання серед громадян. Не обійшлося і без змін в діловому етикеті. Було

багато дискусій стосовно змін правил в офісі та діловому дискурсі у зв’язку з

пандемією. Тож, новини пов’язані з COVID-19 домінує в теренах ЗМІ та

обговорення інших тем перейшло на другий план [20]. Якщо взяти до уваги ЗМІ

в Україні, майже всі репортажі та статті обговорювали питання війни на сході,

реакції країн світу, сучасні проблеми політики та інші. Зі спалахом вірусу в

Китаї, а згодом і в Україні, число статтей на тематику COVID-19 доволі швидко

зростало. Загалом, ЗМІ присвятили більше уваги «коронавірусу» за відносно

короткий проміжок часу ніж іншим вірусним захворюванням, таким як грип та

ВІЛ, хоча, як стверджує Hadley Stewart, смертність від вірусу є нижчою ніж від

раніше згаданих інфекцій [47]. Jamie Ducharme вказує на те, що на стан січня

2020 року, за перший місяць початку пандемії, 41000 друкованих англомовних

статтей містили слово «coronavirus», в той час як слово «Ebola» згадувалось

1800 разів за період серпня 2018 року [29].

Tony Thorne стверджує, що на період 2020 року, виникло понад 1000

нових слів [26]. Виникнення такої великої кількості нових слів, в тому числі не

лише наукової та медичної термінології, а й лексики повсякденного вжитку,
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вражає. Нічого дивного в тому що в мові з’являються нові слова та вирази

немає. Ці зміни є найпомітнішими у сфері неології та детального вивчення

неологізмів. Незупинне впровадження нової лексики відображає факт, що мова

є динамічною і це не можна не брати до уваги. Те, що населення перебувало на

карантині, а отже мали більше доступу до ЗМІ та соціальних мереж змусило

людей бути під постійним впливом обговорення COVID-19. Розмови про

пандемію стали невід'ємною частиною нашого життя. Таким чином виникла

потреба використання дедалі більше неологізмів.

Медичним працівникам і пацієнтам потрібно було спілкуватись та

повністю розуміти одне одного. В Китаї в місті Ухань, яке вважається місцем

виникнення COVID-19, ще в початок епідемії було залучено багато медичних

працівників з різних провінцій для боротьби з інфекційним вірусом. Проблема

була не лише з комунікацією лікарів та пацієнітв, а також і спілкуванням

медичних працівників між собою. Причиною цього було те, що у Китаї є дуже

багато діалектів і часто люди одного регіону не розуміють діалектів, якими

розмовляють люди іншого регіону. Таким чином, працівники Qilu Hospital of

Shandong University уклали посібники «The Guidebook of Wuhan Dialect for

Medical Assistance Teams, Audio Materials of Wuhan Dialect for Medical

Assistance Teams» та «The Handbook of Doctor-Patient Communication» [39].

Алєксєєва І., Чаюк Т. та Галицька Є. розробили класифікацію неологізмів

і розділили на групи взявши до уваги їхнє походження [20]. Першу групу

неологізмів, яку автори виділили, включає неологізми, які вже існували в мові,

але лише як наукові терміни чи в певній технічній сфері. З’явились нові

значення цих слів і вони почали вживатись у повсякденному житті, а не лише

обмежувались науковим дискурсом. Наприклад, слово «shield» ввійшло до

списку нових слів в липні 2020 року в Oxford Online Dictionary. Воно набуло

нового вужчого значення: «вжити заходів щоб захиститись від інфекції,

наприклад уникати прямого контакту з потенційно зараженими особами. До
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таких слів належать «social distance», «intubation», «patient zero» та інші.

Невід’ємною частиною лексикону будь-якої мови є сленг, так як він відображає

наявність багатьох культур та динамічність мови. Так, всім відоме скорочення

«BC», яке означає «before Christ» набуло значення «before coronavirus». Слово

«covidiot» (той, хто не дотримується правил, встановлених урядом для

запобігання зараження COVID-19) теж належить беззаперечно до неофіційного

лексикону. Створення нових термінів для найменування нових груп у

суспільстві є третім пунктом у класифікації авторів. Найпоширенішими

неологізмами, які ввійшли в цю групу, є «clinically extremely vulnerable people»

(той, кому буде важче перенести хворобу та симптоми даного інфекційного

захворювання) та «key workers» (медичні, соціальні працівники, волонтери та

інші). До четвертої групи неологізмів належать терміни для позначення нових

звичок, аспектів повсякденного життя та інші. Наприклад, «elbow bump»

(вітання стукання ліктями замість звичного потиску рук, «coronabesity» (вага

набрана за період карантину та епідемії) та інші. Завдяки цій класифікації, ми

маємо змогу спостерігати багатогранність сфер використання неологізмів та

їхні особливості.

Карпова К. та Чаюк Т. заявляють, що неологізми на тематику COVID-19

використовують для певних цілей, серед яких є не лише потреба йти в ногу з

часом і розуміти що відбувається у часи пандемії, а й для того щоб розважити

людей та допомогти їм подолати тяжкий період в їхньому житті. Vocabulary

enrichment of modern English via word-formation (on the material of the language of

COVID-19 pandemic). Наприклад, трендове слово в соціальних мережах

«quarantini», яке є сполученням двох слів «quarantine» і «martini», що означав

мартіні чи алкогольний напій, який пили під час карантину. Звичайно, що без

цього слова можна було б обійтись і це б ніяк не зашкодило комунікації людей,

але з розважальною метою це слово ввійшло в загальний вжиток і часто

використовувалось.
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Корпус моніторингу, який наразі містить декілька мільярдів слів, які

з'являються в он-лайн джерелах, додає з часом все більше і більше даних. Це

означає, що його можна використовувати для моніторингу змін у мові. Лінгвісти

використовують різноманітні способи використання корпусів. Постає потреба

дізнатись, які найбільш типові словосполучення можуть використовуватись з

тим чи іншим неологізмом, тобто, які інші слова вживаються разом із ним або

поруч із ним, чи як зазвичай воно пишеться чи в яких регіональних межах

використовується. Монахова Т.В. стверджує, що лінгвістичні корпуси можуть

дати відповіді на ширші запитання, які допомагають визначити, які слова

потрібно додати або переглянути [13, c. 56]. Частота використання, звичайно, не

єдина складова, яку потрібно брати до уваги для визначення того, які саме

терміни додати до словників, але це є одним з основних факторів. Необхідно

почекати, щоб побачити, чи дійсно ці слова засвоїлись в мові, перш ніж

визначити пріоритет їх додавання до словника. У цьому відношенні не було

нічого нового щодо COVID-19, але новим був факт реагування на ситуацію,

коли мова змінювалася так швидко. За досить короткий проміжок часу виявлено

багато неологізмів. Ці слова не обов’язково були новими, але вони зросли в

частоті вживання або перейшли від дуже наукових чи технічних до звичайних

та стали у всіх на вустах. Використовуючи корпуси, можна дізнатися, що надана

інформація та проведений аналіз є максимально точними та об’єктивними.

Часто дослідження може показати, які слова були особливо помітними або

значущими протягом певного періоду часу і це допомагає виділити слова, які

варті того, щоб їх внесли до словника, переглянути чи відстежити лінгвістичні

характеристики мови, а також це є індикатором зміни в суспільстві та

соціальних проблем, які виникають в ньому.

COVID-19 вже декілька років домінує в мовній сфері. Спочатку були деякі

ключові слова, пов’язані з коронавірусом, а також ключові слова, що

стосувалися інших масштабних світових подій того часу. У наступні місяці всі
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найпопулярніші ключові слова були певним чином пов’язані з пандемією.

Ключові слова, пов’язані з COVID-19, відображають різні етапи пандемії. На

початку пандемії вони в основному стосувалися назви та опису вірусу. Пізніше

у центрі уваги були соціальні та економічні заходи, а також занепокоєння щодо

постачання та наявності медичних товарів. Згідно Горбань Ю. та Маленкова О.

існує також контраст у порівнянні з життям, яке було до пандемії. Це часто

відображалося в дискусіях про економічну діяльність. Наприклад, носіння

масок стало важливою частиною нашого дискурсу.

Хоча багато нових термінів стали такою частиною повсякденного життя,

усі вони все ще досить не дуже поширені, принаймні, у ЗМІ для того, щоб їх

включили до словника. Створення неологізмів показує, що мова не стоїть на

місці, а постійно розвивається, і ситуація, подібна до тієї, в якій ми опинилися

зараз, просто є підтвердженням цього. Історія не припиняється, а розвивається.

Зміна мови - це постійне явище. Кожне покоління бере мову і додає щось своє,

розвиваючи її в різних нових напрямках. Сьогоднішні невеликі зміни можуть

бути завтрашніми новими діалектами і колись ці діалекти можуть бути

настільки різними, що ми вважатимемо їх різними мовами. Зміна мови

відбувається на всіх рівнях мови, включаючи звуки, слова та граматику. Зміна

мови, як правило, відбувається поступово, але іноді буває ситуація, яка ідеально

підходить для створення абсолютно нової мови.

Здається, це вимагає впливу чогось достатньо лінгвістичного. Більш

поширений, помітний тип мовних змін відбувається через мовний контакт, коли

мови в одній і тій же сфері впливають одна на одну. Дуже часто мови вступають

у контакт з іншими мовами. Насправді багатомовність була нормою в

людському суспільстві. Коли мови знаходяться в контакті, існує два можливих

способи впливу один на одного. По-перше, мови можуть ставати все більш

схожими одна на одну. По-друге, мови можуть розходитися і ставати менш

схожими. У цьому контексті мовний контакт змусив мовців охоче протистояти

23



та змінювати слова, щоб відрізнятися один від одного. Коли ви об’єднуєте

носіїв мов, вони використовуватимуть елементи своїх мов для створення

базового способу спілкування, який є відомий під назвою піджин. Якщо піджин

використовується досить довго у спільноті, де діти його вивчають, утворюється

нове явище – креольські мови. Їх багато в усьому світі, часто з іменами, які

відображають це походження. Говорячи про креольські мови, потрібно звернути

увагу на асиметрію взаємодії між людьми та мовою. Мовний контакт зазвичай

був результатом західної колонізації, під час якої колоністи експлуатували

народи, які розмовляли іншими рідними мовами. Це пояснює, чому креольська

мова часто складається з великої кількості слів саме з домінуючої мови. Але

креольські мови мають право на існування. Багато з них отримали визнання та

підтримку.

Якби було лише кілька подібних слів, це могло бути випадком

запозичення однієї мови з іншої або просто збігом обставин. Цей процес

методичного поєднання ймовірної мови спільного предка з існуючих записів

називається порівняльною реконструкцією. Основоположниками

порівняльно-історичного методу прийнято вважати Боппа Ф., Грімм Я. та Раека

Р. В свою чергу, Головін Б. поєднує це поняття з інформацією про граматику та

доказами з інших галузей, таких як історія, археологія і навіть генетика, щоб

зробити висновок, що самі мови споріднені. Порівняння неспоріднених мов

також цікаве, оскільки воно може розповісти щось про мову в цілому. Століття

відданої та уважної роботи з пошуку споріднених і розуміння мовних змін у

зворотному напрямку привели до реконструкції протоіндоєвропейських мов.

Аналіз неологізмів, які пов’язані з COVID-19, перш за все є способом

допомогти людям, які під час стихійного лиха чи катастрофи потребують

отримати потрібну інформацію мовою, яку вони розуміють, і зрозуміти свої

власні потреби та проблеми. Також вищезгадане має бути зрозумілим медичним

службам, що є однією із найважливіших потреб, які виникають в екстремальній
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ситуації. Власний досвід людей щодо мовних бар’єрів та отримання ідей

можуть допомогти медичним працівникам краще реагувати на інформаційні та

комунікаційні потреби пацієнтів.

Спочатку використовувана термінологія викликала страх і розгубленість

та відштовхувала людей від звернення за медичною допомогою. Скорочення та

технічні терміни були зрозумілі не всім людям. Виник страх непорозуміння та

нерозуміння. Лінгвісти використали ці знання, щоб надати переклад ключових

концепцій та інформаційних матеріалів, щоб люди могли зрозуміти, як

найкраще захистити себе та своїх рідних в умовах нинішньої пандемії, щоб

люди могли отримати відповіді на свої запитання про COVID-19 мовою та у

форматі, який їм найбільш зрозумілий. Спроба зрозуміти всі ці нові терміни

була досить заплутаною. Таким чином, лінгвісти надають чітко зрозумілі

переклади, рекомендації та практичні інструменти, які є одним із способів

використання мови для стримування поширення вірусу.

Створення та розповсюдження термінів, які пов'язані з COVID-19, було

швидким і загальноприйнятим у всьому світі. Дискурс про коронавірус став

домінуючим в різних сферах. Таким чином, люди з усього світу почали

використовувати однакові терміни, що призвело до зближення між народами,

зумовлене надзвичайною ситуацією зі здоров'ям і відображене у широкому

застосуванні термінології COVID-19. Було багато нелогізмів введених під час

пандемії у зв'язку з COVID-19 для різних соціальних та комунікативних

функцій. Зміни нашого способу життя, спричинені коронавірусом,

супроводжувалися радикальними змінами в мові. Труднощі, яки виникли в той

період, відобразились на потребах утворення спеціальної термінології для

опису мутацій у вірусі та позначення певних явищ та подій. Лінгвісти невпинно

прагнуть розробити нові терміни не лише для їх запису в спеціалізованих

словниках, а й для загального призначення.

COVID-19 став причиною створення нових понять і термінів, які стали
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частиною нашої щоденної розмови. З точки зору лінгвістики, неологізми, які є

результатом змін, в основному є продуктом такого набору процесів

словотворення як афіксації, словоскладання, скорочення, запозичення,

абревіації та інші. У квітні 2020 року словник англійської мови Oxford вирішив

зробити те, чого ніколи раніше не робив, а саме опублікувати вибірку лексичних

термінів поза рамками регулярної щоквартальної публікації. Було

проаналізовано статті, які були опубліковані з початку пандемії COVID-19.

Зміни в суспільстві стимулюють зміни в мові, тому не дивно, що глобальне

явище в масштабах пандемії COVID-19 справило такий великий вплив на

англійську мову. Лінгвісти мають можливість відстежувати розвиток мови.

Суспільство справляється з адаптацією, і так само, змінюється людська

поведінка, змінюється і вибір слів. Починаючи з розповсюдження пандемії було

масове виникнення термінології. Це стало невід’ємною частиною життя

кожного. Варто зауважити, що всі слова, які були включені до розробленого

списку розглядались з соціальної точки зору. Розглядались більш широко

вживані слова та фрази, які особливо викликали резонанс або, можливо, були

одними з перших, які ввійшли до словникового запасу та загального вжитку.

Деякі з них стали настільки часто зустрічатись протягом останніх років чи то

через соціальні мережі, засоби масової інформації. Новоутворені терміни

описують ситуацію, в якій опинився весь світ, і дійсно ілюструють зміни в

суспільстві. Ці терміни надзвичайно необхідні для людства, щоб впоратися з

тим, що відбувається. Вони були підкріплені аналізом корпусів і в тому числі

власним корпусом сучасної англійської мови, який наразі містить понад

мільярди слів, і оновлюється та розширюється щомісяця. Тож будь-яке нове

явище призводить до розвитку мови та карбування нових термінів, які часто

можуть бути новими винаходами, новими досягненнями, тому для опису того

чи іншого явища потрібні нові слова або запозичені лексичні одиниці з

термінології, яка вже існує в словниковому складі мови.
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Деякі слова, які пов'язані з пандемією COVID-19, були згадані ще в 20-му

столітті. Однак, цілком зрозуміло, що вони були на вустах не у кожної людини,

звичайно, крім тих, хто працював в сфері медицини або вірусології. Те, що

підкреслює одну з найпримітніших речей про пандемію з лінгвістичної точки

зору, це ті слова, які не входили до загального вжитку раніше, але стали цілком

нормальними і природними в наші часи. Є висока ймовірність, що ці слова

використовують в більшості розмов. Лише нещодавно вони досягли цього

набагато більшого і широкого використання, і може бути дійсно важко згадати

час, коли вони взагалі не використовувалися. Тема пандемії та слова, які

пов'язані з пандемією COVID-19, є найпоширенішими в англомовному

дискурсі. Обсяг перевантаження інформацією, який ми отримуємо зараз, та

події за останній період показали наскільки важливиою та актуальною є

потреба утворення нових слів. Одним із факторів є відкритий доступ до

соціальних мереж. Тож епідемія, яку можна спостерігати зараз, є дуже

поширена, але не настільки як в більш традиційних засобів масової інформації,

такі як друковані газети, телебачення та радіо, як в он-лайн ресурсах.

Постає питання, зокрема, чи соціальні мережі прямо впливають на

створення нових слів, залишаючи осторонь ті слова, які з'являються в

традиційних ресурсах. Очевидно, набагато легше стало поширення інформації і

вони можуть зробити це набагато швидше. Багато нових слів вкорінюються у

нашій свідомості через більш традиційні методи, тому що ми їх читаємо або

бачимо або чуємо зараз. Ми звикли бути в оточенні численної інформації, але

величезний обсяг, який нам доступний, насправді був неабияк складним, тому

що пліч-о-пліч в описі цього явища та різних слів, які стосуються цієї пандемії.

Виникає потреба в збалансуванні, тому що ми повинні переконатися, що

попередні роки не переважають і не домінують над історією слова, якому

насправді може бути вже багато років. Багато з цих термінів вже існували

протягом деякого часу.
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Як згадувалося раніше, в квітні був опублікований список слів, що

охоплює терміни, пов'язані з COVID-19. Це було зроблено на знак визнання

впливу хвороби на англійську мову та на словниковий запас під час пандемії,

що з'являється, і, як уже згадувалося, це перша офіційна вибірка і внесення до

словника. Вона була зосереджена на економічних і соціальних впливах

аспектах. Багато термінів стосуються ізоляції, карантину, роботи з дому, тощо.

В той час як схожий список в липні більше зосереджувався на науковій та

медичній термінології, оскільки пандемія вже була протягом доволі тривалого

періоду [43]. Варто зауважити про відповідний лінгвістичний розвиток, який

сприяв розуміння вірусу, його впливу та потенційних методів лікування.

Спеціалізована наукова та медична мова стає все більш помітною у

повсякденному дискурсі, ми бачимо це у засобах масової інформації та

соціальних мережах. Серед багатьох спеціалізованих термінів є ті, які вже були

включені в словники багато років тому, але набули нового значення. Також були

терміни, які були новими і ще раніше не вживались ні жодного разу або ж

декілька разів в дуже вузькому контексті. COVID-19 та пов’язані терміни це теж

неологізми, і з точки зору етимології «covid» є абревіатурою від фрази

«coronavirus disease». Цю назву стали застосовувати як до хвороби, так і до

вірусу, що її викликає, і це не є рідкістю, коли мова йде про віруси та хвороби.

Існує безліч скорочень та інших форм найменування вірусу.

Термін “covid” також може використовуватися для назви будь-яких інших

видів та підвидів коронавірусу, які можуть виникнути. Спочатку, цей термін

озачували як гостру респіраторну хворобу. Це ґрунтувалося на розумінні

хвороби на той час, тоді як зараз, дефініцію було розширено, щоб відобразити

нову інформацію про вплив вірусу на різні системи органів. Можливо, є

ймовірність виникнення потреби переглянути цю дефініцію ще раз коли було

доступно більше інформації про те, як хвороба впливає на організм. Деякі нові

дослідження показують, що вплив вірусу на судинну систему може зіграти
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досить помітну роль у поясненні респіраторних ефектів, з якими людство вже

знайоме. Існують і інші словосполучення та скорочення, пов’язані зі словами

covid і coronavirus, які можуть бути додані в майбутньому.

З точки зору лікування ковиду, тема безпечної та ефективної вакцини

залишається однією з найбільш актуальних. Метою дослідників у всьому світі є

знайти ефективні методи лікування з використанням існуючих ліків. Це

лікування, яке або опосередковує симптоми, або забезпечує захист від впливу

вірусу. Однією з цікавих речей у covid-19 з лінгвістичної перспективи є те, як

швидко незнайомі терміни стають одними з найбільш вживаних термінів серед

людей. На початку пандемії, нові терміни супроводжувались їх визначеннями в

статтях та новинах або посиланням на додатковий матеріал, який мав сприяти

полегшенню розуміння. Тепер ці терміни цілком можуть використовуватися в

статтях без їхнього пояснення або без визначення. Це свідчить про швидку

адаптацію аудиторії до цих слів. Те ж саме зараз відбувається з групою термінів,

що стосуються COVID-19. Усі пам’ятають численні новини, розповсюджені на

початку пандемії, які пояснювали концепцію розрахунку захворюваних та

показували, як кількість хворих визначає, чи буде пандемія поширюватися,

залишиться на тому ж самому рівні чи припиниться. Тепер усі ці дані та цифри

можна знайти в статтях без будь-якого пояснювального тексту чи посилань на їх

визначення. Ці терміни ілюструють ще одну особливість використання наукової

термінології в засобах масової інформації. Потрібно пам’ятати, що мова в медіа

часто спрощується під час аналізу чи дослідження неологізмів, використаних в

ЗМІ. Це не обов’язково є дивним чи негативним явищем. Спочатку люди не

мали уявлення про корона вірус, як захворювання, і цей аналіз неологізмів,

очевидно, був досить актуальним на початку пандемії.

Необхідно знайти баланс між відображенням того, як фахівці та

неспеціалісти використовують цю науково-технічну мову. Найбільш ранні

приклади цих термінів походять із журналів, наукових або медичних текстів,
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тоді як пізніші приклади часто зустрічаються у газетах та соціальних мережах.

Це відображає нашу прихильність до запису того, як і ким використовуються

слова, а це ширше використання ЗМІ також є хорошим показником того, чи слід

включати науковий термін до ненаукового словника. Однак наукова мова

призначена не тільки для вчених та науковців. Серед інших людей теж постає

потреба в розумінні такої лексики.

1.4. Функціонування неологізмів в публіцистичному жанрі

В перших публіцистичних виданнях публікувались лише новини без

жодних коментарів і поглядів журналістів щодо подій, оскільки це вважалось

неприпустимим в тогочасному суспільстві. Це суперечило всім принципам і

віруванням населення, тому що в той час правління було тоталітарним і про

ніяку особисту думку громадян і мови не могло бути. Згодом уряд змінився, а й

з ним і способи відображення інформації. Незважаючи на це, медіа досі

використовується як спосіб маніпулювання населенням для власної вигоди зі

сторони уряду та впливових людей. Кожного дня з’являються новини та

публікації зі статистикою захворюваності. З самого початку пандемії в ЗМІ

говорилось про смертельну небезпеку, яку несе в собі COVID-19. Проте була

численна кількість випадків, коли у хворих не було ні жодних симптомів та

вони не потребували бути госпіталізованих. Також було багато репортажів, які

обговорювали жорстоке ставлення китайського уряду до свого населення

стосовно впровадження посиленого карантину, неналежне відношення до тіл

загиблих, тощо. У людей виникла постійна недовіра та сумнів навколо

ажіотажу, який спричинила пандемія. Наприклад, було багато спекуляцій

стосовно вигоди, яку мають фармацевтичні компанії з продажів масок,

противірусних засобів та інші. Однак слід зазначити, що епідемія поширюється

та все більше людей хворіють. Беручи до уваги відсоток летальних випадків,

необхідно врахувати, що існує чимало факторів, які не завжди можна пояснити
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«коронавірусом», а іншими факторами. Тим не менш, роль засобів масової

інформації не можна недооцінювати.

Швидкі темпи розвитку подій, а саме зростання випадків захворювання,

що також означає збільшення обсягу інформації, яку потрібно обробити і

презентувати, вказують на те, що засобам масової інформації стає все важче

змістовно інтерпретувати події. Більше того, обсяг інформації, що

повідомляється та передається світовими органами охорони здоров'я,

перевищує можливості ЗМІ зібрати, проаналізувати її та одночасно перевіряти з

іншими отриманими даними. Перевірка достовірності фактів є найголовнішим

правилом та принципом написання матеріалу незалежно від того, чи це он-лайн

публікація чи ні. ЗМІ повинні вживати додаткових засобів під час збору та

перевірки фактів, перш ніж що-небудь опублікувати. Ця нездатність перевірити

інформацію може викликати спекуляції і тим самим викликати занепокоєння

ЗМІ та громадськості. В он-лайн медіа новини часто оновлюються і належним

чином не перевіряється їх достовірність. В зв'язку з цим, серед людей швидко

поширилась паніка. Станом на серпень 2021 року ЗМІ переважно висвітлюють

новини стосовно вакцинації та заходів, які вживаються для запобігання

поширення інфекційного захворювання.

Щоб проінформувати громадян у такі незрозумілі та невизначені часи,

журналістські редакції всіх країн зробили висвітлення пандемії пріоритетом.

Однак, постійно мінливий і іноді неперевірений характер оприлюднення даних

про COVID-19 створив труднощі для журналістами та дослідників у наданні

точної інформації громадськості. Є свої переваги і недоліки того, як новини

висвітлюються під час пандемії, і, таким чином, довіра громадян до засобів

масової інформації знаходиться на межі ризику. Для багатьох ЗМІ головним є

зробити історію якомога цікавішою та такою, що привабить увагу багатьох.

Інтенсивність зацікавлення історією та наслідки того, як історія подається,

насправді величезні.
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Використання он-лайн журналів для публікації історії, які вимагають

меншої перевірки, ніж стандартні рецензовані паперові журнали, де

незалежним науковцям потрібен час для перевірки результатів, є дуже

популярним. Проте, з іншого боку така можливість може ускладнити роботу

журналістів.

Суспільство розривається надлишком інформацією від уряду, якій не

можна завжди довіряти. Тож журналістів стають ще більше критикувати та мати

більше вимог до них. Все частіше люди стають збентеженими такою

незлагодженістю та ненадійністю інформації, яку вони отримують кожного дня.

Незважаючи на те, що існує необхідність публікації багатьох новин про

пандемію, часто не вистачає журналістів та редакторів, які спеціалізувались

саме на написання статей про те, що відбувається в медичній сфері. Журналісти

повинні налагоджувати відносини з дослідниками, які здатні проводити надійну

наукову роботу. У часи кризи люди розуміють необхідність засобів масової

інформації, яким можна довіряти. Змі зарає є домінуючим середовищем, де

люди дізнаються про головні події, в тому числі, ті, які пов'язані з

коронавірусом. Багато громадян втомилися перебувати в такій ситуації, в якій

опинився весь світ. Незважаючи на масу новин та інформації, що з’являється

про пандемію, залишається неясним те, як довго, ймовірно, буде це все тривати,

деталі про карантин та локдаун і як наше життя буде виглядати в майбутньому.

Невпинний цикл новин може загострювати тривогу та переживання. Існує

необхідність залишатися в курсі останніх новин, особливо щодо законів та

рекомендацій або важливих порад у галузі охорони здоров’я під час кризи, яка

виникла у зв'язку з пандемією.

Неологізми, які використовуються в засобах масової інформації (ЗМІ),

викликають особливу зацікавленість лінгвістів, оскільки саме ЗМІ є

розповсюджувачем цих інновацій та засобом їх популяризації. Метою засобів

масової інформації є презентувати події в світі та проінфурмувати. Все частіше

32



й частіше масс медіа використовується з ідеологічною метою та маніпулювання

суспільною свідомістю. Хоча ЗМІ залежать від громадян, вони безпосередньо

впливають на суспільство в різних сферах життя. Причиною цього є не лише

представлений матеріал і зміст ЗМІ, а також мовні засоби, що

використовуються. Можна справедливо стверджувати, що дискурс ЗМІ є

умовою мовної та культурної ситуації суспільства, оскільки за своєю природою

він відображає як мовний, так і культурний статус суспільства. Зокрема, ЗМІ

чітко показують динаміку розвитку мови на семантичному, прагматичному та

когнітивному рівнях.

1.5. Роль он-лайн та офлайн видань у інформуванні про соціально

значущі проблеми

Covid-19 було оголошено пандемією, з таким широким охопленням і

величезними масштабами, що світ приготувався, щоб вчасно відреагувати на

нього. Було введено локдаун, економіка була призупинена, а подорожі були

припинені. Усі застрягли там, де просто повинні були прийняти те, що

приготував Covid-19. Протягом кількох тижнів COVID-19 поширився настільки

швидко, що ніхто не міг повірити, що щось схоже може відбутись. Багато людей

переживали виснажливі дні – боролися з підвищеною температурою, слабкістю

та задишкою. Багато втратили своїх близьких, деякі втратили роботу та всі свої

заощадження, а багато хто залишився без житла. На краще чи на гірше

COVID-19 змінив всю планету та її жителів назавжди. Однак світ повертається

повільно до нормального стану і намагається відновити свої сили, як це було до

пандемії. Фактори, пов’язані з пандемією, такі як соціальна ізоляція, закриття

шкіл та університетів, безробіття, фінансова нестабільність, а також загроза

самої хвороби, можуть бути причинами погіршення не лише фізичного стану, а

й душевного. Ці наслідки COVID-19 не є видимими і це може також

розглядатись як пандемія, яка здатна вразити мільйони людей у всьому світі.
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Потрібно термінове вирішення потреби подолати наслідки пандемії для

психічного здоров’я, наприклад, шляхом розширення доступу до ресурсів для

діагностики та лікування захворювань психічного здоров’я.

У той час коли нещодавно з’явилися он-лайн публіцистичні журнали, які є

оновлюваними версіями традиційних друкованих журналів, різні форми

комунікації мають схожість і відмінність у своїй аудиторії, цілях, фокусі,

заголовках, візуальних матеріалах та використаній мові. Різні форми статей

мають відмінності в аудиторії з точки зору демографії та перспектив. Стаття в

обох формах викладу є якісним методом інформування, оскільки в ній є

офіційна наукова мова. Крім того, більш зрілі люди, швидше за все, читатимуть

друковану версію, так як вони виросли у часи, коли про он-лайн засоби масової

інформації і мови не могло бути. Тоді як люди молодшого віку, ймовірно,

читатимуть цифрову версію, оскільки вона набагато більше поширена в

нинішньому міському світі. Крім того, медіа-компанія різних типів газет

зосереджується на особистих соціальних та культурних точки зору аудиторії,

коли обговорює походження вірусу, людей, які невірні, і можливі недоліки

методів боротьби з вірусами, щоб отримати ще більше коло потенційних

читачів і, врешті решт, дохід. Як результат, статті в обох формах є аудиторами з

метою інформування та заохочення більшої кількості аудиторії, яка описує

ситуацію з їхньої точки зору. Основна увага в обох формах викладу статей

зосереджена на тому, що у друкованій формі є інші невідповідні допоміжні

деталі, оскільки більш зріле населення та пенсіонери з більшою ймовірністю

прочитають всю статтю, на відміну від молодших читачів, у яких менше часу

через їх робочий спосіб життя.

Вигляд сторінки у друкованій та он-лайн версії статті має відмінності у

форматі їхньої головної сторінки. На відміну від цифрової версії, яка має

основний заголовок, що супроводжується підзаголовком для розробки, а потім

основним візуальним елементом та вирівняним для надання деталей про автора
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та публікацію, версія для друку містить усі основні елементи цифрової форми

як основний візуальний елемент і підзаголовок, який авторам цифрової статті

потрібно забезпечити, щоб стаття була написана у форматі короткого резюме,

щоб дати аудиторії гарну початкову Багато уваги приділяється двом різним

версіям журналу, які використовують різні прийоми, щоб привернути увагу

читача, підкресливши важливість того чи іншого питання. Ситуація з

коронавірусом не позбавлена уваги, а, навпаки, обидві версії ЗМІ

використовували емоційно переконливі заголовки, щоб вплинути на читачів для

того, щоб вони прочитали нову статтю. Он-лайн форма використовує

розпалюючий інтерес до людей з особистою та соціальною перспективою. Крім

того, до статті привертається уважність читачів з культурною перспективою. В

результаті буквальна і чітка мова використовується, щоб зробити написання

більш офіційним у різних форматах.

Крім того, активний стан використовується, щоб допомогти читачеві у

візуалізації ситуації, щоб його чи її краще переконати подивитися на ситуацію з

точки зору автора. Різні формати статей новин також використовують

переконливу мову для просування власної точки зору. Слова, які повторюються

часто, та модальні дієслова були реалізовані в обох версіях, щоб вплинути на

читача для того, щоб він підтримав автора. Подібна спрямованість і мова

використовувалися в обох формах, щоб привернути увагу аудиторії та

переконати її., однак обидві різні версії мають відмінності у своєму викладі

матеріалу, аудиторії, заголовках та візуальних елементах з точки зору

демографічних даних, формату та вибору слів. Незважаючи на ці контрастні

рішення, відігравати важливу роль у сприятливому методі отримання новин як

різний медіаформат має право на існування, щоб мати схожу мету інформування

та переконання аудиторії, орієнтуючись на різні точки зору особистого

соціального та культурного характеру.

В всесвітній мережі Інтернет є багато можливостей для ЗМІ поширювати
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інформацію. Он-лайн публікації мають свій стиль написання. По-перше, вони

передбачають наявність цікавих заголовків, щоб зацікавити користувача мережі.

Заголовки також мають бути без сленгу та однозначними. Зміст статтей повинен

бути стислим, щоб лише передати головний сенс. В друкованих публіцистичних

виданнях акцентується увага на деталях подій, що дозволяє надати більш повну

картину того, що відбувається. Однак, вони також мають обмеження стосовно

обсягу. В обох видах публіцистичних видань автор не повинен коментувати

новини чи вказувати свою точку зору. Стиль он-лайн статей перебрав на себе

характеристики та особливості тих, що надходять до друку, з деякими змінами,

так як почав розвиватись відносно нещодавно. Наприклад, автори деколи

змінюють заголовки, щоб зробити їх більш зручними для пошуку. Також обсяг

скорочується, але зміст та загальний зміст повідомлення в жодному разі не

зазнає значного впливу. Ще однією особливістю он-лайн видань є наявність

гіперпосилань на інші джерела, які є в відкритому доступі. Тож, автори мають

бути здатні аналізувати попередньо викладений матеріал. Також, великою

перевагою є здатність редагувати вже опубліковані статті або видаляти. В

авторів виданих до друку статей такої можливості немає, а отже вони

позбавлені гнучкості в їхній роботі та права на помилку.

Стиль письма кожного жанру специфічний. В оффлайн виданнях

переважно автори акцентували свою увагу на різних сферах рівномірно. В

он-лайн пресі теж є багато різноманітних жанрів статей, які зосереджуються на

різних аспектах, таких як здоров’я, знаменитості, спорт, бізнес та інші. Зараз

новини, пов’язані з COVID-19 користуються великим попитом і, як результат,

саме такі статті є більшими за обсягом і публікуються на головній сторінці на

веб-сайті того чи іншого он-лайн видання.

Для друкованих ЗМІ все змінюється, тому справжнє питання полягає в

тому, чому і чи вони досі актуальні. Зараз люди читають книги, багато хто з них

збирається читати на невеликих планшетах, але саме в друкованих ЗМІ
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міститься більше інформації, і що дивно, що з роками люди тепер мають безліч

розуміння в дуже поверхневому сенсі багатьох тем, але дуже мало глибшого

розуміння, про яке вони можуть розмовляти та думати. Тому читання все ще

дуже важливе, а друковані ЗМІ — це досить засіб отримання багато важливої

інформації. Ще однією перевагою саме друкованих ЗМІ, що нічого не відволікає

та не блимає. Незважаючи на все, вони ще вважаються портативними. Були

деякі резонансні випадки зникнення журналів з випуску, але це сприймається як

частина введення чогось нового та якихось змін. Завжди відбувається певний

баланс з всім, що є нове. Порив до нових речей не є новим поняттям.

Наприклад, коли телебачення з’явилося, воно майже замінило радіо. Коли

з’явився Інтернет, він став великою загрозою телебаченню, але з часом люди

знаходять певний баланс і використовують його належним чином. Тепер

он-лайн ЗМІ загрожує громадським газетам і місцевим журналам, які

збираються працювати не таким же чином, а іншими засобами масової

інформації.

Друковані ЗМІ також чудово підходять, щоб пояснити, про що історія. Що

ж до он-лайн ЗМІ, використовується мультимедіа, такі як фотографії, аудіо,

відео. Такі засоби можуть показати читачам те, що не так легко передати через

текст. Врешті решт, інтерактивні функції демонструють і залучають більше

аудиторії. Тож, вони можуть включати аудіо та відео для показу новин,

веб-камери та веб-трансляції, подкасти та анімаційну графіку. Далі йдуть

інтерактивні елементи. Вони можуть мати форму живих чатів, коментарів,

відгуків читачів, онлайн-опитування та інші. Також існує можливість надати

посилання на ще більше ресурсів. Це може бути ваш власний архів всього, що

було написано про певну людину, інші веб-сайти, які можуть дати читачеві

більше біографічних чи історичних даних, редакційні статті та колонки для

представлення двох чи більше протилежних точок зору на щось. Важливо

планувати та співпрацювати, щоб створити найкращий можливий кінцевий
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продукт. Багато наголошують на мультимедійних та інтерактивних елементах,

але потрібно розуміти, що основним у будь-якій історії та репортажеві все ж є

текст.

Ймовірно, доведеться переписати друковану версію історії, щоб зробити її

більш зручною для он-лайн аудиторії. Спочатку варто розділити та

вільфільтрувати інформацію. Зазвичай потрібно розділити по сто слів, так як

вони заповнюють екран гаджета. На щастя, журналісти вже пишуть коротшими

абзацами, тому це буде не так складно. Потрібно взяти до уваги налаштування

типу тексту, щоб читачеві було легше читати його. Тож варто використовувати

підзаголовки, маркери, списки та жирний шрифт, щоб полегшити читання на

екрані гаджета. Таким чином, доречно використовувати друковаий тип ЗМІ для

пояснення історії, але додати мультимедійні елементи для показу та

інтерактивні елементи для демонстрації та взаємодії з аудиторією.

Найважливішим є те, що потрібно уникати використання тексту, вилученого

безпосередньо з друкованої публікації та, по суті, скопійованого на веб-сайт без

жодних змін. Друкована версія розповіді новин є переважно через газети чи

журнали. Вони включають в себе будь-які новини, а також розважальні освітні

теми та багато іншого. Однак, з появою Інтернету різко змінився спосіб

отримання або передачі будь-якої інформації. Раніше було те, що написаний

вміст можна було публікувати лише у друкованому вигляді, і тому він був

статичним і незмінним. Сьогодні його можна публікувати в Інтернеті, і він

постійно змінюється, оскільки технології змінили спосіб представлення

інформації. Потреби читачів також змінилися та автори повинні думати про

контент абсолютно по-новому, щоб винахід персональних комп’ютерів і

смартфонів дозволив усім людям використовувати цифрові медіа. Журналісти

повинні розуміти мотиви та потреби своїх читачів, щоб писати контент, зручний

для користувачів, інформативний та привабливий, який буде притаманний для

публікації в мережі Інтернет. Дуже важливо розуміти, що люди читають в
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Інтернеті по-різному, ніж у друкованому. Тепер читання друкованих ЗМІ є

активним дозвіллям і мало відволікає.

Вони мають лінійний формат читання, який складається від передньої до

задньої частини зверху вниз і має захоплюючий вміст, тоді як читання в

Інтернеті — це діяльність, керована завданням. Вона має багато відволікаючих

факторів та кілька напрямків читання. Формат, який переміщається між

сторінками, є елементами інтерактивного вмісту. Статті, написані для

друкованих видань, повинні представляти компактний, але ґрунтовний виклад

подій наа відміну від радіo або телевізійного репортажу, який зазвичай містить

коротші та простіші речення. Друковані засоби масової інформації можуть

включати більш різноманітні структури речень, а також вибір слів. Його

потрібно написати таким чином, щоб твір фактично привертав увагу читача і

тримав його до кінця. Під час написання новин потрібно зосередитись на тому,

щоб швидко дійти до суті й передати найбільш застосовні факти, а написання

статей може бути довшим і творчим у підході. Друковані ЗМІ пишуться для

масової аудиторії та використовує стиль письма, який подобається найбільшій

кількості людей. Друковані ЗМІ використовують прикметники та прислівники,

помірно зосереджуючись замість цього на простих реченнях, у яких фігурують

іменники та дієслова. Вони використовують якомога менше слів, щоб донести

свою думку, оскільки простір часто обмежений, вони повинні зосередитися

лише на найбільш релевантній інформації, тепер друкована журналістика часто

має компонент оповідання. Мета – передати інформацію та дати читачам

глибше розуміння предмета.

В он-лайн ЗМІ використовується проста мова та структура розповіді,

найважливіша чи доречна інформація розміщується у верхній частині статті, а

менш важливі деталі нижче. Найбільш захоплююча або важлива інформація має

бути одразу очевидною для читачів. Це для читачів, які переглядають лише

заголовки та працюють, щоб визначити, які статті вони хочуть прочитати. Цей
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стиль найчастіше зустрічається в новинах у журналістиці та довгих художніх

статтях. З іншого боку, автори можуть більше зосередитися на створенні твору,

який буде захоплюючим і утримує увагу читача від початку до кінця. Мотиви

очікування та звички читачів відрізняються для цифрових медіа, і тому дуже

важливо, щоб автори знали ці відмінності, щоб вони могли писати чітко та

ефективно для он-лайн аудиторії. Отже, є фактори, на яких автори повинні

зосередитися перш за все, коли вони пишуть он-лайн контент, першою з них є

структура, яка є макетом, а також заголовками веб-сторінки. Вони відіграють

дуже важливу роль у його пошуковій оптимізації та залученні пошукових

систем для читачів. Потрібно переконатись, що заголовки мають зміст і точно

відображають його. Вміст має бути організований так, щоб найважливіша

інформація була вгорі, рухаючись до інших тем унизу. Ми повинні

використовувати активний стан, коли це можливо, щоб зробити зміст ясним і

стислим. Пишучи для Інтернету, автори повинні переконатися, що їхній вміст

доступний для всіх. Як згадувалося раніше, існує багато різних допоміжних

технологій, пристроїв і каналів перегляду для читання онлайн-контенту.

Важливо пам’ятати, що веб-сторінка на портативному комп’ютері буде

відображатися по-різному на смартфоні. Саме з цієї причини письменникам

слід уникати використання таблиць, коли це можливо, оскільки вони часто

можуть викликати проблеми з доступністю, коли змінюється розмір екрана.

Читання та запис в цифровому вигляді дуже відрізняються від друкованого.

Авторам веб-сайтів потрібно пам’ятати, що їхні читачі шукають конкретну

інформацію та мають достатньо уваги. Простір дуже короткий, тому

онлайн-вміст має бути доступним і стислим. Це привабливо для візуальних

читачів, оскільки зображення в журналах привертають увагу багатьох читачів

журналів, тому якщо є гарний дизайн, результати завжди багатообіцяючі.

Друковані ЗМІ мають велику базу вірних клієнтів, які купують видання

щотижня або щомісяця. Протягом місяців, можливо, навіть років, таким чином,
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ви будете впевнені у масовому розкритті вашої реклами в друкованих ЗМІ. Це

велика перевага друкованих ЗМІ. Друковані ЗМІ стверджують, що вони

охоплюють кілька поколінь. Тепер споживачі газет і журналів можуть

варіюватися від підлітків, молодих людей до літніх людей, що дозволяє легко

завоювати довіру широкого кола аудиторії. Кажуть, що друковані ЗМІ найкраще

підходять для місцевих груп. Це не для глобальної аудиторії, вимагає

ретельного планування, щоб націлити конкретну аудиторію, і може не

відрізнятися більшою вартістю. Дуже очевидним недоліком друкованих ЗМІ, які

публікуються в друкованих ЗМІ, є висока вартість, тому їх вартість вища, ніж у

цифрових ЗМІ. Ми можемо отримувати інформацію простіше до того, як

існували цифрові медіа, людям потрібно було читати сторінки та сторінки, щоб

знайти те, що вони шукають, а тепер у них є Google та багато інших веб-сайтів,

тому ми можемо отримати інформацію простіше. Ми можемо легше

маніпулювати новинами і можемо поширювати чутки, тому це великий недолік

цифрових медіа.

Ітерактивність на просторах Інтернету зобов’язує ЗМІ використовувати

аудіо- та відеоматеріали. В автора є велика перевага в тому, що він може

взаємодіяти з читачами в реальному часі та отримувати відгуки одразу після

публікації матеріалу. Однак і з цим приходять обов’язки, так як автор має

слідкувати за коментарями та намагатись вчасно відповідати на запитання

читачів. Спочатку автор презентує нову актуальну інформацію, яка є головною в

його статті. Рештою є опрацювання матеріалу, який був опублікований раніше.

Використовується розмовна лексика, яка зрозуміла для всього населення,

незважаючи на їх рівень освіти, тощо. Слід дотримуватись лаконічності і

використовувати короткі слова. Простота мови є рушійною силою засобів

масової інформації в Інтернеті. Надається перевага також використанню

маркерів списку для висвітлення головного матеріалу. Отже стиль написання

повинен бути таким, щоб він приваблював людей, змушував їх відчувати певні
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емоції з метою подальшого обговорення та поширення читачами публікацій.

Саме тому, автор повинен та брати до уваги знати уподобання читачів. На

відміну від оффлайн публіцистичних видань, більше уваги приділяється

вивченню аудиторії читачів ніж простому інформуванню. Оскільки автори

он-лайн видань працюють у режимі реального часу, постає необхідність

встановлення зв’язку з читачем та викладення актуальної інформації.

Журналісти, які працюють для он-лайн аудиторії, мають усвідомлювати та

розуміти, що вони безпосередньо звертаються до величезної групи людей по

всьому світу. Врахування всіх аспектів населення різних країн є надзвичайно

важливим.

1.6. Особливості внесення неологізмів до словників

До заснування друкарства, еволюцію мови під впливом неологізмів було

набагато складніше відстежити. Деякі словники переглядалися лише кожні

сорок років, що означало, що істотних змін у мові не було. Сьогодні словники

оновлюються принаймні раз на рік, а он-лайн словники представляють

величезні лінгвістичні бази даних, часто дозволяючи користувачам вносити

терміни та визначення, щоб відобразити спосіб використання мови. Насправді,

дуже мало нових слів, що з’являються в англійській мові, є абсолютно

«новими» - вони становлять менше 1% усіх англійських неологізмів. Переважна

більшість нових слів і виразів включає принаймні один лексичний компонент,

який нам уже знайомий. Вони утворюються за допомогою кількох мовних

процесів, таких як словоскладання. Мабуть, найпростіший з усіх мовних

процесів, що використовуються для створення нових слів, - це запозичення, де

слова з інших мов входять у загальне вживання [16]. Запозичення були

особливістю розвитку словникового запасу Англії протягом століть. Слова, які

вживаються кожен день тепер повністю нічим не відрізняються від своїх

колишніх англійських аналогів.
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Деяким неологізмам вдається засвоїтись в мові, а іншим - ні. З появою

Інтернету неологізми стали набагато більше використовуватись та

розповсюджуватись. Таким чином, це дало мові потенціал розвиватись із

невидимими раніше темпами. Зрештою, неологізми - це слова, які з’являються

нізвідки і існують так довго, поки люди, які їх використовують, вважають їх

актуальними. Багато неологізмів пов'язані з технологіями, особливо з

Інтернетом. Не дивно, що всесвітня мережа відіграє дуже важливу роль у

нашому повсякденному житті. Тому до мови входить все більше слів, щоб

описати певні речі та процеси, пов’язані з Інтернетом. І ще більше неологізмів

з’явиться.

Коли дослідники вирішують які ж саме неологізми можна додати в

словник, вони беруть до уваги певні ознаки. Серед них є лексикографічний та

часовий діапазон використання, частота та соціально-прагматичні причини [1].

Перший засіб, однак, є домінуючим у наявних словниках. Цей засіб базується

на використанні контрольного лексикографічного корпусу. Таким чином, слово

може бути включене до словника, якщо його форма чи значення не записані у

словниках загального призначення.

Отже, потенційний неологічний інтерес до певного слова чи виразу в

цьому випадку залежить, перш за все, від часового параметра, тобто від того, чи

є щось нове чи поточне або в поєднанні з іншими включати лише нові слова,

задокументовані за звітний період. Проте є необхідність застосувати фільтри

для неточностей та запозичень. Деякі словники поєднують кілька засобів, як от

часовий аспект, таким чином вибираючи нові слова та нові значення, також ті,

які є науковими термінами, а лексикографічний засіб не працює для

неспеціалізованих словників через їх обсяг та складність.

Лінгвісти також можуть самостійно обирати які неологізми включати до

словниців, не звертаючи увагу на засоби згадані вище. У цьому випадку вибірка

неологізмів використовується для того, щоб підкреслити, що визначення
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термінів не залежить від того, чи ці слова записані в неспеціалізованих

словниках, хоча це не залежить лише від лексикографії або від того наскільки

вони популярні серед людей. Крім того, кожен термін проходить перевірку

часом та використаннямю З точки зору лексикографії деякі з неологізмів

можуть бути вже задокументованими у неспеціалізованих словниках. Однак,

вони стосувались коротких, невизначених або застарілих визначень, які

потребують оновлення. Це можуть бути речення або значення, популяризовані

англійською мовою раніше. Тим не менш, вони включають не тільки ті, що були

створені в той період, але й ті, які були новими, настільки, що вирішальним

фактором стало те, чи була відома широкому загалу слово чи значення. Існує

визнання того факту, що ці слова можуть з’явитися в мові набагато раніше.

Передові практики більшості словників включають визначення джерела

неологізму. Очевидно, цей аспект підтримується використаними цитатами. У

всіх словниках використання мови ЗМІ як засобів документування. Це, по суті,

показує, як засоби масової інформації відіграють все більш важливу роль у

нашому суспільстві та роль, яку вони, здається, відіграють у збагаченні нашої

мови. Цитати включають не лише цю сферу, вони також включають Інтернет.

Словники використовували засоби масової інформації та також включали різні

типи книг. Деякі словники базувався на мові ЗМІ та політичного дискурсу. Інші

в свою чергу зосереджуються на засобах масової інформації, творах художньої

літератури та загальних журналах різних країн англійської мови, тоді як є

словники, зацікавлений у використанні мови та її вивченні, особливо тієї, яка

використовується на радіо, телебаченні та в Інтернеті, а також мову, що

використовується у діловому дискурсі [11]. Ще є словники, які аналізують

паперову пресу, журнали та книги, але також використовує рукописи та

промови. Серед словників можна виділити ті, які використовують джерела із

засобів масової інформації, деякі наукові сфери для нових термінів, пов'язаних з

інформатикою чи медициною та розмовну мову.
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Нарешті, деякі класичні сполуки утворюються зі словотвірними

елементами, префіксами та суфіксами, які також мають це привілейоване

положення в деяких словниках. Тим не менш, є особливі словники англійської

мови, які найкраще використовують потенціал цих форм. Таким чином, вони

включають словотвірні елементи до запису з певною структурою: поєднання

форм та префіксів. Вони також містять в собі словотвірні елементи як окремі

записи, або як об’єднання форм, таких як префікси. Структура словника може

бути охарактеризована вибраними новими формами або інформацією про кожну

з них.

Одним із очевидних ключових аспектів усіх словників є пояснення

значення нових слів. Хоча всі вони демонструють високу лексикографічну

якість у визначеннях, кожен словник є унікальним у цьому плані. Більшість із

них використовують лексикографічні визначення понятійного характеру,

зазвичай аналітичного, але, іноді, ґрунтуються на синонімії або пояснення, яке є

підходом словників, що випливають із ширших лексикографічних проектів

відомих видавництв.

Визначення у словниках рідко використовують маркери для ідентифікації

колокацій чи контексту. Інакше неконцептуальну частину визначення можна

знайти поза ним, ізольовану на початку або в кінці. Існують словники, які

використовують формули для обмеження використання перехресних посилань,

або шляхом розміщення цих посилань на початку, відокремлених від

визначення розділовими знаками, або в дужках.

Дійсно, якщо є параметр, який є другою природою неологізмів, це

хронологічний параметр і значення новизни, яке він приносить із собою. Цей

фактор новизни розмитий і може бути втрачений, або з часом зростає

ймовірність того, що це станеться. По-перше, слід підкреслити, що більшість

словників дають змогу дати публікацій для їх колекціонування. Після цього,

якщо не звернути уваги на специфіку, найширший виявлений період становить
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понад двадцять років. Ці словники, засновані на хронологічному критерії,

підкреслюють цю деталь, оскільки новизну неологізмів можна побачити

протягом майже чверті століття. Періоди, як правило, набагато коротші в інших

словниках. Таким чином, в той час як деякі словники вивчали неологізми

протягом десяток років, інші працювали з періодами, меншими за десятиліття.

Лише кілька словників надають інформацію про те, чи пов’язані нові

форми з будь-яким тематичним полем. Ця інформація може бути корисною у

двох напрямках: розпізнати деякі терміни, що належать до спеціалізованої мови

та включені до загальновизнаної мови, та зрозуміти, які тематичні галузі дають

більше неологізмів. Словники мають прагнути описати неологізми точно,

всебічно та з найкращою організацією, щоб пошук був легким, водночас

пропонуючи велику кількість ілюстрацій та пояснень їх використання, а також

оцінки їх неологічності та ймовірного довголіття.

Крім відповідної конфігурації, яку має мати словник, важливо, щоб

новизна вибраних неологізмів була гарантована і щоб користувачі мали змогу

оцінити їх з якомога більшою кількістю доступної інформації та без шкоди для

зручності пошуку. Тип джерела - корпус, з якого взяті неологізми, повинен бути

ясним з абсолютною точністю. Важливо, щоб корпуси мали репрезентативний

характер, залежно, звичайно, від наявних ресурсів та від конкретних цілей.

Найчастіше для цього використовуються письмові корпуси, і слід спробувати

запровадити усні корпуси, якщо можна гарантувати деякі мінімальні умови

стандартизації та якості. Проміжок часу - період дослідження в ідеалі

становитиме один-два роки. Ця умова була б навряд чи прийнятною з точки

зору видавців, і не тільки з їхньої точки зору, і, крім того, слід мати на увазі, що

короткі проміжки часу ідеально охоплюються он-лайн неологічними ресурсами.

Гарантія однорідності є важливою, не надто ставлячи під загрозу їх новизну.

Критерії відбору або виключення неологізмів - це ключова відправна точка для

будь-якого словника. Цією точкою має стати контрольний лексикографічний
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корпус, який має містити найкращі, найповніші та найновіші словники для

кожної мови, включаючи також діатопічні варіації. Документовані форми не

слід включати, якщо вони не мають ознак новизни у словниках загального

призначення. У цьому випадку це має бути належним чином зазначено. Нові

комп’ютерні системи для вибірки неологізмів дали доступ до формальних

неологізмів, але потрібно бути особливо пильними щодо можливих

семантичних неологізмів через семантичні зміни.

Цей критерій необхідно відфільтрувати та доповнити. Фільтри можуть

бути загальними або специфічними для різних типів неологізмів. Конкретні

фільтри залежатимуть від конкретних цілей кожного дослідника. Загальні

фільтри передбачають перевірку результатів, щоб уникнути помилок, форм, які,

будучи міцно закріпленими в мові, відсутні у словниках, або простих

орфографічних варіантів міцно сформованих слів у даній мові. Доповнюваність

передбачає використання додаткових даних не лише як об’єктивне

обґрунтування включення слова до словника, а й для того, щоб зробити

доступною цю інформацію про неологізми, внесені у словник. Тут я маю на

увазі хронологічні та частотні параметри використання, серед інших.

Як правило, для досягнення певної однорідності краще орієнтуватися на

лексичні неологізми. Фразеологія, наприклад, заслуговує конкретного окремого

трактування. Варіації неологізмів, що є дуже важливими для оцінки його

нестабільності. Необов’язково, щоб усі графічні та фонологічні відмінності

мали окремий запис, особливо якщо включити індекси, оскільки достатньо

перехресного посилання. Після того, як один був обраний як лема, завжди

використовуючи об’єктивний критерій, необхідно подати інформацію про його

частоту, прямо чи опосередковано, відсортувавши їх у ієрархічному порядку, у

якому вони перераховані, або в певному порядку послідовності прикладів.

Коротке знайомство зі словниками нових слів, їх списками в Інтернеті, їх

частотою вживання в засобах масової інформації і текстах художньої літератури
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підтверджує думку лінгвістів про те, що мови багаті на новоутворення, які

безперервно з'являються в нашому житті, які в повній мірі демонструють

мінливий характер мови. Велике розмаїття неологізмів утворюється в сфері

науково-технічної мови внаслідок зростання розвитку науки і технологій.

Завдяки розвитку комп'ютерної сфери виникло багато неологізмів. Прогрес

сфери телебачення і ЗМІ дає багато нових слів кожного дня. У сучасній

англійській мові прикладів неологізмів можуть бути слова, що з'явилися

більш-менш недавно. В даний час в неології зібрано величезний матеріал в

області словотвору англійської мови, але, незважаючи на це, залишається

велика кількість невирішених проблем. В англійській мові щорічно з'являється

велика кількість неологізмів, що набагато перевершує їхню кількість в інших

мовах. Це вводить перед лінгвістами проблему не тільки зосередження на них, а

й також подальшого аналізу. Також лінгвісти виділяють цілий ряд проблемних

питань сучасної неології. Серед них є визначення методів розпізнання

неологізмів і значущості, розгляд причин їх виникнення в співвіднесенні з

прагматичними потребами громадськості, аналіз форм їх виявлення і

обмежування щодо їх застосування, створення особливостей відносин з ними в

різних вікових, соціальних та професійних групах та інші.

Як би там не було, в неології та лінгвістиці переважає велика кількість

труднощів у сфері дослідження. В першу чергу це комплексне дослідження

умов, стадій, способів утворення нових слів і функцій в порядку як

екстралінгвістичною, так і лінгвістичної залежності наявних ефективних

моделей в мові.

48



РОЗДІЛ 2

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ НА

ПОЗНАЧЕННЯ ЯВИЩА COVID-19 У ПУБЛІЦИСТИЦІ

2.1. Зміна фокусу публікацій

Для журналістів у всьому світі пандемія COVID-19 є безпрецедентною

новиною. Невпинний цикл новин, дезінформація, не кажучи вже про особисті

труднощі, які виникають у зв'язку з пандемією, яка стосується кожного з нас,

зробили цю історію однією з найбільш унікальних історій, які коли-небудь

розповідали репортери. З журналістської точки зору, це, мабуть, одна з

найбільших подій. Дезінформація та чутки можуть швидко та широко

поширюватися під час надзвичайної ситуації. В Інтернеті можна знайти будь-що

зараз. У соціальних мережах люди діляться тим, що самі не до кінця розуміють.

Важливо знайти надійне джерело або джерело новин, якому можна довіряти.

Ситуація навколо COVID-19 була не інакше як безпрецедентною на

глобальному рівні. Практично кожен відчув ефект від самого вірусу або

запобіжних заходів, вжитих для запобігання його поширенню. У сфері ЗМІ

приділялось багато уваги тому, як ця діяльність впливає на редакції та історії в

кожній сфері. З початку пандемії про коронавірус написано мільйони статей,

кількість яких постійно зростає. У перші місяці пандемії різко збільшилася

кількість часу, який люди витрачали на пошук інформації про поточні події.

Оскільки так багато людей постраждали від пандемії та деінформації, ЗМІ

намагаються створити нові джерела доходу та залучити користувачів до послуг

на основі підписки, таким чином користуючись все більш популярним

джерелом контенту. Перехід до цифрових та он-лайн засобів відображає нову

норму в суспільстві, коли люди відчувають повноваження поєднувати різні

підходи до роботи, життя та розваг.

Друковані ЗМІ вважаються ключовим шляхом донесення інформації до
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мас. Проте в епоху інформаційних технологій люди все більше неохоче носять з

собою газети в паперовому вигляді, натомість віддають перевагу електронним

газетам. Наразі деякі ЗМІ фокусуються переважно на пандемії нової

коронавірусної хвороби 2019 року. Кожна форма ЗМІ в постраждалих країнах

висвітлювала занепокоєння, представляючи новини, сприйняття та думки,

пов’язані з пандемією. Статті, які були пов'язані з висвітленням реалій щодо

COVID-19, стали ключовими серед інших тем та повністю відображали

сприйняття та думки експертів. ЗМІ стали важливою частиною соціальних,

політичних, економічних та інших ситуацій. Дослідження також стверджують,

що роль ЗМІ в будь-якій кризі чи катастрофі не можна заперечувати, оскільки

ЗМІ полегшують доступ до інформації уряду, політикам і громадянам, щоб

допомогти в управлінні ситуацією. Перші новини про спалах надійшли з

Китаю. У кожному регіоні та країні, від виявлення першого випадку зараження

до поступового поширення, про летальні випадки та ініціативи боротьби з

COVID-19 повідомляли у різних видах ЗМІ. У кожній країні, починаючи з

повідомлення про перший випадок, уряд, установи та ЗМІ виявили найвищий

рівень занепокоєння у вирішенні різних аспектів пандемії. Відсутність наукових

звітів і даних може перешкоджати ранній епідеміологічній оцінці, оскільки всі

сектори країни та всі верстви суспільства покладаються на ЗМІ. ЗМІ формують

наше розуміння та створюють потужні сили як на індивідуальному, так і на

суспільному рівнях під час усіх надзвичайних ситуацій. ЗМІ також можуть

негативно впливати на психічне здоров’я читачів і глядачів після будь-яких

трагічних подій. Таким чином, кажуть, що ЗМІ відіграють активну роль у

формуванні дій масового населення і тим самим впливають на дії політики.

Друковані ЗМІ вважаються особливо важливим фактором донесення інформації

до мас. Занепокоєння в постраждалих країнах висвітлювали всі форми ЗМІ,

презентуючи новини, сприйняття та думки, пов’язані зі спалахом COVID-19.

Однак у світі, де Інтернет та соціальні мережі домінують та є невід'ємною
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частиною життя для передачі та поширення новин, продовжують

використовуватися різні форми ЗМІ та підходи. Тим не менш, надійність і

довіра не завжди однакові в усіх видах ЗМІ. Попередні дослідження

стверджували, що друковані ЗМІ все ще залишаються найбільш надійним і

цінним джерелом інформації для громадськості, заявляючи, що друковані ЗМІ

відіграють життєво важливу роль у поширенні інформації до мас і в

продовженні формування громадської думки в країнах. Всі провідні газети та

журнали в різних частинах світу мають відповідні електронні версії. Ці он-лайн

версії пропонують швидший доступ і більше оновлень у порівнянні з їхніми

друкованими аналогами. Інтернет версії або електронні газети та журнали

мають швидкий доступ. Вони можуть швидше поширювати та оновлювати

новини про COVID-19 серед великих спільнот у всьому світі. Кожен аспект

життя зараз пов’язаний з пандемією COVID-19 та всі форми ЗМІ висвітлюють

новини, думки та проблеми, пов’язані з COVID-19. Коронавірус не тільки

перетворився на пандемію, але й створив руйнівну глобальну проблему. Зараз

пандемія формує майже кожен сектор кожної нації. Тим не менш, ситуація не

однакова в усіх країнах і в усіх секторах. Поряд із часом спалаху, масштабом

його поширення та смертельними наслідками, соціально-економічні та

політичні умови країн певною мірою визначили підготовленість,

соціально-економічні умови та заходи, а також політичні дебати. Всі ЗМІ мають

чудовий вплив на представлення та формування новин та думок, висловлених у

газетах та журналах та роль у них.

Журналісти по всьому світі радяться як краще впоратися з ситуацією і,

зокрема, як успішно прийняти все, що стало новою нормою після

розповсюдження пандемії COVID-19. ЗМІ зустрілись з багатьма викликами та

мусили приймати міри, щоб нормально функціонувати. Також виник

величезний виклик суспільній свідомості, з яким люди стикаються. Не можна

недооцінювати, наскільки новим є цей набір викликів. Складність історії та
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різні способи її впливу на суспільство є безпрецедентною. Інтенсивність

інтересу до історії потенційних наслідків від способів подання та невдач у

способах подання дійсно величезні. Це унікально з точки зору журналіста, а

також, звичайно, унікально з точки зору громадського здоров’я та інфекційних

захворювань. Цього вірусу ще не було раніше, принаймні, він не був таким

серйозним та небезпечним для людства. Повна зміна функціонування

суспільства і, що ще важливіше, така велика чисельність випадків

захворюваності та смертності негативно вплинули на багато аспектів життя.

Обов’язок журналістів презентувати інформацію вірно. Але це є особливо

складним завданням в умовах, коли вся інформація піддається щоденному

перегляду та щоденному переопрацюванню. І журналісти опинилися в дуже

незручному становищі, будучи по суті каналами, за допомогою яких ті, хто

працюють в вузьких спеціалізованих сферах та дослідники спілкуються один з

одним. В загальному, журналісти зазвичай чекають, поки дослідження не будуть

перевірені та доведені експертами та поки вони не з’являться у більш визнаних

та відомих журналах, які є більш надійними. Вони мають певне право

покладатися на це як на надійні джерела, так як вони пройшли дуже ретельний

процес редагування. Тепер журналісти також представляють результати

досліджень, які наполовину готові. З точки зору прийнятих протоколів, вони

використовуються, оскільки вони мають потенційне клінічне значення для

лікування хворих. В історичному плані речі передчасно розкриваються. Люди

покладаються на засоби масової інформації, які, по суті, є дуже

спеціалізованими каналами комунікації. Процес надання знань та інформування

людей, які працюють у цій галузі, може бути двостороннім, так як науковці теж

покладаються на інформацію в ЗМІ та додають до них власні вказівки щодо

напрямків власних досліджень із звітів, які вони отримують від журналістів.

Однак, матеріал, на який слід дивитися з великим скептицизмом,

натомість сприймається, захоплюється і, можливо, навіть застосовується
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задовго до того, як він буде готовий. Постає велика необхідність боротися з цим

весь час протягом пандемії. Причина цього в тому, що журналісти та

дослідники публікують неперевірену та непідтверджену інформацію в інших

джерелах. Тобто вони публікують свої результати до того, як матеріал буде

перевірено експертною оцінкою та до того, як його опублікують у журналах. Ці

журнали є дуже складними. Журналісти завжди є важливим інструментом для

суспільства з точки зору отримання інформації. Інформація, яку ми отримуємо,

у кращому випадку заплутана і часто є перебільшенням. Суспільство

розривається між інформацією від влади, якій не можна постійно довіряти. Тож

журналісти стають у цій ролі ще більш критичними. Питання авторитету та

довіри до джерел новин було ще одним дуже незрозумілим виміром цієї історії.

Журналісти завжди покладалися на авторитет, коли справа доходила до

присвоєння інформації достовірності. Незважаючи на це, зараз людство

збентежено непослідовністю та недостатньою надійністю інформації, яку вони

отримуємо. Інформація, яка має бути досить політично нейтральною, натомість

обертається способом маніпулювання, якому ніхто не може довіряти. Тому це

величезна проблема у визначенні того, якою інформацією варто ділитися з

громадськістю.

Суть знання для журналіста відрізняється від суті знання для вченого. Це

пов’язано з суспільною значимістю та тими речами, про які люди повинні знати.

Всі добре знають та надіються на те, що ЗМІ займаються наданням свіжих,

відмінних і цікавих речей. Зазвичай вони в активному пошуку ракурсу, який є

начебто новим, навіть якщо це не так, навіть якщо він дуже винятковий.

Також завжди існує проблема з тим, що новини зосереджуються на

винятковому за рахунок висвітлення основних реалій, які тривають і не

змінюються з дня на день. Тому побоювання полягає в тому, що багато факторів

мають великий вплив на те, як журналісти висвітлюють події, що є однією з

основних проблем. Страх полягає в тому, що після цього сплеску висвітлення
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подій на тему COVID-19, є велика ймовірність того, що неможливо вже додати

щось нове. Коли журналісти керують цим процесом соціального усвідомлення,

проблема полягає в тому, що цінності новин перевершують важливі питання, а

не розширюють і поглиблюють наше розуміння того, що відбувається.

Особливо в той момент, коли новітні засоби масової інформації намагаються

зберегти аудиторію, утримати її та зберегти інтерес, вони мають справу з

нестачею ресурсів і постійними доказами зменшення публікування і це також

впливає на них.

Багато чинних факторів казують на величезну відмінність між професією

журналіста та професією вченого. Безперечно, наука є найкращим

інструментом, який винайшли люди, щоб розгадати всі таємниці та використати

їх, щоб допомогти людству та всьому світу. Але цей науковий процес

відрізняється від процесу роботи журналістів в тому сенсі, що він повільний,

методичний, він має бути і тим, і іншим. Часом він є майже неможливим, тому

що треба бути дуже обережним. Ці секрети віддані. Вчені йшли повільно і

методично до дослідження і людей зводило з розуму, що наука не могла дати їм

всі відповіді тут і зразу. Але наука не може зробити це швидко. І цей процес

намагання вписати його в процес журналістики, щоб повідомити про щось, що

наука не в змозі зробити в цей момент, є великою проблемою. Це складно та,

здається, що хороші вчені та журналісти є тими, хто дійсно може об’єднати ці

два способи, щоб громадськість могла вчасно все дізнаватись, а не постіно

чекати на щось. Наука є засобом, за допомогою якого створюються знання.

Безсумнівно, це те, що є сутю науки в цілому. Це дослідження та пояснення

реальності дійсними та правдивими способами. Але наука існує і як механізм

соціального втручання. В певних областях наука може виявитися помилковою.

І, тим не менш, ці попередні висновки набувають певного значення в політиці.

COVID-19 справив руйнівний вплив на індустрію ЗМІ, яка переживала

проблеми ще до пандемії, так як деякі журнали були змушені перейти в
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цифровий формат, а інші були закриті. Було прийнято досить проривне рішення

передати на аутсорсинг виготовлення контенту журналів. ЗМІ часто

звинувачують в тому, що вони маніпулюють або ж наводять паніку на читачів.

Деякі люди кажуть, що у надзвичайних ситуаціях людям потрібно більше

інформації, а не менше. Їм потрібні надійні джерела інформації, а етичні

кодекси, яких дотримуються журналісти, справді шукають істини та

гарантують, що вони поширюють цю інформацію серед людей у спільнотах.

Тож, насправді все навпаки – засоби масової інформації розширюють

можливості та надають всю необхідну інформацію під час пандемії. Це справді

надзвичайно важливі та незвичні часи, тому що вперше людство зіткнулося з

такою глобальною пандемією, за якою стоять соціальні мережі, і тому

повідомлення та інформація поширюються надзвичайно швидко. Це дійсно

стало важливим, так як з кожним днем журналісти дійсно намагаються

позбутися дезінформації, але виявляють, що люди, які поширюють чутки,

випереджають будь-які зусилля, які вони мають, тому є багато інформації, яка

негативно впливає на людей. Всі користувачі соціальних мереж повинні

вирішувати, що правда, а що ні. Надійні джерела новин зобов’язані повідомляти

про те, що відбувається навколо.

Щоб краще зрозуміти того, як змінився фокус ЗМІ під впливом пандемії

починаючи з 2019-го року, було проведено компаративне дослідження статей

публіцистичного он-лайн видання The Guardian. Було порівняно кількість

опублікованих статей в трьох підрозділах: «Coronavirus Outbreak Explained»,

«Recipes.Desserts» та «Classical Music.Reviews». Насамперед увагу було

зосереджено на публікаціях відносно короткого часу – з листопада 2020 року по

травень 2021.

Лінійна діаграма представлена в рисунку 2.1 є доказом того, що деякі інші

підрозділи розвивались значно повільніше і частота викладу нового матеріалу

була нечисленною на відміну від підрозділу зосередженого на COVID-19. З
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лівого боку діаграм можна прослідкувати кількість опублікованих статей, а

знизу - місяці, які було проаналізовано в даному дослідженні.

Рисунок 2.1 Кількість статей в підрозділах в The Guardian

На цьому етапі детальніше розглянемо діаграму на рисунку 2.2, створену

за допомогою інформації, проаналізованої для лінійної діаграми на рисунку 2.1.

Рисунок 2.2 Кількість статей в підрозділі «Coronavirus Outbreak

Explained»

Однак тут зображені лише дані з одного підрозділу «Coronavirus Outbreak

Explained», який є надзвичайно важливим в дослідженні, так як саме зі статей

цього підрозділу проводився аналіз лексики та неологізмів. Ця діаграма є
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прикладом зміни інтересу людей у зв’язку з COVID-19. Кількість статей,

опублікованих у цьому підрозділі, повільно зменшувалась і в березні значно

впала. Тим не менш, свого піку досягла у квітні. Причиною такої помітної

нестабільності у The Guardian та інших дуже впливових журналах є те, що

майже всі країни світу зняли жорсткі обмеження щодо правил карантину в

березні. З іншого боку, більша частина населення була змушена отримати дозу

вакцини від COVID-19. У квітні було опубліковано величезну кількість статей,

що стосуються плюсів і мінусів, припущень, типів вакцин тощо. Тому є велика

ймовірність того, що буде все більше і більше статей про COVID-19. протягом

декількох наступних місяців.

2.3. Неологізми COVID-19 в англомовному журналі The Guardian

В дослідженні увага зосередження на аналізі статей, лексичних одиниць, а

також на змінах в англійській мові у зв’язку з розповсюдженням COVID-19 в

англомовному публіцистичному виданні The Guardian. До уваги брався також

часовий простір та тематика виданих статей. З листопада 2020 року по вересень

2021 року було обрано дві статті кожного місяця для аналізу. Тож, було

проаналізовано дві статті, опубліковані за період одинадцяти місяців, що

означає, що лексика обиралась з двадцяти двох статей. До уваги брався лише

підрозділ «Coronavirus Outbreak Explained». Зазвичай, з кожної статті було

включено два-три терміни для вибірки. Що ж до особливостей аналізу вибраних

мовних одиниць, в більшості випадків це були вже існуючі в мові терміни, які

набували нових значень в контексті, пов’язаному з хворобою COVID-19. В

такому разі, ці різні значення порівнювались та розглядались детально для

кращого розуміння людьми в майбутньому їх різниці, а особливо, щоб

ознайомитись з нововведеним значенням. Також, однією з поставлених цілей

дослідження було розділити вибрані мовні одиниці по тематичних категоріях,

хоча не зі всіма термінами це вдалось зробити. Деякі з них не підійшли до
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жодної категорії, тому вони були зібрані в одну. Те, чому теж приділялась

неабияка увага, це поділ на використання мови в позитивній та негативній

конотації. Тому, не лише нова або ж незрозуміла з першого погляду лексика

була аналізована, а також фрази та речення, які не є неологізмами.

В листопаді 2020 року в обраній для дослідження статті слово “lockdown”

використовувалось 7 разів, що є найбільшою кількістю в порівнянні з іншими

проаналізованими статтями. Це свідчить про те, що саме в листопаді 2020 року

зростала кількість захворюваних на COVID-19 та потрібно було впровадити

жорсткіші міри, щоб зупинити розповсюдження вірусу. Слово “bubble” було

вжито 5 разів в новому значенні з означуваними словами “support” та

“childcare”. В цій статті даний неологізм означає комунікацію і зустрічі членів

двох різних сімей, якщо це не заборонено законом щодо обмеження поширення

коронавірусу [51]. Також нового значення набуло дієслово, яке уже не просто

означало захищатись, але й приймати міри, щоб захистити себе від зараження

корона вірусом. Використовувалось в цьому значенні 2 рази в статті.

Вираз “worst-case scenarios” (найгірше, що може статись), який

використовується не лише в цій статті, а й в опублікованій в січні 2021 року,

надає надзвичайно негативного відтінку. Серед таких виразів, які вжитті в

негативному значенні, є “vulnerable people” (слабкі або вразливі люди (мається

на увазі ті, хто схильні захворіти і тяжко перенести COVID‑19 в першу чергу)),

“toughest weeks of the crisis” (найтяжча криза цих тижнів), “an epidemic of grief”

(епідемія горя (називали період, коли було дуже багато смертей і родичі, та й вся

країна, оплакували їх)), “one of the worst coronavirus mortality rates” (один з

найгірших показників смертності від корона вірусу), “a phenomenal failure”

(феноменальна невдача), “staff are exhausted and traumatised” (персонал

виснажений і травмований), “the death toll would rise further” (кількість жертв ще

зросте), “2020 was the deadliest year” (2020 рік був найсмертоноснішим) та інші.

Це слугує доказом того, що в цей період показники смертності від COVID-19
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були невтішними і епідемія досягнула свого піку. Також економіка була в стані

гострої кризи.

В листопаді також багато уваги приділялось запобіганню поширенню

вірусу COVID-19. В одній зі статей було використано термін “test and trace

programme” [22]. Програма гарантує те, що кожен, у кого з’являться симптоми

COVID-19, може швидко здати тест, щоб дізнатися, чи є вірус в організмі. Також

вона допомагає прослідкувати близькі нещодавні контакти всіх, у кого

позитивний результат тесту на COVID-19 і залежно від їх віку та стану

вакцинації. Програма дає поради щодо тестування та інших запобіжних заходів,

які громадяни можуть вжити та повідомляє їх про необхідність самоізоляції,

щоб допомогти зупинити поширення вірусу. Цей термін вжили для

найменування програми, яка була створена, щоб допомогти повернути життя до

нормального стану. Послуга дозволяє нам відстежувати поширення вірусу,

ізолювати нові інфекції та відіграє життєво важливу роль у наданні нам

раннього попередження, якщо вірус знову зростатиме, на місцевому та

національному рівні.

В цій ж самій статті, було використано слово “shield” з новим значенням –

захищатись від зараження вірусом. Також це слово було використано для

створення нової фрази, щоб назвати нове поняття та явище «the shielding list».

Список включає в себе перерахування вразливих пацієнтів, які мають високий

ризик ускладнень через COVID-19. Національна служба охорони здоров’я та

організації використовують цей список для виявлення вразливих пацієнтів у

своєму регіоні. Після ідентифікації цим пацієнтам надсилається лист з

порадами щодо того, як захистити себе та як отримати доступ до послуг

міністерства охорони здоров’я, коли їм це буде необхідно. Альтернативою

вищезгаданої фрази є “the shielded patient list”. Список складається з набору

правил та зобов’язань громадян, які входять до нього. Одним з найчастіше

вживаних виразів зі словом “shield” є також “the shielding programme”. Зараз
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ситуація сильно відрізняється від того, коли вперше було запропоновано такий

поділ людей. Є набагато більше інформації про вірус і про те, що робить когось

вразливим до COVID-19. Також вакцину продовжують успішно впроваджувати

та доступні інші методи лікування. Уряд продовжуватиме оцінювати ситуацію

та ризики, пов'язані з COVID-19 і відповідатиме відповідним чином, щоб

забезпечити безпеку найбільш вразливих груп населення.

В статті, опублікованій в грудні 2020 року слово “vaccine” та його похідне

“vaccinate” використовувались 11 разів [24]. Також, слово “jab” можна було

побачити в цій статті 3 рази. Причиною цього стало розроблення різних вакцин

по всьому світі та активна агітація потреби вакцинуватись серед населення.

Саме тому в он-лайн публіцистичному виданні The Guardian в секції

“Coronavirus Explained” в грудні 2020 року вже 8 статей з 28 опублікованих були

на тему вакцинації. Для порівняння, наступного місяця, в січні 2021 року

загальна кількість опублікованих статей в даній секції становила 30, з них вже

15 стосувались вакцин.

В іншій статті в грудні 2020 року обговорювали види та характеристики

“mRNA vaccines” (вакцини мРНК) [32]. Це позначало поняття нових видів

вакцин для захисту від інфекційних захворювань. Їх можна розробити в

лабораторії з використанням легкодоступних матеріалів. Це означає, що процес

може бути стандартизований, що робить розробку вакцин швидше, ніж

традиційні методи виготовлення вакцин. Майбутня технологія вакцинації мРНК

може дозволити одній вакцині забезпечити захист від багатьох захворювань.

Фраза “mRNA vaccines” використовували в контексті дослідження раку для

активації імунної системи на специфічні ракові клітини. Одним з новим

словосполученням стало “epidemiological endpoint”, яке означає настання

періоду, коли достатня кількість населення має імунітет до вірусу та його

поширення стає менш ймовірним. Також виникли нові терміни для позначення

новоутворених організацій та установ для боротьби з COVID-19. В тій самій
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статті була згадка про “Operation Warp Speed” (OWS). Організація має на меті

прискорити розробку вакцини від COVID-19. Компанія приймає стратегії для

прискорення розробки вакцин та обирає кандидатів на вакцину, які

використовують різні механізми для стимулювання імунної реакції.

В статті опублікованій в січні 2021 року, було використано один із

підвидів метафори – персоніфікацію. Автор вжив фразу “vaccines mimic viruses”

(«вакцини повторяють за вірусами») [35]. У звичному контексті дієслово “to

mimic” оначає поводитись або копіювати спеціально як хтось себе поводить чи

щось робить. В даному випадку розгляєдається схожість між тим як вакцини і,

вже безпосередньо, віруси розповюджуються та діють в середовищі.

Персоніфікація - це засіб мови, в якій явище чи річ мають людські атрибути або

почуття та про них говорять так, ніби це щось живе. Персоніфікація є

поширеною формою метафори, оскільки людські характеристики приписуються

неживим об’єктам. Звичайно, читачі розуміють, що неживі речі не можуть

відчувати, поводитись або думати як люди. Однак уособлення неживих речей

може бути цікавим, творчим та ефективним способом для автора

проілюструвати певний концепт чи висловити думку. Персоніфікація розширює

межі дійсності, щоб зробити літературу та поезію більш яскравою.

Персоніфікація створює спосіб точного та лаконічного опису понять та ідей.

В лютому 2021 року значна увага приділялась виникненню та

розповсюдженню різноманітних штамів вірусу. В статті опублікованій в лютому

автор зосередився на їхньому перерахуванні і опису [37]. Інтерес особливо був

прикутий до численних штамів вірусу, таких як 501Y.V2, P.1, B117, N501Y,

E484K, K417N та загроз, які вони з собою несуть для населення. В даному

місяці було опубліковано 6 статей про варіанти штамів. У зв’язку з цим,

наступного місяця, в березні 2021 року було опубліковано 7 статей з 14 лише

про варіанти та штами коронавірусу. В зв’язку з цим, зростало почуття

невизначеності щодо майбутнього та збільшилась кількість захворюваних. В
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одній зі статей було використано словосполучення “date-heavy”. Звернувшись

до он-лайн словників та інших Інтернет ресурсів, нажаль не вдалось знайти

його дефініцію чи переклад [52]. Однак, з контексту можна було зрозуміти, що

“date-heavy plan” – це план дій, який базується на певних часових рамках. Якщо

ж взяти до уваги вже існуюче слово “heavy date”, воно повністю відрізняється

від неологізму, вжитого в статті. В сленгу даний вираз означає дуже важливе

побачення. Схоже слово по значенню і своїй морфологічній структурі є

“top-heavy”. Використовується для найменування останнього дня попереднього

планового року, якщо використовується зі словами “determination date”. В

науковому контексті даний вираз гарантує, що нижчооплачувані працівники

отримують принаймні мінімальну виплату в планах, де більшість активів

належать високооплачуваним працівникам. Коли план є надзвичайно важким,

необхідно задовольнити певні мінімальні вимоги щодо надання та розподілу

коштів. У всіх випадках теперішня вартість нарахованих виплат включає

розподіли, здійснені протягом планового року, що містять дату визначення та

попередні чотири планові роки.

Інше слово, яке було використано в цій статті, є “roadmap”. Зазвичай воно

вживається зі значенням карти із зображенням доріг особливо для

автомобільних подорожей. Тут воно було використано зі значенням детального

плану, який спрямовує прогрес до досягнення мети. Слово було вжито, навіть, в

ще вужчому контексті. В уряді Англії “roadmap” – це ряд дій та правил для

припинення третього національного локдауну. В ньому включено кроки до

послаблення карантину, це буде залежати від кількості випадків захворюваності,

прогрес вакцинації та чи з’являться інші нові штами. Ці кроки послаблення

карантину розпочалися на початку березня і тривали до кінця червня, з метою,

щоб всі обмеження могли бути зняті. Використано було ще один термін з таким

самим значенням – “strategic framework”. На відміну від “roadmap”

вищезгаданий термін не включає якихось обмежень щодо конкретних дат.
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Також це сполучення слів є обмежено географічно, так як його використовують

в Шотландії.

В березні 2021 року фраза “rule of six” була використана. Це означало

закон про обмеження стосовно кількості людей з різних сімей, які можуть

зустрічатись і проводити час разом. Найцікавішим є те, що вираз набув нового

значення під час пандемії, коли Велика Британія та інші країни ввели це

обмеження [49]. Раніше, “rule of six” використовувалось в іншому значенні в

науковому контексті - формула, яка може бути використана в кризових

ситуаціях для прискорення процесу точного розрахунку під час приготування

ліків. Перед тим, як це набуло нового значення, очевидно, що це не було в

загальному вжитку серед населення, а лише дослідники та науковці його

використовували. Протягом пандемії COVID‑19 було запроваджено декілька

законів про обмеження кількості людей, а з ними вирази такі як “rule of four”,

“rule of five”, “rule of seven” та інші набули схожого значення з “rule of six”.

Єдине, що відрізнялось в їхніх дефініціях, є те, що кількість особ, які могли

бачитись, змінювалась. Що ж до їхніх оригінальних значень, “rule of four”

використовувалось у Верховному суді США, згідно з яким клопотання про

заяву буде прийнято та справу розглянуто, якщо так вирішать чотири з дев’яти

суддів. Вираз “rule of five” вказував на характеристики молекули, необхідні для

того, щоб її використовували для медичних цілей. Також вживається для опису

п'яти головних правил у використанні мови C++. “Rule of seven” говорить про

те, що потенційний покупець повинен почути або побачити рекламу принаймні

сім разів, перш ніж придбати. Це не означає, що це має бути точне число сім, а

просто потрібно прорекламувати продукт якнайбільше разів перш ніж клієнти

його придбають. Тож, одним з найуживаніших способів утворення неологізмів є

надання вже існуючим словам нового значення. Неологізми, які з’явились в

період епідемії, не стали винятком.

Серед неологізмів, які стосувались найменування груп осіб, в іншій
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статті, яка була опублікована теж в березні 2021 року, використали слова “1a” та

“1b”. Так поділили працівників на групи, щоб було легше прослідкувати за їх

вакцинуванням [50]. До групи “1a” належать особи, які працюють у медичних

установах та мають прямий чи непрямий контакт з пацієнтами або ж з вірусом.

Також це ті особи, які безпосередньо не займаються доглядом за пацієнтами,

але потенційно піддаються впливу вірусній інфекції під час роботи у медичних

установах. Це стосується не лише вище перерахованих працівників, але й ті, хто

відіграють важливу роль в інфраструктурі та забезпечують роботу медичних

установ. До групи “1b” належать працівники, які мають високий ризик

зараження на роботі вірусом, що викликає COVID-19, так як вони

безпосередньо контактують з колегами та пацієнтами. В даній статті ці слова

використовувались зі словом “phase” – “phase 1a” та “phase 1b”. До першої фази

вакцинування належав медичний персонал, до другої - особи віком від 75 років

та працівників, які теж працюють з пацієнтами. Ці вирази є доволі актуальними,

тому що лише в цій статті “phase 1a” було використано 4 рази, в той час як

“phase 1b” – 12 разів. Читачі, які не працюють в медичній сфері, навряд чи

могли б зрозуміти їх без контексту. Ось тому, дослідження та пояснення

неологізмів є актуальним та необхідним.

Як зазначалось вище, у статтях використовувались переважно слова з

негативним відтінком. Проте, для того, щоб показати світові, що рівень

економіки став кращий та було вдало провакциновано більшу частину

населення, в статтях почали використовувати лексичні одиниці з позитивним

значенням. В статті опублікованій в квітні 2021 року була численна кількість

таких виразів [31]. Наприклад, “vaccine rollout battles the spread of the variants”,

“incredible achievements in vaccine technology”, “vaccines remained 90%

effective”. Доволі обнадіюючі прогнози та коментарі були висвітлені в даній

статті, що свідчить про покращення ситуації з пандемією, а також доведення

необхідності вакцинування. Тобто, з іншого боку, ці вирази вживались з метою
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маніпуляції та зменшення занепокоєння серед населення. Говорячи про

маніпулювання, в квітні велика увага була присвячена критиці австралійської

вакцини та її побічних ефектів. Лише 9-го квітня було опубліковано 3 статті про

небезпеку вакцини австралійського походження AstraZeneca. 14-го квітня в

одній зі статей висвітлювалось також порівняльне дослідження кількості

вакцинованих громадян по всьому світі. Є велика ймовірність, що це було

зроблено з метою представлення своєї країни у кращому світлі. Також, 23-го та

24-го квітня опублікували статті, зосереджені на нездатності Австралії надати

населенню можливість масового вакцинування.

Через те, що все, що було пов’язано з COVID‑19 цікавило всіх без

винятку, а не лише медичних працівників, дослідників та інших, мова,

використана при написанні публіцистичних видань, залишалась досить

простою та майже всі наукові терміни, які можна було зустріти, були

розтлумачені. Серед таких лексичних одиниць є “wild card” (непередбачуваний),

“put the brakes on” (зупинити), “let one’s guard down” (розслабитись) і т.д.

Зазвичай, такі художні вирази не використовують в статтях в даній секції, так як

там висвітлюються серйозні теми. Проте, з метою зробити матеріал

доступнішим та зрозумілішим для читачів, почали використовувати метафори,

порівняння та інші засоби.

В квітні також була стаття, в якій було включено декілька нових термінів,

які без пояснення читачам не можна було б зрозуміти. Спочатку «chatty rat»

(«балакучий щур») було використано [19]. Для тих, хто не розбирався в політиці

або не чули про скандал в уряді того часу, цей термін нічого не означає. Таке

прізвисько дали людині, яка після засідання Кабміну наприкінці жовтня

повідомила в різні газети про намір уряду запровадити другий карантин у

листопаді. Однак, таке введення, яке було важливим для боротьби зі стрімким

зростанням інфекцій, було відхилено в парламенті. Були проведені

розслідування щодо того, хто просочив цю інформацію і хоча жодна особа не

65



довела цього, багато хто вважав, що «chatty rat» був колишнім головним

політичним радником Джонсона Домініком Каммінгсом. Стверджується, що

доказом цього є те, що Каммінгс, прихильник введення локдауну, хотів показати

свій уряд у поганому світлі, оскільки там дещо неоднозначно ставились до

повторного закриття економіки для боротьби з другою хвилею COVID-19. Крім

критичного питання довіри, яке завжди є надзвичайно важливим для уряду,

якби Каммінгс був справді джерелом інформації, його звільнення в листопаді,

як стверджувалося, могло б стати кінцем розкриття особистості «chatty rat».

Однак публікування в BBC повідомлень Джонсона, в яких він пообіцяв

владнати податкову проблему, знову підняв проблему ідентифікації «chatty rat».

Джонсон, чиї дії вже давно піддаються сумніву, міг би більш ретельно подумати

про те, щоб щоб стежити за урядом та розвивати стратегічне мислення. Не

дивно, що Каммінгс завдав удару у відповідь. Використовуючи особистий блог,

він заперечив, що є «chatty rat». Як і Каммінгс планував, будь-яке розслідування

щодо особи, що може бути тим самим славнозвісним «chatty rat», було

припинено. Цей термін привертає багато уваги саме тому, що він є відносно

новим та згідно он-лайн словника Urban його оригінальним визначенням є

особа від семи до дев’яти років, який живе у Чатсвуді (Сідней, Австралія).

Термін був внесений до цього словника 2019 року користувачем. Вони

намагаються бути крутими та поводять себе, немовби вони під впливом

наркотичних речовин або в алкогольному стані. Термін представляє

  австралійську субкультуру, до якої належать молоді люди бідного походження,

які не закінчили навчання або ж зовсім не мають середньої освіти. Зазвичай

вони покладаються на крадіжки, щоб мати змогу підтримувати свої звички

вживання наркотиків, алкоголю та інших згубних звичок. Суспільство їх

боїться, так як вони славляться тим, що вчиняють розбої та нападають на

невинних громадян. Це безпосередньо не пов'язано зі значенням, яке було

використано під час розгортання скандалу у Великобританії, але це показує, що
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сама фраза має дуже негативне значення.

В тій самій статті була використана фраза «circuit breaker»

(«автоматичний вимикач»). Це означає той тип вимикача, який автоматично

зупиняє подачу електроенергії до місця або пристрою, якщо струм стає занадто

сильним або виникає інша небезпечна проблема. У світі почалося послаблення

карантину після того, як минула перша хвиля вірусу. Однак, коли через деякий

час знову відбувся сплеск захворюваності по всьому світі, уряд почав вводити

обмеження стосовно пересування людей та інші запобігальні заходи. Перехід

від незначних обмежень до більш жорстких через збільшення рівня

захворюваності на COVID-19 називається «circuit breaker». Коли поширення

хвороби дещо спадає і всі заходи щодо його припинення спрацювали, уряд

знову послаблює обмеження. Якщо знову виникне загроза другої хвилі та число

захворюваних стрімко зростає, ряд вищезгаданих дій повторюється.

Запровадити так званий «автоматичний вимикач» є найкращим і найбільш

дієвим варіантом. До цього методу звертались багато країн та впроваджували

жорсткий набір обмежень, щоб зупинити поширення інфекції та раз і назавжди

подолати епідемію.

В травні одна стаття в секції, яка аналізується, привертає увагу читачів та

виділяється серед інших, так як в ній досліджується тема походження вірусу, а

саме з головною ідеєю, що він з’явився в Ухані, в Китаї [23]. Коронавірус

впливає на суспільство по всьому світу, оскільки злочини по ненависті до людей

азіатською зовнішності зростають. Люди насправді не розуміють, що в засобах

масової інформації та інших джерелах є багато дезінформації. Усвідомлення

того, що це відбувається скрізь, додає почуття невизначеності. Це має потужний

і, на жаль, ненависний вплив. Це впливає на бізнес та душевний стан людей в

районах де проживають азіати. По всьому світу багато таких районів

повідомляють, що продовольчий трафік зменшується, а бізнес сповільнився.

Люди навіть бойкотували проти азіатських підприємств. Власники бізнесу
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намагаються з'ясувати, як вони можуть звести кінці з кінцями. Деякі з них

вживають заходів для позбавлення паніки та боротьби зі сприйняттям

суспільства. Уряди багатьох країн та їхні адміністрації називають це

китайським або уханьським коронавірусом. Зараз закликають уряд і чиновників

припинити свою анти-азіатську кампанію. Азіати всіх етнічних груп

об’єднуються для боротьби з ксенофобією, доводячи розмову до того, що

загрожує всім незалежно від етнічної приналежності. Спостерігається тривожне

зростання кількості нападів, заповнених ненавистю. Оскільки як і злочини на

расовій основі були викликані страхом перед коронавірусом, оскільки

COVID-19 поширюється по всьому світу, так і є тривожне зростання злочинів

на ґрунті ненависті в азіатських спільнотах. Люди не повинні переймати це на

азіатах, а натомість використати цю енергію для спільної боротьби з хворобою,

а не з людьми. На жаль, це не поодинокий інцидент, а це все є суспільним

питанням, яке потрібно вирішувати не лише азіатам, а й всій громаді та всьому

суспільству.

Також в статті аналіз, який був проведений з метою визначення

походження COVID-19, порівнювали з методами шпигунів і одна цікава фраза

була вжита – “stove pipe”. Автор використав її з колокацією “intelligence

analysis”. В цій статті вираз означає процес, за допомогою якого політична

спільнота, незадоволена відфільтрованим продуктом розвідки, знаходить

способи дістатися до необроблених розвідувальних даних і використовувати їх

неперевірені та поза контекстом. В більш звичному контексті для цього терміну

“stove pipe” – це труба великого діаметру зазвичай з листової сталі, які

використовуються в якості димоходу або для з'єднання печі з димоходом. В

схожому контексті, який був в статті, “stove pipe” означався як окремий

спеціальний канал для спілкування.

В травні 2021 року, деякі країни зняли обмеження щодо закордонних

подорожей. Таким чином 5 з 12 статей фокусувались на цій темі в той час, як
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починаючи з листопада 2020 року не було жодної статті про поїздки за кордон в

секції “Coronavirus Explained”. Також часто використовувались сталі

словосполучення зі словом “lockdown”, як от “local lockdown”, “national

lockdown”, “long-term lockdown” та “last lockdown”. В свою чергу, слово

“lockdown” з вище перерахованими означуваними прикметниками було

використано 15 разів в обраній статті, яка була опублікована в травні 2021 року

[30]. В статті також був вжитий неологізм “the three-tier system” (система трьох

рівніх) щодо різних ступенів обмеження та заборон під час карантину. Вираз

був вжитий раніше минулого року, але значення та обмеження під час

запровадження цих трьох рівнів дещо були модифіковані. Проте, даний вираз

також означає три рівні уряду Сполучених Штатів Америки – федеральний

уряд, уряд штату та місцевого самоврядування. Починаючи з листопада 2020

року вираз “the three-tier system” вживався декілька разів і ні жодного разу зі

значенням про уряд США. Також вираз стосувався означення системи розподілу

судових справ між центрами Коронного суду. І знову ж таки, з таким значенням

вираз не використовувався в цій секції в статтях, проаналізованих вище, тобто в

період з листопада по травень 2021 року.

В одній зі статей, опублікованій в червні, обговорювались деякі нові

організації, які були спеціально створені для боротьби з COVID-19. По-перше,

була згадка про «Scientific Pandemic Influenza Group on Modelling (SPI-M)» [28].

SPI-M – це спеціальна група при Департаменті охорони здоров’я та соціальної

допомоги, яка консультує уряд щодо підготовки до управління ризиком пандемії

та постійно переглядає нові дані та дослідження. Ця група складається

переважно з експертів з епідеміології та моделювання захворювань, які

працюють в університетах та науково-дослідних установах Великобританії. На

початку пандемії коронавірусу вона була створена офіційною підгрупою SAGE і

регулярно надавала поради щодо поширення вірусу та впливу втручань. Також

було створено окрему групу експертів під назвою «The Independent Scientific
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Advisory Group for Emergencies» (Independent SAGE). Назва цієї групи теж була

використана в статті та позначала групу вчених, яких було зібрано, щоб надати

незалежні наукові поради уряду та громадськості Великобританії щодо того, як

мінімізувати смертність та підтримати відновлення країни після кризи

COVID-19. Стверджували, що саме засекреченість організацій може призвести

до втрати довіри суспільства до науки. Тобто, певним чином, групу було

створено, щоб показати відповідальність вчених і тих, хто має спеціальні

знання, взаємодіяти з громадськістю та політиками, щоб гарантувати, що наука

приносить користь всьому суспільству. Групу досить часто цитують не лише в

аналізованому публіцистичному виданні, а й в інших джерелах, так як в них

регулярно відбувається зустріч у прямому ефірі з новинами щодо COVID-19 та

відповідями на запитання громадян та преси.

Також, у зв’язку з поширенням штаму Delta та потребою дізнатись про

нього якомога більше, обговорювали наукові терміни та серед них були такі як

«R number» та «R value». Перший був життєво важливим для розуміння

поширення вірусу та його особливостей. Це означало середню кількість людей,

які були інфіковані від однієї людини, яка мала вірусне захворювання. Другий –

показував, як розробники моделей та епідеміологи пандемії фактично

використовують два різних числа R. Існує R0, який, по суті, є числом R, коли

вірус ніщо не може зупинити. Це було притаманно вірусу, коли пандемія лише

розпочиналась і було неконтрольоване поширення COVID-19. Також є Re, яке

стосується швидкості передачі вірусу, коли вірус поширюється в спільноті, але

існують перешкоди для його уповільнення. Такі перешкоди або ж певні

обмежування досі включали в себе створення вакцин, введення карантину і

локдауну та інші. Термін «R value» також визначається як опір теплопередачі

огороджувальних конструкцій. Це стосується міри опору потоку тепла через

задану товщину матеріал для того, щоб  визначити кращі ізоляційні властивості.

Незважаючи на те, що засоби масової інформації та громадські діячі
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відіграють життєво важливу роль у інформуванні про новий коронавірус, люди

повинні кинути виклик деяким термінам використаним, яка вказують на те, що

ситуація в світі надзвичайно погана та представляє людство як жертв пандемії.

Можливо маніпуляція є не завжди тим, що автори намагаються донести, але є

певні фрази, які дійсно можуть зашкодити самопочуттю людей та погіршити їх

настрій. Мова, яка вживається в подібні моменти, говорить нам багато про

загальний настрій в суспільстві, який відчувається особливо негативним.

Можливо, це не те, що мається на увазі, але це безпідставне, необдумане

перебільшення знову і знову повторюється по всьому світу в засобах масової

інформації. Мова з усіма її тонкощами і припущеннями володіє силою, яка

виходить за межі мовця. Так люди починають оцінювати, яке мислення є

нормальним та яка поведінка вважається прийнятною. Зараз, як ніколи,

потрібна сильна та стійка система охорони здоров’я всюди і для всіх. Потрібно

проявити солідарність у всьому світі, щоб покласти край цій кризі в суспільстві.

Необхідно завжди використовувати мову, сприятливу для зближення серед

людей та забезпечення більш позитивного настрою серед громадян, ким і так

нелегко доводиться під час пандемії. В цій статті в травні вираз “third wave”

(третя хвиля) було використано три рази. Мова йшла про те, що існує велика

загроза того, що країна потерпить великої економічної кризи та зросте число

захворюваності найближчим часом. Що ж до штаму Delta, автор вказав що його

не так просто подолати, за допомогою вакцин та більша кількість людей під

ризиком госпіталізації [48]. Підтвердженням того, що ЗМІ часто

використовують метод перебільшення та вживають вирази негативного

значення, є речення «…situation is complex and there are many unknowns»

(ситуація складна і багато чого є невідомим).

На цьому етапі, було б доречно розглянути тему роботи ЗМІ та труднощів,

які виникають у журналістів в роботі з репортажами на теми, пов’язані з

COVID-19. Глобальну криза, коронавірус, є, безумовно, величезним викликом
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для суспільства в цілому та для журналістів. Суспільству стає все краще

зрозуміло наскільки важливу роль журналісти та засоби масової інформації в

цілому відіграють, коли справа доходить до інформування громадян. Тому перед

журналістами постає багато проблем і вони повинні справлятись з цією

безпрецедентної пандемії. З економічних та політичних проблем, їм потрібно

мати справу з аналізом та розглядом стану ситуації в медичній та науковій

сферах. Журналісти несуть відповідальність за те, яку інформацію вони

надають глобальній аудиторії. Читачі почали приділяти набагато більше уваги

до засобів масової інформації, які мають презентувати лише надійну та

достовірну. На цьому етапі люди зрозуміла, що вже розважальна меті несе

невелике значення, або ж її взагалі не потрібно. Журналісти пропонують цю

реальність з різних точок зору та надають інформацію та знання, які нам

потрібні в ці суперечливі часи. Є багато недостовірної   інформації про

коронавірус, яка поширюється так само швидко, як і сам вірус. З поширенням

фейкових новин частина роботи журналістів перейшла від простого

інформування громадськості до перевірки неправдивих фактів. Роль незалежних

та професійних медіа як ніколи важлива. Люди у всьому світі прагнуть надійної

та перевіреної інформації. Пандемія та все, що відбувається зараз є однією з

найбільш небезпечних світових криз. Інша проблема стосується більше

загальних новин, але вона може бути актуальна для інших типів медіа. Це є

спосіб висвітленні інформації у соціальних мережах, тому що зараз просто

немає доступу до дослідження проблем безпосередньо. Журналісти теж повинні

дотримуватись карантинних захоіів. Для публікування чогось в ЗМІ потрібно

мати можливість перевірити факти і переконатися, що інформація правильна. З

початком пандемії практикувалось звернення до соціальних мереж і в деяких

випадках лише цим і обмежувалось. Необхідно перевірити, чи уряд тим чи

іншим чином приховує інформацію або представляє якісь фальшиві факти. Така

практика уряду стає все більш і більш поширеною, так як не всі урядовці готові
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признати, що є якісь проблеми, в даному випадку COVID-19, і вони не можуть з

нею впоратись. Тож, вони не хочуть підривати свій авторитет або навпаки –

прагнуть використати цю інформацію з метою маніпуляції. Уряд або громадяни

інколи протестують проти певних журналістських доводів та дотримуються

своїх переконань. Однією з причин є те, що вони хочуть читати ту інформацію,

яка не викликає паніки. Журналісти не повинні говорити те, у чому вони можете

бути не впевнені і перевіряти все достеменно, перед тим, як щось опублікувати.

Інакше є велика загроза не лише в підірвання авторитету ЗМІ в загальному, а й в

створенні паніки. ЗМІ мають бути зосереджені на наданні актуальної та

достовірної інформації. Соціальні мережі, безумовно, не є ворогом. Просто

працівникам ЗМІ не потрібно бріти до уваги лише те, що публікуєтьсясаме там.

Сщціальні мережі можуть допомогти в розкритті певної теми, особливо в часи

пандемії. Існує велика потреба в інформації, яку публікують в ЗМІ і, безумовно,

можна прослідкувати, що все більше людей мають потребу в ній, Вони так би

мовити, покладаються на основні, але в той самий час, авторитетні ЗМІ. Все ще

спостерігається витік дезінформації з усіх боків. Журналісти також працюють з

фільтруванням усієї інформації, яка з'являється. Справа не лише в якості, а і в

кількості. ЗМІ закликають публікувати якомога більше матеріалу на різні

аспети, щоб читачі мали уяву про ситуацію в світі. Тому журналістам потрібно

брати до уваги всі вищезгадані проблеми та намагатись їх вирішити.

Серед нових словосполучень також варто звернути особливу увагу на

виразах “variant of concern” (штам, що викликає занепокоєння) та “variant of

interest” (штам, що є актуальним). Вони є сталими словосполученнями та часто

використовувались не лише в статті, опублікованій в червні 2021 року, а також в

декількох описаних вище. Зазвичай ці два вирази є взаємозамінними. В даній

статті описували на той час новий та непередбачуваний штам Дельта. Тож, ці

два вирази було використано для його опису. Більше того, у зв’язку з швидким

розповсюдженням штаму Дельта словосполучення зі словом “transmission”, такі
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як “child-to-child transmission” (передача інфекції від однієї дитини до іншої),

“original transmission” (найперший випадок передачі вірусу) та  “community

transmission” (передача інфекційного захворювання в групі людей, які не мали

прямого контакту з зараженою або хворою людиною) ввійшли до загального

вжитку. Слово “transmissibility” та його похідні було вжито сім разів. Тобто,

саме в той період. Що ж до самого найменування штаму Дельта, причина, чому

він так називається, є полегшення вимови і запам’ятовування на відміну від

своєї назви в науковому контексті - "В.1.617.2". Що є надзвичайно важливим це

те, що грецькі літери використовують також для того щоб уникнути

непорозуміння та конфліктів між країнами, особливо країною звідки штам

прийшов. Тому замість того, щоб називати цей варіант вірусу індійським

(вважається, що Дельта виникла саме там, так як в Індії його вперше виявили).

Це стосується не лише штаму Дельта, а й інших. Наприклад, британський вірус

називають Альфа, а південноафриканський – Бета.

Хоча існує багато штамів COVID-19, ВООЗ досі використовує для їх

найменування грецькі літери, особливо для тих які є найпоширенішими або ж з

ними важко впоратись, навіть, за допомогою вакцин. В загальному, грецькі

літери хронологічно використовують для позначення штамів COVID-19

відповідно до того, коли той чи інший штам було виявлено. Однак інколи це

можуть змінювати і класифікація буде зроблена незалежно від часових рамок, а

від ступеня загрози та масштабів поширення. Станом на серпень 2021 року

ВООЗ стверджує про наявність вісім найпомітніших варіантів COVID-19,

причому варіант лямбда є останнім. Лямбда є одинадцятою буквою грецького

алфавіту.

Протягом декількох місяців була невелика кількість статей про вакцини. З

тих пір, як перший етап масового вакцинування був вдало втілений в реальність

та велика частина світового населення отримала свої дози, в даній секції менше

уваги приділялось вакцинам. Через розповсюдження все нових і нових штамів в
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червні 2021 року кількість опублікованих статей на тему вакцинації стрімко

зросла. В даній секції протягом цього місяця було опубліковано 7 статей про

вакцину AstraZeneca, особливо в контексті її застосування в Австралії.

Тема залишалась актуальною також протягом наступного місяця. Саме

тому 10 з 26 статей про вищезгадану вакцину та її використання в Австралії

були опубліковані в липні 2021 року. В заголовку однієї зі статей

використовувався неологізм “pingdemic” [44]. Ця фраза є грою слів, складених з

термінів “ping” (свист) та “pandemic” (пандемічний). Це стосується сповіщення

одного програмного забезпечення NHS COVID-19 на телефоні. Коли приходить

сповіщення в програмі, особам рекомендується самоізолюватися протягом

певного часу. Повідомлення надсилається після того, як додаток зареєструє, що

ви тісно спілкувалися з людиною, у якої позитивний результат тесту на

COVID-19. В той час кількість людей, яким прийшло таке сповіщення, різко

зросла, що спричинило труднощі для деяких галузей, оскільки багатьом людям

довелось залишитися вдома та самоізолюватися. Найчастіше їм потрібно було

самоізолюватися протягом 10 днів, хоча могло бути, навіть, довше, якщо

з’являлись симптоми або ж підтвердився тест COVID-19. Також дієслово “to

ping” було використано у формі дієприкметника “…whole teams being “pinged”

at once…” (…командам відразу в повному складі “приходило сповіщення”…).

Після розроблення вакцин зросла потреба в тестуванні проти COVID-19.

В одній зі статей в червні 2021 року було згадано декілька видів тестів [34].

Найпоширенішим є “PCR”. Це ПЛР тести, використовуються для

безпосереднього аналізу на наявність вірусної РНК, яку можна буде виявити в

організмі до того, як утворилися антитіла або з’являться симптоми

захворювання. Це означає, що тести можуть визначити, чи є у когось вірус на

самому початку хвороби. Це є великою перевагою нинішніх основних

діагностичних тестів. З’явилась неабияка можливість розірвати ланцюг передачі

вірусу та отримати більш чітке уявлення про те, що відбувається. Ці типи тестів
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на COVID-19 потрібно відправити в лабораторію для аналізу, а це означає, що

людям можуть знадобитися декілька днів, щоб дізнатися їхні результати. Вони

також можуть надавати хибні позитивні результати, оскільки вони настільки

чутливі, що потенційно можуть сигналізувати про позитивний результат при

виявленні дезактивованого вірусу, який все ще присутній в тілі людини, яка

одужала від COVID-19. Ще одним типом є – ТМА. Це є ще одним методом,

який може бути використаний для ампліфікації РНК до визначального рівня.

Аналізи на основі ТМА дуже чутливі до виявлення вірусу, особливо протягом

першого тижня після появи симптомів. Через природу геному SARS-CoV-2 на

основі РНК очікується, що швидкість мутацій буде високою. LAMP є

аналогічним процесом тестування ПЛР, але виробляє набагато більше копій

вірусної РНК при постійній температурі замість нагрівання та охолодження,

тому можна отримати результат набагато швидше - протягом кількох годин або

навіть швидше. Його використовують як зразок здійснення масового тестування

та дослідження того, наскільки швидко та надійно можна проводити масове

тестування на COVID-19. Також, була згадка про “antigen test”. Ці тести

шукають антигени, які є своєрідними білками на поверхні вірусу. Антигени

можна легко виявити в слині і лабораторні дослідження не потрібні, тому їх

можна проводити без медичного працівника. Результати можна отримати

швидше, ніж ПЛР тести, де деякі системи вже доступні, а десятки інших

розробляються. Однак поточний огляд одного тесту на антиген COVID-19

показав, що чутливість знизилася, коли вони проводилися представниками

громадськості, а не медичним персоналом, що означає, що існує більша

ймовірність помилкових негативних результатів, коли тести використовуються

не медичними працівниками, допоки у них не буде більше досвіду.

В серпні 2021 року уряд багатьох країн почав обговорювати можливість

вакцинації підлітків [33]. Однією з переваг цього було отримання “health pass”

(повністю “health passport”) – документ, який служить доказом того, що особа
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була про вакцинована або ж недавно робила тест і він не підтвердився. Цей

документ дозволяє людям відвідувати різні публічні місця та заходи. Крім

вищезгаданого типу документу також згадувалось про “vaccine pass” та

“domestic vaccine passport” – документ, який теж зняв би певні обмеження щодо

пересування особи чи відвідування публічних місць. Дозволяючи вакцинованим

людям вільно пересуватися, ці паспорти можуть прискорити повернення до

нормального життя та покращити економічну активність із потенційним

зменшенням ризику передачі вірусу. Вони можуть дати можливість деяким

людям почувати себе безпечніше. Підприємства, які менш здатні працювати

згідно із заходами соціального дистанціювання, могли б отримати вигоду, як і

інші сектори, такі як подорожі та відпочинок. Було також висловлено

припущення, що вони можуть стимулювати вакцинацію. Не всі країни

підтримували цю ідею, так як цей документ не був би корисним, оскільки

недостатньо осіб на той час були вакциновані від COVID-19. На відміну від

нього, “health pass” містив би інформацію не лише про вакцинацію, а й

нещодавні тести на COVID-19. Таким чином більша частина населення зможе

отримати цей документ, який буде підтвердженням, що особа не заражена.

Згідно он-лайн Oxford словника колокацій, слова “jab” (BrE) та “shot”

(AmE) (укол, доза вакцини) зазвичай не вживаються разом з дієсловом “to

offer”. Принаймні, цього дієслова не має в списку в даному словнику поруч з

двома вищезгаданими іменниками. В одній зі статей опублікованих в серпні

2021 року автор використав цю колокацію декілька разів. Наприклад, в уривку

одного речення - “… Covid jabs be offered to all 16- and 17-year olds…” (дозу

вакцини від COVID-19 пропонують всім 16- та 17-річним) – можна помітити,

що все таки ці слова можуть утворювати колокацію.

В статті був також використаний складений означуваний “first-jab”. Такі

прикметники складаються з двох або більше слів. Дефіс використовується коли

модифікатор стоїть перед словом, яке воно означає. Якщо ж іменник стоїть
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першим, дефіс не потрібно ставити. В одній зі статей використовувалась фраза

“green list”. Після того, як почалась пандемія, майже всі країни світу закрили

свої кордони для іноземців. Майже після двох років нестабільності та

карантину, був створений закон щодо подорожей за кордон до деяких країн.

Розроблену статтю назвали “traffic light system” (послідовно «система

світлофора»). Країни були віднесені до списку та поділені по кольорах. В

загальному було три частини – “green list” («зелена зона»), “amber list” («жовта

зона») та “red list” («червона зона»). Фрази “green list” та “red list” вживались на

постійній основі, в той час як “amber list” було вперше використано вперше

приблизно в травні 2021 року з запровадженням «системи світлофора». Кожен

колір означає різні правила обмеження та проведення карантину. Кожен, хто їде

до країни, яка включена до зеленого списку, повинен пройти один тест перед

вильотом та один тест ПЛР одним або двома днями раніше перед прибуттям до

Великобританії. Ніякого карантину не потрібно, якщо тест негативний, навіть

якщо особа не отримала вакцину. Також в статті була згадка про “amber-plus

list” (означає, що особа має перебувати на 10-денному карантині після того, як

повернулась з країни, яка входить до цього списку). Ще однією колокацією, яка

була використана в статті, була фраза “amber watchlist”. Це означає

спостереження країн, які можуть скоро перейти в “green list” або “red list”. Це

буде відбуватись з багатьма країнами.

Новими фразами, пов'язаними з вищезгаданим поділом країн, стали слова,

які стосуються самоізоляції та вакцинації – “day-two test” та “day-eight test”. В

Англії є певні вимоги до тестування для іноземців і вони залежать від того, де

подорожуючі були попередні десять днів, до того, як вони прибули до Англії.

Згідно із законом, усі тести проводяться на 2-й та 8-й день для іноземців. День

прибуття до Англії вважається нульовим днем. Тест на другий день повинні

проходити всі, хто прибув з країн “green list” та “amber list”. Тести на восьмий

день повинні проходити ті, хто перебували в країнах, які занесені до “amber
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list”, але які мають дотримуватись карантину та самоізоляції. Тож, по прибуттю

до Англії з-за кордону, залежно від віку, наявності щеплення та місця

попереднього перебування протягом 10 днів до прибуття існують процедури, які

позначаються неологізмами “day-two test” та “day-eight test”.

В іншій статті було згадано про стратегію "test, trace, isolate, quarantine"

або “TTIQ”, яка використовується для запобігання спалаху хвороби COVID-19

та її передачі і є одним із ключових немедикаментозних заходів щодо подолання

пандемії та розповсюдження SARS-CoV-2 [41]. Стратегія “TTIQ” спрямована на

ідентифікацію випадків індексу шляхом тестування, відстеження людей, з

якими потенційний заражений контактував, а також місць, які потенційно є

джерелом їх зараження. Це також стосується ізоляції зараженого та правил

стосовно карантину. Відомо, що основними профілактичними заходами є

зменшення соціальних контактів, дотримування фізичної дистанції, ретельне

миття рук, використання масок, належне провітрювання всіх приміщень,

уникнення великого скупчення людей і загалом заходів, на яких є висока

ймовірність, що хтось з заражених присутній. Тож, стратегія “TTIQ” є основним

засобом стримування пандемії. Також, було вжите словосполучення “TTIQ

capacity”.

Іншим виразом в даній статті був «sweet spot». Він вживається для

позначення чогось бажаного. В цій статті це означало, що добре було б, якщо

рівень випадків захворюваності у суспільстві був хоча б не 500, 1000, 1500 або

5000. Серед нових словосполучень було вжито “coronavirus-fatigued”. Фраза

виникла в той час, коли люди стали недбалими та втомленими через те, що

COVID-19 та пандемія змінила життя людей по всьому світі. Аномальним стало

новим нормальним. Однак, одним із ускладнень пандемії є те, що втома зробила

деяких людей недбалими щодо масок та соціальної дистанції, що є однією з

причин збільшення випадків захворюваних COVID-19. Схожими по

граматичній структурі з вищезгаданим словом є слова “COVID-free”
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“COVID-normal”. Щодо сфери гостинності, кінотеатрів та театрів, підприємства

в багатьох країнах зобов’язані мати підтвердження, що ніхто з відвідуючих не

хворий на COVID-19. Це також стосується чи вони дозволяють вакцинованим

та тим, хто вже одужали від COVID-19 відвідувати заходи. Клієнтів перевіряють

за допомогою програми на вході, яка перевіряє сертифікати про вакцинацію.

Глобальна криза COVID-19 за кілька тижнів докорінно змінила наш

спосіб життя. Вона змінила практично всі аспекти нашого життя способами, які

раніше неможливо було уявити. Хто міг передбачити, що кав’ярні, ресторани та

інші публічні місця будуть закриті? Звичайно, вірус мине і всі повернуться до

звичного життя. Але чи буде життям таким як було раніше? Ось тому часто

використовується слово “COVID-normal”, адже зростає відчуття, що нове життя

може сильно відрізнятися від того, від того, яке життя було раніше. Чим довше

триватиме пандемія, тим більше буде відрізнятися життя в майбутньому у всіх

аспектах суспільства.

В вересні 2021 року в одній зі статей розглядали впровадження однієї

потенційної кампанії з вакцинації, яка називалась “autumn booster programme”

[46]. Програма передбачала масове вакцинування людей, але не простою

вакциною, а спеціальною, яка покращує дію тієї, яку було дано раніше, щоб

хтось продовжував бути захищеним від хвороби. Вона називається “booster”.

Також є більш повна назва та колокація, яка вживається разом з вищезгаданим

словом. Це може бути “booster jab” або “booster shot”. Також воно може

вживатись самостійно. Людей, які є більш вразливими до вірусу, запрошують

перестрахуватись та подбати про свій захист напередодні зими через шість

місяців або більше після отримання другої дози. До людей, які мають змогу

отримати так званий “booster” належать усі віком від 50 років і старші,

працівники медичної та соціальної допомоги, які працюють безпосередньо з

хворими або з тими, що під великим ризиком захворюваності, та особи віком

від 16 до 49 років із станом здоров’я, що наражає їх на більший ризик
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зараження вірусом. Вищезгаданий тип вакцинації рекомендується для

забезпечення тривалого захисту від коронавірусу. Вакцина працює надзвичайно

добре і протягом перших трьох місяців пропонує більш високий рівень захисту,

ніж багато інших відомих вакцин проти інших хвороб.

Питання про такі вакцини інтенсивно розглядається. Тим не менш,

необхідно переглянути більше даних, щоб дізнатися, чи додаткові щеплення

можуть підвищити ризик серйозних побічних ефектів у людей. Говорили, що

існуючі вакцини забезпечують значний захист. На стан вересня 2021 року, до

сих пір велось обговорення того, чи надавати “booster” для широкого загалу

після зростання кількості нових інфекцій. Зрозуміло, що люди хочуть бути

абсолютно впевненими, що вони захищені. Однак є деякі невідомі речі про те,

чи вакцина може викликати побічні ефекти. Тому необхідно спостерігати за

населенням, щоб дізнатися більше про можливість впровадження цієї вакцини.

Хоча є достатній запас вакцини для виконання цієї поточної рекомендації щодо

вакцинації, звісно не існує безмежних запасів вакцин. Щеплення очікується для

населення, яке вже було вакциновано, але також є ідеї, що вакцини можуть бути

дозволені для дітей.

2.4. Розподіл лексичних одиниць за семантичними категоріями

Однією з поставлених цілей дослідження було розділити вибрані мовні

одиниці по тематичних категоріях, хоча не зі всіма термінами це вдалось

зробити. Деякі з них не підійшли до жодної категорії, тому вони були зібрані в

одну. Те, чому теж приділялась неабияка увага, це поділ на використання мови в

позитивній та негативній конотації. Тому, не лише нова або ж незрозуміла з

першого погляду лексика була аналізована, а також фрази та речення, які не є

неологізмами.

Приклади з негативним значенням:

worst-case scenarios – найгірше, що може статись;

vulnerable people – слабкі або вразливі люди (мається на увазі ті, хто схильні
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захворіти і тяжко перенести COVID‑19 в першу чергу);

toughest weeks of the crisis – найтяжча криза цих тижнів;

an epidemic of grief – епідемія горя (називали період, коли було дуже багато

смертей і родичі, та й вся країна, оплакували їх);

one of the worst coronavirus mortality rates – один з найгірших показників

смертності від корона вірусу;

a phenomenal failure – феноменальна невдача;

staff are exhausted and traumatised – персонал виснажений і травмований;

the death toll would rise further – кількість жертв ще зросте;

2020 was the deadliest year –2020 рік був найсмертоноснішим (або

найстрашнішим);

third wave – третя хвиля;

situation is complex and there are many unknowns – ситуація складна і багато чого

є невідомим.

Назви нових програм стосовно обмежень та боротьби з вірусом:

test and trace programme – програма, яка гарантує те, що кожен, у кого з’являться

симптоми COVID-19, може швидко здати тест, щоб дізнатися, чи є вірус в

організмі;

date-heavy plan – це план дій, який базується на певних часових рамках;

roadmap – це ряд дій та правил для припинення третього національного

нокдауну в Англії;

strategic framework – див. roadmap, але в Шотландії;

rule of six – закон про обмеження стосовно кількості людей з різних сімей, які

можуть зустрічатись і проводити час разом;

circuit breaker – перехід від незначних обмежень до більш жорстких через

збільшення рівня захворюваності на COVID-19;

lockdown – локдаун;

the three-tier system – система трьох рівніх щодо різних ступенів обмеження та
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заборон під час карантину;

green list – зелена зона;

traffic light system – «система світлофора» (поділ країн до списку по кольорах,

які означають рівень захворюваності);

amber list – жовта зона;

red list – червона зона;

test, trace, isolate, quarantine (TTIQ) – стратегія, яка використовується для

запобігання спалаху хвороби COVID-19 та її передачі і є одним із ключових

немедикаментозних заходів щодо подолання пандемії та розповсюдження

SARS-CoV-2;

autumn booster programme – програма, яка передбачала масове вакцинування

людей, але не простою вакциною, а спеціальною, яка покращує дію тієї, яку

було дано раніше, щоб хтось продовжував бути захищеним від хвороби.

Найменування груп людей:

the shielding list/ the shielded patient list – список, який включає в себе

перерахування вразливих пацієнтів, які мають високий ризик ускладнень через

COVID-19;

1a – особи, які працюють у медичних установах та мають прямий чи непрямий

контакт з пацієнтами або ж з вірусом;

1b – працівники, які мають високий ризик зараження на роботі вірусом, що

викликає COVID-19;

chatty rat – колишній головний політичний радник Джонсон Домінік Каммінгс;

R number – середня кількість людей, які були інфіковані від однієї людини, яка

мала вірусне захворювання.

Вакцинація:

Jab – укол, доза вакцини;

Vaccine – вакцина;

AstraZeneca – вакцина австралійського походження;
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mRNA – мРНК;

shot – див. jab.

Штами вірусу (не всі мають відповідників в українській мові, так як не

перекладаються):

501Y.V2;

P.1, B117;

N501Y;

E484K;

K417N;

Delta;

variant of concern - штам, що викликає занепокоєння;

variant of interest - штам, що є актуальним;

В.1.617.2.

Створені організації:

Operation Warp Speed (OWS);

Scientific Pandemic Influenza Group on Modelling (SPI-M);

Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE);

The Independent Scientific Advisory Group for Emergencies» (Independent SAGE).

Характеристики вірусу:

R0 - є числом R, коли вірус ніщо не може зупинити;

R value - показує, як розробники моделей та епідеміологи пандемії фактично

використовують два різних числа R;

Re - швидкість передачі вірусу, коли вірус поширюється в спільноті, але існують

перешкоди для його уповільнення;

child-to-child transmission - передача інфекції від однієї дитини до іншої;

original transmission - найперший випадок передачі вірусу;

community transmission - передача інфекційного захворювання в групі людей,

які не мали прямого контакту з зараженою або хворою людиною;
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transmissibility – передача;

SARS-CoV-2.

Назви тестів:

PCR – ПЛР;

ТМА - аналіз, який може бути використаний для ампліфікації РНК до

визначального рівня;

LAMP - аналогічний процес тестування ПЛР, але виробляє набагато більше

копій вірусної РНК при постійній температурі замість нагрівання та

охолодження, тому можна отримати результат набагато швидше;

antigen test – тест, який шукають антигени, які є своєрідними білками на

поверхні вірусу;

day-two test – тест, який проводиться на 2-й день карантину для іноземців;

day-eight test - тест, який проводиться на 8-й день карантину для іноземців;

Назви документів:

health pass - документ, який служить доказом того, що особа була про

вакцинована або ж недавно робила тест і він не підтвердився;

vaccine pass/domestic vaccine passport - документ, який зняв би певні обмеження

щодо пересування особи чи відвідування публічних місць.

Приклади з позитивним відтінком:

vaccine rollout battles the spread of the variants – розповсюдження вакцин

бореться з поширенням штамів;

incredible achievements in vaccine technology - неймовірні досягнення в

технології вакцин;

vaccines remained 90% effective - вакцини залишаються ефективними на 90%.

Інші, які не належать до вказаних категорій:

Pingdemic - сповіщення одного програмного забезпечення NHS COVID-19 на

телефоні;

wild card – непередбачуваний;
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put the brakes on – зупинити;

let one’s guard down – розслабитись;

stove pipe - процес, за допомогою якого політична спільнота, незадоволена

відфільтрованим продуктом розвідки, знаходить способи дістатися до

необроблених розвідувальних даних і використовувати їх неперевірені та поза

контекстом;

epidemiological endpoint - настання періоду, коли достатня кількість населення

має імунітет до вірусу та його поширення стає менш ймовірним;

coronavirus-fatigued - втомлений через те, що COVID-19 та пандемія змінила

життя людей по всьому світі;

sweet spot – щось бажане;

COVID-free - не хворий на COVID-19;

COVID-normal – звичне, тому що пандемія тривала дуже довго.
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ВИСНОВКИ

Нові слова COVID-19 можуть допомогти громадян осмислити кризу, що

розгортається, але також може збільшити рівень стресу людей, оскільки, тепер

доводиться мати справу з незнайомою медичною та науковою термінологією

кожного дня. Спочатку ці слова використовуються у пресі, соціальних мережах

та в Інтернеті. Ті, що використовуються найчастіше, пізніше потраплять до

словника. Вони відображають життя під час пандемії і, таким чином, показують

наскільки важливі слова, які обрані для позначення того чи іншого явища. Люди

здатні прослідкувати, наскільки важливо точно формулювати свої думки та бути

дуже обережними щодо того, які слова використовувати. Слова не тільки

передають зміст, але також можуть передати емоції та почуття. Тож, люди

повинні це усвідомлювати.

Через раптові зміни у повсякденному житті люди у всьому світі почали

застосовувати офіційну медичну термінологію, яку використовують медики та

представники влади, щоб краще зрозуміти ситуацію, в якій вони опинилися.

Люди також створюють власну, абсолютно нову мову, щоб зміни не здавались

такими разючими. Звісно, спочатку ситуація з COVID-19 здавалась такою

незрозумілою, що це було не дивно, що люди почали використовувати нові

слова та фрази, щоб описати її. Деякі нові вирази зазвичай були в загальному

вжитку не дуже довго, принаймні так спочатку вважалось. Зараз ці вирази є

всюди і неможливо уявити життя без них. Навіть, коли пандемія мине та загрози

більше не буде, деяким людям буде важко забути введені неологізми. Ось чому,

є висока ймовірність того, що ці слова залишаться, але набудуть нових значень.

Неологізми, які пов’язані з коронавірусом, здатні легко відобразити, як

виглядає життя на тлі пандемії. Однак не всі нові слова та фрази мають

позитивне значення. Нові слова також стали викликом для тих, у кого

англійська є не рідною мовою, тому що зазвичай утворені неологізми
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перекладались за допомогою транслітерації. Тож, для тих, хто не володіє

англійською мовою, було набагато важче зрозуміти суть нововведених термінів.

Звичайним людям доводиться осмислювати новий словниковий запас для нової

реальності, фрази, які зазвичай використовуються в соціології та психології, які

зазнають змін у змісті та використанні та медичні терміни, які поступово

стають частиною повсякденного життя. У зв’язку з цим, був проведений аналіз

термінів на тему COVID-19 в англомовному публіцистичному журналі The

Guardian та згруповано по тематичних категоріях. Серед розглянутих категорій

можна виділити фрази з позитивним та негативним значенням, назви

новостворених організацій, програм боротьби з вірусом, назви тестів та інші.

Створений глосарій буде корисний не лише тим, хто читає тексти

публіцистичного жанру, так як вибрані терміни повільно входять в загальний

вжиток.
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ДОДАТОК А

Рисунок 2.1 Кількість статей в підрозділах в The Guardian
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ДОДАТОК Б

Рисунок 2.2 Кількість статей в підрозділі «Coronavirus Outbreak Explained»
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