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Фонологічна адаПтаціЯ англоМовниХ 
ЗаПоЗичень у систеМаХ українського 

та турецького консонантиЗМу 

В статті схарактеризовано явище фонологічної адаптації та вста-
новлені способи адаптації англомовних запозичень на фонологічному рівні в 
системах українського та турецького консонантизму. Спільним способом 
виявляється субституція. В турецькій мові, на відміну від української, ще 
існують явища діерези та епентези. Також в турецькій мові може від-
буватися більш ніж один процес адаптації в фонологічному сегменті, який 
потребує декількох фонологічних змін. 

Ключові слова: англомовні запозичення, фонологічна адаптація, кон-
сонантизм, фонема, субституція, діереза, епентеза. 

В статье охарактеризовано явление фонологической адаптации и 
установлены способы адаптации англоязычных заимствований на фоно-
логическом уровне в системах украинского и турецкого консонантизма. 
Общим способом является субституция. В турецком языке, в отличие 
от украинского, еще существуют явления диерезы и эпентезы. Также в 
турецком языке может происходить более чем один процесс адаптации в 
фонологической сегменте, который требует нескольких фонологических 
изменений. 

Ключевые слова: англоязычные заимствования, фонологическая адап-
тация, консонантизм, фонема, субституция, диереза, эпентеза. 

The article describes the phenomenon of phonological adaptation and es-
tablishes processes of adapting English loanwords at the phonological level in the 
systems of Ukrainian and Turkish consonants. A common process is substitution. 
In the Turkish language, in contrast to the Ukrainian one, there are phenomena 
of deletion and epenthsis. Also, in Turkish there can be more than one process 
of adaptation in the phonological segment, which requires several phonological 
changes. 

Key words: English loanwords; phonological adaptation, system of conso-
nants, phoneme, substitution, deletion, epenthesis. 
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Постановка проблеми. Прискорення процесу планетарного по-
ширення ринкових відносин та загострення проблем у сфері між-
культурних взаємин народів збудило новий інтерес до питань ін-
теграції національних культур. кінець ХХ — початок ХХI ст. став 
часом неймовірного розширення політичних, економічних та 
культурних зв’язків україни і туреччини між собою та з інозем-
ними, у тому числі і з англомовними, країнами. Закономірним 
результатом цього стало посилення надходження в українську 
та турецьку мови чужомовної лексики. Запозичені англіцизми 
з’являються у цих мовах у зв’язку з політичними та економічними 
реформами для найменування нових явищ, наявних в англомовній 
світовій практиці. 

кожна мова має власні правила та стратегії, для того щоб справи-
тися з цими запозиченнями. входячи в українську мову, лексика ін-
шомовного походження зазнає різних змін: графічних, фонетичних, 
граматичних [1]. таке пристосування — це складний і тривалий про-
цес формальної адаптації запозичень до нового мовного середовища, 
оскільки зовнішня форма запозичених слів, за спостереженнями до-
слідників, зазнає змін як під час їх входження в систему мови-реципі-
єнта, так і протягом подальшого функціонування в ній [2: 178]. 

незважаючи на достатньо велику кількість праць, в яких дослі-
джуються загальнотеоретичні та прикладні питання проблеми англо-
мовних запозичень в українській та в турецькій мовах, дослідження 
процесу фонологічного освоєння цих запозичень є малочисельни-
ми. Більше того, проблема спільних і відмінних аспектів фонетичної 
адаптації англіцизмів у згадуваних мовах уявляється недослідженим 
аспектом. 

Мета дослідження. встановити способи адаптації англомовних за-
позичень на фонологічному рівні в системах українського та турець-
кого консонантизму, просліджуючи спільні та відмінні тенденції. 

аналіз останніх публікацій. відомі вчені (Ю. Дешерієв, Г. Пауль, 
I. Abushihab, L. Bloomfield, E. Haugen, U. Weinreich та інші) у своїх 
працях розробили основний термінологічний апарат теорії мовних 
контактів, запропонували шляхи вивчення цієї проблеми, сформу-
лювали основні напрями дослідження міжмовної взаємодії. Проблемі 
іншомовних запозичень присвятили чимало праць вітчизняні та іно-
земні дослідники (Б. ажнюк, в. виноградов, Ю. Жлуктенко, о. Му-
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ромцева, о. Пономарів, с. семчинський, Д. Шмельов, A. Martinet, 
H. Yavuz та інші). 

вивчення запозичень англіцизмів в українському мовленні акти-
візувалося в останнє десятиріччя (Ю. Безрукава, о. Бершов, о. Мах-
ньова, а. наумовець, Г. сергєєва, с. Федорець тощо), але найчастіше 
воно стосується термінологічної лексики. Дослідження із запозичень 
в сучасній турецькій мові, в тому числі і англіцизмів, представлені 
лише в поодиноких працях (о. володіна, Я. Демченко, і. Логвинен-
ко, Х. Юсупова, R. Beel, J. Felder). 

виклад основного матеріалу. різні джерела визначають запозичен-
ня чи то як перехід слів з однієї мови в іншу внаслідок взаємодії цих 
мов [1], чи то як засвоєння слів однієї мови іншою [3]. До англомов-
них запозичень можна віднести всі лексичні одиниці, поява яких в 
одній мові пов’язана з копіюванням зовнішньої або внутрішньої 
структури слів-прототипів з англійської мови [4]. 

Явище запозичення відбувається між-лінгвістично, коли одна 
мова взаємодіє з іншою мовою, і взагалі коли слово існує в одній 
мові, але не існує в іншій. англійська мова містить багато прикла-
дів запозичень, таких як суші, цунамі, бамбук, футон, енчілада тощо. 
слова запозичуються з першої мови і включаються до другої мови, в 
той час як носії другої мови намагаються зберегти фонологічну вимо-
ву, характерну для першої мови. Проте існують умови для запозичен-
ня, оскільки запозичені слова мають бути адаптовані до мовних схем 
другої мови. сутність дослідження фонології “запозичення” — це до-
слідження тих адаптацій (пристосувань), що відбуваються, коли за-
позичене слово застосовується до фонологічної системи іншої мови. 
Ці пристосування розкривають інформацію про фонологічну систе-
му мови-реципієнта [5]. 

Якщо казати, зокрема, про фонологічну адаптацію, вона, базуєть-
ся на відповідностях між фонологічними системами мов, які знахо-
дяться у стані контакту [6:18]. Заміна іншомовного звука найближ-
чим до нього звуком рідної мови і є об’єктом спостереження під час 
дослідження процесу освоєння запозичених слів фонологічною сис-
темою мови-реципієнта. очевидно, що за умов абсолютної адекват-
ності звукових співвідношень не було б необхідності в дослідженні 
особливостей звукової натуралізації запозичених слів на українсько-
му та турецькому мовному ґрунті. таку необхідність може викликати 

тільки наявність варіантів, різних способів фонологічної адаптації ін-
шомовного звука, що викликані певними зовнішніми та внутрішні-
ми причинами. Це виявляється особливо актуальним у випадках вза-
ємодії неспоріднених мов з неадекватними елементами фонологічної 
системи, зокрема таких лінгвально віддалених мов, як англійська і 
українська та англійська і турецька. 

інтерес цього дослідження обмежується фонологічною адаптаці-
єю англомовних запозичень в системах українського та турецького 
консонантизму. консонантизм — система приголосних звуків мови 
[7: 265], досліджуваних нами взаємодіючих мов має свої особливості. 
українська мова переважає англійську кількістю приголосних (від-
повідно 32/24), через що її і відносять, на відміну від англійської, до 
мов консонантного типу. кількість приголосних фонем англійської 
мови дорівнює, в свою чергу, їх кількості в турецькій мові (відповідно 
24/24), і ці мови є мовами вокалічного типу. Багатий консонантизм 
української мови викликаний тим, що поряд з “основними” з арти-
куляційного погляду приголосними (23), в українській мові існують 
м’які та подовжені, або довгі, приголосні фонеми, які складають пе-
риферійну підсистему. Хоча турецька мова відноситься до вокалічного 
типу, в ній також спостерігаються “основні” приголосні фонеми (21) 
та пом’якшені (3). на відміну від української і турецької мови в англій-
ській мові немає особливих приголосних фонем, які б відрізнялися 
від співвідносних їм інших фонем своїм пом’якшенням чи довготою. 
отже, для англійського консонантизму, на відміну від українського, 
не властиве фонологічне протиставлення за тривалістю (довгі / корот-
кі) та, на відміну від українського та турецького, за ступенем палата-
лізації (м’які / тверді). консонантні системи української і англійської 
та української і турецької мов також характеризуються різною дистри-
буцією приголосних фонем за групами протиставлень та відсутністю 
в українській та турецькій мовах відповідників деяких англійських 
фонем. англійські приголосні мають також ряд артикуляційних осо-
бливостей. наприклад, англійські глухі приголосні вимовляються 
більш енергійно, ніж подібні до них українські та турецькі фонеми, 
передньоязичні приголосні в англійській мові є альвеолярними, а в 
українській мові вони замінюються дентальними фонемами. 

Процес адаптації — це способ, який використовується мовою для 
пристосування запозиченого слова з його вихідної рідної фонології 
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до фонологічної системи вторинної мови [5]. турецька мова вико-
ристовує три основні стратегії при застосуванні запозиченого слова 
з англійської мови у власну фонологію. Ці три способи називаються 
субституція, діереза та епентеза. у турецькій мові зазначені спосо-
би подолання є найбільш часто використовуваними, коли необхідно 
внести зміни для адаптації англійського запозичення, що містить ан-
глійські фонеми, які є чужими для турецької фонології. вони також 
корисні для компенсації виникнення більшої кількості приголосних 
поруч, ніж дозволяє структура турецького складу. Більш ніж один 
процес адаптації може відбуватися в фонологічному сегменті, який 
потребує декількох фонологічних змін. 

українська мова використовує одну стратегію при застосуванні 
запозиченого слова з англійської мови у власну фонологію. Приголо-
сні фонеми в англомовних запозичених термінах підлягають на укра-
їнському мовному ґрунті повній або частковій субституції. 

субституція — це спосіб адаптації, який використовує мова, замі-
нюючи одну фонему ще однією близькою фонемою [5]. в українській 
мові більшість приголосних фонем, незважаючи на деякі артикуля-
ційні особливості, близькі за звучанням до англійських фонем, тому 
англійські приголосні фонеми легко замінюються близькими до них 
українськими приголосними. При цьому в більшості випадків спо-
стерігаємо встановлення регулярних простих діафонічних зв’язків. 
Приголосні /b→б/, /р→п/, /m→м/, /f→ф/, /d→д/, /t→т/, /k→к/,  
/n→н/ зазнають простої субституції українськими приголосними і 
винятків не мають, наприклад: abandon — абандон; detention — детен-
шен; dumping — демпінг; off-shore — офшор та інші [8:84]. наприклад, 
англомовне слово “blue-jeans”, яке фонетично фігурує як [bluːdʒiːnz], 
вимовляється місцевими турецькими мовцями як “blucin”, фонетич-
но написаний як [bluːsɪn]. оскільки звук [dʒ] викликає складності для 
турецької вимови в цьому звуковому оточенні, він був замінений на 
більш знайомий [s]. 

Діереза — це спосіб адаптації, при якому повністю видаляється 
звук, який робить слово занадто складним для вимовляння. турецька 
мова запозичила слово “apartment” з англійської мови, однак місце-
ві турецькі мовці мають проблеми з його правильним вимовлянням 
через кластери приголосних в кінці слова. використовуючи діерезу, 
турецькі мовці адаптують “apartment” від його оригінальної вимо-

ви [әpɑɹtmɛnt] до [ɑpɑɹtmɑn], повністю видаливши останній звук [t]. 
видалення цього простого приголосного дозволяє ліквідувати при-
голосний кластер, що відповідає встановленій структурі турецького 
складу [5]. 

епентеза — це спосіб адаптації, коли в слово додається один або 
більше звуків (голосних чи приголосних), щоб спростити його вимо-
ву. він є найбільш поширеним способом серед турецьких мовців впо-
ратися із запозиченнями. Подібно до вилучення, епентеза зазвичай 
використовується для розриву кластерів приголосних, які становлять 
для турецьких мовців найбільшу складність у вимові. наприклад, ту-
рецька мова запозичила слово “graffiti”, фонетично [gɹәfidi], з англій-
ської. англійська фонологічна система та структура склада дозволя-
ють англійським мовцям розміщувати приголосні [g] і [ɹ] поруч, а ось 
турецькі мовці знаходять цю комбінацію практично неможливою для 
вимовляння без адаптації. таким чином, турецькі мовці змінили ви-
мову, вставивши голосний між приголосними кластерами [g] та [ɹ], в 
результаті отримали [gɪɹafiti] [5]. 

висновки. Проведене дослідження дозволило нам виявити, що 
українська і турецька мови мають спільні і різні тенденції щодо засто-
сування запозиченого слова з англійської мови у власну фонологію. 
спільним способом виявляється субституція, і, в принципі, для укра-
їнської мови єдиним. в турецькій мові, на відміну від української, ще 
існують явища діерези та епентези. також в турецькій мові може від-
буватися більш ніж один процес адаптації в фонологічному сегменті, 
який потребує декількох фонологічних змін. але, незалежно від того, 
яким чином проходить процес адаптації, англомовна лексика завжди 
уподібнюється мові-реципієнту, підчиняючись чинній фонологічній 
системі. 
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O. V. Popova 

InteRROGAtIVe COMMUnICAtIVe seMAntICs 
Of nOn-InteRROGAtIVe sentenCes: 
the tRAnsLAtIOn-ReLAteD AsPeCt 
(On the MAteRIAL Of UKRAInIAn,  

enGLIsh AnD ChInese) 

The article is devoted to the study of the interrogative communicative seman-
tics of structurally non-interrogative sentences. Some possible means enabling 
the reproduction of interrogative communicative implementation while translat-
ing grammatically non-interrogative sentences (statements) from Ukrainian into 
English / Chinese within the context of official academic correspondence are 
analysed. The type of sentences which are structurally non-interrogative and 
imply interrogation against the background of general conflict-free diplomacy-
oriented interaction is specified; some linguistic differentiating characteristics of 
translation within the language pairs “Ukrainian ↔ English” and “Ukrainian ↔ 
Chinese” are substantiated. 

Key words: interrogative communicative semantics, grammatically non-in-
terrogative sentences, interrogation, official academic correspondence, transla-
tion, Ukrainian, English, Chinese. 

Статтю присвячено вивченню інтерогативної комунікативної семан-
тики структурно непитальних речень. Проаналізовано деякі можливі спо-
соби, що дозволяють відтворити запитальну комунікативну конотацію при 
перекладі граматично непитальних речень (стверджень) з української на ан-
глійську / китайську мову в контексті офіційної академічної кореспонденції. 
Уточнено тип структурно непитальних речень з інтерогативною семанти-
кою на тлі загальної безконфліктної дипломатично спрямованої інтеракції; 
обґрунтовано деякі мовно-диференційовані характеристики перекладу в 
мовних пар “українська ↔ англійська” та “українська ↔ китайця”. 

Ключові слова: інтерогативна комунікативна семантика, граматич-
но непитальні речення, запитання, офіційна академічна кореспонденція, 
переклад, українська мова, англійська мова, китайська мова. 
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