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Актуальність роботи визначена тим фактом, що запозичена лексика займає все 

більш активні позиції в лексичній системі мов, зокрема в англійській, тим самим 

здійснюючи значний вплив на функціонування істинно національних мовних одиниць 

конкретної мови. 

Метою даної роботи є вивчити вплив запозичень на формування словникового 

складу англійської мови. 

Робота побудована відповідно до поставлених завдань: 

- розглянути найважливіші джерела і шляхи проникнення запозичень в 

англійську мову;  

- визначити їх роль і місце в словниковому складі англійської мови;  

- розглянути особливості запозичення слів на основі етимологічного аналізу. 

До завдань даної роботи входить також навчитися визначати джерела форм та 

явищ, що відбуваються в будь-якому сучасному слові. Для цього було детально 

розглянуто історію Британії, історію мови, а також проведено аналіз слів. Також нами 

була зроблена спроба систематизувати й класифікувати запозичення за допомогою 

досліджень фахівців у галузі лінгвістики. 

Об’єктом дослідження є лексичний склад англійської мови. 

Предметом дослідження є французькі запозичення в англійській мові. 

Під час дослідження було застосовано загальнонаукові та лінгвістичні методи: 

пошуковий; порівняльно-історичний; метод аналізу і узагальнення. 

У роботі використано дані історії, лінгвістики, статистики, соціології.  

Практичне значення дослідження полягає в можливості використання його 

результатів у навчальному процесі на філологічних факультетах, при розробці й 

читанні курсів із перекладу, історії мови, а також при вивченні соціології та 

лексикології на спецкурсах. 
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