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УТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ІННОВАЦІЙ СФЕРИ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА 
ДОПОМОГОЮ АФІКСАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІНІЦІАЛЬНОГО ТИПУ 

Стаття присвячена явищу утворення нових слів за допомогою афіксів ініціального типу. Робота 
містить інформацію про (е-+ W), (і-+ W) моделі афіксального словотвору. Розглядається процес 

утворення англомовних неологізмів, які належать до сфери новітніх технологій. Розвиток 
словникового складу англійської мови найбільшою мірою зумовлено домінуванням максимально 

знайомих (продуктивних) моделей в ментальних актах номінації. 

Розвиток усіх сфер суспільного життя провокує й зростання системи словникового складу 
сучасної англійської мови. Тобто арсенал мовних одиниць з кожним днем продовжує неспинно 
розширюватися. Сучасний вокабуляр англійської мови постійно зазнає змін, що репрезентуються, 
передусім, постійним оновленням неологічної ланки. Дослідженню процесів розвитку англійської 
мови як лінгво-філософської універсалії приділяли увагу як вітчизняні так і зарубіжні дослідники. 
Серед них М. В. Базилєв, Р. Барнхарт, Дж. Ейто, С. М. Єнікєєва, Ю. О. Жлуктенко, В. І. Заботкіна, 
Ю. А. Зацний, О. С. Кубрякова, А. Е. Левицький, С. Морт, Н. Г. Олексенко, М. М. Полюжин, 
Є. В. Пономаренко, О. О. Семенець, Р. Фішер та інші. 

Наявні праці дослідників у галузі англійської неології та словотворення вказують на потребу 
подальшого вивчення цілої низки питань, що стосуються факторів поповнення словникового складу 
новими одиницями спілкування, що були утворені за допомогою інноваційних дериваційних 
елементів. Наукові розвідки такого плану сприятимуть розумінню здатності лексем та морфем 
фіксувати, накопичувати, зберігати та відтворювати фрагменти реального світу у свідомості сучасних 
носіїв англійської мови. 

Серед цілого кола процесів, що охоплюють всі рівні мовної системи, дериваційні процеси мають 
виняткову важливість для формування цілісних знань про мовну картину світу. У цьому світлі 
виникає потреба аналізу поповнення фонду сучасної англійської мови за рахунок дії афіксального 
способу. Саме тому маємо на меті присвятити дану роботу дослідженню особливостей творення 
лексичних інновацій сфери інноваційних технологій за допомогою афіксальних елементів 
ініціального типу. 

Вказана мета роботи зумовлює необхідність вирішення таких конкретних завдань: трактувати 
поняття ініціального афіксального елементу в середовищі засобів афіксальної деривації; встановити 
взаємозв’язки між різними типами новотворів; окреслити репродуктивні властивості афіксальних 
елементів ініціального типу, за допомогою яких утворюються лексичні інновації сфери 
інформаційних технологій; унаочнити функціонування афіксальних елементів ініціального типу та 
навести приклади використання похідних англомовних інновацій у друкованих періодичних виданнях 
мови-оригіналу. 

Одним з найважливіших досягнень комп’ютерної революції кінція ХХ-го століття було створення 
альтернативної реальності – "кіберпростору" (cyberspace), означуваного, також як "віртуальна 
реальність", або ж "віртуальний світ" (virtual reality, virtual world) [1: 42]. У наш час усі сфери 
суспільного життя носіїв англійської мови можна характеризувати як ті, що існують не тільки у 
"реальному" а й у "віртуальному" просторі. При чому без сумнівів можна стверджувати, що 
віртуальна реальність посіла домінуюче положення і керує світом реальним. Це підтверджується 
виникненням цілої низки мовних інновацій на позначення різних життєвих реалій, що мають своїх 
"двійників" віртуально-технічного або віртуально-інформаційного характеру. 

Відомий лінгвіст Д. Крістал у своїй енциклопедії наводить низку лексем, що були утворені за 
допомогою афіксального елементу е- з метою номінації нових реалій "електронного змісту" (a sense of 
electronic): e-text, e-zine, e-cash, e-money, e-tailing, e-lance, e-conferences, e-voting, e-newsletters, e-cards, 
e-pinions, e-shop, e-list, e-load, e-books [2: 23]. Так, наприклад, мережа Інтернет створила широкі 
можливості для "електронної торгівлі" [3: 165-166]. На позначення реалій електронноі торгівлі та 
бізнесу в англійській мові виникли численні мовні інновації. Серед них значну кількість становлять 
ті, які мають у своєму складі афіксальний елемент е-, який був виділений зі слова electronic. 
Прикладами неологізмів, що відносяться до сфери бізнесу можуть послугувати: е-shopping, e-contact, 
E-cash, E-money, e-cycling, e-waste, e-business, E-signatures, E-commerce, e-Sign та ін. 

У наш час прогнозується величезний вплив даного виду торгівлі не тільки на всі аспекти 
економічного життя, але і на сучасне західне суспільство загалом [4: 3-4]. Для номінації електронних 
магазинів, торгівельних центрів (е-shop, e-boutique) процесів здійснення покупок та витрачання 
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грошей (e-tailing, e-waste) також застосовується афіксальна модель з константним елементом (е- + 
word). 

In the meantime, only one major player in the watch space has been bold enough to go direct with its 
timepieces. In December, Bell & Ross introduced its European e-boutique, which offers the French-Swiss 
brand’s entire watch collection, of about 300 models, to online customers in Europe. (The New York Times, 
March 17, 2010) 

TAG Heuer followed about six months ago with the roll-out of its e-tailing program, a portal that directs 
online shoppers to retail partner sites that are constructed and maintained by the brand for a fee. A sign that 
TAG Heuer is considering additional online models is the December introduction of Tagheuereboutique.com, 
where the brand sells eyewear, leather goods and accessories directly to consumers. (The New York Times, 
March 17, 2010) 

More than 2 million tons of expired electronics are discarded in landfills each year, making e-waste the 
fastest growing fraction of the municipal garbage system. These castoffs account for nearly 40 percent of the 
toxic heavy metals – like lead, cadmium, and mercury – found in dumps. (Wired Test, October 1, 2006) 

Most Americans know that e-waste is supposed to be recycled. Items like cell phones, batteries, 
televisions, digital clocks, video game systems and broken computers shouldn’t be tossed in the trash because 
they contain dangerous chemicals and heavy metals that could end up in landfills that way, experts warn. 
(The New York Times, October 24, 2010) 

Мовна інновація "електронні гроші" (e-money) утворилась на позначення автоматизованого 
процесу грошових операцій. Початок нового тисячоліття ознаменувався майже повною 
електронізацію процесів здійснення розрахунків. 

Are you ready to start selling your products or services online? In this four-part series, we'll examine 
where to sell your products or services online, how to set up a sales window, which e-money transfer services 
to use and how to build up your data history. (Globe and Mail, Wednesday, Dec. 01, 2010) 

Не є виключенням у цьому плані і інтерактивні операції щодо придбання або продажу 
банківського золота. 

He believed his digital currency – housed on the Internet, backed by gold bullion, immune to inflation 
and currency fluctuations – would "improve the material welfare of mankind." Users could convert national 
currencies into e-gold, then buy and sell goods with any other e-gold account holder worldwide over the 
Web. (Businessweek, January 9, 2006) 

Впровадження інтерактивного комерційного сервісу (е-commerce, e-business) викликало 
необхідність утворення цілої серії новотворів з афіксальним елементом е-. Електронні картки, 
цифрові варіанти підписів, отримали назву e-cards, E-signatures (e-Signs). 

"We felt it was more important to take a stand in the e-commerce world than to build the ideal conceptual 
store online," Roberto Passariello, Bell & Ross’s director of marketing and communication, said. "Retailers 
are doing it, and have for a while. This is a way to control our brand image". (The New York Times, March 
17, 2010) 

"A new model for business is taking shape – e-business – and it's built on the largest communications 
network on the planet, the Internet". (BusinessWorld, January 31, 2000) 

"E-signatures aren't new – some companies have used them for years to save costs by improving internal 
workflow processes. But the e-Sign Act, which goes into effect Oct. 1, promises to make the use of E-
signatures more widespread because of all the potential applications in E-commerce". (InformationWeek, 
July 3, 2000) 

Since the lamented loss of The New Yorker’s free electronic cards, you may have had a difficult time 
finding e-cards of the noncloying variety. Now, for $1.99, you can get a rack’s worth on your iPhone. (The 
New York Times, May 26, 2010) 

За аналогією до неологізму e-commerce, що поряд із своїми синонімами вводив поняття 
електронної торгівлі, виникають і новотвори для позначення інших видів сучасної, особливо 
"електронної" торгівлі: d-commerce, m-commerce, t-commerce, v-commerce [5: 18]. 

This year we will see the arrival of T-commerce or television commerce. Merge the ease of use of the 
television with the immediacy and e-commerce capabilities of the personal computer. (The Irish Times, Jan. 
7, 2000) 

Для позначення роздрібної торгівлі через всесвітню інформаційну мережу були утворені такі 
лексичні одиниції як e-retail, e-retailer, e-retailing, та їх скорочені варіанти (e-tail, e-tailing, e-tailer). 

Shopping on the Internet is booming. And Amazon is the best known e-tailer…Yet the conclusion that 
there is no difference between e-tail and retail is overblown...(Economist, 1 July, 2000) 

These days, much of the hype about Internet shopping has died down as the stock prices of e-tailers have 
cratered. (Dallas Morning News, Nov.13, 2000) 
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Все частіше спілкування між людьми набуває техногенного забарвлення, про що свідчать 
англомовні інновації e-pal, e-contact, е-help. Розширюються межі та можливості спілкування, проте 
його "якість" порівняно з реальним спілкуванням є значно нижчою. 

In the language of economics, the core question is whether face-to-face interactions and electronic 
connections are substitutes or complements. If they are substitutes, we should expect cheaper, better e-
contact to make personal meetings rarer; if they are complements, new technologies will strengthen the value 
of interpersonal contact – and of cities. (The New York Times, March 1, 2011) 

Some E-help for the woman in shock. (U.S.News & World Report, Nov. 10, 2003) 
Такі суспільно-політичні реалії як проведення голосування також набувають інтерактивного 

параметру. 
Sponsorship will also be integrated into e-newsletters produced by Next Avenue and into the live events, 

which will give marketers more access to people than anything traditional public television has done to date. 
(The New York Times, September 22, 2010) 

California has moved ahead cautiously with e-election pilot projects. On Nov. 7, voters in San Diego and 
Sacramento counties were able to try online voting from computers at polling places. The test was conducted 
for the state by VoteHere.net, which ran a similar trial in Maricopa County, Ariz. – John Schwartz E-Voting: 
Its Day Has Not Come Just Yet. (The New York Times, November 27, 2000) 

Електорнізація сфери політики призводить до того, що державні політичні організації практично 
здійснюють свою діяльність в інтерактивному режимі. Так, наприклад, кіберкомунікація створює 
можливості для функціонування… Ministers feel obliged to log on and vote in e-cabinet sessions even 
when on holiday. (The Economist, Oct.10, 2001) 

Steve March of the Office of the e-Envoy told an e-government conference last month that so far about 
70% of government services can be accessed via the Internet. (The Economist, Jan. 4, 2003) 

За аналогією до інновації e-government був утворений неологізм m-government (messagе-
government). Він позначає такі державні структури з якими громадяни можуть тримати інтерактивний 
зв’язок і спілкуватись, надсилаючи та отримуючи інформаційні повідомлення. 

Saverio Romeo, a mobile-industry analyst with the consultancy Frost & Sullivan, said he expected M-
government, or the extension of government Internet venues, or E-gov, to mobile platforms, to gain 
momentum in the coming years. "M-government solutions can be used for improving public transport 
services, public health services, relationships between citizens and public authorities, mechanisms of 
democratic participation, social services and support to businesses," Romeo said. (The New York Times, 
Friday, November 21, 2008) 

У наш час проведення ділових операцій в мережі Інтернет, стає можливим завдяки мобільному 
зв’язку. 

Mobile e-business activity will center on extending fixed-Internet services such as e-banking, e-trading 
and e-shopping to wireless phones. (Newsweek, Oct.16, 2000) 

Інтерактивна система розрахунків зумовила виникнення так званого "електронного гаманця (e-
wallet)", за допомогою якого людина за лічені секунди отримує або сплачує гроші. 

It’s also possible to use the copy-and-paste function to enter your information into a login screen reached 
via the iPad’s Safari browser and set up apps for sites like Facebook. Competing apps include eWallet (free 
"lite" version, $9.99 full version) and mSecure ($2.99). (The New York Times, April 29, 2010) 

У свою чергу, електронізація ділових відносин з податковою інспекцією унаочнюється 
виникненням нової лексеми (to e-file) на позначення процедури інтерактивного звітування 
підприємців та підприємств. 

The man who reported the problem, Charlie Freret of Chantilly, Va., stumbled across the error while 
using a free version of TurboTax to e-file a tax return he had already prepared on paper. Mr. Freret, who 
retired as a lawyer in the Department of Veterans’ Affairs in 2004, said he had hoped that e-filing would 
allow him to get his refund more quickly. (The New York Times, April 6, 2010) 

Все більше англомовних інновацій виникають на позначення реалій, що стосуються електронного 
шляху передачі знань, зокрема навчання, а також електронізації букіністичної галузі. Крім того, такі 
складові мас-медіа як: радіо, телебачення і преса, крім традиційної репрезентації, також дублюються 
в інтерактивному режимі. 

After successfully launching a software company and signing some major e-learning companies as 
clients, Mr. Scott, based in Sackville, N.B., found himself in a challenging position to expand his team of 
qualified developers. (Globe and Mail, Friday, March 11, 2011) 

You and I have talked before about how we don’t yet know if the act of reading in e-form is 
neurologically distinct from the act of reading on the page – but we do know that e-books promote different 
methods of reading: reading enhanced by video and sound, and apps that invite readers to skip and skim 
through books. (Globe and Mail, Wednesday, March 16, 2011) 
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More people are using libraries for e-reading, a practice that does not require visiting a library in person, 
and is possible on many electronic devices, including the Nook and the iPad. (The New York Times, 
February 27, 2011) 

There is another huge advantage for teenagers to own an e-reader. There is a treasure trove of classics that 
are available free because the copyright has long since expired. Last year, my ninth grader had to write a 
paper on Kepler, citing as many primary sources as possible. …I predict that in a few years, e-readers will 
become as ubiquitous in the middle and high schools as cell phones are today. (The New York Times, 
February 13, 2011) 

Google executives described the e-bookstore as an "open ecosystem" that will offer more than three 
million books, including hundreds of thousands for sale and millions free (The New York Times, December 
6, 2010). 

But sales did not live up to the hype. Stephen King's e-book bombed. Gemstar quietly stopped selling its 
e-book reader in July, and Barnes & Noble ended its sales program shortly after. These decisions will hurt 
Adobe Systems Inc. and Microsoft Corp. the most – the two companies gambled very heavily on e-books, 
and produced the two leading readers to display e-text. (Globe and Mail, Monday, Sep. 15, 2003) 

More on e-textbooks. If you’re not sure you’ll be completely comfortable reading and highlighting an e-
book, at least one provider is allowing you to try it free. Follett – a large textbook wholesaler that also runs 
the RentAText program through more than 900 universities – lets you download any of the 12,000 eligible e-
books for seven days through its CafeScribe.com Web site. (The New York Times, January 14, 2011) 

David Rosengarten has started publishing his highly detailed, thoroughly researched food newsletter 
again after a two-year hiatus. The Rosengarten Report is now a monthly, available only online as an e-zine. 
(The New York Times, June 22, 2010) 

Удосконалення механізмів пошуку в мережі Інтернет призвело до виникнення мовної інновації E-
discovery. Завдяки таким технологіям відкриваються нові можливості отримання більш ретельно 
відібраних за ключовим словом або фразою документів. 

E-discovery technologies generally fall into two broad categories that can be described as "linguistic" and 
"sociological". The most basic linguistic approach uses specific search words to find and sort relevant 
documents". (The New York Times, March 4, 2011) 

Сучасний етап розвитку наук позначається лексичною інновацією e-Science. Інформаційна 
революція обумовила перехід наукової сфери на нову сходинку свого розвитку. При цьому, значно 
зростають як можливості розвитку всіх наукових галузей, так і роль науки у процесах координації 
розвитку людства. 

E-Science is science which is increasingly done through distributed global collaborations enabled by the 
Internet, possibly using very large data collections, tera-scale computing resources and high performance 
visualisation to achieve its objectives. (New Scientist, June 2001) 

Медична галузь розпочинає запроваджувати ведення обліково-регістраційної документації 
пацієнтів в інтерактивному режимі. На позначення цієї реалії в англійській мові виникла лексична 
одиниця E-Record. 

There is no silver bullet for reforming America’s health care system, but medical experts have long 
agreed that digital patient records and electronic prescribing can help improve care and curb costs. Steve 
Lohr 2 Brothers Await Broad Use of Medical E-Records. (The New York Times, October 3, 2010) 

Сучасні інноваційні технології пропонують всім бажаючим покинути погану звичку палити за 
допомогою електронних цигарок E-cigarettes. 

E-cigarettes are battery-powered tubes that look like cigarettes. They deliver nicotine by vaporizing a 
nicotine-derived liquid without combustion. Their distributors say this makes them healthier than cigarettes. 
They can even deliver steam to exhale like a clean, smoke-free smoke. (The New York Times, December 7, 
2010) 

Розвиток галузі легкої промисловості також ознаменувався появою "техногенної" інновації. 
Розроблена дослідниками південно-каліфорнійського університету тканина може використовуватись 
не тільки традиційно, а й у сфері цифрових технологій. 

Jones' and Martin's "eTextile," which is being developed with the University of Southern California, is a 
prototype of a new breed of fabric that is woven not only for looks, but for computing power... (The 
Associated Press, November 27, 2002) 

Прискорені темпи зростання кількості користувачів комп’ютерів, мобільних телефонів та інших 
електронних приладів, зумовили зростання кількості "електронного сміття". У зв’язку з цим виникли 
поняття "здавати електробрухт" (еcycling) "день проведення акції збору електробрухту" (Ecycling Day 
) та "повторна переробка електронного устаткування" (e-recycling). 

…Locations like Staple, Miles College and Vulcan Park have all agreed to act as ecycling drop-off 
locations, meaning residents can easily drop off any old technology on Saturday…partners with 
TechBirmingham for Ecycling Day 2006. (Newswire US, April 19, 2006) 
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This week my son’s laptop died and could not be fixed. It’s a Sony. At its Web site, Sony proudly 
describes its national "e-recycling" dropoff points. But there are none near my ZIP code. (The New York 
Times, October 24, 2010) 

Електронізація бізнесу та грошових операцій сприяє й розвитку кіберкриміналізму. Так, разом із 
цілком законними діями в електронній мережі трапляються випадки, коли вкрадені товари або гроші 
перебувають за так званою "електронною загорожею". У таких випадках відшукати злочинців 
практично неможливо. 

That's part of the appeal of an online auction to thieves, retail experts say. Criminals can "e-fence" stolen 
goods with virtual anonymity and little risk of being tracked, compared with the face-to-face transaction of 
selling the merchandise to a pawn shop or from the back of a truck. (The Virginian-Pilot, August 26, 2008) 

Про порочність електронних гральних автоматів та їх негативний вплив на психіку людини все 
частіше наголошується в сучасних англомовних періодичних виданнях. 

I was able to, unfortunately, write it from the first person: In the article, I discussed statistics, research and 
my initial ambivalence over a diagnosis that seemed reserved for war veterans and rape victims. Taffy 
Brodesser –Akner. E-Playgrounds Can Get Vicious. (The New York Times, April 21, 2010) 

Поряд з розглянутим нами вище "мегапродуктивним" дериваційним елементом е- , наразі 
функціонує практично синонімічна афіксальна морфема i-. За її допомогою есплікуються такі 
неподільні в наш час поняття як information та Internet. Серед утворених лексичні інновації i-biology, 
iCrime, iPod, iPhone, ihome, i-dotter, i-Report, i-community, i-science, i-jury та багато інших. 

It’s exactly this atmosphere that prompted Hewlett-Packard to choose Kuppam as one of its first i-
communities. (Harvard Business Review, Aug. 2003) 

I-Jury moves the entire impaneling process online. (The Daily Texan, July 24, 2003) 
Популярність цього елемента обумовлює його необмежені можливості в утворенні похідних:  
Every time Apple comes out with an "i-idea" – i-Pod, i-DVD, i-Tunes – new standards are set for 

elegance and ease of use. (Parade Magazine, Aug. 4, 2005) 
Мовна інновація i-biology наразі репрезентує і такий графічний варіант як (iBio) і позначає 

нинішній етап розвитку біології та фармабіології, що характеризується застосуванням інноваційних 
технологій як у дослідницькому, так і у виробничому проектах. 

"Listing our shares for trading on the NYSE Amex should significantly enhance iBio’s visibility, liquidity 
and suitability for a more extensive investment audience," said Robert B. Kay. (The New York Times, 
January 4, 2011) 

Looking for a cute stocking stuffer? Check out Paul Frank's recently unveiled seasonal 
iPod/iPhone/iTouch silicone cases–featuring classic Frank characters like Julius the monkey and Skurvy 
(wearing a winter beanie!). (Teenvogue, December 20, 2009) 

In most cases, police say the targets, perpetrators and beneficiaries of these "iCrimes" are young people. 
Last weekend in Toronto's west end, four people with iPods were taken to hospital with cuts and bruises after 
being swarmed by a gang of youths wielding a metal mallet used to tenderize meat. Nine people were 
subsequently arrested and charged. (Regina Leader Post, November 19, 2008) 

"He really gets focused and pursues whatever he tries to achieve," said partner Wilson, vice president and 
secretary of Edwards Construction. "He's fastidious. He's an i-dotter and a t-crosser. (Northern Colorado 
Business Report, January 12, 2001) 

Agreed on the first point, but year-over-year Nielsen NetRatings (NTRT ) data show that visitors to 
MTV.com, MTV Overdrive, and iFilm shrank by double-digit percentages in August. (Businessweek, 
September 25, 2006) 

Since the lamented loss of The New Yorker’s free electronic cards, you may have had a difficult time 
finding e-cards of the noncloying variety. Now, for $1.99, you can get a rack’s worth on your iPhone. (The 
New York Times, May 26, 2010) 

Since the new iPod nano now comes in kooky colors like lime green and fuchsia, isn't it about time your 
speaker dock did too? I think my iPod has found an ihome... (Teenvogue, April 03, 2009) 

During the first four days of SXSW, March 11th – 14th, 2011, hand-selected iReporters and Vimeo 
filmmakers, and CNN and Vimeo staff covered the SXSW Conferences and Festivals from their own unique 
perspectives, and shared their daily video footage with the iReport editorial team. CNN condensed the 
collective footage into a compelling visual diary of SXSW to share with global audiences. (The New York 
Times, March 16, 2011) 

У наш час словниковий фонд досить активно поповнюється мовними інноваціями з 
префіксальними елементами е- та i- . Як зазначають дослідники, останні є результатом 
двоступеневого процесу "семантично-функціонального переродження" загальновживаних лексичних 
одиниць англійської мови. На їх думку, на ініціальній стадії лексична одиниця підлягає семантичній 
трансорієнтації, яка відбувається із залученням до її семантики техногенного компонента значення. 
На заключній стадії зазначеного процесу, техно-перероджена одиниця набуває функціонального 
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статусу словотвірного елемента і надалі залучається до системних відносин у межах комп’ютерної 
терміносистеми в якості компонента структури [1: 48]. 

Проведення аналізу процесів утворення неологічних одиниць, спостереження за нестандартними 
процесами, внутрішньосистемними та міжсистемними взаємозв’язками можуть свідчити як про 
кількісні, так і про якісні зміни у словниковому складі [6: 4]. Саме тому вважаємо подальші розвідки 
у плані дослідження неологічної ланки вокабуляру англійської мови перспективним напрямком 
дослідження. 
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Гармаш Е. Л. Образование англоязычных инноваций сферы инновационных технологий с 
помощью аффиксальных элементов инициального типа. 

Статья посвящена явлению образования новых слов с помощью аффиксов инициального типа. 
Работа содержит информацию о (е- + W), (і- + W) моделях аффиксального словообразования. 
Рассматривается процесс создания англоязычных неологизмов, которые принадлежат к сфере 
новейших технологий. Развитие словарного состава английского языка в наибольшей степени 
обусловлено доминированием наиболее знакомых (продуктивных) моделей в ментальных актах 

номинации. 

Garmash O. L. The Formation of English Neologisms which Belong to the Sphere of the Newest 
Technologies with the Help of the Initial-Type Affixes. 

The paper is dedicated to the phenomenon of the new words formation with the help of the affixes of the 
initial type. This work provides the information about the (e- + W), (i- + W) models of affixation word-

building. Under consideration is the process of creation of English neologisms which belong to the sphere of 
the newest technologies. The development of English vocabulary most of all is caused by the domination of 

the well known (productive) models in the mental acts of nomination. 


