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НІМЕЦЬКІ ГІБРИДНІ КОМПОЗИТИ  
В ЧАСИ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ

Ковбасюк Л. А.
Херсонський державний університет

Статтю присвячено багатоаспектному вивченню гібридних композитів сучасної німецької мови, утворе-
них у час пандемії коронавірусу, аналізу їхньої структури, семантики та функціонування. Досягненню мети 
сприяло виконання низки завдань, зокрема: 1) складено корпус гібридних композитів; 2) виявлено й проаналі-
зовано моделі їхнього утворення; 3) систематизовано одиниці дослідження за структурою та семантичним 
значенням; 4) досліджено прагматичні функції гібридних композитів у німецькому медіа-дискурсі. Матеріа-
лом дослідження послугували 550 гібридних композитів, дібраних зі словника неологізмів часів пандемії коро-
навірусу Інституту Лейбніца німецької мови та 445 статей німецької електронної газети «Zeit». З’ясовано, 
що гібридні композити – складні слова, утворені способом складання двох чи більше основ, похідних із різних 
мов. Серед проаналізованих гібридних композитів – іменники, прикметники, дієприкметники та дієслова. 
Вони поділяються на дві групи: 1) композити, що містять питомий та запозичений елемент та 2) компози-
ти, що складаються лише із запозичених елементів, зокрема англійської, латинської / італійської, грецької 
та французької мов. Зауважено, що гібридні композити є детермінативними композитами та контамінаці-
ями. Детермінативні композити складаються із питомої одиниці та запозичення або двох запозичень, кон-
тамінаціям властиве здебільшого поєднання запозичень. Зібрані гібридні композити об’єднано в тематичні 
групи: 1) хвороба; 2) засоби захисту; 3) людина; 4) навчання; 5) професійна діяльність; 6) розваги; 7) фінанси; 
8) емоції, почуття; 9) їжа, харчування; 10) простір та час. У корпусі представлені композити з прямим зна-
ченням і композити – концептуальні метафори.

Аналіз функціонування композитів у сучасному  німецькому медіа-дискурсі на матеріалі електронної версії 
німецької газети «Zeit» засвідчив, що вони виконують передусім такі прагматичні функції: 1) інформативну; 
2) функцію привернення уваги адресата; 3) оцінну; 4) функцію утримування уваги адресата. Гібридні компо-
зити здебільшого виконують цілий спектр прагматичних функцій, тісно пов’язаних між собою.

Ключові слова: композити, запозичення, коронавірус, прагматика, німецька мова.

Kovbasyuk L. A. German compound words during the coronavirus pandemic. The article deals with German 
hybrid composites at the time of the coronavirus pandemic. The article aims to take into account the structure, 
the semantics and functions of hybrid composites. It is necessary to solve the following tasks: 1) to compose a corpus 
of hybrid composites, 2) to identify and analyze the models of their formation, 3) to systematize the units by their 
semantic meaning, and 4) to investigate pragmatic functions of hybrid composites in the German media discourse. 
550 hybrid composites and 445 articles selected from the German electronic newspaper Zeit are the material 
of the analysis. Hybrid composites are words that are made of compound parts taken from more than one language. 
The analyzed hybrid composites are nouns, adjectives, participles, and verbs. They are divided into two large groups: 
1) composites with one borrowed element and 2) composites with both borrowed elements. The borrowings from 
English, Latin/Italian, Greek and French are components of our research units. The hybrid compound words are divided 
into determinative composites and contaminants. Determinative composites consist of a native unit and a borrowing 
or two borrowings. Contaminations are characterized first of all by a combination of borrowed lexical units. Hybrid 
composites represent the following thematic groups: 1) disease; 2) protection; 3) person; 4) education; 5) professional 
activity; 6) entertainment; 7) finance; 8) emotions, feelings; 9) food; 10) space and time. In our corpus, there are both 
composites with a direct meaning and composites that are conceptual metaphors. The analysis of the functioning 
of composites in modern German media discourse based on articles of the electronic version of the German 
newspaper “Zeit” showed that they perform primarily the following pragmatic functions: 1) the informative 
function; 2) the function of attracting attention; 3) the evaluative function; 4) the function of holding the attention 
of the recipient. For the most part, hybrid composites perform a range of closely related pragmatic functions.

Kew words: composites, lexical borrowing, coronavirus, pragmatic, German.

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. Стрімке поширення коронаві-
русу COVID-19 у світі з березня 2020 року докорін-
но змінило не тільки ритм життя сучасного людства, 
а й лексикон багатьох сучасних мов, зокрема німець-
кої, до складу якої вже зараховано 1400 новотворів, 
пов’язаних із пандемією коронавірусу [5]. Німецькі 
новотвори 2020–2021 рр. є значною мірою складни-
ми словами, композитами, оскільки словоскладання 

вважають найпродуктивнішою словотвірною модел-
лю сучасної німецької мови [6, 1]. Значна кількість 
композитів належить до так званих гібридних склад-
них одиниць, оскільки їхньою складовою частиною 
є запозичення з інших мов, що свідчить про інтен-
сивні зміни у словниковому складі німецької мови 
у зв’язку з тісними мовними контактами у глобалізо-
ваному світі. Інтеграція запозичених елементів у сло-
вотвірні процеси німецької мови, семантичне зна-
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чення утворених гібридних композитів як особливих 
одиниць мови, їхнє вживання в медіа-дискурсі та ін. 
потребують ґрунтовної уваги лінгвістів, що підтвер-
джує актуальність розгляду вибраної нами теми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сло-
вотвір німецької мови, зокрема утворення компози-
тів, привертає до себе увагу багатьох вітчизняних 
і закордонних мовознавців. До новітніх етапів дослі-
дження, що сприяють вдосконаленню теоретичних 
засад та практичних доробок у царині словотвірної 
номінації сучасної німецької мови, належать: уста-
новлення характерних ознак процесу виникнення 
композитів у німецькій мові [6], логічний аналіз 
детермінативних композитів з урахуванням їх гра-
матикалізації [6], вивчення гібридних утворень 
та їхньої рецепції носіями мови [3], розгляд впливу 
глобалізації на німецьку мову [2], окреслення ролі 
англіцизмів у словотвірних процесах [8], а також 
висвітлення особливостей утворення композитів 
у часи пандемії коронавірусу [1] тощо. 

Формулювання мети і завдань статті. Метою 
статті є багатоаспектний аналіз гібридних компози-
тів німецької мови, що вживаються в часи пандемії 
коронавірусу. Мета роботи передбачає розв’язання 
таких завдань: 1) скласти корпус гібридних ком-
позит; 2) виявити й проаналізувати моделі їхнього 
утворення; 3) систематизувати одиниці дослідження 
за структурою та семантикою; 4) дослідити прагма-
тичні функції гібридних композитів у німецькому 
електронному медіа-дискурсі. Матеріалом дослі-
дження послугували 550 композитів, отриманих 
методом суцільної вибірки зі словника неологізмів 
часів пандемії коронавірусу Інституту Лейбніца 
німецької мови [11] та 445 статей, опублікованих 
в електронній газеті «Zeit.de» за період із січня по 
травень 2021 року.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Гібридні композити (далі ГК) (Hybridbildungen, 
Mischwortbildungen) є невід’ємною складовою  
частиною словникового складу німецької мови, 
що свідчить, по-перше, про інтернаціоналізацію 
сучасної комунікації в усіх сферах життя; по-друге, 
про тісний взаємозв’язок словотворення та запо-
зичення, за рахунок чого поповнюється лексикон 
сучасної німецької мови. У германістиці існують 
різні погляди щодо визначення ГК. Так, ГК розгля-
дають як поєднання індогенних (питомих) та екзо-
генних (запозичених) елементів, напр.: Сomputer- 
lehrgang, Spielkonsole [4, 102]. Крім того, ГК ува-
жають складними або похідними словами, елемен-
ти яких походять із різних мов [9, 285]. У роботі 
ми дотримуємося саме другого визначення ГК. 
Зазначимо, що ми вивчали передусім ГК, утворені 
способом власне словоскладання та словоскладан-
ня разом зі словоскороченням (йдеться лише про 
скорочення назви коронавірусної хвороби Corona, 
COVID-19, Covid). Інші різновиди словоскорочень, 
зрощення, деривації тощо залишилися поза увагою 
нашого дослідження. 

Аналіз дібраного корпусу ГК показав, що в ньо-
му превалюють іменники-композити (93%). Частка 
прикметників, дієприкметників та дієслів є незнач- 
ною і становить 3,5%, 2,5% та 1% відповідно. 

Складниками ГК стають запозичення з різних мов, 
зокрема: 1) англійської (53%); 2) латинської / італій-
ської (22%); 3) грецької (13%); 4) французької (11%). 
Багатоаспектне вивчення ГК дало змогу виокремити 
такі групи: 1) композити, що містять запозичення 
та питомий (індогенний) елемент (38%); 2) компози-
ти, що складаються лише із запозичених елементів 
різних мов (57%).

1. Композити, що містять один запозичений еле-
мент, поділяються на:

А. Двокомпонентні детермінативні іменники- 
композити різного ґатунку (28%), найпоширеніші 
з яких мають структуру «запозичення + питома лек-
сична одиниця»: а) Corona/COVID-19/Covid + N.: 
Corona-Bauch – “durch Bewegungsmangel, Langeweile, 
Stress usw. während der COVID-19-Pandemie angeges-
senes Fettgewebe”, COVID-19-Hund – “speziell ausge-
bildeter Hund, der eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 am Geruch einer Speichelproben erkennen 
soll”, Covidverordnung  – “(Regelwerk mit Maßnahmen,  
mit denen die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2  
verlangsamt werden soll”; б) Distanz + N.: Distanz-
besuch – “Treffen mit Familie, Freunden, Bekannten 
usw. unter Einhaltung der während der COVID-19- 
Pandemie geltenden Empfehlungen zum Abstandhalten”; 
в) Hygiene + N.: Hygieneabstand – “empfohlene Distanz 
zwischen zwei Menschen bzw. einem Menschen und 
einem Gegenstand, die vor der Übertragung von Viren  
schützen soll”; г) Lockdown + N.: Lockdown-Zeit – “durch 
die (fast vollständige) Stilllegung sehr vieler gesell-
schaftlicher und wirtschaftlicher Aktivitäten währen 
der COVID-19-Pandemie gekennzeichneter Zeitraum”; 
ґ) Masken + N.: Maskenpickel – “entzündliche Hauterhe-
bung aufgrund des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes”;  
д) Online + N.: Online-Frühstück – “gemeinsames Früh-
stück per Videoschalte, -chat oder -anruf”; е) Pandemie + 
N.: Pandemiewelle – “plötzlicher Anstieg einer sich welt-
weit ausbreitenden Infektionskrankheit”; є) Präsenz + 
N.: Präsenzprüfung – “Leistungsfeststellung, die im 
gleichen Raum und damit im direkten Kontakt zwischen 
Prüfer und Kandidaten abgelegt wird”; ж) Quarantäne + 
N.: Quarantänebruch – “Nichteinhaltung einer behörd-
lich angeordneten Selbstisolation (als Schutzmaßnahme 
gegen die Verbreitung einer Krankheit)” [11]. 

Зауважимо, що запозичення використовуються 
також як основний складовий елемент композита зі 
структурою «питома одиниця + запозичення» (4%): 
а) N. + Lockdown: Hammer-Lockdown – “Zeitraum, in 
dem wirtschaftliche und gesellschaftliche Aktivitäten auf 
politische Anordnung hin (fast) vollständig stillgelegt 
sind und darüber hinaus zusätzliche, verschärfte Maß-
nahmen eingeführt werden (z. B. zum Infektionsschutz)”; 
б) N. + Quarantäne: Heimquarantäne – “Schutzmaßnah-
me gegen die Verbreitung einer Krankheit, bei der sich 
Personen, die von einer ansteckenden Krankheit befallen 
sind oder bei denen Verdacht darauf besteht, vorüberge-
hend im eigenen Haushalt isolieren” [11].

Б. Двокомпонентні детермінативні (діє)при-
кметники-композити різного ґатунку (6%), най-
поширеніші з яких мають структуру «запозичен-
ня + питома лексична одиниця»: а) Corona + Adj.
(Part. II): coronastill – “bedingt durch die während der 
COVID-19-Pandemie geltenden Kontakt- und Aus-



64

Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). № 15, 2021.
Research Journal of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Series: Philological Sciences (Linguistics). № 15, 2021.

gangsbeschränkungen lautlos oder ruhig”, coronage-
plagt – “von den besonderen Umständen während der 
COVID-19-Pandemie (dauerhaft) negativ beeinflusst 
oder beeinträchtigt”, coronageschädigt – “von (Mass-
nahmen während) der COVID-19-Pandemie (in hohem 
Maß) negativ betroffen”; б) Pandemie + Adj.: pande-
miesicher – “den Hygienebestimmungen während der 
COVID-19-Pandemie genügend” [11].

2. Композити, що містять тільки запозичені еле-
менти, поділяються на:

А. Двокомпонентні детермінативні іменники-
композити різного ґатунку (47%), найпоширені-
ші з яких мають структуру: а) Corona/COVID-19/
Covid + N. (англ.): Corona-Boom – “plötzliche positive 
wirtschaftliche Entwicklung einer bestimmten Branche  
während der COVID-19-Pandemie”, COVID-19-News –  
“Berichterstattung zu aktuellen, das Coronavirus 
SARS-CoV-2 betreffenden Ereignissen”, Covid-Hots-
pot – “akuter Mittelpunkt der sich ausbreitenden 
COVID-19-Pandemie, Punkt mit der höchsten Anzahl 
der mit dem COVID-19-Virus infizierten Perso-
nen”; б) Corona/COVID-19/Covid + N. (лат., iтал.): 
Coronakohorte – “(angedachte) einmalige Sonder-
zahlung für Beschäftigte in der Pflege zum Aus-
gleich der besonders hohen Belastung während der 
COVID-19-Pandemie; steuer- und sozialabgabefreie 
Sonderzahlung für Beschäftigte zum Ausgleich höhe-
rer Belastung während der COVID-19-Pandemie”;  
в) Зауважимо, що запозиченняCorona/COVID-19/
Covid + N. (грец.): Coronaphänomen – “gesellschaft-
lich und wirtschaftlich problematischer, durch vie-
le Einschränkungen gekennzeichneter Zeitraum, der 
durch die COVID-19-Pandemie ausgelöst wird; Sym-
ptom im Rahmen einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2; besondere Verhaltensweise während der 
COVID-19-Pandemie”;  г) Corona + N. (франц.): Coro- 
naaccessoire – “(besonders auffallend oder ungewöhn-
lich gestaltetes) modisches Zubehör, das zur Einhaltung 
geltender Vorschriften während der COVID-19-Pan-
demie eingesetzt wird”; ґ) Hygiene + N. (франц.): 
Hygiene-Regime – “Gesamtheit der Maßnahmen zur 
Verhütung von Krankheiten und Gesundheitsschä-
den, die in Arztpraxen, Krankenhäusern o.Ä. streng  
reguliert werden”; д) Masken + N. (лат.): Masken-
moral – “gesellschaftlich bedingter (und von dieser 
eingeforderter) Grundsatz, wonach der Verordnung 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (wäh-
rend der COVID-19-Pandemie) Folge zu leisten ist”; 
е) Online + N. (англ.): Online-Afterworkparty – “im 
virtuellen Raum nach dem Ende der üblichen Arbeits-
zeit stattfindende (kommerzielle) Feier, bei der Bild und 
Ton übertragen werden”; є) Zoom + N. (англ.): Zoom-
Room – “virtueller Raum der Software Zoom® für  
die Durchführung von Onlinevideomeetings” [10; 11].

Б. Двокомпонентні детермінативні (діє)прикмет-
ники-композити різного ґатунку (9%), найпоширені-
ші з яких мають структуру: а) Corona/COVID-19 + 
Adj. (лат.): coronaadäquat – “den besonderen Umstän-
den während der COVID-19-Pandemie entsprechend”; 
б) System + Adj. (лат.): systemrelevant – “für die Teilha-
be am gesellschaftlichen Leben innerhalb eines Systems 
bedeutsam”; в) Virus + Part. II (лат.): virusexponiert – 
“(durch räumliche Lage, Umgebungsbedingungen oder 

persönliche Situation) der Ansteckung mit einer Infekti-
onskrankheit ausgesetzt” [10; 11].

В. Двокомпонентне детермінативне дієслово зі 
структурою N. + V. (англ.) (1%): videochatten – “mit-
hilfe softwareunterstützter digitaler Bild- und Tonüber-
tragung miteinander kommunizieren” [10; 11].

Досліджуючи зібрані ГК, ми звернули увагу 
на гібридну контамінацію (Wortkreuzung, Wort-
verschmelzung), тобто поєднання двох лексичних 
одиниць, що відбувається за рахунок скорочення 
одного або двох компонентів одночасно [4, 93]. До 
найбільш яскравих одиниць цієї групи, що становлять 
5% одиниць дослідження, належать:  a) іменники 
Coronamour (Corona (лат.) + Amour (франц.)) – “wäh-
rend der zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie 
angeordneten Kontakt- und Alltagsbeschränkungen ent-
standene und durch diese geprägte Liebesbeziehung”, 
Maskne (Maske (франц.) + Akne (грец.)) – “Hautir-
ritation (Pickel, Rötungen usw.) aufgrund des Tragens 
eines Mund-Nasen-Schutzes”, Workation (Work (англ.) 
+ Vacation (англ.)) – “Aufenthalt an einem touristisch 
interessanten Ort, wobei man Urlaubszeiten mit Dis-
tanzarbeit verbindet” та б) прикметник pandemüde 
(Pandemie (грец.) + hundemüde (нім.)) – “überdrüssig 
und erschöpft wegen allem, was mit der COVID-19-Pan-
demie zu tun hat” [10; 11].

Аналіз ГК з урахуванням їхньої семантики 
уможливив виокремити в корпусі дібраного 
фактичного матеріалу семантичні групи, зокрема: 
1) хвороба: aerosollastig, Coronainfizierter, Chinavi-
rus, COVID-19-Hotspot, Impfchaos, Pandemiewelle; 
2) засоби захисту: Communitymaske, Designermaske, 
Mundschutzmode; 3) людина: Coronaleugner, Corona- 
mob, Coronademonstrant, Maskentrottel, Tandem-
kind; 4) навчання: Breakoutraum, Coronaklausur, 
Distanzunterricht, Draußenschule, Outdoor-Klasse; 
5) професійна діяльність: Dauerhomeoffice, Dis-
tanzarbeit, Online-Termin, Zoom-Meeting; 6) розваги: 
Ansteckungsparty, Autokonzert, Geisterturnier, Qua-
rantänekonzert; 7) фінанси: Corona-Bonus, Corona- 
Kindergeld, Covidkredit; 8) емоції, почуття: Corona- 
mour, Coronastress, Klopapierhysterie, Maskenmü-
digkeit, Virusangst, Zoomfatigue; 9) їжа, харчування: 
Geistergastronomie, Ghostrestaurant, Onlinefrühstück; 
10) простір та час: Coronafrühling, Corona-Zeit, 
Coronamutationsgebiet, Geisterzone.

Зазначимо, що 23% ГК зазнали семантичних 
трансформацій і є концептуальними метафорами, 
напр.: ХВОРОБА – ЦЕ ВІЙНА: Corona-Kampf – “poli-
tische, gesellschaftliche und medizinische Anstrengun-
gen gegen die weitere Ausbreitung der COVID-19-Pan-
demie”, Virenbombe – “etwas, das zur Verbreitung sehr 
vieler Viren beiträgt”, Virenfront, Virusfront – “Infekti-
onsgeschehen mit einem Virus, das (prognostiziert) einen 
Ort betreffen wird”, Corona-Bekämpfung – “(politische, 
gesellschaftliche und medizinische) Anstrengungen 
gegen die weitere Ausbreitung der COVID-19-Pande-
mie”; ХВОРОБА – ЦЕ ЗМАГАННЯ: Coronachallen-
ge – “während der COVID-19-Pandemie stattfindender 
(und in den sozialen Medien geteilter) Wettbewerb”; 
ХВОРОБА – ЦЕ ЯВИЩЕ ПРИРОДИ: Coronatsuna-
mi – “(nahender) als bedrohlich empfundener Anstieg 
von Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2”, 



65

Ковбасюк Л. А. Німецькі гібридні композити в часи пандемії коронавірусу

Coronavirussturm – “übermäßig schnelle Verbreitung 
des SARS-CoV-2-Virus (während der COVID-19- 
Pandemie)” [11].

Вивчення функціонування ГК у німецькому 
медіа-дискурсі на матеріалі статей електронної вер-
сії газети «Zeit» засвідчило, що вони виконують пев-
ні прагматичні функції. ГК вживаються у 79% про-
аналізованих статей у заголовках та підзаголовках, 
виконуючи такі функції: 1) інформативну (15%), 
тобто йдеться про передачу змісту повідомлен-
ня у стислій формі: Steuerfreier Corona-Bonus bis 
März 2022 verlängert (1, 17.05.21); Corona-Masken. 
Nicht nur teuer, sondern auch gefährlich (1, 30.05.21); 
Schulen in der Corona-Krise. Dürfen die Kinder zurück? 
(1, 11.02.21); 2) привернення уваги читачів до важ-
ливої інформації, подій та ін. (11%), тобто йдеться 
про певне тлумачення змісту, яке інтригує читача, 
але не дає можливості зробити відповідні умовиво-
ди: Einstiger Corona-Hotspot wird zum Zentrum einer 
Immunitätsstudie (1, 15.05.21); Weinbranche in der 
Corona-Krise. Wein ist systemrelevant (1, 28.01.21); 
3) вираження оцінки, передусім негативної, яку 
підсилюють у заголовку інші лексичні одиниці із 
негативною конотацією (12%): Lernprobleme durch 
Distanzunterricht: Experten für Hilfen (1, 11.03.21); 
Der Distanzunterricht eröffnet neue Möglichkeiten der 
Belästigung und des Cybermobbings (1, 06.02.21).

Але здебільшого вживання ГК у заголовках 
та підзаголовках характеризується виконанням ціло-
го спектру прагматичних функцій, тісно пов’язаних 
між собою. Йдеться про:

1) поєднання інформативної функції та оцін-
ної (негативної) функції (18%). Зауважмо, що зде-
більшого в таких випадках у статті вживаються 
декілька ГК, напр.: Techno in der Corona-Krise: 
DJ Superspreader. Einige DJs legen weiter auf, in 
Ländern, wo es kaum Corona-Regeln gibt. Auf Social 
Media werden sie dafür angeprangert (1, 28.04.21); 

2) поєднання інформативної функції та функ-
ції привернення уваги до важливих подій у житті 
ФРН (23%), напр.: Jens Spahn und Lothar Wieler mit 

dem Corona-Update (1, 28.04.21); Kein vorzeitiges 
Ende der Homeofficepflicht (1, 31.05.21); Corona-
Schnelltest: So funktionieren die Selbsttests für zu 
Hause (1, 26.04.21).

ГК використовуються також у самому тексті 
статті (21%) з метою утримування уваги читача до 
головної теми повідомлення, зазначеної в заголовку 
статті, чого досягають багаторазовим уживанням ГК: 

Wir Lehrkräfte müssen deshalb mit den Kindern 
gemeinsam und verbindlich erarbeiten, wie sie sich in 
Videokonferenzen und auf der Plattform verhalten – und 
wo sie sich Hilfe holen können. <…> Videokonferenzen 
technisch bekherrschen. <…> Fehlverhalten wird 
schneller sichtbar in der Videokonferenz als zum 
Beispiel im Klassenchat oder auf TikTok, wo der Lehrer 
nicht präsent ist (1, 06.02.21); 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können 
maximal 1500 Euro als steuerfreien Corona-Bonus 
von ihrem Arbeitgeber erhalten. <…> Wer im Jahr 
2020 bereits 1500 Euro als Corona-Bonus von seinem 
Arbeitgeber erhalten hat, kann 2021 oder 2022 nicht 
nochmals eine steuerfreie Auszahlung bekommen 
(1,Зауважимо, що запозичення17.05.21).

Висновки та перспективи досліджень у цьому 
напрямі. Дослідження показало, що ГК часів пан-
демії коронавірусу є детермінативними композита-
ми та контамінаціями. Їх поділяють на 1) компози-
ти, що містять питомий та запозичений елемент та  
2) композити, що складаються лише із запозичених 
елементів різних мов. Складовими елементами ГК 
є запозичення з англійської, латинської  / італійської, 
грецької та французької мов. З опертям на семан-
тику виокремлюють тематичні групи ГК та визна-
чають одиниці, що зазнали семантичних трансфор-
мацій. Установлено, що в сучасному медіа-просторі 
активно вживаються здебільшого детермінативні 
композити, які виконують різні прагматичні функції 
у заголовках, підзаголовках та текстах статей. Пер-
спективним видається зіставний аналіз ГК німецької 
та української мов, вивчення ГК як частини медич-
ної термінологічної системи тощо.
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