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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АБРЕВІАТУР В 

СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ 
 

У поданій статті проведено детальний аналіз такого явища, як абревіатури, а також досліджені особливості їх 

вживання у межах інтернет-дискурсу. Будучи явищем світового масштабу, Інтернет стає предметом масової 

комунікації, що породжує необхідність утворення нового лексикону. Таким чином, Інтернет є зовнішнім стимулом 

активізації внутрішньомовних потенційних можливостей. Зв'язок соціального і внутрішньомовного може 

проглядатися на будь-якому рівні мовної системи, однак лексика дає найбільш очевидний і об’ємний матеріал. 

Основою дослідження стали веб-сторінки відомих людей у мережі Інстаграм. На їх основі проведене дослідження 

із визначення найбільш вживаних та поширених типів скорочень у повсякденній розмовній англійській мові. У 

процесі аналізу досягнень мовознавців була створена типологія скорочень англійської мови, на основі якої були 

досліджені і категоризовані скорочення, використовувані в Інтернет-дискурсі. 
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Постановка проблеми. Використання абре-

віацій симпліфікує та скорочує мовленнєвий 

процес, але надмірне застосування скорочень 

викликає непорозуміння та складнощі у 

декодуванні мовленнєвого повідомлення. 

Абревіатури як предмет вивчення є одиницями 

англійської мови, які розвиваються найбільш 

інтенсивно. Отже, існує особливий інтерес до 

вивчення абревіатур у сучасній лінгвістиці. 

Стан дослідження проблеми. Вивчення 

лексико-семантичних особливості абревіатур 

має усталені традиції (Зацний Ю. А., Климен-

ко О.Л., Корунець І.В., Шаповалова А.П., Щур 

І.І), що у поєднанні з потужною теоретичною 

базою вивчення цього процесу іноземними 

науковцями (Бергман А., Торфінг Дж.) умож-

ливлює комбінування теоретичної інформації 

у рамках вивчення лінгвокультурного процесу 

скорочення слів. 

Метою цієї статті є виявлення 

особливостей процесу абревіації в сучасній 

англійській мові, зокрема у інтернет-дискурсі. 

Основні результати дослідження. 
Абревіатура – це слово, яке є скороченням та 

поєднанням між собою двох чи більше 

лексичних одиниць [5]. Вона подається на 

письмі у вигляді сполучення великих або малих 

літер з розділяючими крапками між ними або 

без крапок взагалі. Написання абревіатури 

залежить вже від самого типу скорочення.  

Скорочення використовуються не від 

безграмотності, а щоб заощадити час і швидше 

донести свою думку, не забувши про 

найголовніше. При живому спілкуванні ми 

легко можемо повідомити великий обсяг 

інформації, витративши на це декілька секунд 

[1, с.17]. При листуванні в Інтернеті, щоб 

висловити навіть коротку думку доведеться 

витратити хвилину, а то і більше. В результаті, 

часто найголовніша інформація розсіюється. В 

цьому випадку і приходять на допомогу 

різноманітні скорочення. 

Велику кількість скорочень можна знайти 

на сторінці відомої американської співачки 

Dua Lipa (@dualipa). У свох постах вона 

використовує абревіатури різних типів: 

“Mick & Bianca Jagger obvs loved pizza down 

at studio 54…” 

           Додано: 01.11.2018 р. [2] 

Dua Lipa використовує 

стягнення+відкидання кінцевої частини 

лексеми у слові obviously – obvs.  Слово 

залишається зрозумілим для сприйняття, але 

значно зменшується за кількістю літер. 

“Sugar b” 

31.10.2018 р. [2] 

Підписавши фото із хлопцем, співачка 

використала початкове скорочення: boy – b. 

Воно не є загальноприйнятим і типово 

використовується лише носіями мови, для 

україномовних користувачів підпис стає 

зрозумілим лише завдяки фото. 

“We all know that this woman knows how to 

fight. One of my fav shots from Rajasthan x…” 

30.10.2018 p. [2] 
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У цьому випадку Dua Lipa також 

використала початкове скорочення: favorite – 

fav. Воно є більш поширеним та легко 

сприймається при читанні тексту.  

“FANX A BILLION + MY ALBUM HAS 

GONE BACK IN THE TOP 10 IN THE UK LOL 

AFTER OVER A YEAR SINCE RELEASE 

‼️‼️‼️ YOU GUYS ARE THE BEST!!!!!!” 

30.10.2018 p. [2] 

Скорочення LOL – laughing out loud  належить 

до типу акронімів, які вимовляються, як звичайне 

слово. Акронім є загальнопоширеним та 

вживається не лише в англомовних країнах, але 

зокрема і в Україні. Використовується для 

позначення сильного сміху. 

“…I couldn’tve done it without you and 

wouldn’tve wanted to! + you’ve been nailing the 

electricity look since day 1... my forever style 

inspo 👑 Love your gal baby D” 

29.09.2018 p. [2] 

У цьому фрагменті запису Dua Lipa ми 

можемо простежити одразу декілька скорочень. 

По-перше, співачка використовує розмовні 

скорочення wouldn’tve/ couldn’tve. Саме так вони 

найчасті промовляються при швидкому діалозі, 

тому в інтернет-спілкуванні користувачі почали 

спрощувати не лише вимову цієї фрази, але і її 

написання. Абревіація належить до типу 

стягнення. Іншим скороченням стало слово 

inspiration – inspo. На сьогоднішній день це 

початкове скорочення використовується для 

позначення особи або придмету, які стали 

приводом натхнення.  

Не менше прикладів використання скорочень 

у інтернет-дискурсі можемо знайти у відомого 

американського репера Емінема (@eminem). 

“Just rappin on top of the EMpire State Bldg 

last night on” 

16.10.2018 p. [3] 

Співак використовує стягнення лексеми у 

слові building – bldg.  Слово залишається 

зрозумілим для сприйняття у контексті, але 

значно зменшується за кількістю літер. 

“They ain't gonna know what hit 'em...” 

04.10.2018 p. [3] 

Емінем використовує у своєму пості 

кінцеву абревіатуру, коли початкові та середні 

літери слова відкидаються. Таким чином, 

слово them отримує написання 'em. 

“Tonight we celebrate the 15th Anniversary of 

#8Mile in Detroit... Link in bio for tickets to the 

screening. @carhartt anniversary collab coming 

soon. Proceeds support the M. Mathers 

Foundation…” 

08.09.2017 p. [3] 

У цьому випадку Емінем використав 

початкове скорочення: collaboration – collab. 

Воно є більш поширеним та легко 

сприймається при читанні тексту.  

“This photo is from way back in '98 at my first 

headline NYC show at Tramp's… Definitely a 

special time I looked back on after watching the 

premiere of #TheDefiantOnes in LA.” 

08.07.2017 p. [3] 

Тут Емінем використовує одразу дві 

абревіатури, утворені початковими літерами 

слів. Обидві вони відносяться до відомих 

американських міст: New York City – NYC; Los 

Angeles – LA.  

На сторінці Кім Кардашьян – відомої 

американської теле-діви – знаходимо не 

менше цікавих прикладів абревіатур: 

“Adding 2 new KKW BODY scents to the 

collection. Dropping Nov 2 at 12pm noon…“ 

01.11.2018 p. [4] 

Тут ми бачимо абревіатуру із початкових 

літер: KKW – Kim Kardashian West. Тобто, ця 

абревіатура стосується лише самої акторки і 

використовується переважно на її сторінці. 

Наступна абревіатура є початковою і водночас 

графічною: November – Nov. Для зручності 

вона записується у скороченому вигляді, але 

вимовляється повністю. 

“Found this pic from Bali…” 

31.10.2018 p. [4] 

У цьому випадку Кім використала 

початкове скорочення: picture – pic. Воно є 

більш поширеним та легко сприймається при 

читанні тексту.  

“O 💙M 💙 G 💙” 

07.09.2018 p. [4] 

Тут було використано абревіатуру за 

початковими літерами фрази Oh my God! Вона є 

графічним акронімом, тому у процесі мовлення 

вимовляється повністю. Скорочення є 

загальновикористовуваним та впізнаваним у світі. 

При аналізі поданих скорочень бачимо, що 

в англомовному інтернет-дискурсі 

використовуються переважно початкові 

скорочення та абревіатури з перших літер слів. 

Іноді користувачами інтернету створюються 

авторські скорочення, які підхоплюються 
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їхніми співрозмовниками/підписниками і 

стають загальновживаними.  

Висновок. У процесі аналізу досягнень 

мовознавців була створена типологія 

скорочень англійської мови, на основі якої 

були досліджені і категоризовані скорочення, 

використовувані в Інтернет-дискурсі. 

Абревіація як явище системи мови 

перебуває в безперервному розвитку 

(англійські лексичні скорочення постійно 

поповнюються за рахунок появи нових слів, 

графічні скорочення лексикалізуются і 

символізуються), тому з’являється величезний 

простір для дослідницької діяльності. 

Збільшення числа таких абревіатур останнім 

часом говорить про те, що, на жаль, інтернет-

дискурс стає примітивним стилем 

спілкування. Цьому сприяє і прагнення 

великої кількості засобів масової інформації 

здобуття широкої популярності будь-яким 

шляхом, і невисокий рівень смаку, стилю і 

почуття міри у деяких людей, причетних до 

створення постів в інтернеті. 
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Великодная Алла Игоревна 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АББРЕВИАТУР В СОВРЕМЕННОМ 

АНГЛОЯЗЫЧНОМ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ 

В данной статье проведен детальный анализ такого явления, как аббревиатуры, а также исследованы 

особенности их употребления в рамках интернет-дискурса. Будучи явлением мирового масштаба, Интернет 

становится предметом массовой коммуникации, порождает необходимость создания нового лексикона. Таким 

образом, Интернет является внешним стимулом активизации внутриязыковых потенциальных возможностей. 

Связь социального и внутриязыкового может просматриваться на любом уровне языковой системы, однако 

лексика предоставляет  наиболее очевидный и объемный материал. Основой исследования стали веб-страницы 

известных людей в сети Инстаграм. На их основе проведено исследование по определению наиболее употребляемых 

и распространенных типов сокращений в повседневной разговорной английской речи. В процессе анализа 

достижений языковедов была создана типология сокращений английского языка, на основе которой были 

исследованы и категоризированных сокращения, используемые в Интернет-дискурсе. 

Ключевые слова: аббревиатура, интернет-дискурс, сокращение, лингвистика, акроним. 
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LEXICAL-SEMANTIC FEATURES OF ABBREVIATIONS IN MODERN ENGLISH INTERNET DISCOURSE 
This article provides a detailed analysis of such phenomena as acronyms, and explores the peculiarities of their usage in the 

context of Internet discourse. Being a world-wide phenomenon, the Internet is becoming the subject of mass communication, 

creating the need for a new vocabulary. Thus, the Internet is an external impetus for the activation of intralanguage 

potentials. Social and interlingual communication can be viewed at any level of the language system, but lexicon provides the 

most obvious and voluminous material. The research was based on famous people's web pages on Instagram. Under this 

condition a study was conducted to identify the most commonly used and wide-spread types of abbreviations in everyday 

spoken English. In the process of analyzing the achievements of linguists, a typology of English abbreviations was created, 

based on which the abbreviations used in Internet discourse were researched and categorized. 

Keywords: abbreviation, Internet discourse, abbreviations, linguistics, acronym. 
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