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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

   Інформаційний і технологічний бум, швидкий темп життя суспільства 

беззаперечно впливають на формування нових мовних одиниць – неологізмів –

у різних сферах діяльності людини. Прагнення лінгвістів задовольнити 

потреби мови в умовах інформаційної революції виявилося в працях 

С. М. Єнікєєвої, Ю. А. Зацного, Р. К. Махачашвілі, Л. Ф. Омельченка, 

А. В. Янкова, що висвітлюють питання англійської неології. 

  Сфера спорту та туризму також зазнала неологічного буму. У той же 

час процеси неологізації не знайшли фундаментального висвітлення в 

наукових працях зарубіжних та вітчизняних науковців. Зацікавленість туристів 

новими видами спортивно-розважальної діяльності та жага до екстремальних 

видів спорту на початку ХХІ століття стала поштовхом до утворення великої 

кількості неологізмів в англійській мові. Спортивна та туристична сфера стає 

джерелом поповнення лексики та фразеології англійської мови і потребує 

детального лінгвістичного опису. Для вичерпного аналізу нових мовних 

одиниць спортивної та туристичної сфери варто сфокусувати дослідження на 

вивченні інновацій, беручи до уваги їх національно-культурне підґрунтя. 

  Актуальність дослідження полягає, з одного боку, в постійному 

зростанні ролі спорту та туризму в розвиткові та збагаченні англійської мови, а 

з іншого боку, ця сфера залишається фактично недослідженою щодо 

лінгвальних, лінгвокультурологічних та лінгвопрагматичних параметрів 

формування англомовних інновацій. 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в межах комплексної наукової теми факультету іноземної філології 

Запорізького національного університету “Когнітивно-комунікативні та 

лінгвокультурологічні параметри дослідження мовних одиниць”, затвердженої 

Міністерством освіти і науки України (код державної реєстрації 0113U000807). 

Тему дисертації затверджено (протокол № 2 від 16 жовтня 2014 року) й 

уточнено (протокол № 8 від 16 березня 2017 року) на засіданні науково-

технічної ради Запорізького національного університету. 

 Мета дослідження полягає в аналізі лінгвальних, 

лінгвокультурологічних та лінгвопрагматичних параметрів англомовної 

інноваційної лексики й фразеології спортивної та туристичної сфери. 

 Поставлена мета зумовлює виконання таких завдань:  

1) визначити теоретико-методологічні засади аналізу параметрів інноваційної 

лексики й фразеології англійської мови сфери спорту та туризму; 

2) виявити способи та механізми вербалізації нових понять сфери спорту та 

туризму в англійській мові; 

3)  розкрити особливості номінації явища “СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ” в 

англійській мові; 
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4)  виділити лінгвокультурологічні та лінгвопрагматичні особливості 

інноваційної лексики й фразеології англійської мови сфери спорту та туризму. 

   Об’єктом дослідження є способи та механізми формування 

англомовної інноваційної лексики й фразеології сфери спорту та туризму. 

   Предметом дослідження стали лінгвальні, лінгвокультурологічні та 

лінгвопрагматичні особливості інноваційної лексики й фразеології англійської 

мови сфери спорту та туризму. 

   Матеріалом дисертаційної роботи слугували 1200 англомовних 

лексичних та фразеологічних інновацій, що утворилися у сфері спорту та 

туризму з 2000 до 2016 рр. Робочу картотеку укладено шляхом суцільної 

вибірки з новітніх англомовних друкованих словників, електронних 

лексикографічних репозитаріїв (Word Spy, World Wide Words) та англомовної 

періодики за 2000 – 2016 рр. 

   Теоретико-методологічною базою дисертації є наукові праці 

вітчизняних та зарубіжних учених, присвячені аналізу лінгвальних та 

культурологічних чинників (В. В. Красних, О. Ф. Лосев, Ю. М. Лотман, 

В. А. Маслова, О. О. Селіванова, Ю. С. Степанов, С. М. Толстая, Г. Палмер), 

мовним та мисленнєвим особливостям віддзеркалення реалій (К. К. Жоль, 

Г. В. Колшанський, О. Р. Лурія, В. І. Павлов, В. З. Панфілов, 

Б. О. Серебренніков, А. А. Уфімцева, Н. Хомський), образного моделювання 

явищ, ознак і процесів (В. В. Жайворонок, І. О. Либа, Дж. Лакофф), 

національно-маркованих одиниць (А. О. Мельникова, В. В. Ощепкова, 

С. Пінклер, Ю. Є. Прохоров), висвітленню лінгвопрагматичних параметрів як 

засобу виявлення національно-маркованих елементів (А. Ю. Маслова, 

Є. Ф. Тарасов, І. П. Сусов). 

   У процесі дослідження було використано такі лінгвістичні методи: 

метод аналізу словникових дефініцій, який розкриває семантику релевантних 

лексем; контекстуальний аналіз, котрий дає змогу проаналізувати особливості 

функціювання неологізмів у контекстах; словотвірний аналіз, застосування 

якого дозволяє визначити способи й механізми формування інновацій; 

етимологічний аналіз, який уможливлює з’ясування походження лексем; 

кількісний аналіз, який залучено для визначення кількісних характеристик 

нових лексичних і фразеологічних одиниць; метод кореляції мовних явищ з 

явищами культури, котрий уможливлює розкриття зв’язку мовних явищ з 

культурою; лінгвопрагматичний метод аналізу мовленнєвих актів, що 

дозволяє виявити національно-марковані елементи через призму 

комунікативної ситуації. 

   Наукова новизна роботи зумовлена тим, що вперше було виявлено 

лінгвальні та культуро-лінгвальні особливості інноваційної лексики й 

фразеології англійської мови сфери спорту та туризму, розкрито способи та 
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механізми її формування, охарактеризовано лінгвопрагматичні особливості 

вербалізації понять сфери спорту та туризму в англійській мові. 

 Теоретичне значення дисертаційного дослідження визначається тим, 

що його результати можна вважати внеском у такі галузі англістики, як 

неологія, лінгвокультурологія та лінгвопрагматика, у теорію словотвору та 

теорію мовленнєвих актів. Зокрема, внеском у неологію є розкриття тенденцій 

розвитку англійської мови сфери спорту та туризму на лексико-семантичному 

рівні. Лінгвокультурологію доповнено інтерпретацією особливостей реалізації 

культурно-маркованих англомовних інновацій, а лінгвопрагматику – 

виявленням особливостей функціювання інновацій. Теорію словотвору було 

доповнено продуктивними моделями та словотворчими елементами. Теорію 

мовленнєвих актів було доповнено методикою їх аналізу крізь призму 

лінгвопрагматики.  

 Практична цінність дослідження полягає в тому, що матеріали 

дисертації можуть бути використані: у навчальній роботі (у викладанні 

нормативних теоретичних курсів з лексикології та стилістики англійської 

мови; у розробці та впровадженні спецкурсів із спортивної лексики, 

лінгвокультурології, лінгвопрагматики); у навчально-методичній роботі (при 

розроблянні навчальних та методичних посібників із проблем дослідження); у 

лексикографічній практиці (при укладанні словників, довідників та глосаріїв 

англійської мови сфери спорту та туризму). 

  Основні положення та висновки дисертації пройшли апробацію у 

вигляді доповідей, представлених на 12 міжнародних наукових та науково-

практичних конференціях: “Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах 

міжкультурної комунікації” (Острог, 2017), “Філологічні науки в системі 

сучасного гуманітарного знання ХХІ століття” (Одеса, 2015), “Пріоритети 

германського і романського мовознавства” (Луцьк, 2010, 2015), “The Third 

International Congress on Social Sciences and Humanities” (Відень, 2014), 

“Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (Острог, 2010, 

2012, 2013), “Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання 

чужоземних мов у вищих навчальних закладах” (Львів, 2012), “Актуальні 

проблеми германської філології” (Чернівці, 2012), “Когнітивні та дискурсивні 

структури германських мов у соціокультурному просторі комунікації” 

(Київ, 2011), “Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах 

глобалізаційних процесів” (Тернопіль, 2011) та на 1 всеукраїнській науковій 

конференції “Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та 

проблем перекладу” (Житомир, 2013). Матеріали дослідження було також 

висвітлено на засіданнях кафедри теорії та практики перекладу з англійської 

мови Запорізького національного університету (2014 – 2017 рр.). 
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 Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 

17 одноосібних публікаціях, з них 10 статей у фахових журналах України, 2 – в 

іноземних виданнях. Загальний обсяг публікацій становить 5,55 друкованих 

аркушів. 

 Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, 

списку використаної літератури (260 найменувань теоретичних праць, 

98 позицій – джерела ілюстративного матеріалу) та додатків. Загальний обсяг 

роботи становить 237 сторінок, з яких 163 – основний текст дисертації. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертаційної роботи, її 

актуальність, сформульовано мету й завдання, визначено об’єкт, предмет, 

окреслено методи та матеріал дослідження, розкрито наукову новизну, 

теоретичне й практичне значення здобутих результатів, подано відомості про 

структуру дисертації та апробацію її результатів. 

 У першому розділі “Теоретико-методологічні засади дослідження 

інноваційної лексики й фразеології англійської мови сфери спорту та 

туризму” окреслюється теоретико-методологічна база дослідження. 

Теоретичною базою є основні положення лінгвокультурології та 

лінгвопрагматики. Формування та розвиток думки, світосприйняття та досвіду 

людини, які в сукупності становлять феномен національної культури, що 

вербалізується в мові, зумовлюється культурно-мовною компетенцією. 

Повний аналіз національних і культурних ознак відбувається завдяки опису 

мовленнєвих актів.  

Під час дослідження сфери спорту та туризму було розглянуто 

проблему співвідношення мови та культури, яке є багатоаспектним явищем. 

Існують різні підходи щодо його пояснення. Суть першого полягає у 

трактуванні мови як засобу відображення культури. Зміни національно-

культурних стереотипів спричиняють зміни у мові. Другий підхід щодо 

співвідношення мови та культури, прихильниками якого є школа Е. Сепіра та 

Б. Уорфа, полягає в гіпотезі про лінгвістичну відносність. В її основу 

закладена думка про те, що люди розуміють світ по-різному саме через призму 

рідної мови. Хоч ця теорія була підтримана багатьма науковцями, існує і 

критика наведеної гіпотези.  

Третій підхід полягає у представленні мови як факту культури, що 

передається з покоління в покоління. Отже, осмислення культури можливе 

лише завдяки мові. У дисертаційній роботі підтримується думка про те, що 
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мова – це засіб відображення й опанування культури та навколишнього світу 

людиною, а не самодостатня одиниця, яка може творити світ.  

Завдяки культурі, яка вербалізується в мові, виникає національно-

культурний компонент комунікації. Він формується в процесі соціалізації 

особистості, є складником культурної компетенції та визначає національну 

специфіку комунікантів. Компонент здатен також визначити національну 

специфіку ментально-лінгвального складу представників певної спільноти, що 

допомагає окреслити особливості національного характеру, свідомості та 

досвіду комунікантів.  

У ракурсі дослідження національних і культурних особливостей, що 

проявляються у сфері спорту та туризму, використано постулати 

лінгвопрагматики про те, що значення розкривається лише у процесі 

використання його в мові. Отже, інтерпретувати висловлення можна лише в 

межах мовленнєвого акту. Стимулом до будь-якого мовленнєвого акту є 

комунікативна ситуація. За А. Ю. Масловою, – це обставини, які спонукають 

людину до мовленнєвої діяльності або створюють мотив висловлювання, який 

призводить до подальшої мовленнєвої діяльності. Основним складником 

комунікативної ситуації є розуміння суті повідомлення, яке адресант хоче 

донести до адресата. Якість розуміння повідомлення залежить від різних 

обставин, у яких відбувається розмова. Контекст мовленнєвого акту у сфері 

спорту та туризму складається із явно вираженого (експліцитного), що 

включає обставини, які легко простежити, та прихованого (імпліцитного), яке 

включає те, що важко простежити, – настанови комунікантів, їх особисті 

характеристики, мотиви та цілі. 

 У процесі аналізу наукових праць (К. К. Жоль, О. Р. Лурія, 

В. З. Панфілов,  Г. В. Колшанський, В. І. Павлов, Н. Хомський) з’ясовано, що 

під час засвоєння мови людина опановує основні форми та закони мислення. 

Таке явище сприяє декодуванню та інтерпретації мовленнєвої дії як способу 

вираження думки, що свідчить про нерозривний зв’язок мови та мислення. 

Найвиразнішим показником здійснення акту мислення та пізнання у сфері 

спорту та туризму виступає метафора, яка є дійсним актом думки і точним 

свідченням ступеня її розвитку. У дослідженні розглянуто метафору не лише 

через призму мови та мислення, а й через призму культури. Метафори є 

невід’ємною частиною культурної парадигми носіїв мови; вони закарбовані у 

свідомості людей і настільки звичні, що нерідко не усвідомлюються як такі.  

 Другий розділ “Словотвір як активний спосіб формування 

англомовної інноваційної лексики й фразеології сфери спорту та туризму” 

спрямований на розгляд основних способів формування англомовних 

інновацій сфери спорту та туризму. У розділі виявлено також механізм 
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аналогії у формуванні інноваційної лексики й фразеології та розкрито роль 

фразеології в утворенні неологізмів англійської мови сфери спорту та туризму. 

 Найбільша кількість інновацій у лексиці англійської мови спортивно-

туристичної сфери утворена шляхом афіксації (49%). Продуктивними 

суфіксами, які активно використовуються у формуванні інновацій-іменників, є 

суфікси -ing (gliding, coasteering, zording) та -er (planker, skitcher, backpacker). 

Суфікс -ing додається до основ іменників і сприяє утворенню нових одиниць 

за моделлю n + -ing → N. Семантика суфікса -ing вказує на процес діяльності: 

backpacking ’пішохідна мандрівка’; canyoning ’поєднання альпінізму із 

плаванням на човнах (плотах), долаючи пороги (водоспади)’; longboarding 

’спортивні вправи на скейтборді (знаряддя у вигляді довгої дошки)’.  

  Суфікс -er додається, насамперед, до основи дієслів. В утвореннях 

іменникових дериватів у сфері спорту та туризму суфікс -er позначає 

виконавців спортивно-туристичної діяльності: climb, v + -er – climber 

’альпініст’; plank, v + ˗er – planker ’особа, яка займається планкінгом’; 

powsurf, v + -er – powsurfer ’той, хто виконує спортивні вправи на сноуборді 

без кріплення по засніжених штучним снігом схилах та горах’. Агентивний 

суфікс -er використовується також для утворення похідних від складних 

іменників: backpack, n – backpacker ’пішохідний мандрівник’, 

mountainboard, n – mountainboarder ’той, хто пересувається на спеціальній 

дошці маунтінборд’. Слід зазначити, що позначення видів спорту та туризму, 

які були створені за допомогою суфікса -ing, автоматично потребують 

називання відповідних учасників за допомогою суфікса -er: windsurfing, n –

windsurfer ’той, хто займається віндсерфінгом’; sightjogging, n – sightjogger 

’особа, хобі якої полягає у здійсненні огляду визначних місць під час бігу’. 

Для позначення деяких видів спорту та туризму вживається також суфікс -ism 

(paralpinism ’пішохідні мандрівки, які включають спуск на параплані’; poorism 

’мандрівки по нетрях та інших небезпечних місцях’), а для номінуваня 

учасників – суфікс -ist (paralpinist ’той, хто займається паральпінізмом’; poorist 

’особа, яка здійснює мандрівки по нетрях та інших небезпечних місцях’).  

  Значна частина неологізмів – 32% – утворена за допомогою 

словоскладання. У сфері спорту та туризму виділяємо наступні групи 

складних слів-неологізмів відповідно до їх семантики: складні слова, значення 

яких не є повністю сумою значень їх компонентів (практично непереосмислені 

складні слова): dancesport ’спортивні бальні танці’, athlete tax ’податок за 

участь у змаганнях’, mountain bike ’гірський велосипед’; складні слова, у яких 

один компонент змінив своє значення (частково переосмислені складні слова): 

bait bike ’спеціальний велосипед-приманка’, bike box ’виділене дорожньою 

розміткою місце для велосипедистів, що надає їм перевагу в русі над іншими 

транспортними засобами’, fridge kid ’молода особа, яка тренується на 
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спеціальній закритій сніговій арені для участі в Олімпійських іграх’; складні 

слова, значення яких не відповідає значенню їх компонентів (повністю 

переосмислені складні слова): cereal box ’неякісний шолом для хокею’, 

hubby˗wife ’успішний виступ учасників парного виду спорту завдяки чудовій 

грі лише одного гравця’, yard sale ’місце нещасного випадку із спортсменом, 

про що свідчать артефакти’. Аналіз структурних ознак складних слів-

неологізмів показав, що найпродуктивніша модель їх 

утворення − N + N (˗ing) → N: kneeboarding, sandboarding, kitesurfing, 

skydiving, flowriding. Складні слова-неологізми цієї моделі відповідно до їх 

тематичної належності можна поділити на наступні групи: 

  1. Лексичні одиниці на позначення екстремальних видів спорту: 

а) складні слова, що позначають екстремальні види водного спорту: 

jet˗skiing ’спортивні вправи на водному мотоциклі’, flowriding ’виконання 

вправ на штучній хвилі’, flyboarding ’виконання різних рухів на воді за 

допомогою дошки’; 

б) складні слова, що вводять поняття екстремальних дій на твердій 

поверхні: snakeboarding ’спорт чи хобі, що полягає у пересуванні на роликовій 

дошці, яка нагадує змію’, streetboarding ’спортивні вправи на роликовій дошці 

на дорозі з твердим гладким покриттям’; 

в) складні слова, що позначають екстремальні дії в повітрі: skysurfing 

’виконання елементів серфінгу у вільному падінні’, skydiving ’затяжні 

стрибки’. 

 2. Лексичні одиниці на позначення видів бігу: fastpacking ’пробіжкa з 

вантажем гірською місцевістю’, sightjogging ’здійснення огляду визначних 

місць під час легкого бігу’. 

 3. Лексичні одиниці, що позначають види пішохідної діяльності: 

gorge-walking ’подолання порогів, водоспадів та інших небезпечних місць’, 

wayfinding ’уміння розшифровувати символи та знаки маршруту’. 

  Активним способом утворення неологізмів спортивної та туристичної 

сфери є також телескопія. Кількість лексичних одиниць, утворених цим 

способом, становить 14% від загальної кількості досліджуваних. 

Найпродуктивнішою словотвірною моделлю телескопії є ab + cd > acd: 

acrobranching, brodog, exergaming. Менш продуктивна модель – ab + cd > abd: 

travelcade, thrillaxation. 

  Щодо семантики одиниць, утворених шляхом телескопії, то можна 

констатувати, що їх значення не завжди є сумою вмісту вихідних одиниць. 

Загальне значення може складатися певною мірою із значень компонентів 

телескопізмів, проте воно є доповненням або уточненням семантики вихідних 

одиниць: amerasportsian ’американець-любитель спорту’, heliskiing 

’пересування на лижах схилами гір, до яких добираються на гелікоптері’, 
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exergaming ’відеогра з виконанням певних фізичних вправ’. Значення 

телескопізму може фактично визначатися одним компонентом, який превалює 

над іншим, як-от: bikepacking ’велоподорож з вантажем’, daycation 

’короткотривала поїздка без ночівлі’, chairobics ’елементи аеробіки, які 

виконуються людиною сидячи’. Семантика телескопізму може повністю 

відповідати значенню двох компонентів, один з яких є скороченням лексичної 

одиниці й абсорбував її значення, на зразок: athslay ’вбивство спортсмена’, 

aquaerobics ’аквааеробіка’, soccerplex ’футбольний комплекс’. 

  Практично всі телескопізми представлені іменниками, які можуть 

слугувати базою для утворення від них інших частин, зокрема дієслів 

(thrillaxation – to thrillax, skitching – to skitch), прикметників (thrillaxation – 

thrillaxing). Окрім частин мови, шляхом деривації від телескопізмів 

утворюються і нові іменники. Основним суфіксом, який приєднується до 

вихідних телескопізмів, є суфікс -er. Створені за його допомогою деривати 

позначають виконавців дії. Наприклад, окрему групу складають похідні 

телескопізми на позначення людей, які по-різному проводять відпустку: 

staycationer (особа, яка проводить відпустку вдома) є дериватом від лексеми 

staycation (stay + vacation); інновація mancationer (той, хто проводить 

відпустку в колі чоловіків) є похідною від лексеми mancation (man + vacation); 

неологізм genervacationer (доросла людина, яка проводить відпустку з 

батьками за їх кошти) утворився від інновації genervacation (generation + 

vacation). 

  Іншу групу телескопійних одиниць складають інновації, що 

позначають виконавців спортивної або туристичної діяльності. Виділено такі 

види виконавців: 

- виконавці пішохідного туризму: backpacker, fastpacker, flashpacker, 

glamper; 

- виконавці діяльності, що виконується за допомогою літального апарату: 

heliskier, paraglider, parahawker; 

- виконавці велосипедного спорту: bikepacker. 

  Телескопія як активний спосіб словотвору створює умови для 

виникнення нових суфіксальних та префіксальних формантів. Наприклад, у 

результаті аферези лексичної одиниці vacation утворився суфіксоїд -cation, 

який вказує на дію або процес виконання дії, пов’язані з відпочинком: 

daycation ’короткотривала поїздка без ночівлі’; fakeation ’відпочинок, який 

фактично є роботою’; mancation ’відпустка в колі чоловіків’; naycation 

’відпочинок без зайвих витрат’; staycation ’відпустка, яку проводять вдома’. 

Серед продуктивних префіксоїдів відзначимо формант para-, що є апокопою 

від parachute та позначає спортивну дію, що обов’язково виконується на 

парашуті: paragliding ’парапланеризм’, paramotoring ’пересування у повітрі за 
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допомогою парашута із спеціальним двигуном’, parasailing ’політ на парашуті, 

що керується катером’. 

В утворенні неологізмів сфери спорту та туризму певну роль відіграє 

абревіація. Активними є неологізми-акроніми (MAMIL, MAWIL та SMIDSY); 

неологізми-абревіатури (BMX); абревіатури, в яких перший компонент – 

графема, а другий – повне слово (Xpogo, X Games), та неологізми-абревіатури, 

до складу яких входять цифри (Cat 6, Cat 1). 

Наведемо кількісні характеристики способів словотвору лексики 

англійської мови сфери спорту та туризму: 

 

Спосіб словотвору Кількість одиниць Продуктивність 

(у %) 

Афіксація 384 49 

Словоскладання 252 32 

Телескопія 108 14 

Абревіація 36 5 

Усього утворено 

способом словотвору 

780 100 

  

 Важливу роль в утворенні неологізмів досліджуваної сфери відіграє 

механізм аналогії. Аналогійний спосіб словотвору полягає в тому, що нові 

одиниці створюються не стільки за абстрактною моделлю, скільки за зразком 

конкретної мовної одиниці, шляхом заміни в ній певного компоненту. У 

формуванні новотворів лексики й фразеології англійської мови сфери спорту 

та туризму механізм аналогії сприяв утворенню 21% інновацій. 

  Лексичні неологізми, утворені за допомогою механізму аналогії, 

пов’язані, як правило, гіперо-гіпонімічними зв’язками. Наприклад, 

гіперонімом, або словом із ширшим – родовим значенням, котре позначає 

будь-яку спортивну подію, виконану на дошці, є одиниця skateboarding. 

Гіпонімами виступають новотвори bodyboarding, skimboarding, paddleboarding, 

casterboarding, snakeboarding, longboarding, snowboarding, sandboarding, 

windsurfing, kitesurfing pow-surfing, які позначають розваги на дошці, виконані 

на різній місцевості. 

  Механізм аналогії є продуктивним при формуванні фразеологічних 

неологізмів. Можна виділити сім груп фразеологізмів відповідно до видів 

спортивної та туристичної діяльності. Перша група поєднує словосполучення, 

що номінують види спортивної та туристичної діяльності, пов’язані з 

альпінізмом: aid climbing, mixed climbing, pole climbing, multi-pitch climbing. 

Друга група тематично-споріднених нових фразеологічних одиниць, 

утворених за аналогією, поповнюється стійкими сполуками, які позначають 

види спортивно-туристичної діяльності, що включають біг: backward 



10 
 

running, fell running, forward running, trail running. Третя група – це 

фразеологізми, що позначають спортивні види ходіння: nordic walking, hill 

walking, underwater walking. Четверта група стійких словосполучень – це 

фразеологізми, що позначають велосипедну подорож: credit card touring, fully 

loaded touring, self-supported touring. До п’ятої групи належать стійкі сполуки, 

що позначають проживання в таборі: canoe camping, dry camping. Шосту 

групу складають фразеологізми, що позначають види спортивної діяльності, 

виконані за допомогою стрибка: BASE jumping, bungee jumping. Остання 

група об’єднує тематично-споріднені фразеологізми, що позначають дію, 

виконану на плотах або човнах: black-water rafting, white-water rafting.  

Утворені за аналогією нові фразеологізми, як правило, вступають у 

зв’язки синонімічні (ice climbing – glacier climbing, backward running – reverse 

running – retro running, fell running – hill running) та антонімічні: (free solo 

climbing – roped solo climbing, backward running – forward running,, black-water 

rafting – white-water rafting). 

  Зазначимо, що сфера спорту та туризму збагачена значною кількістю 

фразеологізмів. Їх кількість становить 35%. Виявлено, що більшість стійких 

зворотів, являють собою бінарні сполуки N+N (-ing), де перший іменник 

конкретизує значення другого іменника, котрий вживається з суфіксом -ing: 

aid climbing ’альпінізм із використанням штучних точок опори’; Banzai 

skydiving ’стрибки з парашутом у стилі банзай’. На основі таких інноваційних 

фразеологічних одиниць утворилися похідні стійкі словосполучення, які 

позначають суб’єктів виконання діяльності: aid climber ’альпініст, що 

використовує штучні точки опори’; Banzai skydiver ’парашутист, що виконує 

стрибки у стилі банзай’. Ще однією продуктивною структурною формулою 

утворення фразеологізмів є Adj+N+N (-ing), що представлена фразеологізмами 

free solo climbing ’займатися альпінізмом без будь-яких допоміжних засобів та 

підстрахування’, white-water rafting ’сплав по бурхливій річці на накачаному 

плоті (човні)’. 

  Сполука N+N+N (-ing)/ N виявилася менш продуктивною в утворенні 

фразеологізмів досліджуваної сфери. Ця сполука представлена, зокрема, 

такими стійкими зворотами, як credit card touring ’велоподорож з легкою 

вагою’, sport utility bike ’практичний спортивний велосипед’.  

 Цілком логічно, що у процесі творення фразеологічних інновацій 

активну участь бере лексема extreme: extreme pogo ’стрибки на поуго –

спеціальних ходулях з двома підніжками і пружиною для відштовхування’, 

extreme tourism ’подорож небезпечними місцями та участь у небезпечних 

заходах’. Стійкі словосполучення є базою для утворення похідних 

фразеологізмів, що номінують виконавця діяльності: extreme tourism – extreme 

tourist ’особа, яка здійснює подорож небезпечними місцями та бере участь у 
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небезпечних заходах’; extreme skiing – extreme skier ’спортсмен, який 

займається екстремальним лижним спортом’; extreme biking – extreme biker 

’спортсмен, який займається екстремальним велосипедним спортом’; extreme 

ironing – extreme ironist, extreme ironer ’виконавець екстремальної дії під час 

прасування одягу’. 

  Як і в загальнолітературній мові, основними механізмами формування 

нової фразеології є метафора та метонімія. Аналіз новотворів, утворених 

шляхом метафоричного та метонімічного перенесень, свідчить про те, що таке 

перенесення може ґрунтуватися на досвіді людини, який сформувався в 

результаті її повсякденної діяльності, розуміння та ставлення до світу. 

Механізм метафори помітний у фразеологізмі shoulder season ’період між 

високим та низьким туристичним сезоном’, що сформований на базі 

зіставлення цього періоду з періодом нестабільної погоди, коли людина 

декілька разів на день одягає та знімає верхній одяг (shoulder). Фразеологізм-

метафора hairdryer treatment, що позначає ситуацію, коли футбольний тренер 

докоряє гравцям за непрофесійну гру, порівнюється із дуттям фену прямо в 

обличчя. Метафоричне перенесення також присутнє у фраземі take a thumping 

’бути розгромленим’, що асоціюється із ситуацією у спорті, коли суперник 

зазнає тяжкого удару. Стійке метафоричне словосполучення park the bus 

вживається у футболі та характеризує поведінку команди на полі. Власне, 

поведінка футболістів полягає у розстановці гравців біля воріт своєї частини 

поля, що нагадує ситуацію паркування транспортного засобу з великою 

кількістю пасажирів. Така тактика гри полягає в захисті своїх воріт та 

припиненні нападів на ворота суперників. Метафора спостерігається також у 

стійкій словосполуці ghost bike ’велосипед-привид’, тобто велосипед, 

пофарбований у білий колір, що свідчить про загибель велосипедиста у 

дорожньо-транспортній пригоді. Фразема reaching the heights у сфері спорту та 

туризму означає ’здобувати найбільший успіх у певному виді спорту’. 

Значення наведеного метафоричного фразеологізму порівнюється із 

ситуацією, коли спортсмен, долаючи перешкоди, піднімається на вершину 

своєї професійної діяльності. 

  Метонімічне перенесення як механізм утворення неологізмів у 

спортивній та туристичній сфері базується на суміжності, а не на подібності 

понять. Метонімічне перенесення спостерігається у фразеологізмі grey nomand 

’пенсіонер, котрий подорожує задля розваги’, де лексема grey ’сірий, сивий’ 

позначає людей із сивим кольором волосся, як правило, пенсіонерів. 

Словосполучення Lycra lout ’велосипедист – типовий порушник правил 

дорожнього руху’ є також метонімічним, оскільки одиниця Lycra позначає тих 

спортсменів, хто носить костюми із лайкових матеріалів, тобто 

велосипедистів.  
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Виявлено, що англійські одиниці сфери спорту та туризму збагачують 

лексику інших галузей. Таке збагачення відбувається у зв’язку з тим, цю 

лексику формують фразеологізми, до складу яких входять компоненти із 

спортивної лексики. Спеціальна лексика спорту та туризму стала базою для 

утворення фразеологізмів, які вживаються в інших сферах соціального життя. 

Наприклад, у медичній сфері можна спостерігати такі фразеологізми: 

brain˗training programs ’тренування розуму’, eye-robic exercise ’спеціальна 

розумова терапія для очей’, mental aerobics ’ментальна аеробіка’, mental fitness 

’розумовий фітнес’, mental gymnastics ’спеціальні курси розумової гімнастики 

для людей похилого віку’. У складі цих фразеологізмів вживаються 

компоненти у вигляді спортивної лексики training, exercise, aerobics, fitness. 

Фразеологізм hockey-stick curve вживається в економіці та бізнесі й позначає 

’поворотний момент’, коли справи компанії йдуть вгору (графічне зображення 

цієї події у вигляді дуги нагадує хокейну ключку). Цей фразеологізм має у 

своєму складі лексичну одиницю hockey-stick, яка запозичена із гри у хокей. 

  У третьому розділі “Актуалізація поняття “СПОРТИВНИЙ 

ТУРИЗМ” в англійській мові: лінгвокультурологічні та 

лінгвопрагматичні параметри” описано інновації підсфер спортивного 

туризму – пішохідного, лижного, велосипедного та екстремального. Здійснено 

лінгвокультурологічну характеристику лексики та фразеології спорту та 

туризму як сфери концентрації національно-маркованих одиниць, розкрито 

лінгвопрагматичні параметри означеної сфери, що дозволяє виділити 

культурні особливості народу крізь призму мовленнєвих актів. 

  Як засвідчують спостереження, сфера туризму, а саме сфера 

спортивного туризму збагатила англійську мову значною кількістю лексико-

фразеологічних інновацій, що розкривають поняття “СПОРТИВНИЙ 

ТУРИЗМ” в англійській мові. Для того, щоб розглянути шляхи номінації цього 

поняття в англійській мові, здійснено інтерпретацію значень мовних 

конструкцій, які об’єктивують особливості явища “TOURISM”, а також 

виділено частотні характеристики, на основі яких сформувалися типологійні 

ознаки даного поняття. Для опису поняття “TOURISM” виділено його лексико-

семантичне поле, яке дозволяє проаналізувати лексичні одиниці, що 

представляють явище, номінативне поле. Це уможливлює визначення його 

взаємодії з іншими явищами та його етимологічних ознак. 

Ключовою одиницею, що вербалізує явище “TOURISM”, є лексема 

tourism. Корінь лексичної одиниці tourism походить від давньоанглійського 

tyrnan, turnian із значенням ’робити оберти навколо центру чи осі’ та turning 

’повертання, обертання’. Варто також проаналізувати етимологічну основу 

дієслова travel ’подорожувати’. Середньоанглійське дієслово travailen ’важко 

трудитися’ асоціювалося із здійсненням довгої, виснажливої подорожі з 



13 
 

перешкодами, подолання яких вимагало багато сили та енергії. Лексична 

одиниця походить від давньофранцузького travailler, лат. tripaliare ’мучити’, 

’завдавати болю’. З XIV століття дієслово travailen набуває значення 

’подорожувати’. 

Лексичні одиниці, що номінують явище “TOURISM”, представлені 

лексемами journey ’подорож’, trip ’поїздка’, voyage ’морська подорож’. 

Уперше лексична одиниця journey ’подорож протягом тривалого проміжку 

часу’ появилася у словнику англійської мови в 1175 р. Лексема походить від 

латинського diurnum ’денна норма, робота’. Згодом лексема закріпилася у 

давньофранцузькій мові, і у формі journée, була запозичена у 

середньоанглійську мову зі значенням ’одноденна робота, подорож’. Лексична 

одиниця trip походить від давньоанглійського treppan що означає ’крокувати’. 

Звідси в сучасній англійській мові є такі слова, як to tread ’ступати, крокувати’ 

та to trample ’топтати’. Лексема voyage походить від латинського viaticum 

’провізія, гроші для подорожі’. У 1297 р. давньофранцузька одиниця voiage 

фіксується у словнику англійської мови як voyage ’морська подорож’. 

У науковій роботі досліджено англомовну інноваційну лексику та 

фразеологію підсфер спортивного туризму, котрі пов’язані із засобами 

пересування, – пішохідний, лижний, велосипедний туризм, а також проведено 

аналіз лексики та фразеології підсфери екстремального туризму. Сформовано 

тематичні поля, до складу яких входять неологізми, що детально 

характеризують виокремлені підсфери. До тематичних полів відносимо 

лексичні та фразеологічні одиниці, котрі позначають поняття підсфери 

пішохідного туризму, зокрема пішохідну діяльність (lightweight backpacking, 

speedhiking, glamping), характеристику пішохідних туристів (touron, 

meanderthal, trail angel).  

Неологізми в підсфері лижного туризму дають підстави для 

виокремлення наступних тематичних полів: лижна діяльність (heliskiing, tree 

bashing, street luge), види лижних змагань (ski football, race skiing, race carving 

skiing), найменування учасників лижної діяльності (grays on trays, powsurfer), 

види спорядження (snowshoe, binding). Аналіз інновацій, що формують 

підсферу велосипедного туризму, уможливив встановлення таких 

тематичних полів: типи велосипедів (mutant bike, multitrack bike, bait bike), 

характеристика велосипедистів (gutter bunny, MAMIL, Lycra lout), види 

велосипедної діяльності (ultralight touring, expedition touring, sub-24hour-

Overnight), велосипедні перегони та змагання (competitive commuting, 

Category 6, bike jousting), особливості дорожньо-транспортної поведінки (bike 

box, likelash, Copenhagenizaton). До інновацій, що формують підсферу 

екстремального туризму, відносимо ті одиниці, які позначають вид 

спортивної або туристичної діяльності, пов’язаної з певним ризиком або 
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надмірним фізичним чи психічним навантаженням: bellyboarding, flowriding, 

black-water rafting, cliff diving, off-road skating. 

На відміну від британських лексичних одиниць, які позначають 

загальні поняття у сфері спорту та туризму, лексичні дивергенти 

американського варіанту мають інші значення та являють собою расистські, 

дискримінаційні за статевою ознакою вислови. Наприклад, інновація 

fit˗shaming позначає он-лайн репост фотографій людей, які займаються 

спортом (британський варіант), а в межах американського варіанту вона 

позначає ситуацію, коли люди з низькою самооцінкою критикують тих, хто 

активно займається спортом та веде здоровий спосіб життя. Лексема gutter 

bunny в британському варіанті – це людина, яка їздить на роботу на 

велосипеді, а в американському варіанті ця лексема позначає розпатлану 

нечепуру, безладну жінку, а також людину, яка вважає себе знавцем усього, 

хоча насправді такою не є. Денотативні та конотативні відмінності між 

інноваційною лексикою британського та американського варіантів свідчать 

про наявність поряд з конвергентною і дивергентної тенденції семантичного 

розвитку двох національних варіантів. 

Лінгвопрагматичні параметри досліджуваної сфери проаналізовано з 

точки зору лінгвістичної прагматики та інтерпретовано в межах мовленнєвого 

акту, що дозволило детально проаналізувати національні та культурні ознаки 

народів-носіїв англійської мови. З’ясовано, що національно-культурні ознаки 

носіїв англійської мови стосовно спорту та туризму виявляються в таких 

цінностях, як оздоровлення, покращення фізичного стану, відпочинок, та 

об’єктивуються у таких групах, як “Учасник”, “Фізичний рух”, “Розвага”, 

“Спорядження”, “Природні умови”, “Місце проведення”.  

 

ВИСНОВКИ 

 

  Як і в загальнолітературній англійській мові, активними способами 

словотвору в лексиці сфери спорту та туризму є афіксація (49 % від загальної 

кількості лексичних інновацій), словоскладання (32 %), телескопія (14 %), 

абревіація (5 %). В утворенні неологізмів сфери спорту та туризму провідну 

роль відіграють суфікси -ing, -er, суфіксоїд -cation та префіксоїд para-. 

Префіксація у формуванні інновацій значно поступається у продуктивності 

суфіксації.  

  Складні слова-неологізми поділяються на наступні групи, відповідно 

до їх семантики: складні слова, значення яких не є повністю сумою значень їх 

компонентів (практично непереосмислені складні слова), складні слова, у яких 

один компонент змінив своє значення (частково переосмислені складні слова), 

складні слова, значення яких не відповідає значенню їх компонентів (повністю 
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переосмислені складні слова). Аналіз структурних ознак складних слів-

неологізмів показав, що найпродуктивніша модель утворення складних слів-

неологізмів – N + N (-ing) → N.  

  Семантика утворених телескопізмів не завжди є сумою вмісту 

вихідних одиниць. Загальне значення може складатися певною мірою із 

значень компонентів телескопізмів, проте воно є доповненням або уточненням 

семантики вихідних одиниць. Значення усього телескопізму може визначатися 

одним компонентом, який превалює над іншим. Крім цього, семантика 

телескопізму може повністю відповідати значенню двох компонентів, один з 

яких є скороченням лексичної одиниці та абсорбує значення цієї одиниці. 

Практично всі телескопізми сфери представлені іменниками, які можуть 

слугувати базою для утворення від них інших частин мови, зокрема дієслів та 

прикметників. Продуктивною моделлю телескопійного словотвору є 

ab + cd > acd. 

Серед неологізмів, утворених шляхом абревіації, виокремлюються 

акроніми (ініціальні скорочення, в яких перший компонент – графема, а 

другий – повне слово) та скорочення, до складу яких входять цифри. У 

формуванні новотворів лексики й фразеології англійської мови сфери спорту 

та туризму важливу роль відіграє механізм аналогії, коли нова одиниця 

утворюється за зразком вже наявної одиниці шляхом заміни в ній певного 

компоненту. Інновації, утворені шляхом аналогії, знаходяться із словом-

зразком у таких семантичних відношеннях, як синонімічні, гіперо-гіпонімічні, 

антонімічні та тематично-споріднені. 

Невід’ємну частину інноваційного вокабуляру сфери спорту та 

туризму складає нова фразеологія. Механізмами формування сталих 

словосполучень виступають метафоричні та метонімічні перенесення. 

Метонімічне перенесення є менш продуктивним у порівнянні з метафоричним. 

Англійські одиниці сфери спорту та туризму збагачують фразеологічний фонд 

інших сфер і загальнолітературну мову загалом. Крім того, сталі 

словосполучення інших сфер нерідко формуються на базі ключових елементів 

у вигляді спортивних термінів. 

Інновації підсфер спортивного туризму – пішохідного, лижного, 

велосипедного – формують тематичні поля, до складу яких входять 

неологізми, що детально віддзеркалюють їхню специфіку. Інновації, що 

вживаються як вербалізатори понять пішохідного туризму, формують такі 

тематичні поля, як пішохідна діяльність і характеристика пішохідних туристів. 

Неологізми на позначення понять лижного туризму входять до складу кількох 

тематичних полів: лижна діяльність, види лижних змагань, найменування 

учасників лижної діяльності, види спорядження. Лексико-фразеологічні 

одиниці, що формують інноваційний фонд англійської мови підсфери 
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велосипедного туризму, розподілено за такими тематичними полями: типи 

велосипедів, характеристики велосипедистів, види велосипедної діяльності, 

велосипедні перегони та змагання, особливості дорожньо-транспортної 

поведінки. 

Денотативні та конотативні відмінності між інноваційною лексикою 

британського та американського варіантів свідчать про наявність поряд з 

конвергентною і дивергентної тенденції семантичного розвитку двох 

національних варіантів. Лінгвопрагматичні та лінгвокультурологічні 

параметри новітньої лексики та фразеології сфери спорту та туризму 

реалізуються через поділ їх на групи: “Учасник”, “Фізичний рух”, “Розвага”, 

“Спорядження”, “Природні умови”, “Місце проведення”. Національно-

культурні ознаки носіїв англійської мови об’єднують такі ціннісні орієнтири, 

як оздоровлення, покращення фізичного стану, відпочинок. 

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в лінгвокогнітивному 

аналізі концептуальних полів “Спорт”, “Туризм” та їх вербалізації в 

англійській мові.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Литвин А. А. Лінгвальні, лінгвокультурологічні та 

лінгвопрагматичні параметри англомовної інноваційної лексики та 

фразеології сфери спорту та туризму. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет. – Запоріжжя, 2017. 

Дисертацію присвячено дослідженню лінгвальних, 

лінгвокультурологічних та лінгвопрагматичних параметрів англомовної 

інноваційної лексики й фразеології сфери спорту та туризму. Виявлено, що 

активними способами формування нових лексичних одиниць є афіксація, 

словоскладання, телескопія та абревіація. Важливу роль в утворенні нових слів 

та фразеологізмів відіграє механізм аналогії. Виявлено явище лексико-

семантичної дивергенції між британським та американським варіантами 

англійської мови. Неологізми сфери спорту та туризму досліджені з точки зору 

лінгвістичної прагматики та інтерпретовані в межах мовленнєвого акту, що 

дозволило проаналізувати національні та культурні ознаки народів-носіїв 

англійської мови. 

 Ключові слова: інновація, лексика, фразеологія, неологізм, способи 

словотвору, вербалізація, національно-культурна специфіка, мовленнєвий акт, 

тематична група, мова та мислення. 
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АННОТАЦИЯ 

 

 Литвин А. А. Лингвальные, лингвокультурологические и 

лингвопрагматические параметры англоязычной инновационной 

лексики и фразеологии сферы спорта и туризма. – Рукопись. 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский 

национальный университет. – Запорожье, 2017. 

 Диссертация посвящена исследованию лингвальных, 

лингвокультурологических и лингвопрагматических параметров англоязычной 

инновационной лексики и фразеологии сферы спорта и туризма. Установлено, 

что активными способами формирования новых лексических единиц являются 

аффиксация, словосложение, телескопия и аббревиация. Важную роль в 

образовании новых слов и фразеологизмов играет механизм аналогии. 

Обнаружено явление лексико-семантической дивергенции между британским 

и американским вариантами английского языка. Неологизмы сферы спорта и 

туризма исследованы с точки зрения лингвистической прагматики и 

интерпретированы в рамках речевого акта, что позволило проанализировать 

национальные и культурные признаки народов-носителей английского языка. 

 Ключевые слова: инновация, лексика, фразеология, неологизм, 

способы словообразования, вербализация, национально-культурная 

специфика, речевой акт, тематическая группа, язык и мышление. 

 

SUMMARY 

 

 Lytvyn A. A. Lingual, Linguo-Cultural and Linguo-Pragmatic 

Parameters of New English Vocabulary in Sport and Tourism. – Manuscript. 

 Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality – 

10.02.04 – Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University, –

Zaporizhzhia, 2017. 

 Dissertation is devoted to the study of lingual, linguo-cultural and linguo-

pragmatic parameters of new English vocabulary in sport and tourism. As a result of 

the study, it has been disclosed that the most active ways of forming new lexical 

units are affixation, composition, blending and abbreviation. 

 In the sphere of sport and tourism the large number of innovations in the 

English language has been created by affixation. Productive suffixes, which are 

widely used in the formation of innovations are -ing suffix and -er suffix, as well as 

suffixoid -cation, and prefixoid para-. Less productive suffixes are -ism and -ist.  

 Quite a number of lexical innovations in sport and tourism have been 

formed by composition. According to the semantic meaning, the following groups 
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of compound words have been outlined: motivated compound words; partially non-

motivated compound words; completely non-motivated compound words. Analysis 

of the structural characteristics of the compound words has demonstrated that the 

most productive pattern of the compound words formation is N + N (-ing) → N; less 

productive is N + N → N and the least productive pattern is Adj + N (-ing) → N. 

 An active way of neologisms formation in sport and tourism is blending. 

The most productive models of blending are ab + cd > acd, ab + cd > abd and ab + 

cd > ad. 

 Abbreviation is another active way of word formation. Among the ways of 

forming acronyms are abbreviations where the first component is a grapheme, and 

the second component is a complete word and abbreviations which include a number 

in their structure. The mechanism of analogy also plays an important role in the 

formation of new words and phraseological units. 

 The analysis of the stylistic features of sport and tourism lexical and 

phraseological units has resulted in lexico-semantic divergence between British and 

American English. Lexical and phraseological innovations of sport and tourism have 

been studied from the point of view of linguistic pragmatics and have been 

interpreted within the framework of speech. The analysis of the speech acts has 

allowed to single out the national and cultural features of the native speakers. 

 Key words: innovation, vocabulary, phraseology, neologism, ways of 

word-formation, verbalization, national and cultural specifics, speech act, thematic 

group, language and thinking. 
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