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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Історія людства свідчить, що війни були неодмінним супутником 

еволюції людського суспільства, а за останні дві тисячі років було 

щонайменше п’ять тисяч війн. І хоча більшість із них мали й наразі мають 

локальний характер (у певній місцевості або між окремими країнами), 

людству усе ж довелося пройти через дві світові війни з десятками мільйонів 

жертв. Тому військова лексика очікувано мала потужний вплив на лексикони 

всіх без винятку мов і її специфіку не можна ігнорувати. 

Лексико-фразеологічні ресурси сучасної військової сфери є вагомим 

продуцентом складу інновацій сучасної англійської мови, оскільки нові 

конфлікти, локальні війни та боротьба з тероризмом сьогодні в центрі уваги 

суспільства. Останнім часом військова лексика особливо помітна в різних 

сферах суспільного життя, а тому деякі аспекти її дослідження набувають 

значної актуальності: проблеми перекладу військової лексики (В. В. Балабін, 

П. Діксон), розвиток словникового складу військової лексики 

(Д. В. Василенко), дослідження військової термінології (А. Т. Аксенов, 

В. М. Шевчук, Т. Д. Михайленко).  

Однак інноваційна лексика військової сфери залишається недостатньо 

вивченою, що зумовлює необхідність її аналізу в динамічній синхронії. 

Проблемам неології присвятили свої праці вчені І. В. Андрусяк, В. Г. Гак, 

О. Д. Мєшков, С. М. Єнікєєва, Ю. О. Жлуктенко, В. І. Заботкіна, 

Ю. А. Зацний, О. Л. Клименко, К. В. Ковтун, Є. С. Кубрякова, 

Р. К. Махачашвілі, О. О. Селіванова, В. Н. Телія, Є. Б. Черкаська, 

А. В. Янков та ін. Підвищений інтерес до проблем збагачення словникового 

складу можна пояснити важливістю неологізмів, які є своєрідним 

індикатором мовного розвитку. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що сучасна військова 

сфера забезпечує активне поповнення й  збагачення словникового складу 

англійської мови, а військова лексика й фразеологія складає значну частину 

інновацій, які закріплюються в загальнолітературній англійській мові. Тим 

часом цей аспект  проблеми ще не проаналізований з точки зору лінгвальних 

та соціолінгвальних параметрів, тому виникає необхідність комплексного 

дослідження шляхів і способів виникнення нових одиниць, особливостей їх 

структури й семантики, а також понятійної соціолінгвальної класифікації.  

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

Наукову працю виконано в межах комплексної міжкафедральної наукової 

теми факультету іноземної філології Запорізького національного 

університету «Когнітивно-комунікативні та лінгвокульторологічні 

параметри дослідження мовних одиниць». Тему дисертації затверджено на 
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засіданні науково-технічної ради Запорізького національного університету 

(протокол № 5 від 17 грудня 2015 року). 

Мета дисертаційної праці полягає в аналізі лінгвальних та 

соціолінгвальних параметрів англійськомовної інноваційної лексики й 

фразеології військової сфери.  

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

• визначити теоретико-методологічні засади дослідження нової 

англійської лексики та фразеології військової сфери; 

• окреслити місце й роль спеціальної військової лексики в 

лексико-семантичній системі англійської мови; 

• розкрити структурно-семантичні особливості нової англійської 

лексики й фразеології військової сфери; 

• з’ясувати шляхи, способи та механізми поповнення аналізованої 

групи лексики й фразеології; 

• виокремити основні понятійні субсфери концентрації 

інноваційної військової лексики та фразеології, проаналізувати складові 

вербалізатори. 

Об’єктом дослідження є англійськомовні лексичні й фразеологічні 

інновації військової сфери.  

Предмет дослідження – лінгвальні та соціолінгвальні особливості 

лексико-фразеологічних інновацій англійської мови військової сфери. 

Матеріалом дослідження слугували понад 950 лексичних та 

фразеологічних інновацій англійської мови військової сфери, що виникли  

здебільшого за останні два десятиліття. Джерелами матеріалу були новітні 

друковані словники неологізмів, електронні лексикографічні депозитарії 

(Corpus of Contemporary American English, The Rice University Neologisms 

Database, Word Spy,etc.), англійськомовні періодичні видання за 2001 – 

2018 рр. 

Теоретико-методологічною базою дисертації є наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячені проблемам неології 

(І. В. Андрусяк, Н. Д. Арутюнов, О. Д. Мєшков, С. М. Єнікєєва, 

Ю. О. Жлуктенко, В. І. Заботкіна, Ю. А. Зацний, О. Л. Клименко, 

К. В. Ковтун, Є. С. Кубрякова, Р. К. Махачашвілі, О. О. Селіванова, 

В. Н. Телія, Є. Б. Черкаська, А. В. Янков); дискурсології та комунікативної 

лінгвістики (Ф. С. Бацевич, В. І. Карасик, О. І. Морозова, І. С. Шевченко, 

J. Michaels); фразеології (Н. М. Амосова, В. В. Виноградов, А. В. Кунін, 

О. П. Левченко, О. О. Потебня, М. М. Шанський, A. Cowie, J. Seidl); 

словотвору (Г. Б. Антрушина, І. В. Арнольд, О. М. Бортничук, 

С. М. Єнікєєва, П. М. Каращук, О. Д. Мєшков, М. Д. Степанова); військової 
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лексики (А. Т. Аксенов, В. В. Балабін, Д. В. Василенко, П. Діксон, 

Л. Л. Нелюбін, Н. Д. Фоміна, В. М. Шевчук).  

Методологія дослідження зумовила доцільність використання таких 

лінгвістичних методів: метод лінгвістичного спостереження й опису –  для 

визначення характеру й обсягу якісних і кількісних змін у складі військової 

лексичної підсистеми сучасної англійської мови упродовж досліджуваного 

періоду; метод аналізу словникових дефініцій –  для визначення первинного 

значення мовних одиниць військової сфери; метод контекстуального 

аналізу – для визначення семантики мовних одиниць військової сфери в 

контексті; метод структурно-словотвірного аналізу – для виявлення 

структури, способів, моделей та механізмів утворення нових слів та їх 

похідних; метод функційного аналізу –  для виявлення особливостей 

функціонування мовних одиниць у військовому дискурсі; метод кореляції – 

для встановлення взаємозв’язків та взаємозумовленості змін між 

лінгвальними та екстралінгвальними явищами; метод кількісного аналізу –  

для визначення кількісних показників формування та функціонування 

інновацій англійської мови військової сфери. 

Наукова новизна дисертаційної праці визначається об’єктом та 

предметом дослідження й такими науковими результатами: 

• визначено місце й роль військового вокабуляру в лексико-

семантичній системі англійської мови; 

• розкрито структурно-семантичні особливості інновацій 

військової лексики та фразеології;  

• з’ясовано способи та механізми формування нових лексико-

фразеологічних одиниць військової сфери;  

• виявлено особливості функціонування інновацій військового 

вокабуляру шляхом аналізу основних понятійних субсфер його концентрації; 

• встановлено кореляцію між лінгвальними інноваціями військової 

сфери та соціальними чинниками, що спричинюють їх виникнення. 

Теоретичне значення наукового дослідження полягає в тому, що 

здобуті результати можна вважати внеском у такі галузі англістики як 

лексикологія, зокрема словотвір, термінознавство, семасіологія, фразеологія, 

неологія (розкриття тенденцій розвитку англійської мови військової сфери 

на лексико-семантичному рівні), а також у соціолінгвістику 

(характеризування впливу соціальної дійсності на функціонування та 

розвиток військового лексикону). 

Практичне значення дисертації визначає те, що її матеріали можуть 

бути використані: 
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− у навчальній роботі (у процесі викладання нормативних 

теоретичних курсів з лексикології, стилістики англійської мови, теорії та 

практики перекладу, при розробці та впровадженні дисциплін за вибором); 

− у навчально-методичній роботі (при укладанні навчально-

методичних посібників із проблематики дослідження); 

− у лексикографічній практиці (при укладанні термінологічних 

тлумачних  словників, довідників та глосаріїв  англійської мови військової 

сфери). 

Апробацію основних положень і результатів наукової праці здійснено 

на  міжнародних наукових та науково-практичних конференціях: «Іноземна 

філологія у ХХІ столітті», (Запоріжжя 2016, 2017, 2018); «Лінгвокогнітивні 

та соціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 2017); «Виклики 

багатомовної освіти» (Запоріжжя, 2017); «Мова, література і культура: 

актуальні питання взаємодії» (Львів, 2018); на всеукраїнських наукових та 

науково-практичних конференціях: «Складні питання лінгвістики та 

літературознавства» (Горлівка, 2016); «Синергетика у філологічних 

дослідженнях» (Запоріжжя, 2017, 2018) «Діалог мов і культур у сучасному 

освітньому просторі» (Суми, 2017); «Мовна комунікація і сучасні технології 

у форматі різнорівневих систем» (Бахмут, 2017); «Філологія та лінгвістика у 

сучасному світі» (Запоріжжя, 2018); на регіональних науково-практичних 

конференціях «Молода наука» (Запоріжжя, 2015, 2016), на засіданнях 

кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови. 

Публікації. Основні положення й результати дослідження викладено  

в 11 одноосібних публікаціях: 6 наукових статей у фахових виданнях 

України, 1 стаття у зарубіжному виданні. Загальний обсяг публікацій 

становить 3,9 друкованих аркушів. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (290 теоретичних джерел, 34 лексикографічних 

джерел), додатка у вигляді словника найбільш уживаних інновацій 

військової сфери англійської мови. Загальний обсяг роботи становить 

224 сторінки, основний текст – 163 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір та актуальність теми дисертаційної праці, 

сформульовано мету й завдання, визначено об’єкт і предмет дослідження, 

окреслено матеріал та методи його аналізу, висвітлено наукову новизну, 

теоретичне й практичне значення здобутих результатів, подано відомості про 

апробацію, публікації та структуру дисертації. 



5 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

параметрів нової лексики та фразеології англійської мови військової 

сфери» окреслено особливості неологізації військової лексики; встановлені 

основні групи військової спеціальної лексики та фразеології; деталізовано 

поняття «військового дискурсу»; окреслено комплекс підходів і методів, 

застосованих для аналізу військової лексики та фразеології. 

Неологізми є фактом адаптації мови до постійно змінюваних під 

впливом зовнішніх факторів умов її функціонування. На склад і структуру 

неологізмів впливають культурно-історичні та соціально-політичні умови 

життя й діяльності мовної спільноти. Враховуючи те, що суспільно-

політична, науково-технічна, культурна сфери діяльності людини й надалі 

сприятимуть появі неологізмів, усе більш актуальним є комплексне вивчення 

мовних і соціокультурних процесів у їх функціональній взаємодії. 

Поява неологізмів у мовній системі спричинена двома типами 

факторів: перший – це внутрішньомовні відношення між елементами мови в 

межах її структури; другий – зовнішні або позамовні, тобто вплив на мовну 

структуру зовнішніх факторів (Ю. А. Зацний, С. М. Єнікєєва, 

О. О. Селіванова, А. В. Янков). Тому мовна еволюція або неологізація 

відбувається під впливом як внутрішньомовних (інтралінгвальних), так і 

позамовних (екстралінгвальних) факторів у їх взаємодії. 

Військова сфера – це неодмінна частина сучасної суспільно-політичної 

сфери, тому не випадкова часта інтервенція військових слів і фразем у 

літературну англійську мову. Дослідження неологізмів переконують, що 

нова лексика англійської мови утворюється на основі власних ресурсів із 

залученням словотворчих операцій та через переосмислення вже усталених 

одиниць (В. І. Заботкіна, О. Л. Клименко, О. Д. Мєшков). Тобто основними у 

плані  поповнення словникового складу сучасної англійської мови новими 

одиницями є морфологічний (словотвір) та семантичний шляхи.  

За останні десятиліття військова сфера збагатилася 

високотехнологічними засобами ведення війни, що породжує нові 

найменування цих понять і предметів, та їх подальшого систематизування. 

Це й зумовлює особливу роль неологізмів серед спеціальної лексики 

англійськомовного військового дискурсу. 

Спеціальна військова лексика – це сукупність слів та словосполучень, 

що відповідають поняттям та реаліям військової справи й утворюють 

відповідну галузеву підсистему. Умовно військову лексику англійської мови 

можна згрупувати так: 1) термінологічна (представлено термінами); 

2) професійна (представлено професіоналізмами); 3) специфічна лексика 

певних соціальних груп (представлено жаргонізмами) (А. Т. Аксенов, 

В. В. Балабін, Л. Л. Нелюбін, Н. Д. Фоміна).  
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Термін – це слово або словосполучення спеціальної (наукової, 

технічної) мови, що створене, отримане чи запозичене для точного 

вираження спеціальних понять і позначення спеціальних предметів 

(І. С. Квитко). З-поміж термінологічної лексики виділяємо такі типи як 

загальнонаукові, міжгалузеві та вузькоспеціальні терміни. 

Професіоналізмами військової сфери слід вважати еквіваленти або 

аналоги військових термінів, які представлені напівофіційними словами чи 

словосполученнями, поширеними в розмовній професійній сфері, що  

найчастіше не є науковими позначеннями понять (О. П. Коваль). Проте 

професіоналізми можуть термінологізуватися, якщо відповідають певним 

вимогам, серед яких найважливіша – однозначність.  

Жаргонізми ідентифіковано як слова, що виступають у ролі 

стилістично знижених синонімів для позначення переважно відомих 

предметів, явищ, станів (Л. О. Ставицька). Військовий жаргон (соціолект) – 

це ненормативна, неформальна, стилістично знижена, функціонально 

обмежена мова військовослужбовців, що використовується з метою 

здійснення певних мовленнєвих функцій (експресивної, оцінної, 

евфемістичної тощо). Соціолект об’єднує особини в групи, вирізняє групу 

серед інших і може бути знаряддям інтерпретації дійсності. Водночас 

соціолекти є лінгвістичними явищами, з ресурсів яких відбувається 

оновлення лексичного й фразеологічного складу мови, оскільки певна 

частина жаргонної лексики проникає в загальнолітературну мову через 

розмовне мовлення та мову художньої літератури. 

Фразеологічна одиниця – це усталена комбінація вербальних знаків, 

яка ґрунтується на внутрішній залежності компонентів і складається мінімум 

з двох визначених одиниць лексичного рівня; граматично організована за 

моделями словосполучень або речень; здебільшого однозначна, з можливою 

комбінаторикою значень компонентів, але постійна щодо означуваного 

(А. В. Кунін). При дифеніціюванні поняття «фразеологізм» дотримуємося 

його широкого значення, а тому фразеологізмами військової сфери слід 

вважати сталі словосполучення, що є частково або повністю 

переосмисленими та термінологічні стійкі сполучення слів.  

У цьому дослідженні «дискурс» розуміємо як тип комунікативної 

діяльності, інтерактивне явище, мовленнєвий потік, що має різні форми 

вияву, відбувається в межах конкретного каналу спілкування, у результаті 

якого формуються різноманітні мовленнєві жанри (Ф. С. Бацевич). 

«Військовий дискурс» розглядаємо як комунікативну підсистему мовлення 

(текст у сукупності з позамовними – прагматичними, соціокультурними, 

психологічними та іншими чинниками). 
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До компонентів військового дискурсу віднесено дискурс військових 

про війну, їхню діяльність та побут, дискурс політиків і журналістів, які 

висвітлюють військові події у засобах масової інформації. За формою 

військовий дискурс представлений монологічним (статті, огляди, тощо) та 

діалогічним спілкуванням (військовослужбовців, журналістів, політиків 

та ін.).  

Виділено два основні види військового дискурсу: формальний і 

неформальний. З точки зору словникового складу формальний дискурс 

представлений літературною (як нейтральною, так і термінологічною) 

лексикою та фразеологією й характеризується вживанням вузькоспеціальної 

та міжгалузевої термінології. Неформальний військовий дискурс 

представлений розмовною (літературною та нелітературною) лексикою та 

фразеологією, здебільшого це професіоналізми та жаргонізми.  

Виокремлено тексти, які мають «інтерстатусний» характер і займають 

проміжне положення між двома видами військового дискурсу: формальним і 

неформальним. До таких текстів належить військова публіцистика, яка є 

військовою лише за тематикою і здебільшого має риси, властиві газетним і 

публіцистичним текстам. 

Для дослідження військової лексики та фразеології англійської мови 

застосовано системно-структурну методологію, яка спрямована на пошуки 

чіткого й об’єктивного наукового методу синхронного опису мовних явищ. 

Використано також функційну (прагматичну) методологію, що дозволила 

дослідити мовні одиниці в двох напрямках – від функції до засобу її 

реалізації й навпаки, від засобів реалізації до функції. Аналіз 

англійськомовних військових новотворів відбувався в межах 

ономасіологічного, семасіологічного та системного підходів. 

У другому розділі «Лінгвальні параметри інновацій військового 

вокабуляру англійської мови» здійснено аналіз основних шляхів та 

способів формування нової лексики та фразеології військової сфери, також 

виявлено найважливіші механізми їх творення. 

Основним способом поповнення військового вокабуляру є створення 

лексичних інновацій шляхом використання власних мовних ресурсів та їх 

участі у словотворчих процесах. З’ясовано, що афіксація є найбільш 

активним способом словотвору (47 % від загальної кількості лексичних 

одиниць). На сучасному етапі розвитку англійської мови особливою 

продуктивністю відзначаються як префікси (anti-, bio-, counter-, cyber-, de-,  

e-, hyper-, mega-, non-, super), так і суфікси (–er, –ist,  –ing, –ize).  

Словоскладання є одним з актуальних способів творення 

англійськомовної лексики військової сфери (26 % інновацій), а  номінації, 

утворені цим способом, дозволяють максимально точно схарактеризувати 
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ознаки певних понять військової сфери, серед яких найменування сучасної 

зброї, спорядження та засобів боротьби, військової техніки тощо. 

Класифіковано складні слова військового вокабуляру сучасної англійської 

мови з точки зору структурно-семантичних характеристик.   

Значна частина активнодіючих композитів військового вокабуляру – 

це складні іменники, що поєднують два простих слова, вони утворюються за 

моделлю N+N: bombsite «спорожнілий район у місті, де всі будівлі були 

зруйновані бомбою»; buddy-aid «перша медична допомога пораненому, 

надана його бойовим товаришем»; droneway «повітряний коридор для 

використання безпілотних літальних апаратів»; terror-weapon «терористична 

зброя, що може завдати шкоди не тільки військовим цілям, а й цивільним 

особам». Механізм утворення складних слів за цією моделлю – компресія 

словосполучення у слово.  

Основними продуктивними структурними моделями композитів для 

лексики англійської мови військової сфери є такі: N+N=N, N+N(-er)=N (truck 

bomber «терорист, що здійснює терористичні акти шляхом використання 

вантажівки з вибухівкою», war-blogger «той, хто створює персональні 

мілітариські сторінки в Інтернеті»); N+N(-ing)=N (car-bombing «здійснення 

терористичних актів шляхом використання автомобіля з вибухівкою», drone-

killing «система боротьби з діями безпілотних літальних апаратів»).  

Значна частина складних слів військового вокабуляру англійської мови 

є частково або повністю переосмисленими, тобто значення таких слів не 

виводиться зі значень їх компонентів: eagle-eye «дистанційно-керований 

безпілотний літальний апарат»; daisy-cutter «суперпотужна бомба, після 

вибуху якої створюється вогненна куля, що розплавляє буквально все в 

радіусі до двохсот метрів»; chicken-hawk «особа, яка зараз виступає за війну, 

але колись вжила спеціальних заходів, щоб уникнути військової служби»; 

bunker-buster «могутня бомба, здатна пробивати багатометрову товщу 

скельних порід і бетону і знищувати підземні цілі». 

Особливу роль при творенні складних слів відіграє аналогія. Серед 

композитів військового лексикону за аналогією створені синонімічні, 

тематично споріднені та антонімічні одиниці: carpet-nuke «бомбардування 

«квадратно-гніздовим способом» з використанням ядерних зарядів» – 

синонімічний композит, створений за аналогією до складного слова carpet-

bomb. Прикладами тематично-споріднених композитів є низка слів, що 

позначають різновиди транспортних засобів із вибухівкою для здійснення 

терористичних атак: train-bomb, truck-bomb, drone-bomb, створені за 

аналогією до складного слова car-bomb. Наприклад, лексична одиниця 

panda-mugger «противник китайської політики» знаходиться фактично в 

антонімічних відносинах зі словом-зразком panda-hugger. 
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Скорочення як активний спосіб словотвору у царині військової 

лексики класифіковано за структурними параметрами і серед скорочень 

військової сфери (27 % від загальної кількості лексичних одиниць) 

виокремлено дві групи: абревіатури та усічені слова. Аналіз одиниць 

військового вокабуляру показує, що абревіатурні позначення 

англійськомовної військової термінології представлені здебільшого 

абревіаціями ініціального типу, які поділяються на два підтипи: фонетичні 

абревіатури (MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) «бронетранспортер, 

який може рухатися по замінованих дорогах»; UAV (Unmanned Aerial 

Vehicle) «безпілотний літальний апарат»; UGV (Unmanned Ground Vehicle) 

«радіокерований транспортний засіб») та акроніми (BASE (British Aerospace 

Systems and Equipment) «оборонна компанія Великобританії, займається 

розробками в області озброєння, інформаційної безпеки»; DISCO (Defense 

Industrial Security Clearance Office) «спеціальне відділення з охорони 

промислової безпеки»; ERA (Explosive Reactive Armour) «вибухонебезпечна 

броня»).  

Специфічні різновиди скорочених слів військової галузі англійської 

мови розподілено на такі типи: 

1) скорочення, в основі творення яких спостерігається поєднання 

усічень зі словоскладанням: COMSEC (Communications Security); INTSUM 

(Intelligence Summary); MEDEVAC (Medical Evacuation); OPCON (Operational 

Control); OPSEC (Operational Security); 

2) скорочення, утворені шляхом поєднання абревіації та усічень зі 

словоскладанням, семантичне значення яких залишається незмінним: 

USCENTCOM (The United States Central Command); USTRANSCOM (The 

United States Transportation Command). 

Телескопія також представлена з-поміж військових неологізмів, а її 

структурні різновиди представлено двома групами: повні та часткові злиття. 

Повні утворені за моделлю ab + cd = ad: Eurogeddon (Europe+armageddon) 

«політична, економічна або військова криза в Європі»; infartillery 

(infantery+artillery) «артилерійське з’єднання, здатне виконувати й функції 

піхотного підрозділу»; dronie (drone+selfie) «відео чи фото, зроблене за 

допомогою дрону»; militainment (military+entertainment) «телевізійне шоу 

про війну або військові дії»; urbot (urban+robot) «робот, якого можна 

використовувати під час війни в підземних комунікаціях міст для 

розмінування, виявлення біологічної та хімічної зброї»; milinet 

(military+internet) «мережа, яку використовують військові для зв’язку, 

командування та контролю». 

Часткові злиття розподілено на підгрупи за такими моделями: 

• ab + cd = abd: hijabista (hijab+fashionista) «мусульманка, яка 
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одягається модно але скромно»; lawfare (law+warfare) «юридичні дії як одна 

із форм війни»; droneport (drone+airport) «аеропорт чи центр, призначений 

для дронів»; 

• ab + cd = acd: cyberattack (cybernetics+attack) «напади на 

комп’ютерні мережі»; jihottie (jihadist+hottie) «жінка або чоловік естетичної 

зовнішності, які беруть участь у терористичній діяльності або підтримують 

її»; bioterrorism (biological+terrorism) «використання біологічної зброї в 

терористичних актах»; voluntold (volunteer+told) «говорити щось 

добровільно»;  

• ab + cd = ac: netwar (network-centric+warfare) «війна, яку ведуть 

невеликі групи, не об’єднані загальним командуванням»; psywar 

(psychological+warfare) «психологічна війна»; navwar (navigation+warfare) 

«наступальні та оборонні дії»; infosec (information+security) «процедури або 

заходи, що використовуються для захисту електронних даних від 

несанкціонованого доступу або використання»; psyops 

(psychological+operations) «тактика, спрямована на поширення пропаганди 

під час психологічної війни»). 

Фразеологічні одиниці класифіковано за структурно-семантичними 

параметрами. Згідно з семантичною класифікацією, фразеологічні одиниці 

розподілені на три типи: фразеологічні зрощення (daisy-cutter bomb; rock and 

roll), фразеологічні єдності (friendly fire death; human bomb; snivel gear; 

microwave weapon; nuke carpet bombing) і фразеологічні сполучення (hybrid 

warfare, non-liner warfare, drone warfare).  

За структурною класифікацією фразеологічні одиниці військової сфери 

поділяються на номінативні (субстантивні, ад’єктивні, адвербіальні) та 

дієслівні. Продуктивними словотвірними моделями створення номінативних 

фразеологізмів військової сфери є N + N (baby nuke; death blossom; fratricide 

problem; homeland security; rucksack bomb); Adj + N (dirty bomber; happy gear; 

mine-resistant vehicle; casualty-free wars); N + Prep + N (age of terror, axis of 

evil;weapons of terror; blog of war); N + Conj + N (shock and awe; rock and 

roll). Дієслівні фразеологічні одиниці утворюються здебільшого за моделями 

V + N, V +Conj + V, V + Adj + N (fight terrorism; sling the bat; get the kick; cut 

and jog; draw the first blood). 

Серед основних механізмів утворення нових військових 

фразеологічних одиниць виокремлюються такі: метафоричне перенесення 

(baby nuke «ядерна міні-бомба»; microwave bomb «мікрохвильова бомба», 

зброя для виведення з ладу сучасної техніки»; ghost soldier «фіктивний 

учасник бойових дій»; fratricide problem «помилкові обстріли та 

бомбардування»); метонімічне перенесення (battle rattle«військова амуніція, 

яку військові переносять із собою під час бойових дій»; suicide belt «пояс 
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смертника, вибухівка на тілі людини»; suitcase bomb «компактна ядерна 

бомба»); евфемізація (stability operations «операції зі стабілізації» – це 

словосполучення фактично є позначенням облав, прочісування місцевості, 

арештів військовими на зайнятій ворожій території; unconventional weapons 

«нетрадиційна зброя» – замасковане позначення «зброї масового знищення»; 

martyrdom operations «операції мучеників» – завуальоване позначення 

здійснення терористичних акцій шляхом самовбивства в ім’я джихаду). 

Аналогія відіграє  активну роль при творенні фразеологічних одиниць 

військової сфери: неологізми army blog, military blog було створено за 

зразком до словосполучення war blog; інновацію weapons of mass destruction–  

за аналогією до виразу weapons of mass effect; словосполучення hostile fire – 

за зразком до фразеологізму friendly fire; номінацію serial bomber  – за 

аналогією до ідіоматичного словосполучення serial killer). В англомовній 

новітній військовій лексиці виділено головні  одиниці, які виступають 

центрами фразеологічних інновацій військової сфери (bomb, device, jihad, 

smart, war(fare), terror(ism), weapons), деталізовані в наступному розділі. 

У третьому розділі «Соціолінгвальна характеристика сучасної 

військової лексики англійської мови» описано й диференційовано 

спеціальну військову лексику за понятійними субсферами. Виокремлено та 

проаналізовано такі понятійні субсфери як «Терористичні угруповання та 

антитерористичні організації» (22 %), «Сучасні війни та військові 

конфлікти» (30%), «Зброя, військова техніка та устаткування» (48 %).  

Англійська мова реагує на нові події, пов’язані з тероризмом, 

актуалізуючи поняття, пов’язані з терористичною діяльністю. Це зумовило 

необхідність детальнішого розгляду номінації, що вербалізують понятійну 

субсферу «Терористичні угруповання та антитерористичні організації», яка 

розподілена на мікросфери «Терористичні угруповання», «Антитерористичні 

організації», «Учасники терористичних-антитерористичних дій». 

Нові військові конфлікти фактично вводять поняття 

антитерористичних війн, внаслідок чого в англійській мові виникають 

інноваційні стійкі словосполучення для їх позначення (war on terrorism, war 

on terror, global war on terror, long war, long war on terror). У творенні сталих 

словосполучень даної понятійної субсфери провідну роль відіграють такі 

одиниці англійської мови, як bomb, jihad, terror (dirty bomber, field of jihad, 

homicide bomber, jihad factory, jihadist cell, jihadist fighter, jihadi terrorist, 

serial bomber, suicide bomber, war on terror, cyber-terrorist). Позначення 

терористичних організацій хоча й мають екзотичний характер, але 

поширюються  в загальній літературній мові у тому числі й у вигляді 

абревіатур: al-Qaeda (AQ), Army of Islam (AOI), Haqqani Network (HQN), 
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HAMAS, Hezbollah (Hizballah), Indian Mujahedeen (IM), Islamic Jihad Union 

(IJU), Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL). 

У понятійній субсфері «Сучасні війни та військові конфлікти» 

проаналізовані основні поняття, що відбивають різні аспекти сучасних війн. 

Головним поняттям цієї субсфери є «війна», що вербалізується за допомогою 

ключового слова в англійській мові war(fare) й утворює численні номінації 

сучасних війн та військових конфліктів від загальної назви (new-generation 

warfare) до конкретних позначень, що характеризують війни нового 

покоління (fourth-generation warfare, fifth-generation warfare). Поняття 

«війна» в англійській мові актуалізується за допомогою номінацій, що 

віддзеркалюють дійсність сучасних війн, залежно від їх параметрів та 

характеристик. В умовах комп’ютеризації це поняття актуалізує такі види 

війн, як network-centric warfare, information warfare, cyber(netic)-war(fare). 

Помітна роль високих технологій та їх вплив на формування технологічно-

розвинених видів війн, що втілено в стійких словосполученнях: drone 

warfare, smart war, digital war, wired war. Особливості, закладені в поняття 

принципово нових війн, відбито за допомогою сталих словосполучень 

англійської мови: asymmetric warfare, clean warfare, hybrid warfare, irregular 

warfare, non-linear warfare, war of controlled chaos. 

Понятійну субсферу «Зброя, військова техніка та устаткування» 

представлено двома мікросферами, що наповнюються поняттями на 

позначення сучасної зброї та технічних засобів оснащення й спорядження 

військових: а) «зброя»; б) «технічні засоби оснащення». Цілком логічно, що 

головним загальним поняттям першої мікросфери є поняття «зброя» та 

відповідна лексична одиниця англійської мови weapons, за допомогою якої 

це поняття вербалізується у вигляді сталих словосполучень (weapons of mass 

destruction, weapons of mass effect).  

Більш деталізованим у цій мікросфері є поняття «бомба», що 

реалізовано ключовою лексичною одиницею bomb, яка й утворює значну 

кількість стійких словосполучень військової сфери англійської мови (bunker-

busting bomb, daisy cutter bomb, thermobaric bomb, microwave bomb, radio-

frequency bomb, e-bomb, ethnic bomb, Mother Of All Bombs). Евфемістичним 

синонімом лексеми bomb слугує одиниця англійської мови device, за 

допомогою якої сформована переконлива кількість англійськомовних 

фразеологічних інновацій військової сфери (improvised explosive device, 

vehicle-born improvised explosive device, person-borne improvised explosive 

device, radiological dispersal device, improvised nuclear device).  

Понятійна мікросфера «Технічні засоби оснащення» містить поняття, 

пов’язані з технічними засобами спорядження військових, устаткуванням та 

транспортними засобами. Ці поняття актуалізовано в сучасній англійській 
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мові переліком слів та словосполучень (drone, personal protection drone, 

quadrocopter, hexacopter, unmanned air vehicle, mine-resistant, ambush-

protected vehicle, defence system, smart weapons, smart uniform, second skin, 

exoskeleton, smart helmet). 

У межах понятійних субсфер в цій розвідці встановлено зв’язок між 

поняттями військової сфери та функціонуванням лексичних одиниць і 

словосполучень на їх позначення. Під час аналізу понятійних субсфер 

військових інновацій англійської мови підтверджено специфічну єдність та 

взаємозумовленість між мовними процесами та явищами соціальної 

дійсності. Вербалізатори понятійних субсфер, до яких належать відповідні 

поняття військової сфери англійської мови, становлять мікросистему, 

елементи якої взаємопов’язані та співвідносяться з позамовною дійсністю. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Військова сфера є одним із головних постачальників інноваційної 

лексики та фразеології (неологізмів) до словникового складу сучасної 

англійської мови. Військову лексику розглядаємо як компонент лексичної 

системи, що складається з номінативних одиниць, які спеціалізовано 

лексично, семантично та фразеологічно. Спеціальна військова лексика 

англійської мови представлено термінологічно (терміни), професійно 

(професіоналізми), специфічно (лексика певних соціальних груп, 

жаргонізми).  

Основним шляхом поповнення словникового складу сучасної 

англійської мови військової сфери новими лексичними одиницями є 

словотвір. Більшість лексичних інновацій військової сфери було створено за 

допомогою активних способів словотворення (афіксація, словоскладання, 

скорочення). На сучасному етапі розвитку англійської мови військової сфери 

найактивнішим способом словотвору є афіксація (47 % від загальної 

кількості лексичних одиниць). Особливою  продуктивністю відзначаються  

префікси (anti-, bio-, counter-, cyber-, de-, e-, hyper-, mega-, non-, super-); 

суфікси (-er,  -ist, -ing, -ize).  

Композити становлять 26 % інновацій від загальної кількості 

лексичних одиниць військової галузі, складні слова представлено основними 

структурними моделями: N+N=N, N+N(-er)=N, N+N(-ing)=N. Семантику 

значної частини композитних військових новотворів англійської мови не 

може бути виведено зі значення компонентів, нерідко такі складні слова 

вживаються в переносному значенні або є ідіоматичними.  

Інноваційні скорочення військової сфери, що складають 27 % від 
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загальної кількості лексичних одиниць, структурно поділяються на 

абревіатури та усічення. Процес їх утворення пов’язаний з взаємодією 

лексичного та синтаксичного мовних рівнів. Телескопізми військового 

вокабуляру англійської мови, як вид скорочень, представлені двома групами 

(повні та часткові злиття), утворені за моделями ab + cd = ad, ab + cd = abd, 

ab + cd = acd. 

Фразеологічні одиниці військової сфери досліджені в рамках 

семантичної та структурної класифікацій. Провідним шляхом творення 

нових фразеологізмів можна вважати семантичний, який полягає у 

переосмисленні словосполучень, і стосується фразеологічних одиниць, які є 

повністю або частково переосмисленими. Активними механізмами творення 

нових фразеологічних словосполучень є метафоричне та метонімічне 

перенесення, евфемізація. Аналогія як універсальний механізм має 

першорядне значення при творенні військової фразеології англійської мови. 

Диференціація спеціальної військової лексики за понятійними 

субсферами відбувається за зовнішньою для мови ознакою, а самі субсфери 

поєднано концептуальною основою. Виокремлено та проаналізовано такі 

понятійні субсфери як «Терористичні угруповання та антитерористичні 

організації», «Сучасні війни та військові конфлікти», «Зброя, військова 

техніка та устаткування». Встановлено, що лексико-фразеологічні інновації 

понятійної субсфери «Зброя, військова техніка та устаткування» становлять 

48 %, нові одиниці понятійної субсфери «Сучасні війни та військові 

конфлікти» складають 30 %, інноваційні номінації понятійної субсфери 

«Терористичні угруповання та антитерористичні організації» – 22 % від 

загальної кількості досліджуваних одиниць військової сфери англійської 

мови. 

Отже, у дослідженні виявлені й деталізовані лінгвальні та 

соціолінгвальні особливості формування та функціонування нової лексики та 

фразеології військової сфери англійської мови. Вбачаємо перспективи 

подальших студій у дослідженні лінгво-когнітивного та синергетичного 

параметрів англійськомовних інноваційних одиниць військової сфери. 
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АНОТАЦІЯ 

Погонець В. В. Поповнення військової лексики та фразеології 

англійської мови: лінгвальний та соціолінгвальний параметри. – 

Рукопис.   

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький 

національний університет. – Запоріжжя, 2019. 

Дисертацію присвячено дослідженню лінгвальних та соціолінгвальних 

параметрів англійськомовної інноваційної лексики та фразеології військової 

сфери. Окреслено місце й роль спеціальної військової лексики в лексико-

семантичній системі англійської мови. Розкрито структурно-семантичні 

особливості нової лексики та фразеології військової сфери англійської мови. 

З’ясовано, що основними шляхами поповнення лексико-

фразеологічного складу англійської мови військової сфери є морфологічний 

та семантичний. Серед активних способів словотвору виявлено афіксацію, 

словоскладання, скорочення. Окреслено словотвірні механізми: 

метафоричне та метонімічне перенесення, евфемізація, аналогія, що 

відіграють особливу роль у збагаченні військової фразеології. 

Виокремлено основні понятійні субсфери концентрації інноваційної 

англійськомовної військової лексики та фразеології, а також проаналізовано 

складові вербалізатори. Встановлено зв’язок між головними поняттями 

військової сфери та одиницями мови, що вербалізують ці поняття в 

словниковому складі сучасної англійської мови, а також засвідчують 

кореляцію між мовою та явищами соціальної дійсності. 

Ключові слова: військова сфера, дискурс, інновація, лексика, 

номінація, понятійна субсфера, словотвір, фразеологія. 

 

АНОТАЦИЯ 

Погонец В. В. Пополнение военной лексики и фразеологии 

английского языка: лингвальный и социолингвальный параметры. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский 

национальный университет. – Запорожье, 2019. 

Диссертация посвящена исследованию лингвистических и 

социолингвистических параметров английской инновационной лексики и 

фразеологии военной сферы. Определены место и роль специальной военной 
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лексики в лексико-семантической системе английского языка. Раскрыты 

структурно-семантические особенности новой лексики и фразеологии 

английского языка военной сферы. 

В исследовании установлено, что основными путями пополнения 

лексико-фразеологического состава английского языка военной сферы 

является морфологический и семантический. Среди активных способов 

словообразования следует отметить прежде всего аффиксацию, 

словосложение, сокращение. Определены и такие словообразующие 

механизмы, как метафорический и метонимический переносы, эвфемизация, 

аналогия, которые играют особую роль в обогащении военной фразеологии.  

В работе выделены основные понятийные субсферы концентрации 

инновационной англоязычной военной лексики и фразеологии, а также 

проанализированы составляющие вербализаторы. Установлена связь между 

главными понятиями военной сферы и единицами языка, которые 

вербализируют эти понятия в словарном составе современного английского 

языка, и вновь подтверждают корреляцию между языком и явлениями 

социальной действительности. 

Ключевые слова: военная сфера, дискурс, инновация, лексика, 

номинация, понятийная субсфера, словообразование, фразеология. 

 

SUMMARY 

Pohonets V. V. The Innovative English Military Vocabulary: Lingual 

and Socio-Lingual Parameters. – Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Specialty 10.02.04 – 

Germanic languages. Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019. 

Dissertation is devoted to the study of lingual and socio-lingual aspects of 

English military innovations. The place and role of special military vocabulary in 

the lexical system are considered in this research. The features and characteristics 

of military innovations in military discourse are determined.  

The morphological and semantic ways of enriching the English word stock 

by military innovations have been analyzed. The most active means of forming 

new lexical units of military vocabulary are affixation, composition, abbreviation 

and contraction.  At the present stage of development of English in the military 

sphere the most active word formation means is affixation (47% of the total 

number of lexical units). Such prefixes as anti-, bio-, counter-, cyber-, de-, e, 

hyper-, mega-, non, super- and suffixes -er, -ist, -ing, -ize are characterized by 

high word-building efficiency. 
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Composite units comprise up to 26% of innovations (from the total number 

of new lexical units of the military sphere). Composite words are represented by 

the basic structural models: N + N = N, N + N (-er) = N, N + N (-ing) = N. The 

meaning of the most of English military innovative composite units cannot be 

deduced from the meanings of their components; often these units are completely 

or partially non-motivated, up to the degree that they are idiomatic. 

Innovative military contractions comprise up to 27% of the total number of 

lexical innovations; they are classified according to structural parameters into 

abbreviations and shortening. The process of their formation is to be related to the 

interaction of lexical and syntactic language levels. Blending is to be considered a 

variety of contraction. It consists of combining fragments of words or one full 

word with the fragment of another, represented by the patterns: ab + cd = ad, 

ab + cd = abd, ab+cd = acd. 

The phraseological units of military vocabulary have been classified 

according to their structural and semantic characteristics. Structural characteristics 

of the phraseological word-combinations have demonstrated that the most 

productive nominative patterns of set-phrase formation are N + N, Adj + N; verbal 

patterns are less productive: V + N, V +Conj + V, V + Adj +N. According to their 

semantic characteristics phraseological units have been divided into: 

phraseological fusions; phraseological unity; phraseological collocations. The 

metaphor, metonymy, euphemism and analogy are the main mechanisms which 

have played important role in the process of coining new English military 

vocabulary. 

The conceptual subfields of military innovations and their lexical and 

phraseological verbalizators have been singled out. Сonsidered were three 

subfields in accordance with underlying concepts: Modern Warfare and Conflicts; 

Terrorist Organizations and Antiterrorist Institutions; Weapons, Hardware and 

Equipment. Relationship has been established between the main concepts of the 

military sphere and the nominations that verbalize these concepts. The analysis of 

modern English military vocabulary has enabled to establish the correlation 

between language and social reality. 

The results of study demonstrate that in the quantitative and functional 

aspects the most significative are lexical and phraseological innovations of the 

conceptual subfield Weapons, Hardware and Equipment, which make up 48% of 

all new military vocabulary. Innovations of the conceptual subfield Modern 

Warfare and Conflicts account for 30% of military lexical and phraseological 

units; new nominations belonging to the concept subfield Terrorist Organizations 

and Antiterrorist Institutions - 22% of the total number of units of the military 

sphere. 
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We can observe the interconnection between the concepts of the military 

sphere and the functioning of the innovative units of their nominations. The 

interdependence between linguistic processes and phenomena of social reality is 

confirmed in the process of analysis of the conceptual subfields of English 

military innovations. The nominators of the conceptual subfields reflect the 

corresponding notions of the military sphere and organize a microsystem, which 

elements interrelate and correlate with extra linguistic reality. 

The further research may be directed to the lingual-cognitive and synergetic 

studies of English military innovations. 

Key words: conceptual subfield, discourse, innovation, military sphere, 

nomination, phraseology, vocabulary, word-building.  
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