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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Серед багатьох зовнішніх чинників розвитку мови особливе місце 

посідають мовні контакти – процеси взаємодії, в результаті яких різні підсистеми 

контактуючих мов зазнають певних змін. Дослідження теоретичних основ 

мовних контактів та їх наслідків має тривалу історію і продовжує привертати 

увагу мовознавців (зокрема, праці В. Аристової, У. Вайнрайха, А. Карлинського, 

С. Тер-Мінасової, Н. Фірсової, Е. Хаугена, Л. Щерби, P. Durkin, B. Hoffer та ін.). 

Сучасний стан мовних контактів супроводжується посиленням глобалізаційних 

процесів у світі. Особливий інтерес у цьому контексті становить вивчення 

мовних контактів у США – країні з поліетнічним соціумом, де лінгвістична 

ситуація вирізняється різноманіттям і рухливістю, а проблеми, пов’язані з 

побудовою правильної мовної політики, набувають важливості й актуальності. 

На тлі мультикультуралізму в США особливе місце займають контакти між 

домінуючою мовою країни – англійською – з мовою найчисленнішого етносу 

латиноамериканського походження – іспанською. Окремі наслідки таких 

контактів досліджувались зарубіжними та українськими вченими, серед праць 

яких виокремлюються студії білінгвізму й диглосії на різних мовних рівнях у 

техаському регіональному варіанті англійської мови (Т. Скроб), вербалізації 

стереотипів іспаномовної культури в американському варіанті англійської мови 

(А. Юнацька), аналізу особливостей формування іспанокультурної лексики в 

сучасній англійській мові (М. Мельничук).  

У загальнотеоретичному плані проблеми запозичень як одного з наслідків 

мовних контактів розглядали Т. Домброван, С. Єнікєєва, Ю. Жлуктенко, 

Ю. Зацний, С. Кудряшова, Д. Мунгалов, Т. Таганова, Г. Таловиря,  G. Cannon, 

R. Duran, P. Muysken, M. Widawski. Запозичення з іспанської мови в англійській 

мові США (далі – АмА), були предметом дослідження в наукових працях 

Т. Козловської, А. Швейцера, А. Юнацької, J. Algeo. Питання функціонування 

іспанських запозичень у нелітературній англійській мові США частково 

розглядалось у роботах Г. Ісмагілової, О. Палутіної, F. González, M. Kowalczyk, 

T. Murray. Проте поза увагою дослідників залишаються новітні запозичення з 

іспанської мови, входження яких до лексичної системи нелітературної 

англійської мови США за останні десятиліття помітно збільшилося.   

Наразі нагальною є необхідність встановлення механізмів і способів 

активного словотворення із залученням іспанського компонента в літературній і 

нелітературній розмовній англійській мові США, що зумовлює актуальність 

представленого дослідження. Вичерпний аналіз дериваційної і семантичної 

поведінки запозичень в англійській мові США сприятиме розширенню уявлення 
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про динамічність їхньої семантичної структури, встановленню ступеня залучення 

їх до процесів активного словотворення. Актуальність дисертації також 

посилюється відсутністю інвентаризації та всебічного аналізу новітніх (за 

останнє десятиліття) запозичень з іспанської мови та їхніх гібридних утворень в 

англійській мові США.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Роботу виконано в 

межах міжкафедральної наукової теми факультету іноземної філології 

Запорізького національного університету «Когнітивно-комунікативні та 

лінгвокультурологічні параметри дослідження мовних одиниць». Тему дисертації 

затверджено (протокол № 4 від 15 грудня 2011 року) і уточнено (протокол № 2 

від 19 вересня 2019 року) на засіданні науково-технічної ради Запорізького 

національного університету.  

Мета роботи полягає у виявленні лінгвокультурологічних особливостей 

впливу іспанської мови на сучасну англійську мову США. Досягнення мети 

передбачає вирішення таких завдань:  

- окреслити категорійно-понятійний апарат дослідження; 

- визначити лінгвістичний статус іспанських запозичень у лексико-

семантичній системі англійської мови США;  

- розробити класифікації запозичень за ступенем асиміляції, а також за 

етимологічними, тематичними і структурними характеристиками їхнього 

входження до лексико-семантичної системи англійської мови США;   

- виокремити основні етностереотипи щодо представників 

латиноамериканської культури в англійській мові США; 

- виявити особливості формування та функціонування гібридних лексико-

фразеологічних одиниць з іспанським компонентом у сучасній літературній 

англійській мові США; 

- з’ясувати специфіку функціонування запозичених елементів іспанської 

мови в нелітературній англійській мові США; 

- розкрити лінгвокультурологічні властивості запозичень з іспанської мови 

в сучасній англійській мові США.  

Об’єктом дослідження є словотвірні, лексичні та фразеологічні одиниці з 

іспанським компонентом у сучасній англійській мові США. 

Предмет дослідження – лінгвокультурологічні особливості запозичень з 

іспанської мови у сучасній англійській мові США. 

Фактичним матеріалом слугувала картотека іспанських запозичень 

(обсягом понад 1300 мовних одиниць), укладена шляхом суцільної вибірки зі 

словників, періодичних видань Los Angeles Times, Daily Intelligence, The Guardian, 

SPOK, Business Insider, Houston Chronicle, San Antonio Express-News, USA TODAY, 

The New York Times, Arizona Daily Star, The Rolling Stone, Toronto Star, TODAY 
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SHOW, MAG, Fox News, New Republic, Minneapolis Star Tribune, The Sun, Boston 

Globe, Harper’s BAZAAR, Gadsden Times, Dallas Observer, The Washington Post, 

соціальних мереж Facebook і Twitter за 2000–2019 рр. 

Методи дослідження. Для вирішення окреслених у роботі завдань і 

досягнення поставленої мети використовувались як загальнонаукові, так і 

спеціальні лінгвістичні методи дослідження. У межах загальнонаукових методів 

залучено метод спостереження за мовним матеріалом; описово-аналітичний – 

для інвентаризації, систематизації, інтерпретації іспанських запозичень; методи 

аналізу і синтезу – для формування загальних уявлень про процес запозичення; 

кількісний аналіз – для виявлення тенденцій функціонування іспанських 

запозичень в англомовних текстах США. 

Багатоаспектний характер дослідження зумовив використання комплексу 

лінгвістичних методів: методу етимологічного аналізу – для співвіднесення 

значення запозичення в мові-донорі й мові-реципієнті; методу словникових 

дефініцій – для визначення семантики іспанських запозичень; контекстуального 

аналізу – для розкриття залежності формування семантики англомовної лексики з 

іспанським компонентом від соціальних чинників; семантичного аналізу – для 

вивчення семантичного розвитку іспанських запозичень та їхніх похідних; 

словотвірного аналізу – для розкриття механізмів творення дериватів від 

іспанських запозичень та їх семантики; методу функціонального аналізу – для 

визначення функцій запозичень у нелітературній англійській мові США, 

тематичної класифікації – для розподілу іспанської лексики за лексико-

семантичними групами. 

Наукова новизна дисертаційної праці визначається обраним об’єктом, 

вивчення якого за допомогою комплексної методики уможливило вперше:   

- здійснити комплексне дослідження впливу іспанської мови на сучасну 

англійську мову США з урахуванням його лінгвальних і культурологічних 

особливостей; 

- запропонувати класифікації іспанських запозичень за ступенем 

асиміляції, за тематичною співвіднесеністю і структурними характеристиками 

входження до лексико-семантичної системи англійської мови США;  

- виокремити основні етностереотипи щодо представників 

латиноамериканської культури в англійській мові США; 

- виявити й описати способи формування лексичних одиниць з іспанським 

компонентом у нелітературній англійській мові США; 

- розкрити й систематизувати ознаки культурно маркованої лексики 

американського сленгу з іспанськими етно-  і топонімічним компонентами; 

- встановити комунікативно-прагматичні функції лексичних одиниць з 

іспанським компонентом у нелітературній англійській мові США. 
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Теоретичне значення роботи зумовлено тим, що її результати та висновки 

є самостійним внеском у такі галузі англістики як лексикологія, фразеологія, 

неологія, словотвір. Доробком в етнолінгвістику варто вважати виявлення 

особливостей вербалізації етностереотипів, а інтерпретація реалізації культурно-

маркованих англомовних лексичних одиниць з іспанським компонентом сприяє 

подальшій розробці проблем лінгвокультурології. Результати наукової розвідки 

можуть бути також використані в дослідженнях із загального мовознавства, 

соціолінгвістики, контактної лінгвістики. Виконане дослідження поглиблює 

знання про комунікативну природу мови загалом і динамічність її підсистем 

зокрема.  

Практичне значення дисертації визначається тим, що її матеріали можуть 

бути використані в навчальній роботі (в нормативних теоретичних курсах із 

лінгвокраїнознавства, лексикології та стилістики англійської мови, із загального 

мовознавства, у спецкурсах з етнолінгвістики й лінгвокультурології, при розробці 

та впровадженні дисциплін за вибором); у навчально-методичній роботі 

(підготовка навчальних і методичних посібників та рекомендацій у межах 

проблематики дисертаційної роботи); в лексикографічній практиці (при 

укладанні одно- і двомовних словників сленгу). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

висвітлювалися у доповідях на 8 науково-практичних конференціях, зокрема на 

міжнародних конференціях, проведених в Україні: «Іноземна філологія у XXI 

столітті» (Запоріжжя, 2011, 2012), «Пріоритети германської і романської 

філології» (Луцьк – Світязь, 2018), «Філософія мови та новітні тенденції в 

перекладознавстві й лінгвістиці» (Київ, 2019), Tesol-Ukraine National Convention 

«Thinking globally-Teaching locally» (TESOL-Conference, Харків, 2019); «Романо-

германські мови в сучасному міжкультурному просторі» (Полтава – 

Старобільськ, 2019), «Переяславська мовознавча толока» (Переяслав-

Хмельницький, 2019); на зарубіжній міжнародній конференції  «Actual Problems 

of Science and Education» (Будапешт, 2019). 

Публікації. Результати дисертаційної роботи висвітлено в 15 одноосібних 

публікаціях, з них 8 наукових статей, опублікованих у фахових виданнях 

України; 2 статті – в іноземних виданнях (Польща, Угорщина); 5 тез доповідей на 

конференціях. Загальний обсяг публікацій – 6 друкованих аркушів.  

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

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

використаних джерел (361 позиція), ілюстративного матеріалу (106 найменувань) 

і 2 додатків. Загальний обсяг роботи становить 251 сторінку, основного тексту – 

197 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір та актуальність теми дисертаційної праці, 

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

окреслено матеріал та методи його дослідження, висвітлено наукову новизну, 

теоретичне і практичне значення здобутих результатів, подано відомості про 

апробацію, публікації та структуру дисертації. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження 

лінгвокультурологічних аспектів міжмовних контактів» визначено характер 

взаємодії мови й культури, висвітлено основні питання мовного контактування, 

з’ясовано специфіку мовної ситуації США, окреслено сутність понять «стандарт» 

і «субстандарт» в англійській мові, уточнено дефініції термінів «білінгвізм», 

«диглосія», «запозичення», «інтерференція», «спенгліш». 

Мова як адаптивна система перебуває в постійному русі. Це тісно пов’язано 

з факторами зовнішнього впливу: змінами в політичному, економічному і 

культурному житті суспільства, наслідками мовних контактів, що відбивається на 

динаміці різних підсистем мови, насамперед, лексичної. У роботі поняття 

«мовний контакт» трактується як взаємозв’язок двох мов, який впливає на їхній 

словниковий склад, фонетичну і граматичну структуру. Вивчення впливу 

іспанської мови на сучасну англійську мову США потребувало розробки 

методики дослідження фактичного матеріалу, яка включає шість етапів з 

використанням релевантних методів відповідно до окресленої мети й завдань 

роботи.  

На першому етапі було сформовано теоретико-методологічні засади 

дослідження, зокрема проведено аналітичний огляд наукової літератури щодо 

проблематики дослідження, розглянуто визначення ключових понять; виявлено  

особливості взаємодії мови й культури; здійснено критичний огляд наявних у 

спеціальній літературі класифікацій типів мовних контактів тощо.   

Другий етап передбачав формування корпусу запозиченої з іспанської мови 

лексики у сучасну АмА, для чого залучався метод суцільної вибірки з текстів 

джерельної бази. В результаті було укладено картотеку запозичень з іспанської 

мови (обсягом понад 1300 мовних одиниць), дібраних із друкованих та 

електронних словників, електронних періодичних видань і соціальних мереж за 

останні 20 років. Для аналізу та інтерпретації семантики виявлених запозичень 

застосовувався метод словникових дефініцій. На другому етапі було також 

проаналізовано основні лінгвокультурні характеристики іспанських запозичень за 

допомогою описово-аналітичного методу, спрямованого на інвентаризацію і 

систематизацію іспанських запозичень в англійській мові США. 



 

 

6 

На третьому етапі за допомогою етимологічного аналізу було 

встановлено первинне походження кожного запозичення з вибірки. 

Підтверджено, що більшість з них бере початок із латинської мови: amicus (лат. 

«приятель») – amigo (ісп. «приятель») – amigo (англ.),  sexta (лат. «шостий (час 

після сходу сонця)») – siesta (ісп. «полуденний відпочинок») – siesta (англ.). 

Виявлено запозичення з інших мов, що прийшли до англійської мови США через 

посередництво іспанської. 

За допомогою методу тематичної класифікації вибрано запозичення з 

іспанської мови в літературній АмА і ті, що поповнили американський сленг, та 

розподілено за тематичними групами. Виявлено, що в американському соціумі 

переважає негативний стереотип латиноамериканця, який втілюється в 

англійській мові США лінгвальними й паралінгвальними засобами.  

На четвертому етапі на основі семантичного аналізу досліджено 

семантичний розвиток іспанських запозичень та їхніх похідних, а в межах 

словотвірного аналізу виділено й описано основні способи, моделі й механізми їх 

утворення. Встановлено, що в процесі інтеграції в мовну систему літературної 

АмА запозичені з іспанської мови лексичні одиниці стають продуктивним 

джерелом поповнення лексичного складу мови США завдяки лексичній і 

семантичній деривації.  

У процесі дослідження сленгових одиниць виявлено, що актуальними в 

генеруванні похідних англійських іменників, прикметників від іспанських 

запозичень є суфіксація і словоскладання, що пояснюємо прагненням 

комунікантів до економії мовних засобів. 

Використання методу кількісного аналізу на п’ятому етапі засвідчило, що 

з-поміж іспанських запозичень, які функціонують у сучасній літературній АмА, 

найбільше представлені ті, що належать до тематичних груп «Гастрономія» 

(37%), «Флора та фауна» (33%), які переважно позначають реалії, відсутні в мові-

реципієнті. Якісно-кількісний аналіз дає підстави стверджувати, що серед 

запозиченої лексики з іспанським компонентом у літературній і нелітературній 

АмА понад 90% від загального корпусу складають іменники, кількісна перевага 

яких над іншими частинами мови пояснюється тим, що вони позначають реалії, 

відсутні в АмА.  

Шостий етап було присвячено дослідженню функціонування гібридної 

лексики з іспанським компонентом у нелітературній АмА. За допомогою 

функціонально-стилістичного аналізу окреслено функції запозичених іспанських 

елементів, зумовлені прагматичними характеристиками текстів, де вони вжиті. 

Серед них: номінативна (культурна, соціальна), експресивна, емотивна, 

евфемістична, конспіративна, функція мовної економії. На цьому етапі також 

послуговувалися й методом контекстуального аналізу, який сприяв виявленню 
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оказіональних значень лексичних одиниць з іспанським компонентом, 

проілюстрованих на прикладах цитат з англомовних соціальних мереж.  

У другому розділі «Лінгвокультурологічна характеристика запозичень з 

іспанської мови в літературній англійській мові США» досліджено історичні 

умови, за яких відбувалися контакти між іспанською й англійською мовами, 

запропоновано періодизацію впливу іспанської мови на англійську мову США, 

визначено типи запозичень за джерелами походження, виокремлено їхні основні 

тематичні групи, визначено структурні характеристики, розкрито особливості 

мовної реалізації етностереотипів латиноамериканців у сучасній англійській мові.  

У роботі визначено чотири періоди впливу іспанської на англійську мову 

США, внаслідок чого остання збагатилася запозиченнями: доколоніальний, 

колоніальний, постколоніальний і новітній. Показано, що саме новітній період 

характеризується інтенсифікацією прямих зв’язків (дипломатичних, політичних, 

соціокультурних, економічних) між США та країнами Латинської Америки, що 

супроводжується безпосередніми контактами іспанської мови (її 

латиноамериканського варіанта) та АмА. Значний попит на латиноамериканську 

музику, кіно, гастрономію в останні десятиліття, з одного боку, та рекордні 

рейтинги іспаномовних мереж телемовлення у США – з іншого сприяли 

припливу великої кількості слів іспанської мови до словникового складу як 

літературної, так  і нелітературної англійської мови США. 

Запозичені з іспанської мови лексичні одиниці диференційовано за 

структурним критерієм і поділено на первинні і гетерогенні (гібридні) утворення, 

що поєднують елементи англійської та іспанської мов. Прикладом останніх  може 

бути активне використання суфікса -ista у створенні неологізмів зі значенням 

«прихильник певної ідеї або партії» (Corbynista, Palinista, Blairista, Trumpista), 

експертів з питань «правильної» їжі (foodista), шанувальників «пишної» краси  

(fashionistas), прихильників стильного та дешевого одягу (recesionista,  

frugalistsa). Основними продуктивними моделями творення іменників на 

позначення «торгівельний заклад», «пункт самообслуговування» в англійській 

мові США є  N+-eria (з варіантами суфікса -eteria, -eria, -ateria) та  Adj.+-eria, 

наприклад: luncheteria, cleaneteria, candyteria, pastreria. 

Залежно від денотативної співвіднесеності запозичення з іспанської мови 

класифіковано на тематичні групи. Група «Гастрономія» є найчисленнішою 

(37%). Сюди відносимо: назви страв (tortilla, burrito, chimichanga, enchilada,  

carnitas, carne asada, guacamole, huevos rancheros, fajitas, tortilla chips, taco та ін.):  

A complimentary basket of warm, crunchy tortilla chips appeared at our table within 

seconds after we sat down. (NEWS, Apr. 19, 2019); назви напоїв (mojito, Tia Maria, 

pina colada, Amaretto colada, Kiwi colada, Soda colada, Virgin pina colada): The 

mojito is an excellent summer afternoon sipper, not only because of its thirst-quenching 
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ingredients but because of its relatively low alcohol content: it’s a big gulp of a drink 

with only an ounce-and-a-half of rum. (NEWS: Orange County Register, July 20, 

2015); назви овочів (serrano jalapeno, poblano habanero – види свіжого перцю 

чилі): The chorizo corn dogs and sweet-potato steak fries with jalapeno blue cheese 

dip will kill you, but in a good way. (NEWS: Denver Post, Jan. 9, 2009); назви 

кухонного приладдя: barbecue (металічна рама для приготування барбекю), paella 

(сковорода); прянощі: vanilla, oreganо, cilantro, caramel; соуси: salsa, marinade, 

guacamole,  mole. 

Своєрідність флори та фауни американського континенту також знаходить 

відображення в лексичній системі АмА, елементи якої поєднано в тематичній 

групі «Флора і фауна» (33%). Так, у підгрупі «Флора» виділяємо іспанські 

позначення їстівних рослин – назви злакових культур (maize), фруктів (avocado, 

banana, papaya), бульбових (potato, yam) і сучасних екзотичних рослин (cassava, 

yucca). Вони посідають вагоме місце в культурі, традиціях і виробництві США, 

оскільки більшість з них належать до головних інгредієнтів американських страв: 

These cassava plants will grow into a dense thicket of hard, bamboo-like shoots within 

a year, with roots so massive a single planted hectare can provide three tons of food. 

(Fox News, Nov. 1, 2012); Frozen yucca is available at Brazilian markets and many 

grocery stores. (The Boston Globe, Feb. 10, 2015). 

У тематичній підгрупі «Фауна» зафіксовано низку запозичень з іспанської 

мови на позначення птахів (condor – кондор, guano – гуано), риб (barracuda – 

баракуда, bonito – малий тунець, cero – макрель, tuna – тунець), молюсків 

(abalone – морські вушка), плазунів (alligator – алігатор, arrau – велика черепаха, 

що живе в Амазонці, machancha – отруйна перуанська змія, iguana – ящірка 

тропічної Америки), ссавців (nutria – нутрія, coyote – койот, puma – пума), 

парнокопитних (alpaca – альпака, пака, bronco – поні американських прерій, 

burro – віслюк, mustang – мустанг, llama – лама), комах (picudo – жук-довгоносик, 

cockroach – тарган, mosquito – комар, armadillo – жук-кругляк, vinegarroon – 

скорпіон). 

До тематичної групи «Економіка та промисловість» (16%), увійшли такі 

лексичні одиниці: encomienda, maquiladora, bonanza, hacienda, estancias, rancho, 

quinta, cabana. Наприклад: Never a model of civic calm, the hard-bitten city of 1.2 

million has long been roiled by desperate poverty, pollution, narcotics smuggling, and 

the social ills brought by the maquiladora industry, the foreign assembly plants that 

soak up and spit out young workers by the shantytownful. (ACAD, June 21, 2010). 

Привертає увагу іспанізм, що наразі активно використовується в економіці, 

– bonanza (з ісп. «вдача», «гарна погода»). Спочатку це слово застосовувалося у 

сфері фінансів стосовно відкриття багатої копальні. Зараз воно в англійській мові 

означає будь-яке успішне підприємство, що отримує високі прибутки завдяки 
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інвестованому капіталу: Something must be in the late April air that generates 

nostalgia because this weekend in the casinos provides a bonanza for those who 

fondly remember the 1960s through the 1980s. (The Sacramento Bee, Apr. 20, 2018). 

Істотна кількість запозичень утворює тематичну групу «Культура та 

мистецтво» (10%). Латинська Америка вирізняється багатою музичною і 

танцювальною культурою. Ще від початку ХХ ст. латиноамериканські танці 

почали проникати в країни Європи та Північної Америки й увійшли до програми 

бальних танців, а лексеми на їх позначення поповнили словник багатьох мов: 

salsa, bachata, paso doble, tango, rumba, bolero, quadrille.  

З латиноамериканською культурою асоціюється також іменник telenovela 

«мильна опера», який з’явився в англійській мові у 1960-х рр. і досі широко 

використовується: Telenovela stars, radio personalities and local dignitaries waved 

to cheering crowds from an impressive line of lighted floats that glided through the 

streets of this city  in the Rio Grande Valley. (Texas Observer, Apr. 2, 2018). 

Лексичні одиниці з іспанської мови на позначення метеорологічних явищ, 

характерних для США і країн Латинської Америки, додаємо до групи «Природні 

явища» (4%): El Niño, derecho, tornado, hurricane, breeze. Так, іменник derecho 

позначає вітрову бурю з сильними грозами і походить від іспанського 

прикметника «прямий», на відміну від tornado (букв. «викривлений»), яке 

увійшло до англійської мови США для позначення смерчу: «…problem at the end 

of June, when a swathe of powerful thunderstorms spawned so-called derecho 

windstorms that knocked down thousands of trees…». (SPOK, July 16, 2012).  

Зазначаємо важливість ономастичної групи іспанського походження, яка 

включає топоніми (назви штатів США – Texas, Utah, Nevada, Arizona, Montana, 

Colorado, назви міст – Sacramento, Oviedo), гідроніми (Rio Grande River, 

Sacramento River, San Joaquin River, San Francisco Bay),  етноніми (Latinos, Yunca, 

Mescalero) тощо. Зазначено, що назва штату Колорадо походить від однойменної 

назви річки (з ісп. «червоний, пофарбований»), топонім Florida – від ісп. 

«квітучий», Montana – від ісп. montaño («гірський»), а Nevada означає «снігопад».  

Розглянуто значення іспаномовних назв міст США: Buena Vista – buena vista (ісп. 

«хороший краєвид»), El Paso – el paso (ісп. «крок»), Fresno – fresno (ісп. «ясен»), 

Las Vegas – las vegas (ісп. «луки»), Monterey – monte de rey (ісп. «королівська 

гора»), El Dorado – Eldorado (ісп. «золотавий»), San Antonio – San Antonio (ісп. 

«Святий Антоній»), San Francisco – San Francisco (ісп. «Святий Франциск»), 

Santa Cruz – santa cruz (ісп. «святий хрест»). 

Висвітлення впливу іспанської на англійську мову США неможливе без 

дослідження ставлення американців до латиноамериканців, що безпосередньо 

виявляється в низці етнономінацій, які поділяємо на офіційні (Hispanics, Latino, 

Chicano, Tejano, Latinx) і неофіційні. До останньої підгрупи відносимо лексичні 
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одиниці з іспанської мови з мінімальною або відсутньою пейоративною 

конотацією (amigo, chico, mestizo) та етнономінації з дерогативною конотацією 

(spic, latrino, messkins, taco-bender, taco-monkeys, chili-shitter,), які стереотипно 

змальовують зовнішність, спосіб життя, звички, кулінарні вподобання тощо.  

Негативне ставлення до латиноамериканського населення переважно 

відбивається в гібридних етнономінаціях, зокрема флористичних (bean burrito, 

orange picker) і фаунічних (border bunny, border hopper, border rat) з 

метафоричним позначенням представників латиноамериканської спільноти.  

Окрему групу становлять фемофобізми – засіб реалізації стереотипного 

уявлення про латиноамериканських жінок як гіперсексуальних, легковажних і 

схильних до проміскуїтету. Образ сексуальної латиноамериканки, змальований в 

американській кіноіндустрії, сприяв появі таких сполучень: hot Latina, spicy 

Latina, hot tamale.  

У третьому розділі «Асиміляція та інтеграція запозичень в літературну 

англійську мову США» розроблено класифікацію іспанських запозичень за 

ступенем асиміляції у мовній системі англійської мови, проведено аналіз 

лексичної й семантичної дериваційної поведінки запозичень з іспанської мови, 

розкрито особливості формування фразеологізмів  з іспанським компонентом. 

У процесі входження в систему американського варіанта англійської мови 

запозичення з іспанської за їх ступенем поділяються на повністю асимільовані, 

частково асимільовані та неасимільовані. У категорії частково асимільованих 

виділено підгрупи запозичень, що є фонетико-графічно, семантично та 

граматично неасимільованими. Серед неасимільованих іспанізмів в АмА окреме 

місце належить екзотизмам і варваризмам.  

Частково асимільовані запозичені слова поділено на такі підгрупи: 

– запозичені слова, які не є асимільовані фонетично і графічно. До них 

належать лексеми іспанської мови, які асимільовані графічно, але залишаються 

оригінальними у своїй вимові: senorita (ісп. señorita), senor(a) (ісп. señor/a), pinata 

(ісп. piñata), quinceanera (ісп. quinceañera), jalapeno (ісп. jalapeño) або 

асимільовані фонетично, але оригінальні в написанні: burrito [bu΄ri:tou], cargo 

[΄kа:rgou], gringo [΄grɪŋgou], lasso [΄læsou]; 

– запозичення, які не є асимільовані семантично. До цієї підгрупи 

відносимо полісемантичні одиниці іспанської мови, які були запозичені АмА не з 

усіма наявними значеннями, а з тими, що заповнюють лакуну в її словниковому 

складі: canyon «каньйон, глибока ущелина» в американському варіанті 

англійської мови, в іспанській мові – «труба», «трубка», «ущелина»; 

–  запозичення, неасимільовані граматично повністю або частково. У межах 

цієї підгрупи виявлено іменники, які зберігають оригінальну форму множини або 

мають дві форми множини: chili – chilis, chilies, barracuda – barracuda, 
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barracudas,  bonito – bonitos, bonito, cero – cero, ceros, puma – puma, pumas, tuna – 

tuna, tunas.  

Серед неасимільованих іспанських запозичень виокремлено екзотизми – 

поняття, притаманні виключно населенню іспаномовних країн, зокрема назви 

реалій зі сфери культури, побуту, флори і фауни: pulque «пульке (мексиканський 

алкогольний напій із соку агави)», machete («знаряддя, яким прорубують дорогу в 

густих джунглях»), gaucho («гаучо, скотар, який проживає в преріях»). 

У роботі встановлено критерії інтеграції запозичень до лексико-

семантичної системи англійської мови, серед яких: частотність реалізації, 

наявність похідних словоформ, семантичної деривації, фразотворча активність у 

мові та мовленні. 

Високий ступінь інтеграції іспанізмів виявляємо в їхній дериваційній 

активності, під якою розуміємо процес утворення в АмА похідних слів на основі 

запозичених з іспанської мови шляхом конверсії, словоскладання, телескопії, з 

яких найбільш продуктивними є конверсія й афіксація. 

Встановлено три конверсійні моделі творення похідних слів в англійській 

мові на основі іспанських запозичень: вербалізація (N→V, Adj→V), 

субстантивація (V→N), ад’єктивація (N→Adj). Найбільш продуктивною 

виявилась N→V («предмет, об’єкт» → «дія, пов’язана з цим предметом»), 

наприклад:  a rodeo – to rodeo, a silo – to silo; a ranch  – to ranch. Перехід 

«іменник на позначення професії» → «дієслово зі значенням «виконувати дію 

відповідно до професії» ілюструє пара a filibuster («пірат, контрабандист») → to 

filibuster («займатися морським розбоєм; брати участь у військових авантюрах»). 

З’ясовано, що у творенні нових іменників від запозичених іспанських слів 

беруть участь різні словотворчі суфікси германського й іншомовного 

походження, наприклад: pinta + -id = pintid («пляма на шкірі від ураження 

грибковим захворюванням»);  macho + -hood = machohood  («мужність»); peyote 

+ -ist = peyotist («прихильник пейотизму»).  

Під семантичною деривацією розуміємо процес появи у слові похідних 

значень, який зумовлюється змінами в денотації й конотації, спричиненими 

генералізацією (розширенням значення), спеціалізацією (звуженням значення), 

переосмисленням (метафоричним і метонімічним), деградацією (зниженням 

значення). Встановлено, що значна кількість запозичень з іспанської мови 

набувають у мові-реципієнті нових відтінків значень, які в процесі 

функціонування стають домінантними. Так, іменник bolero не тільки зберіг своє 

первісне значення «танець», а й зазнав семантичного розширення в АмА – 

«жакет, накидка»: This bejewelled bolero looks great on Ross, who wore it over a 

draped black dress. (The Cut, 5 Mar. 2018); There were the rhythms of tango and 

bolero and cumbia. (Philadelphia Inquirer, Apr. 23, 2018). І навпаки: звуження 
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семантичного обсягу спостерігаємо в іменнику barrio, яким мексиканці 

називають «міський район, квартал міста». В американському варіанті 

англійської мови цей іменник застосовують тільки для позначення «житлового 

кварталу з іспаномовним населенням у США»: While the barrio was racially mixed, 

segregation ruled. (Arizona Daily Star, Apr. 16, 2017).  

Дуже часто іспанські запозичення набувають фразеологічно зв’язаного 

значення у складі гібридних сталих словосполучень англійської мови. Так, 

іспанізм macho у складі словосполучення «macho management» почав широко 

використовуватися ЗМІ ще в 1980-х рр. Управлінці «в стилі мачо» мають 

тенденцію до більш жорсткого підходу у вирішенні проблеми підвищення якості 

та ефективності робочого часу: Despite overwhelming evidence that macho 

management is totally ineffective, many senior managers in Britain's financial services 

sector are opinionated, arrogant bullies who blame their staff and take credit for the 

work of others. (Management. Issues, Sept. 2005). 

У четвертому розділі «Елементи іспанської мови в нелітературній 

англійській мові США» встановлено типи сленгізмів з іспанським компонентом 

за структурним, етимологічним, тематичним критеріями, висвітлено основні 

способи їх формування, виокремлено й описано особливості культурно-

маркованої лексики американського сленгу з етнонімічним і топонімічним 

компонентами іспанської мови.  

За нашими спостереженнями, більшість слів іспанської мови, маючи 

переважно нормативний статус, запозичуються зазвичай спочатку в 

американський сленг (далі – АмС), який можна вважати своєрідним фільтром для 

подальшої інтеграції їх у літературну мову.  

Значна кількість сленгізмів з іспанським компонентом в АмС є гібридними 

утвореннями, тому вважаємо за доцільне класифікувати їх за лінгвальними 

критеріями, а саме за структурним, етимологічним, тематичним. Проведений 

етимологічний і структурний аналіз сленгізмів з іспанським компонентом в АмС 

дає змогу поділити їх на безпосередні запозичення з іспанської мови (zorro 

«благородна людина», dingo «спокусник», hombre «хлопець», loco 

«божевільний», tornado «людина, яка мешкає у пересувній домівці») і гетерогенні 

(гібридні) утворення, які містять іспанські слова або словотворчі елементи, але 

набули англійського морфологічного оформлення (booby «незграбна нерозумна 

людина», pollobot «дурносміх», barbequeue «черга, яка стоїть за хот-догами або 

гамбургерами» тощо). За тематичним критерієм виокремлено такі групи 

сленгізмів: «Людина», «Дозвілля і відпочинок», «Їжа і харчування», «Емоції», 

«Інтимні стосунки», «Кіно і музика», «Наркотики», «Формули мовленнєвого 

етикету». 
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Встановлено і проілюстровано морфологічні способи творення сленгової 

лексики (афіксальний, телескопія, словоскладання, скорочення) та 

неморфологічні (конверсія). Так, у словотвірній моделі нелітературного 

американського варіанта англійської мови суфіксальний є найбільш поширеним 

серед морфологічних способів словотвору. Для утворення сленгових слів з 

іспанським компонентом частіше застосовують форманти англійської мови (-ay, -

arian, -istic тощо), які додаються до іспанської основи, наприклад: coyotay (adj.) 

«вовкуватий», hombretarian «гомосексуальний», macholistic «схожий на мачо». 

Виявлено активне вживання словотворчих елементів іспанської мови в 

американському сленгу. Так, іспанські суфікси -aroo, -eroo за своєю семантикою 

майже тотожні значенню суфікса діяча в англійській мові  -еr і часто додається до 

слів з тим же значенням, що за експресивно-оцінною конотацією надає відтінку 

фамільярності, зневажливості: flopperoo «провал, невдача», boozeroo «п’яниця, 

алкоголік», stinkeroo «погана якість» (про фільм), babyroo «дитина», switchero 

«різка зміна; сюрприз, несподіваний поворот подій». Елемент -esta (fiesta, siesta) 

став продуктивним словотворчим формантом для телескопізмів на позначення 

свята чи вечірки відповідного типу: nutriesta (nutrition+fiesta) «свято їжі», 

beeresta (beer+fiesta) «пивна вечірка», meatesta (meat+fiesta) «масове поїдання 

м’ясних страв». Суфікс -amundo додається до основ англійських прикметників 

для передачі суперлативного ефекту: perfectamundo, correctamundo, exactamundo.   

Загалом, серед морфологічних способів словотворення в АмС переважає 

телескопія: simpinquity «сумісність поглядів» (simpatico+propinquity), latinalicious 

«приваблива латиноамериканка з пишними формами» (latino+delicious), 

chorizolicious «спокусливий» (chorizo+delicious), spicaninny «дівчина 

мексиканського походження» (spic+picaninny) тощо.  

Зазначаємо активне функціонування моделей: Nісп + Nангл (ponchomania 

(poncho+mania), machophobia (macho+mania), machoegotism (macho+ egotism)); 

Adjісп + Nангл (lococop (loco+cop) «крутий поліцейський», lococyclist (loco+cyclist) 

«крутий мотоцикліст», locoweed (loco+weed) «марихуана» blancophobia 

(blanco+phobia) «ненависть до білошкірих людей», blancophobe (blanco+phobe) 

«той, хто ненавидить білошкірих людей»). 

У науковій праці встановлено, що семантичний спосіб є найменш 

продуктивним порівняно з іншими способами творення нових сленгізмів 

нелітературної розмовної мови США. Серед основних механізмів утворення 

сленгізмів з іспанським компонетом в американському слензі виокремлюються: 

метафоричне перенесення (barracuda «підступна людина», coyote «жалюгідна 

людина», canary «поліцейський інформатор»), антономазія (власні імена Jose, 

Pedro), евфемізація (bicho (тварина) для позначення чоловічого статевого органу, 

turista  «діарея»). 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Macholistic
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=lococyclist
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=lococyclist
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=locoweed
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=locoweed
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=blancophobe
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=blancophobe
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Серед культурно маркованих словосполучень з іспанським компонентом 

найбільше представлені ті, до складу яких входить етнонім з негативною 

конотацією Mexican: Mexican breakfast Mexican promotion/rank, Mexican standoff, 

Mexican knife, Mexican shower/bath, Mexican Laundry, а також утворені на основі 

телескопії похідні: mexercise «працювати важко, як мексиканець», mexicanism 

«наслідування всього мексиканського», mexicananity «мексиканське 

походження», mexaphobia «страх усього мексиканського», Mexifornia «сленгова 

назва Каліфорнії». Також негативно маркованими є виявлені в АмС образливі 

прізвиська чоловіків-латиноамериканців, в основі яких лежать іспанські 

запозичення: chili eater, chili bean, enchilada chewer, taco jockey, taco folder, 

cilantro, meskin, taquito, illegal burrito, frijoles beaner, taco bastard, barrio boy, 

Mexie, taco belle. Культурна інформація реалізована у виразах з історичними 

персоналіями (Montezuma’s revenge (Mexicali revenge), Aztec two-step), які 

вживаються в евфемістичному значенні «діарея» та є символічним позначенням 

помсти ацтеків європейцям за вбивство останнього правителя. 

Відзначимо також функціонування в АмС фразеологізмів, які утворені 

шляхом конверсії іспанських слів з додаванням англійських постпозитивів out, 

up, наприклад: to ranch out «розслаблятися», to taco it up  «загорнутися в ковдру». 

Калькою англійських виразів face-to-face, head-to-head, one-on-one, toe-to-toe 

вважаємо іспанський вислів mano a mano (букв. «один на один»), який  позначає 

будь-яке пряме протистояння, конкуренцію між двома людьми: So the two men 

decided to try the table out by arm wrestling each other, mano a mano 

(OrlandoSentinel.com, 7 May 2018). 

 

ВИСНОВКИ 

 

Запропоноване дослідження проблеми мовних контактів побудовано на 

холістичному підході, що враховує історичну, соціальну і лінгвістичну площини 

вивчення впливу іспанської на англійську мову Північної Америки.  

Історія АмА позначена тривалим і складним процесом освоєння 

іспанськими колонізаторами американського континенту, що супроводжувався 

контактуванням двох мов і поширенням іспанської на території сучасних США. 

Внаслідок мовних контактів в англійській мові Сполучених Штатів виникла 

значна кількість іспанських запозичень, які нині є найбільш численними. У 

роботі з’ясовано, що англо-іспанський мовний контакт у США характеризується 

внутрішньою регіональною варіативністю.  

Встановлено, що основним результатом інтенсивного контактування 

зазначених мов є запозичення різнорівневих елементів (морфем, лексем, 

словосполучень) з певною трансформацією або в оригінальному вигляді. Поява 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Mexican%20knife
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Mexican%20shower
https://translate.academic.ru/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F/en/uk/
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=mano%20a%20mano
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мовного феномену Spanglish як мови-посередника і засобу міжетнічного 

спілкування між носіями іспанської та англійської мов в обмежених сферах 

соціальних контактів у США також є результатом білінгвізму та процесу 

постійного контактування двох мов.  

Проведений етимологічний аналіз запозичень з іспанської мови свідчить 

про їх неоднорідність: переважну більшість становлять слова латинського 

походження; опосередкованим шляхом через іспанську мову в АмА й АмС 

прийшли запозичення з арабської мови, мови ацтеків, аравакської мови, мови 

Кечуа. 

У дослідженні іспанські запозичення в англійській мові США 

класифіковано за тематичним критерієм, який уможливив об’єднання номінацій 

реалій, відсутніх в англійській мові, у групи «Гастрономія», «Флора і фауна», 

«Економіка та промисловість», «Культура та мистецтво», «Природні явища», а 

також  топоніми, гідроніми та етноніми – в межах літературної англійської мови 

США;  в межах нелітературної англійської мови США виділено тематичні групи 

сленгізмів, які відображають ціннісну орієнтацію окремих соціальних груп: 

«Людина», «Дозвілля і відпочинок», «Їжа і харчування», «Емоції», «Інтимні 

стосунки», «Кіно і музика», «Наркотики», «Формули мовленнєвого етикету». За 

структурними характеристиками запозичення з іспанської мови поділено на 

первинні та гібридні; за ступенем їх фонетико-графічної, граматичної та 

семантичної асиміляції – на повністю асимільовані, частково асимільовані та 

неасимільовані.  

Розкрито суть процесу подальшої інтеграції іспанських запозичень до 

лексико-семантичної системи літературної англійської мови США, що полягає у 

семантичній еволюції, фразеологізації та в імплементації іспанських запозичень у 

словотворчі процеси англійської мови.  

Наслідком входження іспанізмів в АмА є також поповнення сленгового 

прошарку лексики, найбільша кількість одиниць якого є гібридними 

утвореннями. Аналіз лексичної деривації сленгізмів з іспанським компонентом 

розширює розуміння лінгвальних і культурних особливостей функціонування 

іспанських запозичень в американському слензі. Встановлено, що до 

продуктивних способів творення сленгової лексики та фразеології АмА з 

іспанським компонентом належить семантичний спосіб, актуалізований 

метафоричною і метонімічною транспозицією значення цих одиниць або їх 

компонентів. Поряд із поширеними та загальновідомими фразеологічними 

одиницями АмА з іспанським компонентом з’являються також синонімічні, що є 

переважно евфемістичними фразеологізмами. 
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Основними функціями сленгової лексики та фразеології АмА з іспанським 

компонентом визнано номінативну, експресивну, емотивну, конспіративну, 

евфемістичну,  функцію мовної економії.  

Стереотипне ставлення до латиноамериканців виявляється в пейоративних 

засобах їх номінації. Найбільш поширеними серед них є одиниці на позначення 

латиноамериканців як нелегальних іммігрантів, робітників із низьким рівнем 

кваліфікації, які працюють виключно фізично, легкодоступних 

латиноамериканок, злочинців. З’ясовано, що засобами актуалізації стереотипного 

та упередженого ставлення до представників латиноамериканського населення є 

не тільки лінгвальні номінації (гібридні, флористичні та фаунічні одиниці, 

фемофобізми), але й паралінгвальні одиниці. 

Перспективи подальших студій вбачаємо в дослідженні лінгво-

синергетичних характеристик гібридних утворень з іспанським компонентом в 

літературній та нелітературній англійській мові США, а також зворотний вплив 

англійської мови на іспанську в країнах Латинської Америки.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Шовкопляс Ю. О. Лінгвокультурологічні особливості впливу 

іспанської мови на сучасну англійську мову США. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2020.  

Дисертацію присвячено дослідженню лінгвальних і культурологічних 

особливостей впливу іспанської мови на сучасну англійську мову США.   

Висвітлено лінгвістичний статус іспанських запозичень у лексико-

семантичній системі англійської мови США. Розроблено класифікації іспанських 

запозичень за ступенем асиміляції, а також за характеристиками 

(етимологічними, тематичними, структурними) їхнього входження до лексико-

семантичної системи англійської мови США. Проаналізовано особливості 

творення та функціонування гібридних похідних одиниць з іспанським 

компонентом в англійській мові США. Досліджено та описано ознаки культурно 

маркованої лексики американського сленгу з етнонімічним і топонімічним 

іспаномовними компонентами. Детально проаналізовано комунікативно-

прагматичні функції іспанських запозичень і гібридних утворень в нелітературній 

англійській мові США. Укладено словник сленгізмів з іспанським компонентом в 

АмС. 

Ключові слова: гетерогенне (гібридне) утворення, запозичення, 

етимологічне походження, мовний контакт, сленг, тематична група, функція. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Шовкопляс Ю. А. Лингвокультурологические особенности влияния 

испанского языка на современный английский язык США. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 

университет. – Запорожье, 2020.  

Диссертация посвящена исследованию лингвальных и культурологических 

особенностей влияния испанского языка на современный английский язык США.  

В работе освещен лингвистический статус испанских заимствований в 

лексико-семантической системе английского языка США. Разработаны 
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классификации заимствованных единиц по степени ассимиляции, а также по 

характеристикам (этимологическим, тематическим, структурным) их вхождения в 

лексико-семантическую систему английского языка США. Проанализированы 

особенности образования и функционирования гибридных производных единиц с 

испанским компонентом в английском языке США. Исследованы и описаны 

признаки культурно маркированной лексики американского сленга с 

этнонимическим и топонимическим испаноязычными компонентами. Детально 

проанализированы коммуникативно-прагматические функции испанских 

заимствований, а также гибридных образований с испанским компонентом в 

нелитературном английском языке США. Составлен словарь сленгизмов с 

испанским компонентом в АмС. 

Ключевые слова: гетерогенное (гибридное) образование, заимствование, 

языковой контакт, сленг, тематическая группа, функция. 

 

SUMMARY 

Shovkoplias Yu. O. Linguocultural Features of Spanish Influence on 

Modern American English. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04. – Germanic 

Languages. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020.  

This dissertation is devoted to the study of linguocultural features of Spanish 

borrowings in AmE. Spanish borrowing is defined as a language unit (an affixoid 

morpheme, word or phrase) transferred from Spanish into English either with a certain 

transformation or in the original form. The effects of the contact between AmE and 

Spanish are reflected in borrowing and interference, as well as in the emergence of such 

a linguistic phenomenon as Spanglish. 

The thesis identifies four periods of Spanish influence on AmE, resulting in the 

enrichment of the latter with Spanish borrowings, namely: pre-colonial, colonial, post-

colonial, and contemporary. The latter is characterized by the intensification  of 

diplomatic, political, sociocultural, and economic ties between the U.S. and Latin 

American countries, which brought about close contacts between Spanish and AmE. 

The investigation has made it is possible to distinguish the following thematic 

groups of Spanish borrowings in AmE: Gastronomy (37%), Flora and Fauna (33%), 

Economics and Industry (16%), Culture and Art (10%), Natural Phenomena (4%). 

Structurally, Spanish borrowings fall into primary lexical borrowings; semantic, 

phraseological and hybrid units that combine English and Spanish elements. 

According to the degree of their assimilation, Spanish borrowings have been 

grouped into fully assimilated, partially assimilated, and non-assimilated. Partially 

assimilated units have been further subdivided into those that have undergone certain 

changes at a particular language level (phonetic, graphic, semantic, and grammatical). 
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Non-assimilated borrowings include exoticisms, barbarisms or words that do not 

сomply with the norms of English at any level. 

According to the way of formation, Spanish borrowings have been classified into 

units formed by lexical and semantic derivation. The lexical ways include conversion 

(further subdivided into verbalization (N→V, Adj→V), substantivation (V→N), 

adjectivization (N→Adj)) and affixation.  The non-morphological way of formation 

turned out to be more productive than suffixation. 

The thesis explores the formation of hispanisms that takes place through the 

processes of semantic derivation such as generalization, specialization, metaphorical 

and metonymic transposition of their meaning. The present research has shown that 

Spanish borrowings acquire a phraseological meaning as a part of the hybrid set 

phrases in AmE. The changes in their semantics during the set phrase formation in 

AmE testify a high level of their integration into the receptor language. One of the 

sources of the idiom formation by using Spanish borrowings is a terminological or 

professional vocabulary. 

The conducted investigation has demonstrated that the major consequence of the 

integration of hispanisms into AmE is the development and enrichment of American 

slang vocabulary. The most numerous are hybrid units containing Spanish and English 

(AmE) components. Regarding their component structure, such units can be divided 

into slang words formed by suffixation, stem composition, blending; contraction 

(abbreviations and acronyms); slang phrases formed by combining Spanish and English 

words; hybrid idioms with a Spanish ethnonym.  

Slang words with a Spanish component are also represented by units formed 

morphologically (by affixation, telescopy, stem composition, and contraction) and non-

morphologically (by conversion). The most common means  is suffixation by using 

such English suffixes as -ed, -ing, ay, -y, -less, -arian, -istic, -ism, -aroo, -eroo, and the 

suffixoid -head, as well as the suffixes of Spanish origin -ateria, -eteria, -eria. The 

paper views the semantic way as an important formation means for new slang words 

and idioms with a Spanish component through changing the meaning of Spanish 

borrowings.  

The study also enabled distinguishing the main functions of slang words and 

idioms with the Spanish component, namely: nominative (cultural and social), 

expressive, emotional, conspiratorial, and euphemistic functions, and that of linguistic 

economy. The multifunctional essence of borrowings manifests their pragmatic 

importance. 

The research has made it possible to outline further prospects into the 

investigation of  borrowings and hybrid units from a synergetic perspective.  

Key words: heterogeneous (hybrid) unit, borrowing, language contact, slang 

word, thematic group, function. 
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