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АНОТАЦІЯ 

Литвин А. А. Лінгвальні, лінгвокультурологічні та лінгвопрагматичні 

параметри англомовної інноваційної лексики та фразеології сфери спорту та 

туризму. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальностю 10.02.04 «Германські мови». – Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2017. 

У дисертації досліджено лінгвальні, лінгвокультурологічні та 

лінгвопрагматичні параметри англомовної інноваційної лексики та фразеології 

сфери спорту та туризму. Під час дослідження сфери спорту та туризму було 

розглянуто проблему співвідношення мови та культури. З’ясовано, що завдяки 

культурі, яка вербалізується в мові, виникає національно-культурний компонент 

комунікації. Він формується в процесі соціалізації особистості, є складником 

культурної компетенції та визначає національну специфіку комунікантів. У 

ракурсі дослідження національних і культурних особливостей, що проявляються у 

сфері спорту та туризму, використано постулати лінгвопрагматики про те, що 

значення розкривається у процесі використання його в мові тобто, інтерпретувати 

висловлення можна в межах мовленнєвого акту. 

  В результаті здійсненого дослідження визначено, що активними 

способами формування англомовних інновацій сфери спорту та туризму є 

афіксація, словоскладання, телескопія, абревіація. Аналіз неологізмів, що 

утворилися способом афіксації у сфері спорту та туризму свідчить про те, що 

провідну роль у формуванні нових слів відіграють суфікси -ing, -er, суфіксоїд -

cation та префіксоїд para-. Префіксація у формуванні інновацій значно 

поступається у продуктивності суфіксації. З’ясовано, що складні слова-

неологізми поділяються на наступні групи, відповідно до їх семантики: складні 

слова, значення яких не є повністю сумою значень їх компонентів (практично 

непереосмислені складні слова), складні слова, у яких один компонент змінив 

своє значення (частково переосмислені складні слова), складні слова, значення 
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яких не відповідає значенню їх компонентів (повністю переосмислені складні 

слова). Аналіз структурних ознак складних слів-неологізмів показав, що 

найпродуктивніша модель утворення складних слів-неологізмів – N + N (-ing) 

→ N.  

  У роботі виявлено, що практично всі телескопізми сфери представлені 

іменниками, які можуть слугувати базою для утворення від них інших частин 

мови, зокрема дієслів та прикметників. Продуктивною моделлю телескопійного 

словотвору є ab + cd > acd. Семантика утворених телескопізмів не завжди є 

сумою вмісту вихідних одиниць. Загальне значення може складатися певною 

мірою із значень компонентів телескопізмів, проте воно є доповненням або 

уточненням семантики вихідних одиниць. Значення усього телескопізму може 

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

семантика телескопізму може повністю відповідати значенню двох компонентів, 

один з яких є скороченням лексичної одиниці та абсорбує значення цієї одиниці.  

В результаті аналізу неологізмів, утворених шляхом абревіації, у сфері 

спорту та туризму виокремлено акроніми (ініціальні скорочення, в яких перший 

компонент – графема, а другий – повне слово) та скорочення, до складу яких 

входять цифри. У формуванні новотворів лексики й фразеології англійської 

мови сфери спорту та туризму важливу роль відіграє механізм аналогії, коли 

нова одиниця утворюється за зразком вже наявної одиниці шляхом заміни в ній 

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

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

антонімічні та тематично-споріднені. 

Невід’ємну частину інноваційного вокабуляру сфери спорту та туризму 

складає нова фразеологія. Механізмами формування сталих словосполучень 

виступають метафоричні та метонімічні перенесення. Метонімічне перенесення 

є менш продуктивним у порівнянні з метафоричним. Англійські одиниці сфери 

спорту та туризму збагачують фразеологічний фонд інших сфер і 
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загальнолітературну мову загалом. Крім того, сталі словосполучення інших сфер 

нерідко формуються на базі ключових елементів у вигляді спортивних термінів. 

Як засвідчують спостереження, сфера туризму, а саме сфера спортивного 

туризму збагатила англійську мову значною кількістю лексико-фразеологічних 

інновацій, що розкривають поняття “СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ” в англійській 

мові. У науковій роботі досліджено англомовну інноваційну лексику та 

фразеологію підсфер спортивного туризму, котрі пов’язані із засобами 

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

аналіз лексики та фразеології підсфери екстремального туризму. Інновації цих 

підсфер формують тематичні поля, до складу яких входять неологізми, що 

детально віддзеркалюють їхню специфіку. Інновації, що вживаються як 

вербалізатори понять пішохідного туризму, формують такі тематичні поля, як 

пішохідна діяльність і характеристика пішохідних туристів. Неологізми на 

позначення понять лижного туризму входять до складу кількох тематичних 

полів: лижна діяльність, види лижних змагань, найменування учасників лижної 

діяльності, види спорядження. Лексико-фразеологічні одиниці, що формують 

інноваційний фонд англійської мови підсфери велосипедного туризму, 

розподілено за такими тематичними полями: типи велосипедів, характеристики 

велосипедистів, види велосипедної діяльності, велосипедні перегони та 

змагання, особливості дорожньо-транспортної поведінки. 

У результаті здійсненого дослідження виявлено, що на відміну від 

британських лексичних одиниць, які позначають загальні поняття у сфері спорту 

та туризму, лексичні дивергенти американського варіанту мають інші значення 

та являють собою расистські, дискримінаційні за статевою ознакою вислови. 

Денотативні та конотативні відмінності між інноваційною лексикою 

британського та американського варіантів свідчать про наявність поряд з 

конвергентною і дивергентної тенденції семантичного розвитку двох 

національних варіантів.  
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Лінгвопрагматичні параметри досліджуваної сфери проаналізовано з точки 

зору лінгвістичної прагматики та інтерпретовано в межах мовленнєвого акту, що 

дозволило детально проаналізувати національні та культурні ознаки народів-

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

англійської мови стосовно спорту та туризму виявляються в таких цінностях, як 

оздоровлення, покращення фізичного стану, відпочинок, та об’єктивуются у 

таких групах, як “Учасник”, “Фізичний рух”, “Розвага”, “Спорядження”, 

“Природні умови”, “Місце проведення”.  

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в лінгвокогнітивному 

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

мові.  

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

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

тематична група, мова та мислення. 

 

SUMMARY 

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

New English Vocabulary in Sport and Tourism. – Qualifying scientific work as a 

manuscript. 

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

Germanic Languages. – Zaporizhzhia, 2017. 

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

pragmatic parameters of new English vocabulary in sport and tourism. While 

researching the innovations of sport and tourism, the correlation between language and 

culture has been considered. It has been agreed that language is a feature of culture 

because culture is materialized through linguistic and communicative ability of man, 

and thus, this phenomenon helps to reflect reality. In turn, culture is a component of 

language, because the whole culture is reflected through the prism of language. It is 

known that language is a way to penetrate into mentality of people and their culture. It 
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is also believed that language is able to tell people more than they know about 

themselves.  

 As a result of the analysis of new English words formation, it has been disclosed 

that the most active ways of forming new lexical units are affixation, composition, 

blending and abbreviation. In sport and tourism the large number of innovations in the 

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

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

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

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

composition. According to the semantic meaning, the following groups of compound 

words have been outlined: motivated compound words; partially non-motivated 

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

structural characteristics of the compound words has demonstrated that the most 

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

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

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

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

ab + cd > ad. 

 In sport and tourism abbreviation is another active way of word formation. 

Among the ways of forming acronyms, abbreviations where the first component is a 

grapheme, and the second component is a complete word, and abbreviations which 

include a number in their structure. The mechanism of analogy also plays an important 

role in the formation of new words and phraseologisms. 

 The analysis of new vocabulary has showed that the sphere of tourism, 

particularly the sphere of sports tourism, has enriched the English language with a 

significant number of lexical and phraseological innovations that reveal the 

phenomenon of “SPORTS TOURISM”. Among different types of sports tourism 

mention should be made of new English vocabulary in hiking, skiing and cycling 

tourism as well as new English lexical and phraseological units in extreme tourism. 
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English innovations of these types are divided into thematic groups. New English 

vocabulary in hiking tourism is represented with thematic group of hiking activity and 

thematic group of hikers’ characteristics. Innovations in skiing tourism are divided 

into thematic group of skiing activity; thematic group – types of skiing competitions; 

thematic group – skiers’ characteristics; thematic group – types of skiing equipment. 

Lexical and phraseological units in cycling tourism are divided into thematic group – 

types of bicycles; thematic group – cyclists’ characteristics; thematic group – cycling 

activity; thematic group – cycling competitions; thematic group – traffic behaviour. 

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

phraseological units has resulted in demonstration the phenomenon of lexico-semantic 

divergence between British and American English. This phenomenon is associated 

with the development of the English lexical units’ semantics. The most typical form of 

semantic changes in case of divergence is the idea of narrowing the meaning. Unlike 

British lexical units which describe general phenomena in sport and tourism, lexical 

divergent units in American English have additional semes that have racist and 

discriminatory meanings.  

 Lexical and phraseological innovations in sport and tourism have been studied 

from the point of view of linguistic pragmatics and have been interpreted within the 

framework of speech. The analysis of the speech acts has allowed to single out the 

national and cultural features of the native speakers. 

 The further perspective of the research is to analyze the concepts of “Sport” and 

“Tourism” and their verbalization in the English language on the principles of 

cognitive linguistics. 

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

formation, verbalization, national and cultural specifics, speech act, thematic group, 

language and thinking. 
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ВСТУП 

 Інформаційний та технологічний бум, швидкий темп життя 

суспільства беззаперечно впливають на формування нових мовних одиниць – 

неологізмів у різних сферах діяльності людини. Під новою лексичною одиницею 

(неологізмом або інновацією) вчені розуміють лексеми, які “набувають ширшого 

змісту, якщо взяти до уваги те, що є велика кількість одиниць, що існували в мові 

раніше, але перебували на “периферії”, були обмежені у своєму функціонуванні 

певними “підмовами” або підсистемами”. Неологізми виникають не в мові як 

системі соціально-закріплених знаків, здатних об’єктивно існувати, а в реалізації 

цієї системи – у мовленні конкретних носіїв.  

 Прагнення лінгвістів задовольнити потреби мови у рамках шаленого темпу 

життя стало результатом великої кількості лінгвістичних праць, що висвітлюють 

питання англійської неології, а саме наукових праць І. В. Арнольд [9], 

С. М. Єнікєєвої [46], Ю. О. Жлуктенко [21], В. І. Заботкіної [56], 

Ю. А. Зацного [62], Р. К. Махачашвілі [128], О. Д. Мешкова [131], 

Л. Ф. Омельченка [137], А. В. Янкова [183]. 

 Очевидно, що сфера спорту та туризму також зазнала неологічного буму. 

У сучасній англійській мові спортивна та туристична сфера – це не лише здоров’я 

і розвага, але й відпочинок, задоволення, нові ідеї та життєві випробовування. 

Здійснюючи розвідку спортивної та туристичної лексики дослідники здебільшого 

зосереджуються на мові спорту й туризму як на термінологічній підсистемі. Ми 

пропонуємо проаналізувати мову спорту та туризму, яка сформувалася на початку 

ХХІ століттях в результаті бурхливого розвитку спортивної та туристичної події.  

 Зацікавленість туристів до нових видів спортивно-розважальної діяльності 

та жага до екстремальних видів спорту стала поштовхом до утворення великої 

кількості неологізмів в англійській мові. Спортивна та туристична сфера стає 

джерелом поповнення лексики та фразеології англійської мови і потребує 

детального лінгвістичного аналізу. Для вичерпного аналізу нових мовних одиниць 
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спортивної та туристичної сфери варто сфокусувати дослідження на вивченні 

інновацій беручи до уваги їх національно-культурне підґрунтя. 

 Актуальність дослідження полягає, з одного боку, у зростаючій ролі 

сфери спорту та туризму у розвитку та збагаченні англійської мови, а з іншого 

боку, дана сфера, залишається фактично недослідженою щодо лінгвальних, 

лінгвокультурологічних та лінгвопрагматичних параметрів формування 

англомовних інновацій. 

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

виконано в межах комплексної наукової теми факультету іноземної філології 

Запорізького національного університету “Когнітивно-комунікативні та 

лінгвокультурологічні параметри дослідження мовних одиниць”, затвердженої 

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

 Мета дослідження полягає в аналізі лінгвальних, лінгвокультурологічних 

та лінгвопрагматичних параметрів англомовної інноваційної лексики й 

фразеології спортивної та туристичної сфери. 

 Завдання дослідження полягають у : 

1) визначенні теоретико-методологічних засад аналізу параметрів інноваційної 

лексики й фразеології англійської мови сфери спорту та туризму; 

2) виявленні способів та механізмів вербалізації нових понять сфери спорту та 

туризму в англійській мові; 

3) розкритті особливостей номінації явища “СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ” в 

англійській мові;  

4) виділенні лінгвокультурологічних та лінгвопрагматичних особливостей 

інноваційної лексики й фразеології англійської мови сфери спорту та туризму. 

 Об’єктом дослідження є способи та механізми формування англомовної 

інноваційної лексики й фразеології сфери спорту та туризму. 

 Предметом дослідження стали лінгвальні, лінгвокультурологічні та 

лінгвопрагматичні особливості інноваційної лексики й фразеології англійської 

мови сфери спорту та туризму. 
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 Матеріалом дисертаційної роботи є понад 1200 англомовних лексичних та 

фразеологічних інновацій, що утворилися у сфері спорту та туризму у період з 

2000 до 2016 рр. Робочу картотеку укладено шляхом суцільної вибірки з новітніх 

англомовних друкованих словників, електронних лексикографічних репозитаріїв 

(Word Spy, World Wide Words) й англомовної періодики за 2000 – 2016 рр.  

Теоретико-методологічною базою дисертації є наукові праці вітчизняних 

та зарубіжних учених, присвячені аналізу лінгвальних та культурологічних 

чинників (В. В. Красних [83], О. Ф. Лосев [120], Ю. М. Лотман [121], 

В. А. Маслова [127], О. О. Селіванова [153], Ю. С. Степанов [161], 

С. М. Толстая [168], Г. Палмер [228]), мовним та мисленнєвим особливостям 

віддзеркалення реалій (К. К. Жоль [55], Г. В. Колшанський [77], О. Р. Лурія [123], 

В. І. Павлов [140], В. З. Панфілов [141], Б. О. Серебренніков [154], 

А. А. Уфімцева [173], Н. Хомський [176]), образному моделюванню явищ, ознак і 

процесів (В. В. Жайворонок [51], І. О. Либа [103], Дж. Лакофф [95]), національно-

маркованих одиниць (А. О. Мельникова [129], В. В. Ощепкова [139], 

С. Пінклер [144], Ю. Є. Прохоров [147]), висвітленню лінгвопрагматичних 

параметрів як засобу виявлення національно-маркованих елементів 

(А. Ю. Маслова [126], Є. Ф. Тарасов [163], І. П. Сусов [162]). 

 У ході дослідження було використано лінгвістичні методи: метод аналізу 

словникових дефініцій, який розкриває семантику релевантних лексем; 

контекстуальний аналіз, котрий дає змогу проаналізувати особливості 

функціонування неологізмів у контекстах; словотвірний аналіз, застосування 

якого дозволило нам визначити способи і механізми формування інновацій; 

етимологічний аналіз, який уможливив з’ясування походження лексем, котрі 

формують сферу спорту та туризму; кількісний аналіз, який залучено для 

визначення кількісних характеристик нових лексичних і фразеологічних одиниць; 

метод кореляції мовних явищ з явищами культури, котрий уможливив розкриття 

зв’язку мовних явищ з культурою; лінгвопрагматичний метод аналізу 
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мовленнєвих актів, що дозволяє виявити національно-марковані елементи через 

призму комунікативної ситуації.  

 Наукова новизна роботи зумовлюється тим, що були виявлені лінгвальні 

та культуро-лінгвальні особливості інноваційної лексики й фразеології 

англійської мови сфери спорту та туризму, розкрито способи та механізми 

формування вербалізаторів даної сфери, охарактеризовано лінгвопрагматичні 

особливості вербалізації понять сфери спорту та туризму в англійській мові.  

 Теоретичне значення дисертаційного дослідження визначається тим, що 

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

лінгвокультурологія та лінгвопрагматика, у теорію словотвору та теорію 

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

англійської мови сфери спорту та туризму на лексико-семантичному рівні. 

Лінгвокультурологію доповнено інтерпретацією особливостей реалізації 

культурно-маркованих англомовних інновацій, а лінгвопрагматику – виявленням 

особливостей функціонування інновацій. Теорію словотвору було доповнено 

продуктивними моделями та словотворчими елементами. Теорію мовленнєвих 

актів було доповнено методикою їх аналізу крізь призму лінгвопрагматики. 

 Практична цінність дослідження полягає у тому, що матеріали дисертації 

можуть бути використані у навчальній роботі (у викладанні нормативних 

теоретичних курсів з лексикології та стилістики англійської мови; у розробці та 

впровадженні спецкурсів із спортивної лексики, лінгвокультурології, 

лінгвопрагматики); у навчально-методичній роботі (при розробці навчальних та 

методичних посібників із проблем дослідження); у лексикографічній практиці 

(при укладанні словників, довідників та глосаріїв англійської мови сфери спорту 

та туризму). 

 Основні положення та висновки дисертації пройшли апробацію у вигляді 

доповідей, представлених на міжнародних та всеукраїнських наукових та 

науково-практичних конференціях: “Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах 

міжкультурної комунікації” (Острог, 2017), “Філологічні науки в системі 
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сучасного гуманітарного знання ХХІ століття” (Одеса, 2015), “Пріоритети 

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

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

стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу” (Житомир, 

2013), “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (Острог, 2010, 

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

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

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

структури германських мов у соціокультурному просторі комунікації” (Київ, 

2011), “Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах 

глобалізаційних процесів” (Тернопіль, 2011). Матеріали дослідження було також 

висвітлено на засіданнях кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови 

Запорізького національного університету (2014 - 2017). 

 Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 17 

одноосібних публікаціях, з них – 10 наукових статей опубліковані у фахових 

виданнях України, та двох статтях опублікованих за кордоном (Польща, Австрія). 

Загальний обсяг публікацій становить 5,55 друкованих аркушів.  

 Структура роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох 

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

використаної літератури (260 найменувань праць вітчизняних та зарубіжних 

авторів, 98 позиції – джерел ілюстративного матеріалу) та додатків. Загальний 

обсяг роботи разом з бібліографією становить 237 сторінок, з яких 163 – основний 

текст дисертації. 

 У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, з’ясовану мету і 

завдання дослідження, визначено об’єкт, предмет, теоретико-методологічну базу і 

методи дослідження, надано відомості про наукову новизну, теоретичне і 

практичне значення дисертації, подано апробацію отриманих результатів.  

 У першому розділі – “Теоретико-методологічні засади дослідження 

інноваційної лексики й фразеології англійської мови сфери спорту та туризму” – 
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окреслюється методологія та методи словотвірного, лінгвокультурологічного та 

лінгвопрагматичного аналізу, стверджуються очевидні аспекти лінгвальних, 

лінгвокультурологічних та лінгвопрагматичних чинників у формуванні нової 

лексики й фразеології сфери спорту та туризму, наводяться мовні та мисленнєві 

особливості віддзеркалення реалій, пов’язаних із спортом і туризмом, а також 

відстоюється думка про безперечне існування образного моделювання явищ, 

ознак і процесів у сфері спорту та туризму. 

 У другому розділі – “Словотвір як активний спосіб формування 

англомовної інноваційної лексики й фразеології сфери спорту та туризму” – 

розглянуто основні способи формування англомовних інновацій сфери спорту та 

туризму, а саме афіксація, словоскладання, телескопія та абревіація. Виявлено 

механізм аналогії у формуванні інноваційної лексики й фразеології та розкрито 

роль фразеології у формуванні неологізмів англійської мови сфери спорту та 

туризму. 

 Третій розділ – “Актуалізація поняття “СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ” в 

англійській мові: лінгвокультурологічні та лінгвопрагматичні параметри” 

спрямований на опис новітніх явищ підсфер пішохідного, лижного, 

велосипедного та екстремального туризму. А також, у цьому розділі здійснено 

лінгвокультурологічну характеристику сфери спорту та туризму як сфери 

концентрації національно-маркованих одиниць, і розкрито лінгвопрагматичні 

особливості даної сфери, що дозволяє виділити культурні особливості народу 

через призму мовленнєвих актів.  

 У загальних висновках підводяться підсумки проведеного дослідження 

та узагальнюються основні результати праці.  
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ЛЕКСИКИ Й ФРАЗЕОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

СФЕРИ СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ 

1.1 Лінгвальні, лінгвокультурологічні та лінгвопрагматичні чинники у 

формуванні нової лексики й фразеології сфери спорту та туризму 

 Для повного аналізу англомовних інновацій сфери спорту та туризму ми 

розглянули особливості культури народів-носіїв англійської мови. Сучасна галузь 

науки, сферою дослідження якої є зафіксовані у мові й мовленні одиниці духовної 

та матеріальної культури народу, називається лінгвокультурологією. Мовознавці 

окреслюють параметри лінгвокультурологічного дослідження, що полягають в 

орієнтації на сучасний стан та функціонування мови й культури, в описі 

повсякденної картини світу, що існує в мовленні носіїв та у спрямованості 

досліджень не лише на етнічну культуру і її відбитки в мові й мовленні, але й на 

надбання світової культури, та інших субкультур. Дослідники зазначають, що 

матеріалом лінгвокультурології є живі комунікативні процеси, літературний, 

філософський, релігійний, фольклорний дискурси як джерела культурної 

інформації [153, с. 261]. 

 У сучасній лінгвокультурології науковці виділяють наступні напрями 

дослідження: фразеологічно-орієнтований напрям, що вивчає фразеологічні 

одиниці різних мов; логіко-лінгвістичний напрям, котрий зосереджується довкола 

вивчення концептів, які існують у відповідній культурі; лексикографічний напрям, 

який спрямовується на укладання різних словників і довідників, що містять 

культурну інформацію та лінгводидактичний напрям, котрий актуалізується у 

методиці викладання іноземних мов під час вивчення культурних розбіжностей 

носіїв різних культур. 

 Лінгвокультурологічні дослідження здійснюються через призму 

діахронічного аспекту, який зосереджується на описі еволюції етносу через 

призму лінгвокультурології; зіставного аспекту, котрий полягає у пошуках 

відбитків одного етносу в свідомості та мові іншого; ситуаційного – що 
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спрямований на вивчення лінгвокультурної ситуації у певній країні чи регіоні; 

когнітивного – який описує культурні концепти і мовні засоби їх репрезентації; 

семантичного – що спрямований на трактування компонентів культури у 

значеннях мовних одиниць та дискурсивного аспекту, який полягає у вивченні 

культури через комунікацію, тексти та дискурси [153, с. 262]. 

 Ключовими поняттями лінгвокультурології є етнос, етнічна культура. 

Етнос – це історично сформована, об’єднана спільним етнонімом сукупність 

носіїв однієї мови, що усвідомлюють себе як угруповання на підставі близькості 

психологічного складу, спільності культурних традицій і норм [153, с. 261]. 

Психологічний склад етносу має статичні та динамічні риси. До статичних рис 

відносять етнічний характер, темперамент, етнічну свідомість та менталітет 

народу.  

 Під поняттям етнічний характер дослідники розуміють фізичні і духовні 

ознаки психічного складу, які притаманні представникам певного етносу, і 

вирізняють його з-поміж інших етносів. Етнічний характер виявляється у 

стереотипах сприйняття, відчуттях та поведінці. Під етнічним темпераментом 

розуміється типова, для більшої частини представників етносу, реакція на певну 

ситуацію чи зовнішні чинники. Етнічна свідомість виявляється у мові етносу, де 

у вигляді знаків зберігається і передається досвід етносу та культурно-ціннісна 

інформація [153, с. 273]. 

 Поняттю етнічний менталітет (ментальність) відповідає сукупність 

процесів, пов’язаних з мисленням, які використовуються для побудови картини 

світу. Складниками ментальності є, також, константи культури, що 

ототожнюються з концептами, як осмисленими структурами свідомості. Вчені 

зазначають, що зміст констант культури розкривається у дослідженнях їхньої 

вербальної репрезентації в етнотекстах та у вивченні етимології ключових лексем 

[153, с. 275].  

 Розвідка сфери спорту та туризму неможлива без розгляду проблеми 

співвідношення мови та культури. Термін культура з’явився в науковій літературі 
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починаючи з XVIII століття і набув таких типів дефініцій: описові, які визначають 

культуру як суму усіх видів діяльності; історичні, що пов’язують культуру з 

традиціями та суспільною спадщиною; нормативні, які зосереджені переважно на 

нормах та правилах поведінки; психологічні, що пояснюють культуру як форму 

поведінки у суспільстві; структурні, котрі спрямовані на пояснення культури як 

системи; та генетичні, які пояснюють культуру як результат пристосування до 

середовища існування. Культура описує не лише діяльність суспільства, але й 

його взаємодію з навколишнім середовищем. Поняття культура містить у собі 

знання про етнічну культуру, чинниками формування якої є мовний і когнітивно-

психологічний аспект.  

 Відомо, що мова – це засіб, який дозволяє проникнути у ментальність 

людини та її культуру. Вважається, що мова здатна розказати про людину більше 

ніж вона сама про себе знає. До вирішення питання мови та культури зверталося 

багато дослідників: В. Гумбольдт, О. А. Потебня, В. А. Маслова. Науковці 

дотримуються думки, про те, що структуру мови можна порівнювати із 

структурою дійсності. Мова – це особливість культури, оскільки завдяки культурі 

матеріалізується мовна та комунікативна здатність людини, і таким чином, 

відображається дійсність.  

 У свою чергу, культура – це компонент мови, оскільки вся культура 

відображається через призму мови. Однак, В. А. Маслова стверджує, що хоча 

мова та культура – це семіотичні системи та мають спільні особливості, вони 

мають і відмінні ознаки. До спільних ознак мови та культури дослідниця 

відносить наступні аспекти: а) мова та культура – це форми свідомості, які 

відображають знання людини про світ; б) мова та культура – взаємозв’язані; 

в) суб’єктом вивчення мови та культури – є людина або суспільство; г) мові та 

культурі притаманна нормативність; д) спільною ознакою мови та культури є їх 

історичний розвиток; е) як мові так і культурі притаманна антиномія “динаміка - 

статика”. Мова та культура пов’язані між собою в комунікативних процесах, в 
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онтогенезі (мовному розвитку людини), та у філогенезі (засобі спілкування 

людей) [127, с. 54]. 

Відмінність мови та культури полягає у таких явищах: а) мова 

спрямовується на масове використання, у той час, як у культурі цінується 

елітарність; б) хоча культура – знакова система, їй не властиво 

самоорганізовуватися; в) мова та культура – це різні семіотичні системи. Мова не 

є частиною культури, вона вербально закріплює смисли, оцінки та когнітивні 

моделі концептуалізації світу [168]. Ми приєднуємося до точки зору 

В. А. Маслової, про те, що культура – не ізоморфна (повністю відповідає), а 

гомоморфна (структурно схожа) у відношенні до мови [127, с. 54]. У 

дослідженнях зв’язку мови та культури науковці користуються терміном 

гомоморфізм, що вказує те, що все, що є у мові тим чи іншим чином існує у 

культурі, однак не все, що є у культурі існує у мові. 

Відношення між мовою та культурою є багатоаспектним явищем. Існують 

різні підходи до пояснення цього відношення. Суть першого підходу полягає у 

трактуванні мови як засобу відображення культури. Таким чином, зміни 

національно-культурних стереотипів спричиняють зміни у мові. Другий підхід 

щодо відношення мови та культури, прихильниками якого є школа Е. Сепіра та Б. 

Уорфа, полягає у гіпотезі про лінгвістичну відносність. В основі цієї гіпотези 

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

рідної мови [127, с. 55]. Хоча дана теорія була підтримана багатьма науковцями, 

існує і критика даної гіпотези.  

Третій підхід полягає у теорії того, що мова – це факт культури, що 

передається з покоління в покоління. Мова – це засіб завдяки якому ми 

опановуємо культуру і лише завдяки мові можливо пояснити процеси, які 

відбуваються у культурі. Таким чином, концептуальне осмислення культури 

можливе лише завдяки мові [127, с. 57]. У нашій роботі ми підтримуємо думку 

про те, що мова – це засіб відображення та опанування культури і навколишнього 

світу людиною, а не самодостатня одиниця, яка може творити світ.  
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Завдяки культурі, яка вербалізується у мові, формується національно-

культурний компонент комунікації. Комунікація, яка здійснюється через мовний 

знак репрезентує результати зберігання та передавання культурної інформації. 

Тому, людина, будучи суб’єктом соціологічного життя, є відображенням 

культурної традиції народу та етносу.  

Дослідники зазначають, що національно-культурний компонент формується 

в процесі соціалізації особистості. Він є складовою культурної компетенції та 

визначає національну специфіку комунікантів. Даний компонент здатен також 

визначити національну специфіку ментально-лінгвального складу представників 

певної спільноти, що допомагає окреслити особливості національного характеру, 

свідомості та досвіду комунікантів [83, с. 42].  

 Одним із ключових аспектів феномену мови і культури є культурно-мовна 

компетенція, яка характеризує здатність носіїв певної культури впізнавати у мові 

та мовленні культурно значимі елементи та ціннісні орієнтири, а також 

організовувати свою комунікативну поведінку [127, с. 29]. До складу культурно-

мовної компетенції належить лінгвокультурологічне поле. Мінімальною 

одиницею цього поля являється лінгвокультурема, що є терміном 

лінгвокультурології, який служить на позначення одиниць вербалізації 

культурного змісту [127, с. 298]. Мовознавці виявляють лінгвокультурологічні 

одиниці через слова і вирази, що мають культурне значення, обряди і вірування, 

ритуали та звичаї, паремії, фразеологізми, стереотипи та символи, метафори та 

образи, а також через стилістику, мовленнєву поведінку та мовленнєвий етикет. 

Дослідники детально описують способи представлення культурних знань та 

уявлень носіїв певної культури. Отож, культурна інформація репрезентується у 

культурних семах, які є елементами значення номінативних одиниць, у 

культурному фоні, що відображає культурний зміст номінативних одиниць; у 

культурних концептах, які представляють стійкі уявлення, що сформувалися у 

культурі на підставі ціннісних орієнтацій та соціально-історичного досвіду носіїв 



24 

 

культури та у культурній конотації як емоційно-експресивних відтінках значень 

мовних одиниць. 

Детальна розвідка зв’язку мови і культури призвела до аналізу мовної 

особистості, що є засобом виявлення культури через мову. Дослідники 

розробили три структурні рівні, які вичерпно пояснюють поняття мовної 

особистості. Перший рівень – вербально-семантичний, який визначає рівень 

володіння мовою, другий рівень – когнітивний, котрий відображає мовну модель 

світу особистості та її культуру та третій рівень – прагматичний, що включає 

виявлення та характеристику мотивів та цілей, які сприяють розвитку мовної 

особистості. 

Мовознавці слушно наголошують, що до складу мовної особистості входять 

три компоненти: ціннісний, культурологічний та особистісний. Ціннісний або 

світоглядний компонент полягає у трактуванні світу мовою та формуванні певної 

моделі світу, яка лежить в основі формування національного характеру. 

Культурологічний компонент пов’язаний з ефективністю засвоєння культури як 

ефективного засобу вивчення іноземної мови з метою уникнення непорозумінь, 

що можуть виникнути через незнання культури співрозмовника. Особистісний 

компонент спрямований на відображення внутрішнього наповнення людини [127, 

с. 109] . 

Науковці погоджуються з думкою про те, що мовну особистість можна 

вивчати завдяки аналізу словникового запасу людини. Це дозволяє з’ясувати 

приналежність людини до певного соціуму, її освіту, характер, стать тощо [127, с. 

110]. Варто також зазначити, що мовна особистість – це соціальне явище, яке 

наповнене індивідуальним аспектом, котрий формується через внутрішнє 

відношення до мови та через встановлення особистісних мовних смислів. Однак, 

індивідуальний аспект в мовній особистості не здатен впливати на формування 

мовних традицій та знання про світ, оскільки ядро цього знання формують 

соціальні відомості про світ. У рамках розгляду національної когнітивної бази ми 

торкаємося поняття “прецедентний феномен” [83, с. 44].  
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Прецедентний феномен – це загальновідоме національно-лінгво-когнітивне 

явище притаманне певному народу. Проблемі прецедентності дослідники 

приділяли значну увагу. Розвідкою цього феномену, також, займалися 

Ю. А. Сорокін, В. Г. Костомаров, Ю. Є. Прохоров, І. В. Захаренко. Прецедентні 

феномени бувають вербальні та невербальні. До вербальних прецедентів науковці 

відносять словесні одиниці та тексти, які є результатом мовно-мисленнєвої 

діяльності. До невербальних прецедентних феноменів належать результати 

музичної, архітектурної, мистецької та скульптурної праці.  

Прецедентні феномени можна пояснити через призму прецедентної 

ситуації, прецедентного виразу та прецедентного тексту. За визначенням 

В. В. Красних, прецедентна ситуація – це ідеальна, або еталонна ситуація, якій 

притаманний певний набір конотацій, які закладені у когнітивній базі народу. 

Прецедентний вислів – це продукт мовно-мисленнєвої діяльності. Це – завершена 

одиниця, кількість значень компонентів якої не відповідає вичерпності його 

значення. Прикладами прецедентних висловлювань є цитати з текстів, а також 

прислів’я [83, с. 47 – 48].  

Прецедентний текст – це результат завершеної та самодостатньої мовно-

мисленнєвої діяльності, сума значень компонентів якого не відповідає його 

повному значенню. Прецедентний текст знайомий практично кожному члену 

національно-лінгво-культурної спільноти. Використання прецедентних текстів у 

мовленні пов’язано із вживанням прецедентних висловлювань або імен, які 

асоціюються із прецедентними текстами. До прецедентних текстів належать 

тексти художньої літератури, тексти пісень, політичні публіцистичні тексти, 

анекдоти тощо.  

Науковцями виділено певні групи прецедентних феноменів, а саме: соціо-

прецедентні, національно-прецедентні та універсально прецедентні. Соціо-

прецедентні феномени відомі практично усім представникам соціуму. Даний вид 

поширюється знаннями, які можуть не належати до національно-культурної 

спадщини. На відміну від соціо-прецедентних феноменів, національно-
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прецедентні феномени формують національну когнітивну базу народу. 

Універсально-прецедентні феномени входять у загальну універсальну когнітивну 

базу та носять дещо гіпотетичний характер [83, с. 51]. Проте межі вище 

зазначених феноменів можуть коливатися та об’єднуватися. 

 Дослідження у рамках лінгвокультурології спонукає до аналізу символу як 

виявлення культури. З початку розвитку цивілізації люди жили у світі, який вони 

розділяли на символи (ритуальні дійства). Знання про смисли символів визначали 

рівень культурної обізнаності людини та її соціальну значимість. А. Ф. Лосєв 

зазначив, що символи – це узагальнення смислового значення, яке міститься у 

стислій формі, тобто символ – це фактор соціокультурного кодування інформації, 

і, одночасно, механізм передачі цієї інформації [120]. Цю думку підтверджує і 

Ю. М. Лотман, вважаючи, що культура – це певна кількість успадкованих текстів, 

а з іншої сторони – успадкованих символів [121]. Ю. С. Степанов, щоправда, 

вважає, що символ – це поняття, яке належить не науці, а поетиці [160].  

 В. А. Маслова вважає, що слово-символ “це свого роду банк данних, який 

можна представити у вигляді спіралі, круги якої переходять один в одного”. У 

цьому випадку спіраль – це семантика, яка охоплює усі види значень, в тому числі 

і латентні чи приховані значення, які не містяться у слові, проте, є його частиною. 

Принагідно додамо, що дослідники виокремлюють декілька ознак символу: 

образність, мотивованість, багатозначність, архетипність, універсальність, 

смисловий зміст, національно-культурна специфіка. 

 В основі символу лежить образ; будь-який символ – це образ, проте не всі 

образи є символами. Мовознавці виділяють декілька критеріїв символічності 

образу: а) наявність абстрактного символічного значення проявляється у 

контексті; б) образ важко повністю передати вербальними засобами; в) образ 

містить асоціацію з міфом, легендою чи фольклором. В. А. Маслова розглядає 

образ у призмі “образ – символ – знак”. У відношенні “символ – знак” – знак 

виступає як пряма та конкретна вказівка, у той час як символ – це об’єднання 

різних планів реальності в єдине ціле у процесі семантичної діяльності. 
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Мотивованість, як ознака символу встановлюється між конкретними і 

абстрактними елементами символічного змісту [127, с. 90].  

 Погоджуючись із думкою Ю. М. Лотмана, ми вважаємо, що символ складає 

ядро культури. У той же час, О. О. Потебня слушно називає причину виникнення 

символів у культурі як результат того, що люди забувають початкове значення 

слів. У зв’язку з тим, що символи передають загальнолюдський зміст буття, їх 

поділяють на референційні та конденсаційні. Референційні символи – це 

загальноприйняті, раціональні та емоційно нейтральні символи. Конденсаційні 

символи поширюються на сферу несвідомого, іноді мають віддалене від 

початкового значення. Такі символи мають емоційне забарвлення, а їх значення 

виходить за рамки позначуваного. 

 Ознакою символу є його архетипність, яка передається людині на 

підсвідомому рівні. Саме ця ознака допомагає людям говорити на мові символів 

та розуміти один одного. Архетипи – це первісні вроджені психічні структури, які 

є виявом родової пам’яті, історичного минулого етносу, людства, їхнього 

колективного позасвідомого та які забезпечують цілісність та єдність людського 

сприйняття і виявляється у знакових продуктах культури [153, с. 297].  

У ракурсі дослідження національних і культурних особливостей доцільне 

використання постулатів лінгвопрагматики, про те, що значення розкривається 

лише у процесі використання його у мові. Таким чином, інтерпретувати 

висловлення можна лише в рамках мовленнєвого акту. Стимулом до будь-якого 

мовленнєвого акту є комунікативна ситуація. Комунікативна ситуація – це 

обставини, які спонукають людину до мовленнєвої діяльності, або створюють 

мотив висловлювання який призводить до подальшої мовленнєвої діяльності. 

Основною складовою комунікативної ситуації є розуміння суті повідомлення, яке 

адресант хоче донести до адресата. Якість розуміння повідомлення залежить від 

різних обставин у яких відбувається розмова. Сукупність таких обставин науковці 

називають комунікативно-прагматичний контекст.  
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Як правило, загальний контекст мовленнєвого акту складається із явно 

вираженого та прихованого. Явно виражений контекст (експліцитний) – це 

контекст, який включає обставини, які легко простежити. Експліцитний контекст 

може бути вербальним та невербальним. Прихований контекст (імпліцитний) 

включає те, що важко простежити, а саме: настанови комунікантів, їх особисті 

характеристики (соціальний статус, вік, освіта), мотиви, цілі тощо [126, с. 34 – 

35].  

 Дослідники виділяють сім основних ознак мовленнєвих актів: 1) 

іллокативна ціль, тобто втілення у висловлюванні певної комунікативної інтенції, 

що надає висловлюванню конкретної спрямованості; 2) спосіб досягнення 

іллокативної цілі; 3) інтенсивність іллокативної цілі; 3) умови 

пропозиціонального змісту, тобто вивчення синтаксичної побудови для передачі 

повідомлення; 4) попередні умови мовленнєвого акту; 5) щирість; 6) високий 

рівень щирості. Варто зазначити, що комунікативні акти – неоднорідні і мають 

складну природу. Дослідники класифікують мовленнєвий акт згідно іллокутивної 

функції і поділяють його на комунікативний та конвенціональний [126, с. 59 – 60].  

 Конвенціональний мовленнєвий акт включає різноманітні ритуальні дійства 

типу хрещення, винесення вироку, подання у відставку, шлюбу тощо. Учасником 

конвенціонального мовленнєвого акту є окрема людина, яка займає певну 

соціальну позицію, та відповідно висловлюється у момент здійснення 

ритуального дійства. 

 Окрім іллокутивної функції у мовленнєвому акті науковці виділяють і інші 

характеристики, згідно яких класифікують мовленнєвий акт [126]. Так, 

мовленнєвий акт можна характеризувати згідно з ступенем експліцитності чи 

імпліцитності. Відповідно до цієї характеристики мовленнєвий акт може бути 

прямий та непрямий.  

 Наступною характеристикою мовленнєвого акту є характер повідомлення, 

що доноситься до адресата. Так, мовленнєвий акт може бути інформативний та 

неінформативний. По відношенню до соціального статусу комунікантів 
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мовленнєві акти поділяються на статусно-марковані (прохання, заборони, 

благання, тощо) та статусно-нейтральні (інструкції, описи тощо). Відповідно до 

соціальної взаємодії між партнерами науковці виділяють чотири класи 

мовленнєвих актів: 1) конкуруючі мовленнєві акти (вимоги, накази); 2) урочисті 

мовленнєві акти (привітання, благородність); 3) конфліктні мовленнєві акти 

(звинувачення, погрози); 4) нейтральні мовленнєві акти (повідомлення) [126, с. 

61]. 

 Характеризуючи мовленнєві акти варто згадати про їх відношення до 

дискурсивного акту. Дискурсивний акт – це мінімальна комунікативна вербальна 

або невербальна одиниця, яка має специфічне значення відповідно до того в якій 

ситуації вона вживається. Мовленнєвий акт є складовою частиною дискурсивного 

акту, що актуалізується в комунікації. 

  

1.2 Мовні та мисленнєві особливості  

віддзеркалення реалій спорту та туризму 

 У сучасних лінгвістичних студіях існує тенденція до аналізу процесів 

відображення об’єктивної дійсності через мову та мислення. Звертаючись до 

постулатів Наома Хомського, науковці схильні розглядати мову через призму 

розуму. Вчений зауважує, що через дослідження розуму можна відкрити 

абстрактні принципи мови, які визначають її структуру та вживання. Мова, як 

дзеркало розуму, є продуктом людського інтелекту, що створюється під дією 

чинників, які не залежать від волі та свідомості [176, с. 32].  

 Класична традиція, услід за Арістотелем, пропонує розглядати світ як 

структуру, яку здатен пізнати та узагальнити людський розум. Представники цієї 

течії дослідження відстоюють ідею вродженої здатності людини засвоювати 

розвинуті стани знання. Однак дослідники вказують, також, і на те, що знання 

набуваються через внутрішні духовні можливості розуму, оскільки розум може 

порівнювати, аналізувати та вбачати причинно-наслідкові зв’язки [176, с. 34 – 35]. 

Іншими словами, процеси які здійснює розум називаються мисленням. 



30 

 

 Феномен мови і мислення досліджуються від найдавніших часів до наших 

днів, однак це питання все ще залишається перспективною сферою дослідження у 

філологічних наукових студіях. Мислення – це узагальнене відображення 

дійсності в свідомості у формах понять, суджень й умовиводів (силогізмів); це 

вища форма активного відображення об’єктивної реальності, яка полягає в 

цілеспрямованому, опосередкованому й узагальненому пізнанні суб’єктом 

суттєвих зв’язків і відношень предметів і явищ, у творчому продукуванні нових 

ідей, у прогнозуванні подій і вчинків. Мова є засобом вираження мислення та 

інструментом його формування.  

В. З. Панфілов слушно стверджує, що мислення поєднує дві сторони: 

абстрактну та чуттєво-образну. Оскільки людина – це істота, яка пізнає та 

відтворює об’єктивний світ і відношення об’єктів дійсності, то саме вона здатна 

скласти план мисленнєвої діяльності і спрогнозувати її результати [141, с. 28]. Цю 

думку продовжує О. Р. Лурія, обґрунтовуючи її психологічною здатністю людини 

не лише сприймати речі, а й обдумувати їх та робити висновки із власних 

вражень. Науковець схиляється до думки, що людина, здатна не лише до 

чуттєвого пізнання, але й до раціонального (поняттєвого) так як людина отримує 

інформацію, переробляє її через призму своїх потреб, складає модель своєї 

поведінки та схему очікуваних результатів [123, с. 21]. 

Витоки розвідки процесів мислення сягають ще часів Давньої Греції. 

Пізніше французький філософ Рене Декарт вже розумів під терміном мислення все 

те, що відбувається у мислячих людей і вважав мислення сутністю душі [55, с. 

31]. Цю ж саму думку глобалізує Лейбніц, стверджуючи, що в основі людського 

пізнання лежить не мислення, а його прообраз у вигляді пізнання. Дослідник 

схильний вважати, що мислення – це пізнання поєднане з розумінням, яке 

відсутнє у тварин (за К. К. Жоль) [55, с. 33].  

Погоджуючись із В. І. Павловим ми вважаємо, що пізнавальна діяльність 

людини неможлива без отримання та обробки інформації про об’єкт дослідження. 

У цьому відношенні форми мислення (поняття, умовиводи, судження) потрібно 
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розглядати у вигляді результату певного абстрагування та узагальнення 

інформації, тобто відомостей про результати будь-яких подій, які раніше не були 

звісними [140, с. 5]. Таким чином, інформація, за В. І. Павловим, – це впливи 

навколишнього середовища на людину та знання в процесі навчання. 

Проаналізувавши ряд теоретичних матеріалів з питання, є всі підстави погодитися 

з твердженнями науковців, і вважати, що людина не лише здатна пізнавати світ, 

але й критично його осмислювати.  

Результати мисленнєвої діяльності людини відображаються через мову. 

Мова – це проміжна ланка між пізнанням та реальністю. Як зазначає 

В. З. Панфілов, без мови, ми б не могли фіксувати процеси мислення, оскільки 

вона є носієм пізнаного й водночас знаряддям пізнання нового [141, с. 48].  

Щодо питання взаємовідношення мови й мислення, то існують дві 

протилежні й однаковою мірою правильні тенденції: а) відривання мови від 

мислення і мислення від мови (Ф.-Е. Бенеке); б) ототожнення мови і мислення 

(Д. Шлейєрмахер, Й.-Г. Гаман). Різне відношення до мислення і його зв’язку з 

мовою лежать в основі двох різних напрямів – механістичного 

(біхевіористського), який відриває мову від мислення, розглядає мислення як 

щось позамовне (екстралінгвальне) і вилучає його з теорії мови, оголошуючи 

мислення фікцією, і менталістичного, в якому чітко виявляється прагнення до 

ототожнення мови і мислення, приписування мові тієї ролі в психіці людини, яка 

належить мисленню. 

Представники першої тенденції вважали, що мова й мислення між собою 

абсолютно не пов’язані: мислення не залежить від мови, воно здійснюється в 

інших формах. Представники другої протилежної тенденції стверджували, що 

мова – це всього лише форма мислення. А оскільки відомо, що кожне явище має 

форму і зміст, то мова й мислення разом становлять один об’єкт.  

Більшість мовознавців, і філософів не сумнівається в наявності зв’язку між 

мовою і мисленням. Погоджуючись із цією думкою, слід, однак, відмітити, що 
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цей зв’язок не є простим та прямолінійним. Мова і мислення – це складні явища, 

кожне з яких має свою специфічну форму і свій специфічний зміст.  

На наш погляд, усе те, що пересічні мовці розуміють під словом мова, 

насправді є власне мовою і мовленням. Мова – це засіб спілкування; це історично 

сформоване знаряддя спілкування. Але саме спілкування вже не є мовою. 

Спілкування – це використання засобу (мови), це конкретне говоріння. Реалізацію 

мови як засобу називають мовленням. 

Мовлення – це спосіб вираження думки та спосіб її формування. Спосіб 

формування й формулювання думки за допомогою мови у кожної людини в 

процесі спілкування є індивідуальний. Проте, усі індивідуальні ознаки 

проявляються у трьох відношеннях, а саме, коли людина, повідомляє інформацію: 

а) собі чи іншому, якщо іншому, то б) присутньому в цей момент чи в) 

відсутньому. Відповідно до цих відношень, можна виділити такі форми мовлення 

як внутрішнє та зовнішнє мовлення (усна й письмова форми якого реалізуються 

всередині мовленнєвої діяльності).  

Внутрішнє мовлення – це мислення чистими значеннями. Воно не збігається 

з думкою, тому що не збігаються одиниці мислення й мовлення. Те, що в думці 

міститься симультанно (тобто одночасно), у мовленні розгортається суксесивно 

(тобто послідовно). Внутрішнє мовлення є ситуативним, тобто воно завжди 

пов’язане з певною ситуацією та умовами, які його спричиняють. Цим і 

пояснюються його фрагментарність та стислість. Дослідник М. І. Жинкін 

наголошує, що внутрішнє мовлення буває двох типів: а) беззвучне вимовляння 

(органи мовлення рухаються, однак звук відсутній) і б) зредуковане, максимально 

скорочене фрагментарне мовлення (мовлення майже без слів). Якщо перший тип 

легко перекладається на зовнішнє мовлення, то другий тип такій трансформації не 

піддається. Озвучене внутрішнє мовлення другого типу залишилось би 

незрозумілим для співбесідників. Роль внутрішнього мовлення полягає в тому, що 

воно матеріально закріплює думку. Слухач використовує внутрішнє мовлення для 
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узагальнення й запам’ятовування зовнішнього, звучного мовлення (так як людина 

запам’ятовує не всі слова, а основний зміст) [53].  

Внутрішнє мовлення є формою існування внутрішніх мисленнєвих дій 

людини, і саме тому процес перетворення зовнішніх дій у мисленнєві, 

здійснюючи ряд етапів, обов’язково завершується етапом, коли дія коментується 

й контролюється за допомогою мовлення не зовнішнього, а внутрішнього, часто 

скороченого й стислого. 

Перехід від мисленнєвої дії, думки до внутрішнього мовлення й від 

останнього до мовлення зовнішнього, повноцінного вербалізованого вираження 

думки – це процес не тільки не прямолінійний, а загалом такий, що не може бути 

описаний в одній площині. Перетворення особистісних смислів у значення робить 

процес переходу від думки до слова дуже складним та іноді непереборним для 

людини. 

Науковці пишуть, що внутрішнє мовлення особливо помітне при перекладі, 

де внутрішнє мовлення – це місток між реальністю і мовою, що є необхідним 

транслятором для взаєморозуміння при спілкуванні [53, с. 93]. О. О. Леонтьєв 

стверджує, що внутрішнє мовлення – це мовлення, яке обслуговує лише 

мислення, і не поширюється на інші види мовлення чи спілкування [102, с. 23]. 

Науковці, також, зазначають, що у нашій свідомості існують образи-уявлення та 

образи-думки. Образи-уявлення існують у мисленні як цілісні та неподільні, а 

образи-думки виникають, коли ми словесно намагаємося виділити ознаки даного 

предмета. Проте, мислення не збігається не тільки зі словами, а й зі значеннями 

слів. 

Детальна розвідка феномену мови спричинила розгляд поняття значення та 

змісту мовних одиниць. Під значенням мовної одиниці (слова) розуміють денотат 

(те, що описують), а під змістом – засіб за допомогою якого ім’я позначає 

предмет. Думку про те, що мова у своєму розвитку відстає від потреб мислення та 

не спроможна задовольнити потреби науки та повсякденного життя підтримує 

О. Р. Лурія, зауважуючи те, що слово майже ніколи не має лише однієї твердої та 



34 

 

однозначної предметної референції. Тому, більш правильним буде твердження 

про те, що кожне слово завжди має багато значень і є полісемічним [123, с. 49].  

Дослідник наголошує на тому, що слово – це наповнення історичного 

досвіду, і тому може мати багато значень. Під значенням слова, яке виходить за 

рамки предметної референції розуміється здатність слова не лише викликати 

певні асоціації, але й аналізувати предмети, абстрагувати і окреслювати їх ознаки 

[123, с. 45]. Саме в значенні слова приховується і виокреслюється мисленнєва дія. 

Це відбувається тому, що значення слова – явище мовленнєве й мисленнєве 

водночас, тобто належить як до сфери мовлення, так і до сфери мислення.  

Разом з тим, значення слова – це єдність не тільки мислення і мовлення, а й 

єдність узагальнення і спілкування, комунікації і мислення. Однак значення слова 

– не більше ніж потенція, яка реалізується в живому мовленні, значення – тільки 

один камінець в складній будові смислу. У відношенні до значення, смисл – це 

сукупність усіх психологічних фактів, які викликає в нашому мисленні, почуте 

або вимовлене слово. 

Досліджуючи феномен мови та мислення, О. Р. Лурія розмежовує поняття 

значення та смисл і подає такі тлумачення цих двох понять: значення – це стала 

система відомостей про слово, однакова для всіх людей, і хоча ця система може 

бути різної глибини та широти, вона все ж таки має “ядро”, тобто домінуюче 

значення. Смисл – це індивідуальне значення слова, яке домінує у конкретній 

ситуації та у конкретний момент. Кожне слово має своє значення, і структуру 

“смислових полів” [123, с. 121].  

Дещо інший ракурс проблеми мови висвітлено у праці 

Б. А. Серебреннікова. Мовознавець зазначає, що мова практично існує лише у 

реченнях. Тому вивчення граматичних форм, на його думку, означає вивчення 

впливу граматики на створення картини світу. Пізнання зовнішнього світу через 

призму граматичних форм дає більше уявлення про нього ніж пізнання через 

лексичні форми [154, с. 30].  
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Особливу увагу ролі мови в процесах пізнання приділив В. фон Гумбольдт. 

За Гумбольдтом, вивчення мови рівнозначне набуттю нового погляду на 

попереднє світосприйняття. Люди, що розмовляють різними мовами, бачать світ 

по-різному, бо кожна мова членує світ по-своєму і в кінцевому підсумку вона є 

своєрідною сіткою, що накидається на пізнаваний світ людини. Оскільки, за 

Гумбольдтом, мова – це орган, який утворює думку, та сприйняття й діяльність 

людини залежать від мови та зумовлюються мовою. Роль мови в процесах 

пізнання полягає в тому, що мова закріплює результати пізнавальної діяльності, 

та у тому, що мова є основним інструментом пізнання [37]. 

Схожу ідею про зв’язок мови та мислення висловив Г. В. Колшанський. 

Науковець широко використовує термін мовна картина світу, під якою розуміє 

пізнавальну діяльність різних груп людей – діяльність зумовлену історичними, 

географічними, культурними тощо факторами у межах єдиного об’єктивно 

існуючого світу [77, с. 31]. Пізнавальна діяльність людини єдина у своєму роді, 

так само як і біологічна природа людини. Прикладом взаємообумовленості 

мовних форм і пізнавальної діяльності є переклад та порозуміння між народами.  

Висновки дослідження Г. В. Колшанського тісно переплітаються з 

постулатами етнолінгвістики. За законами етнолінгвістики, мова – це скарбниця 

народного, національного світобачення, вона відображає всі етапи світобачення 

народу і відбиває етнокультурні, народно-психологічні й міфологічні уявлення та 

переживання, тобто менталітет етносу як національну специфіку людського 

світосприйняття. Мова належить до найбільш стійких і добре зовнішньо 

виражених компонентів культури етносів, найчастіше виступає їх головною 

етнодиференціюючою рисою.  

Мова етносу утворює навколо нього своєрідну національну ауру, яка 

дозволяє у повній мірі пізнати народ, приєднатися до його культурних здобутків, 

усвідомити індивідуальність певної спільноти. Лише завдяки мові людина 

переймає досвід, знання, уміння не тільки всіх тих людей, що живуть довкола неї 

в даний час, а й досвід і знання попередніх поколінь, а також інших народів, 
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оскільки мова “живе довше” ніж будь-яка форма суспільної організації. Людська 

природа стає цементуючим фрагментом нації.  

Таким чином, кожне наступне покоління має багатшу мову, ніж попереднє, 

але мова попереднього покоління залишається для наступного цілком зрозумілою, 

бо вона втрачає менше ніж набуває. Відлуння давно минулих років зберігаються 

сьогодні у прислів’ях, приказках, фразеологізмах, метафорах, символах культури 

пов’язаних зі складовими культури, які мають етноспецифічне забарвлення.  

Як правило, таке забарвлення мають лексеми, які пов’язані зі звичаями (їх 

визначають як традиції у соціонормативній сфері культури) та обрядами, що 

виконують функції несвідомого залучення до пануючої у суспільстві системи 

нормативних вимог; традиціями (або стійкими елементами культури); побутовою 

культурою, тісно переплетеною з традиціями; щоденною поведінкою; 

ментальними стереотипами певного народу; художньою культурою, історичним 

розвитком народу. 

Таким чином, можна стверджувати, що мова народу – це не тільки одна із 

кодових систем спілкування, збереження, накопичення і передачі інформації, а й 

неповторний наслідок розумової, емоційної, художньої і духовної творчості 

конкретного народу, колективний засіб самопізнання власної культури, тобто 

одна із форм фіксації національно-культурного спадку, яка служить інструментом 

суспільної згуртованості. Мова не тільки дозволяє описувати людський досвід, 

але й породжує новий досвід та інтегрує нові смисли у процесі комунікації. Отже, 

мова не лише відображає реальність, але інтерпретує її, створюючи особливу 

реальність, в якій живе людина. Вона виступає не лише засобом пізнання 

культури, але і є одночасно продуктом культури, важливою її складовою. Більш 

того, мова – це специфічний спосіб існування культури, фактор формування 

культурних кодів. 

Про те що питання мови не можна вивчати ігноруючи зовнішню реальність 

зазначає А. А. Уфімцева (“реальна дійсність”), Ю. Н. Караулов (“знання про 

світ”), Б. О. Серебренніков (“картини світу”). У силу такого явища все що 
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відбувається у зовнішній реальності відображається у свідомості, і відповідно у 

мовних одиницях та категоріях, які відображають матеріальний світ та соціально-

історичний досвід людини у різних сферах її діяльності.  

Головною відмінною рисою людської мови, на думку А. А. Уфімцевої, 

вважається пізнавально-репрезентативна функція, яка забезпечує властивість 

виражати, закріплювати і зберігати результати соціально-історичного досвіду та 

пізнавальної діяльності її носіїв. Мова, як знакова система представляє 

специфічну, притаманну лише мислячій людині, форму ідеалізації реальності. 

Завдяки цьому феномену, мова, з одного боку, – дає найменування предметам, які 

появляються в об’єктивному світі, диференціюючи їх, ідентифікуючи їх 

властивості і відношення, а з іншого, – забезпечує мовленнєво-мисленнєву 

діяльність, вливаючи нові слова у потік комунікації. Отже, мовні знаки, це не 

лише номінативні елементи мови, – а поняття які відображають зовнішню 

реальність.  

Дослідники інтерпретують мову, як одиницю мислення, а мовні знаки – як 

концептуальні символи, які відображають об’єктивну дійсність. Здатність 

відображати узагальнене абстрактне мислення, яке властиве людині і являється 

засобом репрезентації зовнішнього світу, належить саме мовним знакам. Мова 

вводить поняття, які членують об’єктивну дійсність і таким чином утворюють 

мовну картину світу [171, с. 37]. 

Такий хід дослідження дає можливість інтерпретувати питання 

гносеологічної тріади “реальна дійсність – мова – мислення” лише у бінарному 

протиставленні “мова – реальна дійсність”, оскільки останній взаємозв’язок 

неможливий без категорії мислення. Все, що відбувається в об’єктивній 

реальності відображається у мовних знаках та категоріях лише через призму 

мислення. Мовні ж знаки, як відомо, не опосередковано пов’язані з понятійним 

мисленням у процесах диференціації та інтеграції, розпізнаванні та розумінні 

значення знаків у процесі комунікативної і класифікаційно-номінативної 

діяльності людини. 
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В історії мовознавства учені (В. В. Жайворонок [51], 

Г. В. Колшанський [77], О. С. Кубрякова [87], Б. О. Серебренніков [154], 

А. А. Уфімцева [171]) вивчали проблему взаємозв’язку мови та суспільно-

історичного досвіду, вважаючи, що мова відображає структурно-організовану 

класифікацію людського досвіду. У відношенні “мова – реальна дійсність” мова, 

тобто слова, словосполучення, речення, слугують не як “сухі” засоби 

найменування, а як засоби виділення загального відображення об’єктивної 

дійсності та суб’єктивного світу людини. 

У відношенні до мислення, у сфері спорту та туризму мова виступає, як 

засіб вираження думки, що проявляється у двох функціях мови: комунікативній та 

прагматичній. Мова є засобом матеріалізації думки, ідеї, суб’єктивної оцінки 

погляду на світ. Однією із важливих рис мовного феномена, на якому наголошує 

А. А. Уфімцева, є антропоцентричний принцип мовця присвоювати мову. Хоча, 

мова – об’єктивна і соціальна за своїм призначенням і походженням, все ж таки 

“реальна мова” проявляється лише через особистість. Мова живе тоді, коли нею 

говорять її носії [171, с. 39]. 

 

1.3 Образне моделювання явищ, ознак і процесів у 

сфері спорту та туризму 

На сьогодні проблема сутності метафори є джерелом дослідницького 

матеріалу не лише для концептології, але й для багатьох інших наук як-от 

лексикологія, лінгвокультурологія, теорія та практика перекладу тощо. Кожен 

науковець, чиїм об’єктом дослідження стає метафора, намагається дати власне 

визначення цьому явищу.  

Вихідне визначення метафори позначає метафору як художній засіб, що 

полягає в переносному вживанні слова або виразу на основі аналогії, схожості або 

порівняння. Мовознавці зазначають, що метафора – це перенесення ознак чи 

властивостей одного предмета або явища на інший [103, с. 9]. Н. Д. Арутюнова 

хід свого дослідження спрямовує на вивчення мети такого перенесення, яку вона 
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вбачає в “охарактеризуванні та найменуванні об’єкта”, що підлягає метафоризації. 

З цього випливають дві функції метафори: атрибутивна та номінативна. Саме 

номінативна функція акцентується у роботі У. А. Шиблза, який говорить про цей 

художній засіб як про визначення нового поняття за допомогою старого “імені”. 

Однак М. Мюллер називає метафору “хворобою мови” і пояснює її виникнення 

“лексичною бідністю” мови, коли, не володіючи достатнім запасом слів, ми 

використовуємо одне слово для позначення декількох різних предметів або явищ. 

Римський ритор М. Ф. Квінтиліан (I століття нашої ери) мислить метафору як 

найбільш яскравий та найбільш уживаний троп. Він приписує їй експресивну 

функцію, наголошуючи на здатності метафори “вражати розум” та “більш наочно 

представляти предмети, про які йдеться” [103, с.9 – 10]. 

Джон Роджерс Серль запропонував визначення метафори, виходячи з теорїї 

мовленнєвих актів, у якій кожен вислів має два рівні: імпліцитне та буквальне 

значення вислову. Імпліцитне значення вислову – це значення, яке мовець хоче 

передати слухачеві, а буквальне значення – це значення, яке слухач отримує, 

проаналізувавши істинну структуру вислову, без врахування намірів мовця. 

Вислів є буквальним, якщо імпліцитне та буквальне значення збігаються, тобто 

мовець говорить саме те, що має на увазі. А той метафоричний вислів, який 

визначається як розрив між імпліцитним та буквальним значеннями, 

нейтралізується слухачами шляхом побудування фігуральної інтерпретації [103]. 

Лінгвісти-когнітологи розмежовують власне мовну метафору та 

концептуальну метафору. Метафора, що існує в мові й мовленні, ґрунтується на 

концептуальній метафорі як результаті процесу, що розгортається на 

концептуальному, глибинному мисленнєвому рівні. Концептуальна метафора 

використовується для вербалізації понять та позначення того, що не мало до неї 

словесного вираження. Мисляча людина концептуалізує одну ментальну сутність 

в термінах іншої, створюючи при цьому новий гносеологічний образ. У праці 

Джорджа Лакоффа, знаходимо підтвердження цієї думки. Він виділяє два види 

метафор: концептуальні та лінгвістичні. Концептуальні метафори, за 
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визначенням Лакоффа та його послідовників, належать до загальних знань 

людини та зберігаються в її свідомості у вигляді концептуальних одиниць, тоді як 

лінгвістичними метафорами вони називають вербальні виявлення концептуальних 

метафор [215].  

Метафора у сфері спорту та туризму є найвиразнішим показником 

здійснення акту пізнання, тому водночас є дійсним актом думки і точним 

свідченням ступеня її розвитку. Якщо членороздільний звук стає лише натяком і 

знаком думки, то власне метафора об’єктивує думку, актуалізує її, а будь-яке її 

розуміння є певною мірою і новим усвідомленням. Отже, кожна метафора, що 

зорієнтована на пояснення концептуального простору довкілля, є мовленнєвим 

виявом його фрагмента. Та оскільки цей простір (а отже, і його фрагменти) явище 

динамічне, а не статичне, метафори, що його відображають, зазнають усіляких 

перетворень і набувають концептуальних значень.  

Інакше кажучи, метафори, що існують у сфері спорту та туризму не просто 

містять і передають актуальну інформацію, а також вони акумулюють 

гуманістичну, соціально-історичну, інтелектуальну, етнокультурну, експресивно-

емотивну, оцінюючу інформацію, значущу для того чи іншого соціуму.  

У працях О. С. Кубрякової термін когнітивна метафора позначає 

когнітивний процес який виражає і формує нові поняття і без якого неможливе 

одержання нового знання. На думку когнітивістів, усі значення пов’язані між 

собою метафоричним перенесеннями. Окрім того, за допомогою метафори 

відтворюється етимологія значень та причини їх появи. Концептуальна метафора, 

яка є моделлю мислення носіїв культури, та, яка викриває стан речей у реальності, 

оскільки встановлений розумовий зв’язок між концептами відбиває ознаки які 

творчо осмислюються. Метафора дозволяє структурувати абстрактну царину за 

зразками більш конкретних сфер життєдіяльності людини, висвітлюючи ту ознаку 

або набір ознак явища, які вважаються істотними для розуміння.  

Виникаючи у мові постійно, метафора є незамінним знаряддям мислення та 

пізнання оточуючого світу, наймогутнішим засобом формування нових концептів 
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(відображення в мовній формі нового знання про світ), емпіричного, теоретичного 

або художнього освоєння дійсності. Шляхом аналізу метафор можна визначити ті 

аспекти картини світу, що безпосередньо проникають у структуру мовних 

одиниць. 

Метафоризуючи світ, людина використовує найбільш близькі та споріднені 

з нею поняття. Найуніверсальнішим та найстабільнішим підґрунтям метафори є 

людина і все, що з нею пов’язане, що ще раз підтверджує тезу про 

антропоцентризм людського мислення, і відповідно, антропоцентричну 

метафоризацію реальності. Саме антропоцентричний підхід до вивчення 

метафори збуджує зацікавленість до ролі мови як суспільного явища в системі 

духовних цінностей етносу та до взаємовідношення народу як творця мови та 

власне мови як значною мірою творця її носія [51, с. 7]. Проте, потреба 

осмислення явищ одного плану в термінах явищ іншого плану і спричиняє 

поширення метафори в концептуальних структурах мислення. 

У нашому дослідженні ми розглядаємо метафору не лише через призму 

мови та мислення, а також через призму культури. Дослідники зазначають, що 

базовим джерелом знань є досвід безпосередньої взаємодії людини з навколишнім 

світом, причому первинним є фізичний досвід, який категоризує дійсність у 

вигляді простих когнітивних структур – схем образів. Метафори є невід’ємною 

частиною культурної парадигми носіїв мови; вони закарбовані у свідомості людей 

і настільки звичні, що нерідко не усвідомлюються як такі.  

Метафора відіграє значну роль у пізнанні навколишнього середовища, що є 

результатом формування мовної картини світу. В. І. Постовалова називає 

метафору “призмою, через яку здійснюється світобачення”. В. Н. Телія, даючи 

визначення метафорі, говорить про неї як про найбільш продуктивний засіб 

поповнення інвентаря мови та відображення світу [103, с. 11]. 

Дослідженнями метафори у пізнавальному досвіді людини та в утворенні 

асоціативно-образної системи мови сприяє розгляду метафори у взаємозв’язку 

архаїчної та живої (сучасної) картин світу. Пізнання “живої картини світу” завжди 
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відбувається з урахуванням елементів архаїчних картин світу, які часто 

зберігаються на пізніших етапах мовного розвитку і при цьому залишаються 

ключовими для пояснення національної специфіки мовного бачення довкілля. У 

дослідженнях процесів історичного розвитку та становлення мовної і 

концептуальної картин світу метафору розглядають як “місток”, через який 

здійснюється сприйняття та інтерпретація людиною навколишнього світу 

відповідно до її національно-культурної приналежності. Саме метафора є 

своєрідною “картиною світу”, неоднаковою у носіїв різних культур чи тієї самої 

культури на певних історичних проміжках.  

В. В. Жайворонок зазначає, що картина світу – це те, що йде передусім 

від людини або етносу, це результат людського сприйняття, фантазій, 

мисленнєвих процесів і перетворювальної діяльності [51, с. 9]. Іншими словами, 

мовна картина світу – це мозаїкоподібна польова структура взаємопов’язаних 

мовних одиниць, що через складну систему фонетичних явищ, лексико-

семантичних і граматичних значень, а також стилістичних характеристик відбиває 

відносно об’єктивний стан речей довкілля і внутрішнього світу людини, тобто 

загалом картину або модель світу. І концептуальну, і мовну картину світу можна 

сприймати як загальнолюдський універсум і як національне мовне явище.  

 

1.4 Методологія та методика дослідження інноваційної лексики та 

фразеології англійської мови сфери спорту та туризму 

 Розглядаючи поняття методологічних засад та методів дослідження 

інноваційної лексики англійської мови, ми детально зупинилися на визначенні 

термінів “методика”, “метод” та “методологія”. І. В. Арнольд пропонує 

розглядати методику, як спосіб пошуку нового матеріалу тобто як сукупність 

прийомів спостереження, експерименту та опису. Метод, за визначенням 

дослідниці, – це підхід до вивчення матеріалу: його систематизація та теоретичне 

осмислення; методологія – це застосування до процесу пізнання принципів 
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світогляду, тобто співставлення отриманих даних із іншими фундаментальними 

науками, зокрема філософією [11, с. 8-9]. 

 Схожу думку про поняття методології подає О. О. Селіванова, зазначаючи, 

що методологія – це спосіб пізнання й осмислення об’єктивної дійсності та 

процесів формування й упорядкування внутрішнього рефлексивного досвіду 

людини. Мовознавець зазначає, що методологія визначає світоглядну позицію 

дослідника, і впливає на розуміння ним природи об’єкта своєї науки, 

співвідношення предмета, об’єкта та суб’єкта дослідження, а також, впливає на 

установлення науковцем стратегії вивчення об’єкта [153, с. 12]. У свою чергу, 

В. А. Маслова пояснює, що методологія у порівнянні з теорією не є основою для 

формування нових знань, і не слугує базою для практичного знання, проте 

розвиває такі елементи, без яких процес науки був би неможливим [127, с. 30].  

 Поряд із терміном “методологія” у наукових дослідженнях вживається 

термін “метод”. До сьогодні у мовознавстві не існує єдиного визначення цього 

терміна. М. П. Кочерган пише, що термін “метод” застосовують у 

загальнонауковому, філософському значенні, у спеціально-науковому значенні та 

у значенні, яке співпадає із значенням терміна “методика” [82, с. 356]. 

 Вчений зазначає, що у загальнонауковому, філософському значенні термін 

“метод” означає шлях пізнання і витлумачення будь-якого явища дійсності. 

Загальнонаукові методи пізнання базуються на знанні універсальних законів 

природи, суспільства і мислення. У спеціально-науковому значенні метод 

означає шлях пізнання і витлумачення явищ, що використовується у певній 

конкретній науці . 

 Подібне визначення терміну “метод” знаходимо у праці О. О. Селіванової. 

Дослідниця пише, що метод варто розглядати у широкому та вузькому 

значеннях. У широкому значенні метод – це спосіб організації пізнавальної та 

дослідницької діяльності науковця з метою вивчення явищ і закономірностей 

певного об’єкта науки, а у вузькому значенні – це система процедур вивчення 

об’єкта дослідження та перевірки отриманих результатів. 
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 У мовознавстві найзручнішим є поділ методів на загальні, які як зазначає 

О. О. Селіванова, є дослідницькими операціями з явищами об’єктів будь-якої 

науки, і лінгвістичні, що застосовуються саме в лінгвістиці з метою вивчення її 

предмета та об’єкта [153, с. 48 – 49]. До загальних методів науковці відносять 

спостереження (цілеспрямоване сприйняття, головною умовою якого є 

максимальна об’єктивність), інтроспекція (самоспостереження), індукція 

(узагальнення результатів окремих конкретних спостережень й експериментів), 

дедукція (перехід від загальних тверджень до конкретного умовиводу), гіпотеза 

(побудова припущень щодо досліджуваного об’єкта), аналіз (розділення цілого на 

частини й опис кожної з частин і зв’язків між ними), синтез (поєднання частин у 

цілісну систему), таксономія (класифікація та диференціація досліджуваних 

одиниць відповідно до принципів логіки), порівняння (вияв спільних та розбіжних 

ознак), формалізація (встановлення відповідностей між досліджуваними 

об’єктами та тотожними матеріальними конструкціями), ідеалізація (утворення 

ідеалізованих об’єктів на основі припущення), експеримент (перевірка гіпотези 

на практиці на підставі анкетування, опитування, вимірювання, статистичного 

аналізу й обробки отриманих результатів), фальсифікація (навмисне висунення 

хибної гіпотези), моделювання (способи ідеалізації та абстрагування аналізу і 

синтезу) [153, с. 49 – 51]. 

 Лінгвістичні методи використовуються з метою дослідження мови, 

продуктів мовлення та мисленнєвої діяльності, є спеціальними і мають власну 

специфіку [153, с. 51]. Систематизація загальних лінгвістичних методів у 

мовознавстві здійснювалася відповідно до різних напрямів та способів аналізу 

мовних явищ.  

 Ми вважаємо, що найдетальнішу систематизацію лінгвістичних методів 

представила О. О. Селіванова, яка згрупувала усі загальні лінгвістичні методи за 

шістьма закономірностями. До першої групи закономірностей дослідниця 

віднесла порівняльно-історичні, структурні і математичні методи; до другої групи 
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зараховано описовий метод, який ототожнюється із структурними методами, або 

тлумачиться як дескриптивний метод.  

 Третя група закономірностей представлена порівняльним методом, що 

полягає у діахронічному розгляді об’єкта, та зіставним методом, який 

акцентується на синхронічному підході дослідження. До четвертої групи 

дослідниця відносить маргінальні галузі лінгвістики, котрі формують власний 

спектр методик, які не завжди отримують статус окремого методу. П’яту групу 

складають загальні методи, що змішуються із спеціальними, що властиві саме 

мовознавству. Шостою закономірністю дослідниця вважає недовершеність 

списків методик у складі розмаїтих методів. Для здійснення ж нашого 

дослідження використовуються методи лінгвістики, лінгвокультурології та 

лінгвопрагматики.  

 Лінгвістичні методи включають застосування методу словникових 

дефініцій, що полягає у з’ясуванні значень слів. Метод словникових дефініцій 

використовується і для визначення семантичного зв’язку між словами, який 

ґрунтується на наступних аспектах: а) два слова семантично пов’язані між собою 

якщо вони містять у своєму змісті хоч один спільний компонент; б) в якості 

семантичного компонента можуть бути використані слова, які вживаються у 

дефініції; в) семантично-пов’язані слова близькі за своїм тлумаченням. 

Контекстуальний метод у роботі є доцільним для пояснення особливостей 

функціонування нових лексичних одиниць у тексті.  Дослідження інновацій 

англійської мови сфери спорту та туризму передбачає виявлення лінгвальних 

параметрів – способів та механізмів вербалізації понять досліджуваної сфери. Для 

цієї мети ми використовуємо словотвірний аналіз. Методика словотвірного 

аналізу полягає у виявленні ключових способів, моделей та механізмів утворення 

нових похідних слів. Метод кількісного аналізу у нашій роботі був застосований 

для визначення кількісних характеристик основних способів творення нових 

лексичних і фразеологічних одиниць. 
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 Етимологічний аналіз інновацій сфери спорту та туризму ґрунтується на 

порівняльно-історичному методі і має на меті встановлення походження форми 

(на основі фонетичних і морфологічних змін) та значення (семантичної 

трансформації) одиниць. Етимологічний аналіз сприяє виявленню статусу слів – 

запозичених чи власне англійських. Використаний у роботі метод кількісного 

аналізу сприяє опису кількісних характеристик основних способів творення нових 

лексичних і фразеологічних одиниць. 

 Методологія лінгвокультурологічного дослідження сфери спорту та 

туризму базується на аналізі матеріалів, які містять культурну інформацію 

народу. Методологія лінгвокультурології, як і будь-якої іншої науки складається 

із трьох рівнів: філософського, загальнонаукового та методів конкретної науки. 

Методи лінгвокультурології – це сукупність аналітичних прийомів, операцій та 

процедур, які використовуються під час аналізування взаємозв’язку мови та 

культури.  

 У нашій роботі використано метод кореляції мовних явищ із явищами 

культури, котрий дозволив нам розкрити та інтерпретувати культуру через 

призму мови. Використання цього методу допомагає отримати результати, які є 

важливими для вирішення проблеми мови й мислення, а також, допомагає 

зрозуміти культурні відмінності у народів через призму мисленнєвої діяльності. 

Окрім цього, важливим у даній сфері є образне моделювання явищ, ознак і 

процесів культури. 

 Методологія лінгвопрагматичного дослідження сфери спорту та туризму 

опирається на аналізі значень лексичних одиниць та фразеологізмів у процесі 

мовленнєвої діяльності. Завдяки лінгвопрагматичному методу аналізу 

мовленнєвих актів, що використовується у нашій роботі, інтерпретується 

висловлення, з’ясовується комунікативно-прагматичний контекст, настонови 

комунікантів, їх особисті характеристики, мотиви та цілі комунікації. 
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 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 Формування та розвиток людської думки, світосприйняття та досвіду, які в 

сукупності становлять феномен національної культури, що вербалізується у мові 

зумовлюється культурно-мовною компетенцією, прецедентними феноменами, 

мовною особистістю та символами. Повний аналіз національних і культурних 

ознак відбувається завдяки опису мовленнєвих актів. 

У процесі аналізу праць попередніх дослідників, з’ясовано, що під час 

засвоєння мови людина опановує основні форми та закони мислення. Таке явище 

сприяє декодуванню та інтерпретації мовленнєвої дії, як способу вираження 

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

Встановлено також, що одним із способів вербалізації понять про дійсність 

є метафора. Таке твердження узгоджується з теорією А. А. Уфімцевої, яка 

інтерпретує мову, як одиницю мислення, а мовні знаки (слова) – як концептуальні 

символи, які відображають об’єктивну дійсність. Беззаперечним фактом є те, що 

метафора постає як мовне явище, яке відображає ментальні моделі, які виникають 

у свідомості людини в результаті її пізнавально-мовленнєвої діяльності. На 

творення метафори мають вплив еволюційні зміни процесу світосприйняття, 

особливості культурного середовища, до якого належить мовець, творець 

метафори, а також невіддільний від цих чинників розвиток лексико-семантичної 

системи мови.  

Метафора у сфері спорту та туризму виступає моделлю генези мовно-

мисленнєвої діяльності людини. Структура, форма й наповнення цієї моделі 

змінюються залежно від характеру культурного контексту її функціонування, що 

є свідченням того, що метафора є виразником національних особливостей народу.  

 Для дослідження інновацій англійської мови сфери спорту та туризму 

використано лінгвістичні, лінгвокультурологічні та лінгвопрагматичні 

методи. З˗поміж лінгвістичних методів застосовано метод аналізу словникових 

дефініцій, який розкриває усі значення лексем, що входять до складу сфери 

спорту та туризму; контекстуальний аналіз, котрий дає змогу проаналізувати 



48 

 

особливості функціонування неологізмів у текстах; словотвірний аналіз, 

застосування якого дозволило нам визначити способи і механізми формування 

інновацій; етимологічний аналіз, який уможливив з’ясувати походження лексем, 

котрі формують сферу спорту та туризму; кількісний аналіз, який залучено для 

визначення кількісних характеристик основних способів творення нових 

лексичних і фразеологічних одиниць. 

 Серед методів лінгвокультурології, використано метод кореляції мовних 

явищ із явищами культури, котрий уможливив розкриття зв’язку мовних явищ з 

культурою. Лінгвопрагматичний метод аналізу мовленнєвих актів використано 

для виявлення національно-маркованих одиниць.  

 Основні результати, отримані в першому розділі висвітлено в таких 

публікаціях: [106, 109, 110, 112, 113]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

РОЗДІЛ 2 СЛОВОТВІР ЯК АКТИВНИЙ СПОСІБ ФОРМУВАННЯ 

АНГЛОМОВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ЛЕКСИКИ Й ФРАЗЕОЛОГІЇ СФЕРИ 

СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ 

2.1 Утворення інновацій афіксальним способом  

Перш ніж розглядати спосіб афіксації, зупинимося на категорійно-

поняттєвому апараті словотвору. У широкому розумінні словотвір – це способи 

утворення слів. Однак дослідники зазначають, що ці способи мають різну 

природу, різні механізми та засоби їх реалізації. Так, в результаті словотвору, 

нова одиниця може бути новою: а) за формою і за змістом (афіксальні складні 

слова); б) лише за формою (абревіатури та акроніми); в) лише за змістом (нові 

лексико-семантичні одиниці) [47]. 

С. М. Єнікєєва описує три основні підходи до визначення явища 

словотвору: ототожнення словотвору із морфологічними способами утворення 

слів, зведення словотвору до афіксального способу, поєднання морфологічних 

способів та способу вербокреації, що полягає у формальних трансформаціях та 

семантичних модифікаціях. Таким чином, дослідниця пояснює процес 

словотворення як “процес формування нових знаків – лексичних одиниць нових 

за формою і за значенням”, а процес словоперетворення як “процес пов’язаний із 

семантичними перетвореннями або формальними трансформаціями” [46]. 

Дослідниця також оперує поняттям “вербокреативна деривація”, яке 

об’єднує явища словоперетворення та словотворення, бо саме це і є “процеси та 

результати формування похідних лексичних одиниць, які здійснюються шляхом 

структурної трансформації або змістової (семантичної) модифікації одиниць 

(словоперетворення), а також утворення абсолютно нової мовної одиниці з 

використанням різнорівневих конститутивних одиниць даної мови в якості 

будівельного матеріалу (словотворення)”.  

 Наявність у мові будівельного матеріалу та зразка для утворення нових слів 

становить словотвірну модель. Словотвірна модель характеризується наступними 

ознаками: а) загальне категоріальне значення, тобто приналежність слів, що 
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утворилися за даною моделлю до конкретної частини мови (N + -ing → N, V + -er 

→ N); б) структурний склад, тобто з яких словотвірних елементів вона 

складається; в) структурно-смислові відносини між компонентами; г) словотвірне 

значення, тобто семантика похідної одиниці та його мотивованість; 

д) продуктивність словотвору [21, с. 10]. 

 Словотвірні моделі можуть бути продуктивними та непродуктивними. До 

продуктивних словотвірних моделей відносимо ті моделі, які на певному етапі 

розвитку мови стали зразком для утворення похідних слів. Непродуктивними 

моделями вважаються ті моделі, які не можуть бути зразками для утворення 

нових слів. Продуктивність словотвірних моделей обмежується лінгвістичними та 

екстралінгвістичними факторами. Під екстралінгвістичними факторами 

дослідники розуміють загальну необхідність створення нових слів. Під 

лінгвістичними факторами розуміють фонологічні, морфологічні та семантичні 

особливості. 

 Відповідно до своєї структури, словотвірні моделі можуть бути лінійними 

або нелінійними. Лінійні моделі – це моделі з вираженою ознакою словотвору, за 

якою слова утворюються за допомогою словотвірних засобів, а саме, префіксів, 

суфіксів та основ. Таким чином, лексичні одиниці, утворені згідно з лінійними 

моделями – це одиниці, що утворилися афіксальним способом словотвору. 

Нелінійні моделі – це моделі із невираженою похідністю, тобто коли слова 

утворюються без використання афіксів. 

 Вчені виділяють, також, поняття словотвірне значення, під яким розуміють 

загальне значення новотвору, яке базується на значенні вихідної одиниці. 

Семантична спорідненість вихідної та похідної одиниці свідчить про 

мотивованість значення інновації. Особливістю словотвірного значення є його 

регулярність, тобто повторюваність у словах схожих за способом утворення. 

 Як правило, аналіз лексичної одиниці відбувається у двох аспектах 

парадигматичному та синтагматичному. Парадигматичний аспект полягає у 

вивченні морфологічних одиниць, що входять до одного морфологічного 
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категоріального ряду. Іншими словами, парадигма – це набір усіх граматичних 

форм однієї лексеми. Синтагматичний аспект розглядає відношення між 

послідовно розташованими одиницями за умови їхнього безпосереднього 

поєднання в реальному потоці мовлення, тобто сполучуваності мовних одиниць. 

 Словотвірну систему, також, розглядають з точки зору синхронії та 

діахронії. Синхронний аспект у дослідженні неологізмів полягає у вивченні стану 

мови у момент її розвитку, а також у дослідженні сучасної системи утворення 

нових слів. Діахронічний аспект пов’язаний із аналізом розвитку мови з точки 

зору її історії. 

 Серед ключових способів словотворення у сфері спорту та туризму, ми 

виділяємо афіксацію. Афіксація – це спосіб утворення слів, який полягає у 

процесі додавання афіксів до вихідної одиниці, в результаті чого, похідна одиниця 

набуває нової форми та значення. Обов’язковою ознакою похідного слова є його 

похідність та семантична мотивованість, тому похідна одиниця зберігає 

формальні та семантичні зв’язки зі словом, від якого вона походить. Похідна 

одиниця вважається результатом деривації, а вихідна одиниця є джерелом 

деривації.  

 Будь-яка одиниця складається з морфер – найменших неподільних частин 

слова, що мають певне значення. Морфеми, на відміну від слів, є структурно-

залежними та зв’язаними формами. Відповідно до свого складу морфеми 

поділяються на вільні морфеми, зв’язані морфеми, відносно вільні морфеми, 

відносно зв’язані морфеми а також афіксоїди та афікси. 

 Вільні морфеми можуть функціонувати як основа слова. До вільних морфем 

належить більшість коренів. Зв’язані морфеми або дериваційні формати, не 

можуть бути основою слова та не можуть вживатися в ізольованому вигляді. 

Зв’язаними морфемами є всі афікси та кореневі морфеми, які вживаються лише з 

афіксом. Відносно вільні та відносно зв’язані морфеми представляють собою 

певну групу морфем, що займають проміжну позицію між дериваційними 

афіксами та твірними основами.  
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 Відповідно до свого значення морфеми поділяються на кореневі та 

афіксальні. Коренева морфема – це мінімальна база слова, яка передає основне 

лексичне значення. Афіксальна морфема – це службова морфема, яка є носієм 

словотвірного та граматичного значення слова і служить засобом творення 

похідних слів. Ці значення афікси реалізують тільки в єдності з коренем, щодо 

якого займають пре- або постпозицію. Афіксальні морфеми поділяються на 

власне афікси (або дериваційні морфеми) та флексії. Флексія, або закінчення – це 

змінний афікс, що стоїть в кінці слова і виражає синтаксичні відношення між 

словами у словосполученні й реченні. Флексія виражає реляційне граматичне 

значення й виражає різні форми слова. 

 Афікси характеризуються певними ознаками: а) всі афікси повинні бути 

семантично релевантними морфемами та мати абстрактне значення; б) афікс 

повинен бути легко ідентифікованим; в) для утворення нових слів афікс повинен 

використовуватися з різними за походженням основами; запозичені афікси 

повинні використовуватися для утворення нових слів у мові, яка їх запозичила; г) 

афікси повинні характеризуватися певною частотою вживання, що свідчить про їх 

продуктивність та приналежність до розряду афіксів, а не компонентів складних 

слів [21, с. 19].  

 Кожен афікс проходить певні стадії свого становлення: від типових 

кореневих морфем (компонентів складного слова) до афіксоїдів, що перебувають 

на початковій стадії перетворення в афікси, які подібні до афіксів, однак ще не 

досягнули їх статусу.  

 Афіксоїди – семантично наділені префікси або суфікси, які у великій мірі 

впливають на семантику похідної одиниці. Афіксоїди здатні виконувати функцію 

афікса та лексеми одночасно. Таке явище у мові науковці називають 

“біфункціональність мовних одиниць”, “міжрівневі кореляти” або “функціональна 

омонімія” [61]. Однак виконуючи функцію афікса морфема частково втрачає 

конкретне значення і надає слову додаткове загальне значення. Джерелом 

утворення афіксоїдів є морфеми грецького, латинського та французького 
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походження, які мають певне семантичне значення. Наприклад, у неологізмі 

multisporter “відпочивальник, який займається різними видами спорту, зокрема 

екстремальними”, можна виділити латинський афіксоїд multi-, що має значення 

“багато-”, “мульти-” . Відмінність афіксоїдів від компонентів складних слів 

полягає у високій ступені частотності вживання афіксоїдів, їх широким та 

узагальнюючим значенням, частотною чи повною семантичною відмінністю від 

відповідних слів у самостійному вживанні. 

 Завершальна стадія становлення афіксів – це перетворення афіксоїдів у 

афікси. Шляхами переходу афіксоїдів до афіксів є зникнення афіксоїду як 

самостійної лексичної одиниці; розходження афіксоїда з відповідним словом у 

звуковому оформленні; утворення омонімів внаслідок повного семантичного 

розходження афіксоїдів з відповідними словами. Афіксоїди здатні виражати 

додаткові семантичні та стилістичні відтінки. Критерієм продуктивності афіксів є 

оказіональні неологізми, що утворилися способом афіксації і несуть 

інформативне значення, зрозуміле для носіїв мови. Так, афіксація займає важливе 

місце у процесі творення нових лексичних одиниць. 

 Дослідники сфери неологізмів вказують на те, що існують два основні 

джерела збагачення нової лексики: існуючі лексичні одиниці (кореневі основи) – 

це процес афіксалізації лексем та фрагменти існуючих лексичних одиниць – 

морфемізація. Як зазначають вчені у процесі “афіксалізації лексем” у якості 

базового матеріалу беруть участь як лексеми германського походження так і 

елементи класичного походження, первісні форми яких, були словами [61].  

 Процес афіксалізації лексем відбувається поступово. В результаті процесу 

перетворення повноцінної одиниці у компонент складного слова одиниця зазнає 

певних семантичних, морфологічних та інших змін, які створюють умови для 

афіксалізації. С. М. Єнікєєва вважає, що важливу роль в афіксалізації лексем 

відіграє частотність вживання елемента у складі складного слова. Чим частіше 

компонент складного слова вживається з основами інших слів, та його значення 
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стає типізоване і представляє ознаки усього класу похідних одиниць, тим більше 

підстав вважати його афіксом, а не компонентом складного слова [48].  

 Формування інноваційної лексики відбувається й за рахунок типових для 

англійської мови словотвірних моделей з використанням зафіксованих у системі 

англійської мови суфіксів та префіксів, а також за рахунок афіксоїдів. Аналіз 

англійських інноваційних лексем сфери спорту та туризму базувався на 

дослідженні компонентів похідних слів, а саме, на співставленні та порівнянні їх 

афіксів та основ, а також, на порівнянні вихідного та похідного слова. Ми 

зв’ясували, що способом афіксації було утворено 49% лексичних одиниць у 

досліджуваній сфері. 

В інноваційній лексиці спорту та туризму, яка утворилася способом 

афіксації найпродуктивнішими є суфікси германського, латинського та грецького 

походження. Усі суфікси, які використовуються для утворення дериватів у сфері 

спорту та туризму поділяються на суфікси з високим ступенем продуктивності, 

які відіграють велику роль у формуванні нових слів, з низьким ступенем 

продуктивності та непродуктивні суфікси, які не відіграють важливого значення 

при утворенні похідних лексем. Продуктивними суфіксами, які активно 

використовуються у формуванні інновацій є суфікси -ing, -er та суфіксоїд -cation. 

Менш продуктивними суфіксами є суфікси -ism, -ist. Найменшою продуктивністю 

відзначився суфікс -ster.  

 Відповідно до класифікації суфіксів, щодо позначення частини мови, 

визначено, що інновації сфери спорту та туризму утворюються за допомогою 

суфіксів, що використовуються для утворення іменників. Одним із 

найпродуктивніших суфіксів у сфері спорту та туризму є суфікс -ing. Даний 

суфікс використовується для утворення іменників від основ іменників та 

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

діяльності: backpacking “пішохідна мандрівка”; canyoing “поєднання альпінізму із 

плаванням на човнах (плотах), долаючи пороги (водоспади)”; coasteering 

“подолання певної відстані берегової лінії, шляхом плавання або пішки”; kayaking 
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“плавання на вузьких, довгих човнах – каяках”; longboarding “спортивні вправи на 

скейтборді (знаряддя у вигляді довгої дошки)”; mountainboarding “спорт у якому 

застосовують спеціальну дошку маунтінборд”; snorkeling “плавання під 

поверхнею води”. 

 Іншим продуктивним суфіксом у досліджуваній сфері є суфікс ˗er, котрий 

додається, насамперед, до основи дієслів та вказує на специфічні ознаки особи. 

Найпоширенішою моделлю за якою утворюються деривати із суфіксом -er у сфері 

спортивного туризму є модель: v + -er → N. Суфікс -er є багатозначним і передає 

значення слів згідно трьох напрямків: агентивності, кваліфікаційної 

характеристики та орудності. Вказуючи на агентивність (осіб за родом діяльності) 

ключову роль відіграють дієслова, від яких в результаті суфіксації утворюються 

іменники. В утвореннях іменникових дериватів у сфері спорту та туризму 

суфікс ˗er позначає виконавців спортивно-туристичної діяльності: climb, v + -er –

climber “альпініст”; plank, v + -er – planker “особа, яка займається планкінґом”; 

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

кріплення по засніжених штучним снігом схилах та горах”.  

 Агентивний суфікс -er використовується, також, для утворення іменників 

від складних слів: backpack, n – backpacker “пішохідний мандрівник”, 

mountainboard, n – mountainboarder “той, хто пересувається на спеціальній дошці 

маунтінборд”. Суфікс -er використовується для паралельного словотвору, поряд із 

суфіксом -ing: bushwhacking, n – bushwhacker “пішохідний мандрівник, який 

подорожує поза цивілізаційними шляхами транспорту”; windsurfing, n – windsurfer 

“той, хто займається віндсерфінгом” sightjogging, n – sightjogger “особа, хобі якої 

полягає у здійсненні огляду визначних місць під час бігу”:  

 “If you find the panoramas as appealing as the perspiration, consider yourself a 

“sightjogger” (The Christian Science Monitor, May 26, 2006). 

Суфікс -er використовується для утворення іменників від слів, утворених 

способом телескопії: daycation, n + -er – daycationer “мандрівник, що здійснює 

короткотривалу поїздку без ночівлі”; mancation, n + -er – mancationer “той, хто 
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проводить відпустку в колі чоловіків”; naycation, n + -er – naycationer “той, хто 

відпочиває без зайвих витрат”, fakeation, n + -er – fakeationer “особа, що здійснює 

відпочинок, який фактично є роботою”: 

“TripAdvisor finds an increasing number of “fakeationers” who take their work 

on the road” (Mass. Market, November 9, 2010).  

Власне, телескопія як активний спосіб словотвору, створює умови для 

виникнення нових суфіксальних та префіксальних формантів. Наприклад, в 

результаті аферези лексичної одиниці vacation утворився афіксоїд -cation, який 

вказує на дію або процес виконання дії пов’язаний з відпочинком: daycation 

“короткотривала поїздка без ночівлі”; fakeation “відпочинок, який фактично є 

роботою”; mancation “відпустка в колі чоловіків”, naycation “відпочинок без 

зайвих витрат”; staycation “відпустка, яку проводять вдома”: 

“Don’t even think about scheduling home projects during a stayvacation. – Dan 

Vierria, “Home for your holiday,” (Sacramento Bee, May 5, 2008). 

Продуктивним афіксоїдом, що утворився за допомогою дії механізму 

телескопії є префікс para-, який є результатом апокопи одиниці parachute: 

paradoctor “лікар, якого спускають на парашуті у віддалені райони”; paragliding 

“парапланеризм”; paramotoring “пересування повітрям за допомогою парашута та 

спеціального двигуна”; parahawking “польоти парапланеристів із тренованими 

птицями-хижаками”:  

“… So after a few beers and plenty of enthusiastic discussion, the idea of 

Parahawking was born. Parahawking is simply a fusion between Paragliding and 

Falconry. The idea being that the birds are trained to “hunt” the thermal, which allow 

the pilots to stay aloft” (Falconry & Conservation Magazine, 2003). 

Менш продуктивним суфіксом у досліджуваній сфері, виявився суфікс -ism. 

Інновації із даним суфіксом не можуть бути похідними лексемами, проте 

фактично непохідними утворюються за правилами афіксації: poorism “мандрівки 

по нетрях та інших небезпечних місцях”, paralpinism “пішохідні мандрівки, які 

включають спуск на параплані”: 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=ab82a5&url=http%3A%2F%2Fwww.wordspy.com%2Findex.php%3Fword%3Dpoorism&msgid=14213390770000000485;0,1&x-email=andrianalytvyn%40mail.ru
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“New sports continue to evolve, as outdoor athletes combine things like climbing 

and BASE jumping, and alpinism and paragliding (paralpinism)” (Explore Magazine, 

February 21, 2012). 

Ще одним мало продуктивним афіксом у сфері спорту та туризму є 

суфікс ˗ist. Даний суфікс функціонує з іменниковими та прикметниковими 

основами та відповідає за агентивне значення або кваліфікаційну характеристику. 

Похідні лексеми утворюються за моделлю: n + -ist → N. Відповідно до значення 

суфіксу лексичні одиниці спортивної та туристичної сфери номінують осіб, які 

займаються тією діяльністю на яку вказує основа: paralpinist “виконавець 

парапланізму”; poorist “особа, яка здійснює мандрівки по нетрях та інших 

небезпечних місцях”. Непродуктивним суфіксом у сфері спорту та туризму є 

агентивний суфікс -ster, котрий вживається лише в поодиноких випадках: age 

fraud, n + -ster – age fraudster “спортсмен, який приховує свій справжній вік”. 

Спортивна та туристична сфера поповнюється також неологізмами із 

афіксоїдами низької продуктивності. Серед афіксоїдів, які становлять незначний 

внесок в утворенні неологізмів у сфері спорту та туризму виявилися префікси: 

micro- microvacation “короткий відпочинок”; multi- multisporter “відпочивальник, 

який займається різними видами спорту, зокрема екстремальними”; nano- 

nanobreak “короткий відпочинок, який включає лише одну ночівлю у готелі 

(мотелі)”, retro- retrorunning “біг у зворотньому напрямі (спиною вперед)”; ultra- 

ultrarunning “біг на дуже довгі дистанції”.  

Зазначимо, що префіксація у формування інновацій значно поступається у 

продуктивності суфіксації. У відсотковому відношенні продуктивність суфіксації 

становить 87,5%, а продуктивність префіксації – 12,5% від загальної кількості 

досліджуваних одиниць утворених афіксальним способом словотвору. 

 

2.2 Словоскладання як спосіб збагачення інноваційної лексики  

 Словоскладання відіграє важливу роль в утворенні англомовних інновацій 

сфери спорту та туризму. Ми визначили, що способом словоскладання було 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=ab82a5&url=http%3A%2F%2Fwww.wordspy.com%2Findex.php%3Fword%3Dpoorism&msgid=14213390770000000485;0,1&x-email=andrianalytvyn%40mail.ru
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утворено 32% досліджуваних інновацій. Даний спосіб словотворення пов’язаний 

із визначенням складного слова та його критеріями. Оскільки в англійській мові 

складні слова складаються з повнозначних форм, іноді їх важко відокремити від 

словосполучень. Тому науковці визначають складне слово відповідно до його меж 

позначення поняття у мові.  

 Д. О. Мєшков вважає, що складним словом можна назвати послідовність 

двох іменників у загальному відмінку, оскільки така послідовність не є 

синтаксичною, тобто не може виступати в ролі словосполучення, проте за 

принципом tertium non datur вважається складним словом [131, с. 88]. Відповідно 

до структури слова неологізми спортивної та туристичної сфери поділяються на 

наступні групи:  

- складні слова, які утворилися за допомогою поєднання основ: boardsport, 

dancesport, tombstone;  

- складні слова, що утворюються із повнозначних слів та сполучаються за 

допомогою прийменника або сполучника: hubby-and-wife, ham-and-egging;  

- складноскорочені слова – дана група поєднує два види утворення складних 

слів: словоскладання та скорочення: MTB Downhill, IIFYM, MAMIL;  

- складно похідні слова – поєднання двох видів словотворення: 

словоскладання та афіксація: age fraudster, skateboarder, snowboarder. 

 За визначенням І. В. Арнольд, складне слово – це поєднання двох, або трьох 

(у рідкісних випадках) основ, які функціонують як одне ціле і виступають в ролі 

особливої цілісної лексичної одиниці в реченні [9, с. 159]. Думку про те, що 

цілісність значення є основною ознакою виділення складного слова підтверджено 

у працях Д. О. Мєшкова, Ю. О. Жлуктенка, А. І. Смірніцького. Зокрема 

Ю. О. Жлуктенко цілісністю слова називає цілісність смислового значення, тобто 

усвідомлення того, що предмет або явище, яке описується є неподільним [21 с. 

129]. 

 Для визначення статусу складного слова чи словосполучення О. Д. Мєшков 

пропонує два підходи: глобальний та індивідуальний [131, с. 67]. Глобальний 
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аспект полягає у визначенні загального критерію, який поширюється на весь 

корпус утворень відповідного типу. Індивідуальний аспект спрямовується на 

аналіз кожної лексичної одиниці. Кожна лексична одиниця розглядається через 

призму фонетичних, морфологічних, семантичних та орфографічних критеріїв з 

метою визначення цілісності смислового значенння утворень.  

 Деякі науковці описують дані критерії як внутрішні ознаки, поряд з якими 

дослідники виділяють зовнішні (синтаксичні) ознаки. Аналіз внутрішніх ознак 

дозволяє визначити цільнооформленість окремо взятої лексичної одиниці, у той 

час як зовнішні ознаки свідчать про цільнооформленість лексичної одиниці у 

потоці мовлення. 

 Морфологічні ознаки складних слів свідчать про їх морфологічну єдність. 

Ю. О. Жлуктенко зазначає, що морфологічні ознаки складних слів – це 

об’єднання морфологічно неподільних основ, а також основ які поєднуються 

голосним або приголосним звуком [21, с. 134]. 

 Фонетичні ознаки складних слів-неологізмів проявляються у наявності 

одного об’єднувального наголосу, що не притаманне словосполученню: sufferfest 

“біль та дискомфорт у м’язах після надто інтенсивної фізичної праці”; 

skateboarding “пересування на скейтборді”; bellyboarding “пересуваня по хвилях 

на дошці, лежачи на животі”. 

 Оскільки в англійській мові існує тенденція до наголошення першого слова 

в складних словах, багато науковців надають йому ключового значення. Проте 

існують складні слова-неологізми, які мають подвійний наголос: dancesport 

“спортивні бальні танці”; couchhogger “особа, яка веде пасивний стиль життя”. З 

тієї причини, що, наголос може залежати від фразового наголосу або ж 

синтаксичної функції складного слова, він не завжди точно вказує на ознаки 

складного слова. Відповідно до запропонованих Ю. О. Жлуктенком моделей 

акцентування, виокремлено наступні моделі складних слів-неологізмів у сфері 

спорту та туризму:  
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- головний та об’єднуючий наголос на першому компоненті, наприклад: 

bellyboarding “пересуваня по хвилях на дошці, лежачи на животі”; dirtsurfing 

“пересування на двохколісній дошці (іноді з кайтом імітуючи рухи серфінгу та 

сноубордингу)”; jet-skiing “спортивні вправи на водному мотоциклі”; 

mountainboarding “спорт у якому застосовують спеціальну дошку маунтінборд”; 

sandboarding “вид спорту, який полягає у пересуванні на спеціальній дошці по 

дюнах”; powerbocking “стрибки та біг на ходулях зроблених з пружин”; 

sightjogging “здійснення огляду визначних місць під час бігу”; slacklining 

“балансування тіла на спеціальній нейлоновій стрічці”. 

- подвійний наголос – головний наголос на першому компоненті та слабкий, 

другорядний наголос – на другому компоненті: gorge-walking “подолання порогів, 

водоспадів та інших небезпечних місць”; hubby-wife “успішний виступ учасників 

парного виду спорту завдяки чудовій грі лише одного гравця”; 

-  головний наголос на обох компонентах складного слова: cereal box 

“неякісний шолом для хокею”; fridge kid “молода особа, яка тренується на 

спеціальній закритій сніговій арені для участі в Олімпійських іграх”; gutter bunny 

“людина, яка їздить на роботу на велосипеді”; bush craft “вміння виживати серед 

дикої природи”; crush space “місце найбільшого скупчення людей з різними 

інтересами на стадіонах, у концертних залах тощо, що може стати причиною 

конфліктів ”; trail angel “альтруїстично налаштована людина, яка безкоштовно 

забезпечує пішохідних туристів їжею та іншими необхідними для подорожі 

речами”; rink rage “бійки, сварки та інші конфлікти на хокейному полі”; stunt 

drive “каскадерське керування транспортним засобом”. 

 Недоліком фонетичних ознак у визначенні статусу складного слова-

неологізму є те, що не всі словники фіксують одинакові наголоси. Очевидно, що 

місце наголосу залежить від особистого чуття мовця, а саме, як мовець сприймає 

послідовність лексичних одиниць у неологізмі. Якщо складне слово-неологізм 

позначає єдину смислову одиницю то наголос буде об’єднувати компоненти 

складного слова: dirtsurfing. Проте, якщо складне слово складається із двох 
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самостійних лексичних одиниць усі компоненти будуть однаково наголошені: 

bike box, bike lash.  

 Іншим недоліком фонетичних ознак для визначення складного слова-

неологізму є те, що серед складних слів-неологізмів зустрічаються ідентичні за 

своїми ознаками слова, проте позиція наголосу інша: dirtsurfing (об’єднуючий 

наголос), skysurfing, snowsurfing (подвійний наголос). Окрім цього, деякі словники 

подають протилежні варіанти наголосів: bodyboarding, skateboarding – подвійний 

наголос (Collins English Dictionary) та головний (об’єднуючий) наголос на 

першому компоненті (Oxford Dictionary). 

 Таким чином, значна кількість неточностей при визначенні статусу 

складного слова за допомогою фонетичного критерію свідчить про те, що даний 

критерій не дає достатніх ознак, для того, щоб вважати неологізм складним 

словом, однак, він служить як додаткова його ознака.  

 Орфографічність складних слів-неологізмів є наступною ознакою для 

визначення складного слова. Проте, існує певна розбіжність у написанні деяких 

складних слів-неологізмів: sightjogging – sight-jogging, sight jogging; age fraud – 

age-fraud “неправдиве повідомлення стосовно свого справжнього віку 

спортсмена”; bikelash – bike-lash “негативна реакція на велосипедистів з боку 

міліціонерів та водіїв”; slacklining – slack-lining, slack lining: 

 “Slacklining is different from tightrope walking. Instead of a taught line, it’s 

performed on inch-thick nylon webbing that stretches and bounces” (National 

Geographic News Watch, February 8, 2012). 

 “Slack lining, or loose rope walking, is part sport, part mind game, part spiritual 

quest. It requires physical agility, precision and balance to walk atop a line stretched 

over a precipice” (Los Angeles Times, November 28, 2000). 

Враховуючи орфографічні ознаки, науковці схильні вважати складними 

словами-неологізмами ті слова, які пишуться разом, оскільки саме написання слів 

разом свідчить про те, що лексична одиниця сприймається як семантична єдність 

[21, с. 133]. Написання слів через дефіс не позбавлене ознак, які допомагають 
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підтвердити статус складних слів-неологізмів. Дослідники виділяють естетичну 

функцію при написанні складних слів через дефіс, що в результаті полегшує 

читання слова. Вважається, що в американському варіанті англійської мови існує 

тенденція до написання складних слів-неологізмів разом, натомість у 

британському варіанті – до написання через дефіс. Щодо орфографічних ознак 

складних слів Д. О. Мєшков слушно стверджує, що написання компонентів у 

складному слові окремо не є достатньою ознакою для того, щоб вважати його 

словосполученням, проте написання слів разом – це беззаперечна ознака 

складного слова [131, с. 68].  

 Оскільки розбіжність у написанні складних слів-неологізмів не дозволяє 

чітко визначити статус складного слова, вважаємо, що орфографічні ознаки не є 

ключовими критеріями для підтвердження складного слова, однак вони надають 

додаткові підстави для встановлення їх статусу. Таким чином, виявленння 

внутрішніх ознак не є визначальним у встановленні статусу складного слова, 

оскільки вони не описують вичерпно ознаки складного слова. Дані критерії не 

існують у гармонії та не розташовуються за їєрархією. Натомість, дослідники 

Г. Пауль, О. Епресен наголошують на домінантності семантичного критерію. 

Однак, цю думку заперечує Ю. О. Жлуктенко, стверджуючи, що один лише 

семантичний критерій не можна вважати ключовим у визначенні статусу 

складного слова, оскільки фразеологічні одиниці також виражають одне поняття і 

деякі з них володіють високим ступенем семантичної зв’язаності [21, с. 129].  

 Більшість дослідників вважають семантичний критерій найбільш 

провідним та визначальним, оскільки саме він здатен розкрити цілісність 

значення складного слова. Між компонентами складного слова існують певні 

смислові зв’язки. Для того, щоб проаналізувати семантику складного слова 

науковці наполягають на вивченні значення кожного елемента складного слова. У 

сфері спорту та туризму простежуємо наступні групи складних слів-неологізмів 

відповідно до їх семантики:  
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- практично непереосмислені складні слова – слова-неологізми, значення 

котрих не є повністю сумою значень компонентів. Практично непереосмислені 

складні слова-неологізми утворилися на основі логіко-предметного зв’язку: 

dancesport “спортивні бальні танці”; city bike “дорожній велосипед”; mountain bike 

“гірський велосипед”; road bike “гоночний велосипед”; athlete tax “податок, за 

участь у змаганнях”: 

 “The councilors said the money raised through the athlete tax could be used to 

help subsidize the Toponto Maple Leafs…” (The Globe and Mail, February 3, 2000). 

- частково переосмислені складні слова у яких один компонент змінив своє 

значення: bait bike “спеціальний велосипед-приманка”; fridge kid “молода особа, 

яка тренується на спеціальній закритій сніговій арені для участі в Олімпійських 

іграх”; bike box “виділене дорожньою розміткою місце для велосипедистів, що 

надає їм перевагу в русі над іншими транспортними засобами”:  

 Located at the entrance of the intersection, a bike box is a demarcated area that 

straddles the bike lane plus one or two vehicle lanes, and is basically designed to give 

cyclists a head start when the light turns green” (The Globe and Mail, June 13, 2010). 

Смислова структура частково переосмислених складних слів-неологізмів 

формується на асоціаціях, що базуються на конкретно-предметному значенні.  

- повністю переосмислені (ідіоматичні) складні слова, значення яких не 

відповідає значенню їх компонентів: cereal box “неякісний шолом для хокею”; 

couchhogger “особа, яка веде пасивний стиль життя”; gutter bunny “людина, яка 

їздить на роботу на велосипеді”; ham-and-egging “хороший загальний результат 

команди, внаслідок чудової гри кожного учасника у різний період гри”; hubby-wife 

“успішний виступ учасників парного виду спорту завдяки чудовій грі лише 

одного гравця”; wakeboarding “виконання трюків у стрибку з хвилі-трампліна”; 

yard sale “місце нещасного випадку із спортсменом, про що свідчать артефакти”: 

 “… As if that wasn’t bizarre enough, at the Calgary Olympics, he accomplished 

close to what the skiers call “a yard sale” – hats, goggles, body parts scattered all over 

the hill” (Newsweek, February 21, 2004).  



64 

 

 Повністю переосмислені складні слова-неологізми не зберігають 

предметно-логічних зв’язків та не мають прямих асоціацій зі значенням 

компонентів складного слова-неологізму. Під час утворення таких складних слів 

лексичне значення обох компонентів зливається і утворюється нова семантична 

одиниця з новим значенням, яке не відповідає індивідуальному значенню 

компонентів.  

Окрім аналізу морфологічних, фонетичних, орфографічних та семантичних 

критеріїв для ідентифікації складного слова використовуються логіко-операційні 

прийоми Д. О. Мєшкова. Дані прийоми спрямовані на визначення цілісності 

значення складного слова, та розподіляються на три групи: прийом доповнення 

(адикції), прийом розширення (експансії) та прийом підставлення (субституції) 

[131, с. 70]. Прийом адикції полягає у введенні слова, яке характеризує перший 

компонент. Якщо вживання такого слова буде допустимим, то дане утворення 

вважається словосполученням. У іншому випадку – це складне слово. Таким 

чином, якщо доповнити складне слово trail angel словом very (a very trail angel), 

то таке утворення буде некоректним і недопустимим. 

Прийом “деекспансії” полягає у неможливості розширити складне слово 

іншими однорідними елементами. Так, складне слово bike box не можна 

розширити іншим компонентами, наприклад, створити таке словосполучення car 

and bike box. Прийом субституції полягає у можливій заміні чи переміщенні 

компонента складного слова без порушення його структурної цілісності: 

snowsurfing – wakesurfing – kitesurfing – powsurfing; skateboarding – 

streetboarding – longboarding – kneeboarding – skimboarding. 

Зовнішні ознаки складних слів визначають порядок сполучуваності 

складних слів, синтаксичні зв’язки між компонентами складного слова та 

наявність чи відсутність службових елементів між компонентами. Аналіз 

компонентів складного слова-неологізму у сфері спорту та туризму показав, що 

головним центром складного слова-неологізму є другий компонент, оскільки саме 

він визначає лексико-граматичні та семантичні риси першого компонентa: age 
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fraud “неправдиве повідомлення справжнього віку спортсмена”; bellyboarding 

“пересування по хвилях на дошці, лежачи на животі”; packrafting “сплав на 

одномісному плоті ”; snowdiving “пірнання у сніг”. 

 Аналіз складних слів-неологізмів показав, що найпродуктивнішою моделлю 

утворення складних слів-неологізмів є модель N + N(-ing) → N. Продуктивність 

утворень за даною моделлю становить 62% від усієї кількості досліджуваних 

одиниць сформованих за допомогою словоскладання. До інновацій утворених за 

даною моделлю відносимо наступні складні неологізми: bushwhacking 

“здійснювати пішохідну мандрівку поза цивілізаційними шляхами транспорту”; 

casterboarding “подолання певної відстані берегової лінії, шляхом плавання або 

пішки”; kneeboarding “виконання спортивних вправ сидячи на колінах на дошці 

прикріпленій тросом до човна”; skateboarding “пересування на скейтборді”; 

snowskating “виконання трюків на снігу (імітування вправ на скейтборді)”; 

riverboarding “пересування на дошці, використовуючи спеціальні плавці”; 

waymarking “позначення пішохідного маршруту знаками яскравого кольору”. 

 Складні слова-неологізми даної моделі відповідно до їх тематичної 

належності можна поділити на наступні групи: 

1. Лексичні одиниці, що позначають екстремальні види спорту: 

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

bellyboarding “пересуваня по хвилях на дошці, лежачи на животі”; bodyboarding 

“вид спорту, що виконується по завивині хвилі на спеціальній дошці (опираючись 

на неї усім тілом)”; jet-skiing “спортивні вправи на водному мотоциклі”; flowriding 

“виконання вправ на штучній хвилі (копіюваня її припливу та відливу своїми 

рухами)”; flyboarding “вид розваги на воді, що полягає у виконанні різних рухів на 

дошці”; windsurfing “пересування по воді на дошці з вітрилом”; 

б) складні слова, що позначають екстремальну дію виконану на твердій 

поверхні: mountainboarding “спорт у якому застосовують спеціальну дошку 

маунтінборд”; casterboarding “вид спорту на двохколісній дошці, що рухається 

при нахилі корпуса”; longboarding “спортивні вправи на скейтборді (знаряддя у 
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вигляді довгої дошки)”; snakeboarding “спорт чи хобі, що полягає у пересуванні 

на роликовій дошці, яка за своєю формою нагадує змію”; streetboarding 

“спортивні вправи на роликовій дошці на дорозі з твердим гладким покриттям”; 

в) складні слова, що позначають екстремальну дію виконану у повітрі: 

skysurfing “виконання елементів серфінгу у вільному падінні”; skydiving “затяжні 

стрибки”; skyboarding “спортивні вправи, що виконуються на дошці у повітрі (зі 

спеціальним кріпленням та парашутом)”. 

2. Лексичні одиниці, що позначають види бігу: 

а) складні слова, що позначають специфічні види бігу: fastpacking “пробіжка 

з вантажем по гірській місцевості”; sightjogging “здійснення огляду визначних 

місць під час бігу”. 

3. Лексичні одиниці, що позначають види пішохідної діяльності: 

а) складні слова, що означають дію, яка виконується під час пішохідних 

походів: gorge-walking “подоланням порогів, водопадів та інших небезпечних 

місць”, wayfinding “уміння розшифровувати символи та знаки маршруту”. 

 Менш продуктивною моделлю словоскладання є модель N + N → N. За 

даною моделлю утворено лише 33% складних слів-неологізмів: soccer leave, 

soccer mom, sufferfest, slope style. Серед складних іменників перший компонент 

уточнює та конкретизує другий компонент виконуючи функцію прикметника: 

soccer leave “вільний час або відпустка спеціально призначена для відвідування 

футбольного матчу, особливо під час проведення світового чемпіонату”; soccer 

mom “заміжня непрацююча представниця середніх класів, яка займається 

вихованням дітей (вона відвідує усі футбольні матчі, у яких беруть участь її 

діти)”; sufferfest “біль та дискомфорт у м’язах після надто інтенсивної фізичної 

праці”; slope style “виконання серії акробатичних стрибків на сноуборді”. 

 Найменш продуктивною моделлю складних слів-неологізмів, 

продуктивність якої становить 5%, виявилася модель Adj + N (-ing) → N: 

highlining “ходіння по канату, натягнутому високо над землею”; longboarding 

“спортивні вправи на скейтборді (знаряддя у вигляді довгої дошки)”.  
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2.3 Роль телескопії в утворенні інновацій 

 В останні роки у лінгвістичних дослідженнях значна увага приділяється 

телескопії як одному з найефективніших способів словотвору. Під телескопією 

розуміють спосіб словотворення при якому відбувається злиття повної основи 

одного слова із скороченою основою іншого, або зрощення двох скорочених 

основ вихідних слів. Даний спосіб утворення лексем також називають злиттям, 

звуженням, контамінацією, гібридизацією. В англомовній літературі явище 

телескопії називається, blending, fusion, contamination. 

 На сьогодні існують різні погляди щодо феномена телескопії як способу 

словотвору в англійській мові. Деякі науковці відносять телескопійні одиниці до 

абревіації, а також до складно-скорочених слів та до словоскладання. Однак, 

більшість науковців виділяють телескопію як окремий спосіб словотвору, 

наприклад Т. Н. Астафурова [13], С. М. Єнікєєва [49], Ю. А. Зацний [65], 

Л. Ф. Омельченко [137]. Самостійність телескопії підтверджується структурно-

семантичними та функціональними особливостями телескопійних одиниць, які 

об’єднують дві або більше лексичні одиниці та характеризуються певним 

функціональним відношенням. 

 Перші слова, що виникли під дією телескопії мали гумористичний характер, 

однак з ХХ століття телескопія спостерігається як активний спосіб формування 

неологізмів у всіх сферах людського суспільства. Можна зазначити, що ціла низка 

телескопізмів перетворилася на інтернаціоналізми: motel, smog, transistor. Вчені 

вказують, що на початок XXI століття не тільки спеціальні, але й загальні 

словники, особливо словники нової лексики зафіксували кілька тисяч 

телескопійних одиниць, що з’явилися в англійській мові. 

 Розглядаючи природу телескопії, дослідники підкреслюють її комплексний 

характер, який полягає у використанні механізмів стягнення основ (що 

притаманне словоскладанню), механізмів скорочення та фрагментації слів 

(формотворення). Науковцями також виділяється зв’язок між механізмами 

утворення телескопії та афіксації, телескопії та абревіації, а також телескопії та 
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словоскладання. Зв’язок між телескопією та словоскладанням полягає у тому, що 

по-перше, в основі утворення телескопізмів і складних слів лежать вільні лексичні 

одиниці, по-друге, у семантичному плані обидва способи словотвору являють 

собою конденсацію семантики сполучення слів у межах однієї лексичної одиниці, 

по-третє, під час утворення телескопізмів та композитів відбувається складання 

основ. Проте, головною відмінністю телескопії від композиції є те, що вона 

базується на стягненні основ, які частково, або повністю втратили свою цілісність 

[49, с. 422].  

 Можна констатувати, що існує зв’язок між телескопією та афіксацією. Він 

полягає насамперед у тому, що телескопія створює умови для виникнення нових 

афіксальних формантів. Розглядаючи зв’язок телескопії та абревіації варто 

зазначити, що їх відмінність полягає у тому, що більшість телескопійних одиниць 

не мають відповідників у вільних словосполученнях, а утворюються на основі 

асоціативних зв’язків між двома синтаксично-обумовленими одиницями. 

 Аналізуючи телескопічні одиниці слід брати до уваги два аспекти – 

структуру (план форми і вираження) та семантику (план змісту). Структурна 

будова телескопізмів визначається кількістю і якістю елементів, що входять до 

їхнього складу. У сучасній англійській мові розрізняють різні типи телескопійних 

лексем. Поштовхом до формування нових телескопічних одиниць є тенденція, яку 

науковці називають “мовною економією”, або “законом економії мовних зусиль”, 

що полягає у відборі тих мовних засобів, які несуть найбільше інформації. Окрім 

прагматичної значущості телескопізми характеризуються незвичними 

фонологічними формами, які надають одиницям експресивності та емоційності. 

 У формуванні новотворів лексики англійської мови сфери спорту та 

туризму спосіб телескопії сприяв утворенню 14% інновацій. Існує ряд 

словотвірних моделей механізмів утворення телескопізмів. Найпродуктивнішою 

словотвірною моделлю у сфері спорту та туризму є скорочення фрагмента основи 

першого вихідного слова (апокопа) із повною основою іншого. Це модель – 
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ab + cd > acd. Продуктивність даної моделі становить 55,5% від усієї кількості 

утворених одиниць телескопійним способом.  

 Прикладами інновацій утворених за даною моделлю є наступні неологізми: 

acrobranching (acrobatics + branching) “ходіння по кронах дерев”; brodog (brother 

+ dog) “молодий любитель спортивних ігор”; voluntourist (volunteer + tourist) “той, 

хто поєднує туристичні мандрівки з добровільним виконанням певних робіт”; 

paragliding (parachute + gliding) “парапланеризм”; paradoctor (parachute + doctor) 

“лікар, якого спускають на парашуті у віддалені райони”; parahawking 

(paragliding + hawking) “польоти парапланеристів з тренованими птицями-

хижаками”; paralpinism (paragliding + alpinism) “пішохідні мандрівки, які 

включають спуск на параплані”; paramotoring (parachute + motoring) 

“пересування повітрям за допомогою парашута та спеціального двигуна”. 

 Третина словотвірних моделей формування телескопізмів є телескопізми, 

що утворилися з повної основи першого вихідного слова та з фрагментом іншого 

(аферезою). Графічно дана модель зображається як ab + cd > abd. Продуктивність 

утворення інновацій за даною моделлю становить 33,3%. Прикладами 

телескопізмів є наступні одиниці: mancation (man + vacation) “відпустка в колі 

чоловіків”; naycation (nay + cation) “відпочинок, без зайвих витрат”; staycation 

(stay + vаcation) “відпустка, яку проводять вдома”; travelcade (travel + cavalcade) 

“колона туристичних автомобілів”; fakeation (fake + vacation) “відпочинок, який 

фактично є роботою”; thrillaxation (thrill + relaxation) “заняття, яке захоплює та 

розслабляє”. 

 За розглянутими моделями утворюється значна кількість телескопійних 

лексичних інновацій, проте можна виділити і найменш продуктивні моделі. Серед 

них злиття апокопи з аферезою. Наприклад модель ab + cd > ad: yelfie (yoga + 

selfie) “автопортрет зроблений під час занять йогою”; glamping (glamour + 

camping) “полегшена форма пішохідного туризму; touron (tourist + moron) 

“необізнаний та дратівливий турист”; skitch (skate + hitch) “пересуватися на 
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скейтборді тримаючись за транспортний засіб”. Продуктивність утворення 

інновацій за даною моделлю становить 11,2%. 

 Окремим лінгвальним явищем, що наближується до телескопії є гаплологія. 

Гаплологічні одиниці виникають внаслідок накладання компонентів на стику 

обох слів. Накладання може бути як на фонетичному, так і на графічному рівні: 

aquaerobics (aqua + aerobics) “аквааеробіка”; shamateur (sham + amateur) 

“спортсмен-професіонал, який виступає за аматорів”. Дослідники наголошують, 

що гаплологічним телескопійним одиницям притаманний високий рівень 

експресивності та вживаються вони, переважно, як оказіональні одиниці. Варто 

зазначити, що у зв’язку з тим, що виникає потреба позначати нові поняття та 

явища у процесі творення телескопійних одиниць відбувається деяка 

упередженість чи навмисність, яка зумовлена намаганням надати інновації 

певного емоційного відтінку.  

 Окрім особливостей словотвірних моделей слід зупинитися і на семантиці 

телескопійних утворень. У сфері спорту та туризму ми виділяємо три основні 

групи телескопійних слів відповідно до їх значення. Перша група – це слова, 

значення яких повністю відповідає значенню двох компонентів, при чому один з 

яких є скороченням лексичної одиниці і абсорбував значення цієї одиниці. 

Наприклад, athslay “вбивство спортсмена”; aquaerobics “аквааеробіка”; soccerplex 

“футбольний комплекс”: 

 “The proposed “soccerplex” would include as many as 24 fields, a soccer 

stadium and an indoor facility” (Washington Post, March 4, 2008). 

 Друга група – це слова, загальне значення яких не повністю відповідає сумі 

значень повного та скороченого компонентів, однак, складається на їх основі: 

amerasportsian “американець-любитель спорту”; heliskiing “пересування на лижах 

по схилах гір, до яких добираються на вертоліті”; exergaming “відеогра з 

виконанням фізичних вправ”: 

 “A study … found that exergaming more than doubled players energy 

expenditure compared with sedentary gaming …” (The Economist, March 10, 2007).  



71 

 

 Третя група – це коли один компонент визначає значення усього 

телескопізма. Як правило, такий компонент є другий: bikepacking “велоподорож з 

вантажем”; daycation “короткотривала поїздка без ночівлі”; chairobics “елементи 

аеробіки, які виконуються людиною сидячи”: 

 “You’ll still be able to do core and low-back exercises. You can do all your 

upper-body work. … You might also investigate a chairobics or chair dance video” 

(Muscle & Fitness, June 1, 2003). 

 Практично всі телескопізми сфери представленні іменниками, які можуть 

слугувати базою для утворення від них інших частин, зокрема дієслів: 

thrillaxation – to thrillax, skitching – to skitch та прикметників: thrillaxation – 

thrillaxing.  

 Окрім інших частин мови шляхом деривації від телескопізмів утворюються 

і нові іменники. Основним суфіксом, який приєднується до вихідних 

телескопізмів є суфікс -er, і створені з ним деривати позначають виконавців 

діяльності. Так, окрему групу складають похідні телескопізми, що позначають 

людей, які по-різному проводять відпустку: staycationer (особа, яка проводить 

відпустку вдома) є дериватом від лексеми staycation (stay + vacation); інновація 

mancationer (той, хто проводить відпустку в колі чоловіків) походить від лексеми 

mancation (man + vacation); неологізм genervacationer (доросла людина, яка 

проводить відпустку з батьками за їх рахунок) утворився від інновації 

genervacation (generation + vacation). 

 Іншою групою телескопійних одиниць є така, до складу якої належать 

інновації, що головним чином позначають виконавців спортивної або туристичної 

діяльності. Нами виділело такі види виконавців: 

- виконавці пішохідного туризму: backpacker, fastpacker, flashpacker, glamper; 

- виконавці діяльності, що виконується за допомогою літального апарату: 

heliskier, paraglider, parahawker; 

- виконавці велосипедного спорту: bikepacker.  
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 Телескопійні одиниці, що позначають учасників спортивної чи туристичної 

діяльності, та утворені за допомогою суфікса -ist виявилися нечисленними: 

paralpinism – paralpinist, voluntourism – voluntourist. 

 Роль телескопії полягає і тому, що цей спосіб сприяє формуванню нових 

словотворчих елементів, які в подальшому можуть функціонувати як суфікси або 

префікси. Такі словотворчі елементи формуються та закріплюються у мові 

внаслідок створення великої кількості телескопійних одиниць з одним і тим же 

елементом. Як правило, перше телескопійне утворення є словом-зразком, а інші 

утворюються скоріше за аналогією, а не шляхом механізму телескопії. 

Продуктивним словотворчим елементом можна вважати елемент -cation: 

naycation, staycation, mancation, daycation. У даних випадках відбувається 

зрощення повних основ: nay, stay, man, day з аферезою -cation – скороченням 

лексеми vacation. Фрагмент para- (parachute) сформувався завдяки низці одиниць, 

до складу яких він входить: paragliding, paradoctor, parahawking, paralpinism, 

paramotoring. Даний елемент вказує на дію, яка обов’язково повинна бути 

виконана за допомогою парашута. 

  

2.4 Скорочення та абревіатури у формуванні інновацій 

 Соціальний та науково-технічний процес, зростання потоку інформації, 

тенденція до мовної економії та моносилабізму призводять до появи все більшої 

кількості скорочених лексичних одиниць. “Скорочення – це процес зменшення 

кількості фонем (або морфем) у слові чи словосполученні без зміни їх лексико-

граматичного значення, в результаті якого утворюється нова номінативна 

одиниця, або варіант похідної одиниці” [21, с. 161].  

Дослідники поділяють скорочення на ініціальні та односкладові одиниці. 

Відповідно до скороченого складу слова односкладові скорочені одиниці 

поділяються на три типи: а) редукція початкового складу слова (афереза): chute 

(parachute); б) редукція початкового та кінцевого складу слова (синкопа); в) 

редукція кінцевого складу слова (апокопа): para (parachute).  
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Всі скорочення у нашій сфері представленні абревіатурами. На сьогодні, 

явище абревіації викликає суперечності у поглядах науковців, оскільки не існує 

єдиної думки щодо того чи вважати це явище словотворчим процесом. 

Дослідники наголошують, що немає чітких фонологічних та орфографічних 

правил згідно з якими можна було б передбачити де, і як саме буде скорочуватися 

слово. Як зазначає Ю. О. Жлуктенко, особливістю абревіатурного скорочення є 

незалежність від морфемного членування [21, с. 162]. Тому, для того, щоб 

визначити напрями діяльності механізмів скорочення дослідники пропонують 

розмежовувати явища словоперетворення та словотворення.  

Мінімальною одиницею словотворення є вербоформанти, до яких належать 

твірні основи (лексеми, словосполучення, речення) та словотвірні морфеми 

(афікси, афіксоїди). Мінімальною одиницею словоперетворення є 

верботрансформант – механізм формальної перебудови або семантичної 

модифікації [46].  

Прикладами верботрансформантів (структурної, формальної трансформації) 

у сфері спорту та туризму є абревіатури. Відповідно до способу читання науковці 

поділяють абревіатури на алфавітизми та акроніми. Алфавітизми – це скорочення, 

які читаються за алфавітом: DWS (deep-water soloing) “сходження на скелі над 

глибокою водою без підстрахівки”; MTB (mountain terrain bike) “гірський 

велосипед”; BMX (Bicycle Motor Cross) “велосипедний мотокрос”. 

Особливої уваги заслуговує абревіатура-інновація BMX. Виникнення даної 

одиниці спричинено захопленням туристів до великої кількості переваг, які надає 

велосипедний мотокрос. Будучи фізично-вимогливим та підбадьорливим видом 

спорту велосипедний мотокрос сприяє функціонуванню серцево-судинної 

системи. Велосипедний мотокрос – чудова можливість знайти нових друзів, які 

можуть розділити інтереси та отримати задоволення від активного способу життя. 

Велосипедний мотокрос здатен задовільнити потреби людей будь-якої сфери 

діяльності:  
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“Riding your BMX can offer you countless benefits. As well as begin a 

challenging and exhilarating sport, riding your BMX conditions your cardiovascular 

system” (Livestrong. com, March 12, 2014).  

Акроніми – це літерні скорочення, що перетворилися на лексичні одиниці: 

SUB (sport-utility bike) “практичний спортивний велосипед”; SMIDSY (Sorry, mate, 

I didn’t see you) “нещасний випадок спричинений необережністю водіїв 

автомобілів, які не помічають велосипедистів на дорозі”; MAMIL (a Middle-Aged 

Man In Lycra) “чоловік-любитель велосипедної діяльності, який носить костюм з 

лайкового матеріалу”, MAWIL (a Middle-Aged Woman In Lycra) “жінка-любитель 

велосипедної діяльності, яка носить костюм з лайкового матеріалу”.  

Виникнення неологізмів MAMIL та MAWIL пов’язане з насмішками та 

жартівливим прізвиськом тих людей, які носять спортивні костюми з лайкових 

матеріалів. У 1986 коли велоспорт став професійним видом спорту велосипедисти 

вважалися диваками, які їздять по дорогах, однак зараз це явище популярне як і 

серед чоловіків, так і серед жінок:  

“In 1986, when I first turned professional, you were viewed as some sort of frek if 

you rode a bike…but now there are Mamils and Mawils (Middle Aged Women In 

Lycra) everywhere” (Sunday Independent, June 15, 2014). 

Зазвичай, акроніми пишуться з великих літер, проте загальновідомі та 

загальновживані акроніми пишуться з малих літер: rogaining “poгейнінг”, 

командні змагання на відкритому повітрі, які вимагають здатніть швидко 

знаходити контрольні пункти встановлені на місцевості. Даний акронім походить 

від лексеми rogaine (Rugged Outdoor Group Activity Involving Navigation and 

Endurance).  

У сфері спорту та туризму зустрічаються акроніми та алфавітизми як 

компоненти фразеологізмів. Фразеологізм scuba diving “підводне плавання” 

складається із компонента-акроміма: scuba (Self-Contained Underwater Breathing 

Apparatus), що означає самостійний апарат підводного дихання. Словосполучення 

BASE jumping (Building Antenna Span Earth) “стрибки з певного фіксованого 
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об’єкта за допомогою спеціального парашута” містить одиницю BASE, яка є 

акронімом і означає Building (споруда), Antenna (антена), Span (прогін моста) and 

Earth (земля). Даний неологізм появився як наслідок зацікавленості туристів до 

екстремальної діяльності, яка полягає у здійсненні стрибка з парашутом з висоти 

приблизно 3000 футів. Вперше стрибок з такої висоти був здійснений Браяном 

Шубертом та його другом у 1966 році, що спричинило масову зацікавленість 

туристів та зрештою і фіксацію неологізму:  

“In 1966, Brian Schubert and a buddy strapped parachutes to their backs and 

leaped off Yosemite's 3,000-foot-high El Capitan cliff and unwittingly inspired the 

worldwide extreme sport of base jumping” (Los Angeles Times, October 23, 2006).  

До фразеологізмів, які у своєму складі містять алфавітизми належить 

інновації MTB downhill (Mountain Terrain Bike) “гірський велосипед для 

швидкісного спуску”; ATV driving (all-terrain vehicle) “їзда на автомобілі 

підвищеної прохідності”. 

У сфері спорту та туризму існують такі лексичні одиниці, в яких перший 

компонент – літера, а другий компонент – повне слово. Варто звернути увагу на 

графему Х, яка вживається у слові BMX (Bicycle Motor Cross) та як графо-

фонетична абревіатура у інноваціях X Games (Extreme Games) та Xpogo (extreme 

pogo). Інновація Xpogo (Extreme pogo, Xpogo, Xtreme pogo) на позначення стрибків 

на спеціальних ходулях поуґо, з двома підніжками і пружиною для 

відштовхування, виникла як наслідок пошуку нових розваг та викликів серед 

любителів екстремізму: 

“Broadly defined, extreme pogo is any style of trick done with a pogo stick. 

Usually, it involves an extra-bouncy, extra-durable pogo stick. Extreme pogo has a 

number of different nicknames, including: Extreme pogo, Xpogo, Xtreme pogo, and 

other variations” (Trivia Happy, June 19, 2014). 

Спортивна та туристична сфера поповнюється неологізмами, що 

утворюються за специфічним типом скорочення, а саме за допомогою абревіатур, 

в яких використовується цифра “6”: Category 6 (Cat 6) “велосипедні перегони, які 
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здійснюються по дорозі на роботу чи додому”. Даний неологізм виник за 

аналогією до фразеологізмів, які позначають інші категорії велоперегонів: Cat 1 

(Category 1), Cat 2 (Category 2).  

Варто зазначити, що існує п’ять категорій велосипедних перегонів. До 

першої категорії належать велосипедні перегони професійного рівня, тоді як до 

п’ятої категорії належать перегони, у яких беруть участь початківці. Однак, 

необхідність номінувати велику кількість людей, які користуються 

велотранспортом, як засобом пересування на роботу та додому спричинило появу 

інновації Cat 6 “категорія шість”. Насправді дана категорія не відповідає 

критеріям велоперегонів, однак позначає категорію людей, які їздять на 

велосипедах і по дорозі обганяють інших велосипедистів:  

“Cyclists have a joke about ‘racing in cat 6’ which, despite the name, is not 

exactly a race nor does it refer to an official category of cyclist. Cat 6 refers to 

commuter cyclist and racing each other to work is their sport” (GOOD, November 9, 

2010). 

Аналіз неологізмів, утворених за допомогою абревіації, сприяв виявленню 

того, що цей вид словотвору є найменш активний і становить 5% утворених 

інновацій. 

  

2.5 Аналогія як механізм формування інноваційної лексики та фразеології 

 Аналогія, як один із важливих механізмів формування лексики та 

фразеології, відіграє вагому роль в утворенні інновацій сфери спорту і туризму. 

Дія механізму аналогії полягає у тому, що в результаті зміни форми старих слів 

виникають нові слова. Це відбувається тому, що точніша форма однієї одиниці 

здатна витіснути її варіант. Аналогія – це процес породження новотвору, що 

відбувається не за абстрактною моделлю, а за зразком до конкретної одиниці, 

коли структурно-семантичні компоненти лексичної одиниці-зразка замінюються 

[61]. 
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 Механізм дії аналогії проявляється на лексико-семантичному рівні, а саме в 

утворенні нової лексичної одиниці, яка копіює готовий зразок, у вигляді існуючої 

одиниці. У процесі аналогійного словотворення морфологічна структура слова-

зразка, як правило, частково заповнюється новим лексичним матеріалом. 

Продуктивність формування інновацій завдяки копіюванню слова-зразка сприяє 

утворенню моделі із постійним компонентом: surfing (dirtsurfing, powsurfing, 

skysurfing); hiking (llama hiking, swim hiking, thru-hiking). Такий компонент 

виступає в ролі словотворчого елементу і входить до складу аналогійних 

лексичних одиниць чи словосполук. 

 З семантичної точки зору, процес утворення слова за аналогією 

визначається тим, що новотвори запозичують не лексичне значення слова-зразка, 

а його “загальне” значення, що пов’язане з наявними словотворчими 

компонентами. Значення новотвору, у такому випадку, є вірогідно 

передбачуваним і його легко з’ясувати із контексту. Лексична одиниця, що 

утворилася за аналогією, асоціюється із словом-зразком, його смислова структура, 

зазвичай, обмежена зрозумілим значенням. 

 У сфері спорту та туризму за аналогією створюється ціла низка одиниць із 

фрагментом para- (parachute), який сполучається із іншими лексемами і формує 

модель: para+N. Значення вихідних одиниць із фрагментом para- пов’язане з дією 

виконаною у повітрі за допомогою парашута: paragliding “парапланеризм”; 

parahawking “польоти парапланеристів із тренованими птицями-хижаками”; 

parasailing “політ на парашуті, що регулюється катером”; paramotoring 

“пересування повітрям за допомогою парашута та спеціального двигуна”. 

Словом-зразком для утворення аналогійних інновацій служить неологізм 

paragliding, який став чи не першою одиницею на позначення розваги, виконаної 

у повітрі за допомогою парашута.  

 У прикладах інновацій із фрагментом para- типовим є вживання 

суфікса ˗ing, що вказує на процес виконання спортивної та туристичної 

діяльності. Однак, даний фрагмент, також, служить для формування інновацій, які 
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позначають суб’єктів виконання спортивної та туристичної діяльності із 

парашутом. У таких неологізмів помічено вживання агентивних суфіксів -er: 

paraglider “той, хто займається парапланеризмом”; parahawker “парапланерист, 

який літає зі спеціально тренованими птицями-хижаками”; -or: paradoctor “лікар, 

якого доставляють на літаку у віддалені райони”; -ist: paralpinist “виконавець 

парапланізму”. 

 Процеси аналогії відіграють вагому роль при формуванні нових складних 

неологізмів. Так, за зразком слова snowboarding “сноубординґ” утворився цілий 

ряд неологізмів, які позначають виконання спортивної та туристичної дії на 

дошці: skateboarding “пересування на скейтборді”; skimboarding “пересування на 

спеціальній дошці по мілкій воді назустріч хвилі”; sandboarding “вид спорту, який 

полягає у пересуванні на спеціальній дошці по дюнах”. Висока частотність 

вживання компонента boarding свідчить про те, що він виступає базою для 

новотворів. Шляхом заміни першого компонента складного слова і поєднання 

його із даним компонентом утворюються тематично-споріднені одиниці.  

 Захоплення туристів спортивними та туристичними розвагами, що 

вимагають спеціальної дошки, стало причиною появи різних видів діяльності із 

цим пристроєм. Зауважимо, що такі спортивні та туристичні дії виконуються як 

на снігу, так і на воді, на піску та на землі. Неологізми, які формують лексику 

спортивних розваг, яка своїми відтінками значень вказує на місцевість 

проведення розваги, утворюються за допомогою механізму аналогії і пов’язані 

гіперо-гіпонімічними зв’язками.  

 Гіперонімом, або словом із ширшим – родовим значенням, котре означає 

будь-яку спортивну подію, виконану на спеціальній дошці, є одиниця 

skateboarding. Гіпонімами виступають новотвори, які мають вужче – видове 

значення, і позначають різні розваги на дошці. Так, гіпонімами є інновації: 

paddleboarding “пересування на дошці по воді за допомогою сили м’язів рук”; 

streetboarding “спортивні вправи на дорозі з твердим, гладким покриттям”; 

bellyboarding “пересування по хвилях на дошці, лежачи на животі”; 
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mountainboarding “спорт у якому застосовують спеціальну дошку маунтінборд”; 

snakeboarding “спорт чи хобі, що полягає у пересуванні на роликовій дошці, яка за 

своєю формою нагадує змію”.  

 Значення гіпоніма є вужчим, ніж значення гіпероніма. Гіпоніми включають 

у себе зміст гіпероніма і протиставляються один одному певними семами. Так 

новотвори snowboarding, sandboarding, skimboarding є гіпонімами до одиниці 

skateboarding однак кожне з них протиставляється всім іншим за певними 

ознаками.  

За семантикою гіпоніми можна поділити на декілька груп, до складу яких 

входять одиниці, котрі номінують види спортивних та туристичних розваг 

відповідно до місцевості, де вони відбуваються: на воді, на гладкій або пагористій 

поверхні, на снігу, на піску. До групи інновації, які позначають виконання певної 

дії на воді, належать: bodyboarding (boogieboarding) “вид спорту, що виконується 

по завивині хвилі на спеціальній дошці (опираючись на неї усім тілом)”; 

riverboarding “пересування на дошці, використовуючи спеціальні плавці”; 

wakeboarding “виконання трюків у стрибку з хвилі-трампліна”, а також інновації: 

bellyboarding, skimboarding, paddleboarding. 

Група гіпонімів, значення яких вказує на певну дію на якійсь гладкій або 

пагористій поверхні на дошці з вмонтованими колесиками, складається з 

неологізмів: casterboarding “вид спорту на двохколісній дошці, що рухається при 

нахилі корпуса”; longboarding “спортивні вправи на скейтборді (знаряддя у 

вигляді довгої дошки)”; streetboarding “спортивні вправи на роликовій дошці на 

дорозі з твердим гладким покриттям”, а також mountainboarding та snakeboarding. 

До гіпонімів, які позначають спортивну і туристичну подію на снігу належить 

інновація snowboarding, а серед гіпонімів-неологізмів, які позначають дію на 

піску є неологізм sandboarding.  

У відношенні до гіпероніма skateboarding гіпонімами, також, є неологізми, 

які позначають дію, що виконуться на дошці з вітрилом: kitesurfing “водний спорт 

з повітряним змієм на спеціальному пристосуванні”; pow-surfing “пересування на 
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сноуборбингу без кріплення по схилах зі штучним снігом”; snowsurfing “спуск на 

одній спеціальній лижі”; wakesurfing “пересування на дошці по хвилі, створеній 

водним транспортом”. У даних одиницях наявні змішані семантичні зв’язки, а 

одиницею-зразком утворення таких неологізмів є інновація, попередніх років 

windsurfing “віндсерфінґ”, що означає катання на водній поверхні на дошці з 

вітрилом. 

Механізм аналогії присутній у формуванні складних слів-неологізмів 

bikepacking “велоподорож з вантажем”; fastpacking “пробіжка з вантажем по 

гірській місцевості” та flashpacking “мандрівки з повним комфортом”. Дані 

одиниці утворилися за аналогію до лексеми backpacking “пішохідна мандрівка”.  

Семантична співвіднесеність вищеописаних неологізмів уможливлює 

віднести їх до розряду тематично-споріднених одиниць. Така спорідненість 

одиниць полягає у тому, що неологізми позначають вид події, як правило 

пішохідної (однак не завжди, наприклад одиниця bikepacking), із використанням 

обов’язкового обладнання – рюкзака. Структура даних складних слів включає 

компонент packing, що є аферезою лексеми backpacking, котра позначає похід з 

рюкзаком. Об’єднуючись гранично близькою семантикою, та будучи одиницями 

однієї частини мови, дані неологізми утворюють тематичний ряд. Домінантою, 

або стрижневим словом цього ряду виступає одиниця backpacking, яка є носім 

основного значення, спільного для всього тематичного ряду. Всередині 

тематичного ряду виявлено синонімічні складні слова. Неологізми speedhiking та 

speedclimbing, що позначають пробіжки із рюкзаком по гірській місцевості, є 

синонімами до інновації fastpacking. 

Аналогія є, також, дієвою у процесі створення нових слів способом 

зворотної деривації. Із слова зразка bushwhacker шляхом зворотної деривації було 

утворено дієслово bushwhack “здійснювати пішохідну мандрівку поза 

цивілізаційними транспортними шляхами”. Тим самим, й інші неологізми, що 

позначають споріднені дії здобули дієслівну форму: bike-whacker – bike-whack 
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“здійснювати велосипедну мандрівку поза цивілізаційними транспортними 

шляхами”. 

Механізм аналогії є продуктивним при формуванні фразеологічних 

неологізмів. Стійкі інноваційні сполуки, створені за аналогію, тобто за зразком 

уже наявної фрази, збагачують лексику спортивної та туристичної сфери низкою 

утворень із постійним другим елементом, тобто продовжують породжувати 

“похідні” стійкі фразеологічні одиниці. У таких випадках через заміну одного із 

компонентів створюються синонімічні, антонімічні, або тематично-споріднені 

фрази. 

Ми вважаємо загальною закономірністю при утворенні як складних слів так 

і сталих словосполучень за аналогією те явище, що аналогійний ряд, як правило, 

можна об’єднати у тематично-споріднені семантичні зв’язки. Так, ми виділили сім 

груп тематично-споріднених фразеологізмів:  

1. Cловосполучення, що позначають види спортивної та туристичної 

діяльності пов’язані з альпінізмом. Фразеологізмом-моделлю для утворення 

стійких сполук став фразеологізм rock climbing “альпінійський спорт”. Даний 

фразеологізм є не лише моделлю новотворів за аналогією, але й загальним 

поняттям по відношенні до інших одиниць, адже він має ширше значення і 

охоплює усі ознаки тематично-споріднених словосполучень. Отож, копіюючи 

стійку сполуку rock climbing утворилися фразеологізми aid climbing “альпінізм з 

використанням штучних точок опори”; bridge climbing “небезпечне пересування 

по мостовим спорудам”; mixed climbing “змішаний вид альпінізму (сходження на 

замерзлі льодові скелі та гірські вершини)”; multi-pitch climbing “альпінійський 

маршрут, що поділений на багато відрізків”; pole climbing “піднімання по стовпах, 

які можна охопити руками”.  

Роль аналогії проявляться в утворені синомічних одиниць всередині цієї 

тематично-спорідненої групи. Прикладом цього є синонімічні відношення 

фразеологізмів ice climbing – glacier climbing “сходження на замерзлі льодові 

скелі”. Продуктивність механізму аналогії проявляться в утворені антонімічних 
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фраз. Так, за зразком фразеологізму top rope climbing “альпінізм з верхньою 

підстрахівкою” утворилася антонімічна сполука bottom rope climbing “альпінізм з 

нижньою підстрахівкою”. Іншими прикладами антонімічних словосполучень є 

free solo climbing “займатися альпінізмом без будь-яких допоміжних заcобів та 

підстрахування” – roped solo climbing “подолання гірських висот з 

підстрахівкою”; sport climbing “спортивний альпінізм, що передбачає наявність 

точок опори” – traditional climbing “традиційний альпінізм, що передбачає 

встановлення пунктів опори лідером групи”. 

 2. Cтійкі сполуки, які позначають види спортивно-туристичної діяльності, 

що включають біг. Прикладами утворень за аналогію є фразеологізми backward 

running “біг у зворотньому напрямку (спиною вперед)” та fell running “біг та 

перегони по пересічній місцевості”. Дані одиниці утворилися за зразком 

неологізму попередніх років forward running “біг вперед”. Всередині цієї 

тематично-спорідненої групи можа виділити антонімічні відношення. Так, 

фразеологізм backward running є антонімом, до сполуки forward running. 

Виявлено, що під дією механізму аналогії утворюються синонімічні 

словосполучення: backward running – backwards running, running backwards, 

reverse running, retro running; fell running – hill running. 

 3. Фразеологізми, що позначають спортивні види ходіння: nordic walking 

“скандинавська ходьба (ходьба з палками)” та underwater walking “ходіння під 

водою”. Дані сталі словосполуки утворилися за зразком неологізму hill walking, 

що позначає “ходіння по пересічній місцевості”. Зазначимо, що нова стійка 

сполука hill walking вступає в синонімічні зв’язки з одиницею hill running. 

 4. Фразеологізми, що позначають велосипедну подорож, і утворилися за 

зразком до словосполучення bicycle touring “велосипедна подорож” є наступними: 

credit card touring “велоподорож з легкою вагою”; fully loaded touring “вид 

велоподорожі, під час якої велосипедист перевозить велику кількість необхідних 

для нього речей”; self-supported touring “подорож, під час якої турист 

максимально забезпечує себе їжею, одягом, обладнанням та житлом (спальними 
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мішками, наметами)” та supported touring “велоподорож з автосупроводом”. 

Стійка словосполука bicycle touring є домінантою по відношенні до інших 

одиниць, адже вона має ширше значення і охоплює усі ознаки тематично-

споріднених словосполучень. У межах даної групи виявлені фразеологізми, які 

перебувають в антонімічних зв’язках: fully loaded touring та self-supported touring. 

 5. Стійкі сполуки, що позначають проживання у таборі: canoe camping 

“проживання в таборі під час подорожі на каное”; dry camping “проживання в 

таборі у засушливих районах” та urban camping “екстремальний туризм у вигляді 

використання елементарних урбаніських умов (зокрема кущів, парків, дахів 

будинків)”. Дані фразеологізми утворилася за зразком фразеологізму bicycle 

camping “проживання в таборі під час велоподорожі”.  

 6. Аналогійним рядом є також група фразеологізмів, що позначає види 

спортивної діяльності, виконані за допомогою стрибка. Одиницею-зразком для 

нових стійких сполук є неологізм попередній років BASE jumping “стрибки з 

певного фіксованого об’єкта за допомогою спеціального парашута”. За аналогією 

до даного неологізму, утворилася фразеологічна одиниця bungee jumping “стрибки 

із високих споруд з прикріпленим до тіла еластичним канатом”. 

 7. Фразеологізми, котрі позначають дію виконану на плотах або човнах. У 

цій групі виявлено стійку сполуку black-water rafting “плавання по підземних 

річках (потоках, печерах, катакомбах)”, яка утворилася як антонім до фрази white-

water rafting, що позначає сплав по бурхливій річці на накаченому плоті (човні).  

 Наведені у роботі приклади свідчать проте, що механізм аналогії відіграє 

вагому роль в утворені неологізмів спортивної та туристичної сфери. Виявлено, 

що приблизно 21% новотворів сформовані саме завдяки цьому процесу. Утворені 

за цим механізмом нові лексичні одиниці та фразеологізми стають тематично або 

семантично спорідненими, а також можуть вступати в синонімічно-антонімічні 

відносини. 
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2.6 Особливості нової фразеології англійської мови сфери спорту та туризму 

 Фразеологічний фонд англійської мови значно поповнився завдяки 

утворенню певної кількості сталих словосполучень у сфері спорту та туризму. 

Існує багато визначень фразеології, однак більшість вчених схиляються до думки 

про те, що фразеологізм – це семантично пов’язане сполучення слів, які не 

виникають у процесі мовлення довільно, а відтворюються у вигляді усталеної, 

неподільної та цілісної конструкції.  

 При аналізі фразеологізмів науковці користуються запропонованою 

В. Виноградовим класифікацією, за якою фразеологічні одиниці поділяються на 

фразеологічні зрощення або ідіоми, під якими розуміють фразеологізми, які 

повністю втратили внутрішню форму, фразеологічні єдності, або семантично 

неподільні фразеологічні одиниці, цілісне значення яких умотивоване значенням 

їх компонентів та фразеологічні сполучення – звороти, в яких самостійне значення 

кожного слова є абсолютно чітким, але один із компонентів має зв’язне значення. 

Проте, дослідниця Н. М. Амосова стверджує, що дана класифікація доцільна лише 

для російської фразеології, так як початково була розроблена на матеріалі 

російської мови. Що стосується фразеології англійської мови дослідниця 

пропонує брати до уваги теорію О. І. Смирницького. Дана теорія полягає у 

протиставленні фразеологізму лексичній одиниці та виділенні їхніх подібних чи 

відмінних рис відповідно до змісту, структури та функції [4, с. 9].  

 О. І. Смирницький зазначає, що ключовою відмінністю слова від 

фразеологічної одиниці є цільнооформленість слова та роздільно-оформленість 

фразеологізму. Під поняттям роздільно-оформленість фразеологізму вчений 

розуміє ототожнення фразеологізмів із вільними сполученнями слів, значення 

котрих випливає із мотивованості значення їх компонентів [156, с. 206]. 

Відмінністю фразеологічних одиниць від вільних словосполучень є 

ідіоматичність та семантична цілісність фразеологізмів, яка, власне, надає їй 

статусу цілісної одиниці.  Відповідно до класифікації фразеологізмів, 

запропонованою О. І Смирницьким, стійкі словосполучення англійської мови 
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поділяються на одновершинні, тобто ті, які мають один семантично повнозначний 

елемент, двовершинні та багатовершинні [156, с. 212].  

 У сфері спорту та туризму до сталих словосполук, які збагатили сучасну 

англійську мову ми відносимо конструкції англійської мови, що за допомогою 

двох або більше лексичних одиниць номінують різні види спортивної та 

туристичної діяльності: альпінізм, пірнання, стрибки із фіксованих об’єктів, 

катання на плотах, стрибки у повітрі, походи: 

- climbing (aid climbing, bridge climbing, free solo climbing, glacier climbing, ice 

climbing, indoor climbing); 

- diving (cliff diving); 

- jumping (BASE jumping, bungee jumping); 

- rafting (black-water rafting, white-water rafting); 

- skydiving (Banzai skydiving, parachuting skydiving); 

- trekking (pony trekking, river trekking). 

 Розглянемо фразеологізми англійської мови з точки зору структурного 

аналізу. Виявлено, що більшість стійких словосполук, що вживаються у сфері 

спорту та туризму становлять бінарні сполуки N+N (-ing), де перший іменник 

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

climbing “альпінізм з використанням штучних точок опори”; Banzai skydiving 

“стрибки з парашутом у стилі банзай (парашутист вистрибує із вертольота 

попередньо викинувши свій парашут. Ідея полягає у тому, щоб спіймати свій 

парашут, надіти його та відкрити до приземлення) ”; BASE jumping “стрибки з 

певного фіксованого об’єкта за допомогою спеціального парашута”; beer miling 

“змагання, які поєднують біг з випиванням пива”; hand gliding “керування 

безмоторним засобом пересування у повітрі”; pony trekking “походи, здійсненні 

верхи на поні”.  

 На основі даних інноваційних фразеологічних одиниць утворилися похідні 

стійкі словосполучення, які позначають суб’єктів виконання діяльності: aid 

climber “альпініст, що використовує штучні точки опори”; Banzai skydiver 
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“парашутист, що виконує стрибки у стилі банзай”; BASE jumper “той, хто виконує 

стрибки з фіксованого предмета”; hand glider “пілот, який керує безмоторним 

засобом пересування у повітрі”; beer miler “учасник змаганнь, які поєднують біг з 

випиванням пива”: 

 He belongs to a generation of runners whose carefree attitudes have fuelled the 

popularity of running clubs that prove, according to Canadian Running magazine 

editor Michal Kapral, “we’re not a bunch of prudes.” They include beer milers, who 

claim a fair number of frat boys but also serious runners (The Globe and Mail, October 

29, 2009).  

 Ще однією продуктивною структурною формулою утворення 

фразеологізмів є Adj+N+N (-ing), що представлена фразеологізмами: free solo 

climbing “займатися альпінізмом без будь-яких допоміжних засобів та 

підстрахування”; white-water rafting “сплав по бурхливій річці на накаченому 

плоті (човні)”, white-water rodeo “плавання на плотах (човнах) через пороги, 

водоспади”, black-water rafting “плавання по підземних річках (потоках, печерах, 

катакомбах)”: 

 When I first heard of this adventure, I had visions of shooting rapids in the dark 

and ending up lost in some endless tributary miles underground. Actually, black-water 

rafting is a gentle experience, like traveling through the womb of the earth in an inner 

tube (The Dallas Morning News, May 23, 2013). 

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

фразеологізмів досліджуваної сфери. Дана сполука представлена наступними 

стійким словосполученням credit card touring “велоподорож з легкою вагою”, 

sport utility bike “практичний спортивний велосипед”. Непродуктивною у сфері 

спорту та туризму є структура Adv+Adj+N (-ing), яка представлена неологізмом 

fully loaded touring “вид велоподорожі, під час якої велосипедист перевозить 

велику кількість необхідних для нього речей”. 

 У фразеологічному полі сфери спорту та туризму помічено тенденцію до 

утворення фразеологізмів, до складу яких входить цифра. Такі фразеологізми 
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утворилися на основі аналогії до раніше вживаних словосполучень. Так, 

фразеологізм Category 6 або Cat 6 “велосипедні перегони шостої категорії, які 

здійснюються по дорозі на роботу чи додому” утворився за зразком стійких 

словосполученнь Cat 1, Cat 2, що позначають види велосипедних змагань різного 

виду складності.  

 У процесі утворення фразеологічних інновацій активну участь бере лексема 

extreme. Вживання даної лексеми помічено у наступних фразеологізмах: extreme 

pogo “стрибки на спеціальних ходулях поуґо, з двома підніжками і пружиною для 

відштовхування”; extreme skiing “заняття екстремальним лижним спортом”; 

extreme ironing “виконання певної екстремальної дії (стрибки зі скелі, катання на 

каяках тощо) водночас прасуючи одяг”; extreme tourism “подорож небезпечними 

місцями та участь у небезпечних заходах”: 

 Ah, vacation! Balmy breezes, ice-cold margaritas, compliant snipers. Snipers? 

Yep. The newest kick for jaded tourists who have hit all the world’s hot spots is to hit 

the world’s really hot spots. The idea behind what some are calling terror travel or 

extreme tourism is basically to take the U.S. State Department’s travel advisory 

warning list and make an itinerary out of it (Forbes, December 15, 2012). 

 Вищеописані стійкі словосполучення є базою для утворення похідних 

фразеологізмів, що номінують виконавця діяльності: extreme skiing – extreme skier 

“екстремальний лижник”; extreme tourism – extreme tourist “екстремальний 

турист”; extreme ironing – extreme ironist, extreme ironer “виконавець 

екстремальної дії під час прасування одягу”:  

 You read right: extreme ironing — part sport, part spectacle. Press garments 

while kayaking, rock climbing, mountain biking or doing any other outdoor activity you 

like. (Since extreme ironers must wait for the invention of solar- and battery-charged 

irons, they heat their irons with portable gas burners, campfires and generators.) (The 

Providence Journal (Rhode Island), May 22, 2004). 

 Механізмом формування нової фразеології у сфері спорту та туризму 

виступає метафоричне та метонімічне перенесення. Завдяки дії цих механізмів 
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людина здатна збагнути абстрактне в термінах конкретного. Метафора та 

метонімія полегшують процеси мислення, вони здатні розкрити процеси 

мисленнєвої діяльності та пояснити культурні особливості народу. Метафоричні 

та метонімічні неологізми збагачують лексику сучасної англійської мови. 

 Аналіз новотворів, що були утворені шляхом метафоричного перенесення, 

свідчить про те, що таке перенесення може ґрунтуватися на досвіді людини, який 

сформувався як результат її повсякденної діяльності, її розуміння та ставлення до 

світу. Так, метафора присутня у словосполученні shoulder season “період між 

високим та низьким туристичним сезоном”, та полягає у порівнянні цього періоду 

із періодом нестабільної погоди, коли людина декілька разів на день одягає та 

знімає верхній одяг з плечей (shoulder). Метафоричне перенесення спостерігаємо 

у значенні фраземи park the bus, що вживається у сфері спортивної гри футбол та 

характеризує поведінку футбольної команди на полі. Власне, поведінка 

футболістів полягає у розстановці гравців біля воріт своєї частини поля, що 

нагадує ситуацію паркування транспортного засобу з великою кількістю 

пасажирів. Така тактика гри полягає у виключному захисті своїх воріт та 

припинені нападів на ворота суперників.  

 Фразема reaching the heights у сфері спорту та туризму означає здобувати 

найбільший успіх у певному виді спорту. Значення фразеологічної одиниці 

порівнюється із ситуацією, коли спортсмен, долаючи перешкоди, піднімається на 

вершину своєї професійної діяльності. Метафора спостерігається у стійкій 

словосполуці ghost bike “велосипед-привид”, тобто велосипед, пофарбований у 

білий колір, що свідчить про загибель велосипедиста у дорожньо-транспортній 

пригоді. Фразеологізм hairdryer treatment є метафорою, що позначає ситуацію, 

коли футбольний тренер докоряє гравцям за непрофесійну гру (ситуація 

порівнюється із дуттям фену прямо в обличчя). Значення метафори take a 

thumping “бути розгромленим”, асоціюється із ситуацією у спорті, коли суперник 

зазнає тяжкого удару.  
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 Метонімічне перенесення, як чинник утворення неологізмів, у спортивній та 

туристичній сфері базується на суміжності, а не на подібності понять. 

Метонімічне перенесення спостерігається у фразеологізмі grey nomand 

“пенсіонер, котрий подорожує задля розваги”, де значення лексеми grey “сірий, 

сивий” охоплює людей із сивим кольором волосся, як правило пенсіонерів. 

Словосполучення Lycra lout “велосипедист – типовий порушник правил 

дорожнього руху” є також метонімічним, оскільки одиниця Lycra позначає 

велосипедистів, тобто тих спортсменів, хто носить костюми із лайкових 

матеріалів – велосипедистів. 

У ході дослідження виявлено, що одиниці сфери спорту та туризму 

збагачують фразеологію інших галузей. Спеціальна лексика спорту та туризму 

стала базою для утворення фразеологізмів, які вживаються в інших сферах 

соціального життя, зокрема, у медичній сфері можна спостерігати такі 

фразеологізми: brain-training programs “тренування розуму”, eye-robic exercise 

“спеціальна розумова терапія для очей”, mental aerobics “ментальна аеробіка”, 

mental fitness “розумовий фітнес”, mental gymnastics “спеціальні курси розумової 

гімнастики для людей похилого віку”. У складі цих фразеологізмів вживаються 

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

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

“поворотний момент”, коли справи компанії йдуть вгору (графічне зображення 

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

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

 Ще однією сталою словосполукою з компонентом спортивної лексики є 

словосполука endless runner. У даному фразеологізмі лексема runner запозичена із 

легкої атлетики, де номінує спортсмена, який займається бігом. Словосполука 

endless runner вживається у комп’ютерній галузі на позначення комп’ютерної гри, 

у якій головний персонаж безперервно біжить, стикаючись з великою кількістю 

перешкод. 
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 Огляд значення вищезазначених фразеологізмів, дозволяє зробити 

висновок, що сталі словосполуки із компонентами спортивної сфери вживаються 

у переносному значенні та є метафоричними у тих галузях, де вони 

функціонують. У сфері спорту та туризму виявлено, що 35% інновацій становлять 

власне фразеологізми. В структурно-семантичному зрізі значну кількість нових 

стійких словосполучень сфери спорту і туризму складають номінативні 

словосполучення, в яких наявні субстантивні одиниці. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2  

 Найбільша кількість інновацій у лексиці англійської мови спортивно-

туристичної сфери утворена шляхом афіксації і становить 49%. Продуктивними 

суфіксами, які активно використовуються у формуванні інновацій є суфікси ˗ing,  

-er, а також, суфіксоїд -cation. Менш продуктивними суфіксами є -ism та -ist. 

Найменшою продуктивністю відзначився суфікс -ster. 

В утворенні неологізмів сфери спорту та туризму певну роль відіграють 

префікси. Серед префіксів сфери спорту та туризму відзначимо пресіксоїд para-. 

Інші префіксоїди: micro-; multi-, nano-, ultra-, retro- відзначаються низькою 

продуктивністю в утворенні інновацій досліджуваної сфери. Зазначимо, що 

префіксація у формування інновацій значно поступається суфіксації. У 

відсотковому відношенні продуктивність суфіксації становить 87,5%, у той час, 

як продуктивність префіксації лише 12,5% від загальної кількості утворених 

одиниць афіксальним способом. 

Значна частина неологізмів, а саме 32%, утворена за допомогою 

словоскладання. Найдієвішою моделлю утворення складних слів-неологізмів є 

модель N + N (-ing) → N. Менш продуктивною моделлю є модель N + N → N. 

Найменша кількість складних слів утворилася за моделлю Adj + N (-ing) → N. 

Для детальної розвідки сфери спорту та туризму ми застосували морфологічні, 

фонетичні, орфографічні та семантичні критерії для його ідентифікації, а також 

логіко-операційні прийоми для визначення статусу складного слова. Відповідно 
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до смислового значення складні слова-неологізми поділяємо на: складні слова 

значення яких не є повністю сумою значень їх компонентів (практично 

непереосмислені складні слова), складні слова у яких один компонент змінив своє 

значення (частково переосмислені складні слова), складні слова, значення яких не 

відповідає значенню їх компонентів (повністю переосмислені складні слова).  

 Менш активним способом утворення неологізмів спортивної та туристичної 

сфери виявилася телескопія. Активність даного способу словотвору у 

відсотковому відношенні становить 14% від усієї кількості досліджуваних 

одиниць. Найпродуктивнішою словотвірною моделлю телескопії є модель 

ab + cd > acd. Менша частина телескопізмів утворюється за моделлю – 

ab + cd > abd, та найменш продуктивною моделлю є модель ab + cd > ad. 

Семантика телескопійних одиниць може базуватися на значенні вихідних 

одиниць, а також, загальне значення може складатися на основі компонентів 

телескопійних одиниць, які доповнюють або уточнюють значення вихідної 

одиниці, або значення усього телескопізма може визначаться одним компонентом, 

який превалює над іншим. 

В утворенні неологізмів сфери спорту та туризму найменш активним 

способом словотворення є абревіація. Кількість новотворів-абревіатур у лексиці 

англійської мови сфери спорту та туризму становить 5%. Важливу роль в 

утворенні неологізмів відіграє механізм аналогії. У формуванні новотворів 

лексики та фразеології англійської мови сфери спорту та туризму механізм 

аналогії сприяв утворенню 21% інновацій. Сфера спорту та туризму збагачена 

великою кількістю фразеологізмів. Загалом, у даній сфері кількість 

фразеологізмів становить 35%. Механізмом формування нової фразеології у сфері 

спорту та туризму виступає метафоричне та метонімічне перенесення. 

 Основні результати, отримані в другому розділі висвітлено в таких 

публікаціях: [107, 108, 116, 117]. 
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РОЗДІЛ 3 АКТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ “СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ” В 

АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ТА 

ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ 

3.1 Актуалізація новітніх явищ підсфери пішохідного туризму 

 Для вичерпного аналізу нових лексичних та фразеологічних одиниць у 

підсфері пішохідного туризму ми розглянули шляхи номінації явища “TOURISM” 

в англійській мові. Як засвідчують наші спостереження сфера туризму, а саме 

сфера спортивного туризму збагатила англійську мову найбільшою кількістю 

лексико-фразеологічних інновацій. Тим самим, виникає необхідність розглянути 

особливості актуалізації поняття “СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ” в англійській мові. 

Для того, щоб проаналізувати явище “TOURISM” ми здійснили 

інтерпретацію значень мовних конструкцій, які об’єктивізують особливості 

досліджуваного явища, а також виділили частотні характеристики на основі яких 

сформувалися типологічні ознаки даного явища. Для опису явища “TOURISM” 

вважаємо необхідним вивчення його лексико-семантичного поля, яке дозволяє 

проаналізувати лексичні одиниці, які представляють явище, номінативного поля, 

що дозволяє визначити його взаємодію з іншими явищами та його етимологічні 

ознаки. 

Одним із джерел поповнення лексики туристичної сфери є запозичення. 

Запозичення у мові є одним із найважливіших чинників її розвитку; процес 

запозичення лежить у процесах мовної діяльності. Цей процес відображає факти 

етнічних контактів, соціальні, економічні та культурні зв’язки між мовними 

колективами [80, с. 97]. Запозичення – це процес у результаті якого в мові 

з’являється і закріплюється деякий іншомовний елемент (перш за все слово або 

повнозначна морфема). 

Закономірності засвоєння запозичених слів, їх залучення у систему мови, 

підпорядковування нормам мови, та їх перетворення відносяться до дії 

внутрішніх законів мови. Виходячи з того, що запозичені слова асимілюються й 

адаптуються за внутрішніми законами мови в плані граматичної структури, 
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звукового вираження та смислового світу, мовознавство встановлює три види 

асиміляції: морфологічну, фонетичну та лексичну. 

Активне проникнення французької мови у формування одиниць, що 

номінують явище “TOURISM” сприяло появі в англійському лексиконі лексеми 

tour “оберт”, “повернення”. Замінений давньоанглійський суфікс -erе на 

латинський -iste та грецький -isme став результатом утворення лексеми tourist, 

tourism [213, с. 103]. Ця лексема виступає ключовою одиницею, що вербалізує 

явище “TOURISM”. Корінь англійської лексеми tourism походить від 

давньоанглійського tyrnan, turnian із значенням “робити оберти навколо центру 

чи осі” та turning “повертання, обертання”. Науковці вважають, що перше 

трактування туризму як подорожі зафіксовано у 1643 [251]. Однак, не усі 

дослідники погоджуються із вищеописаним способом формування лексеми 

tourism в англійській мові. Артур Хоулот, представник семітської мовної школи, 

стверджує, що етимологічне коріння лексеми tourism варто шукати у 

давньоарамейській мові (мові семітських племен Передньої Азії). Саме у 

давньоарамейській мові ще до нашої ери вживалася лексема tur, що означала 

поїздку, відкриття нових місць та пересування людей по певній місцевості.  

Інша версія щодо витоків лексеми tourism базується на значенні 

давньофранцузької лексеми torn у сучасній французькій мові – tourner v, що 

означає “повертати(ся), відправлятися кудись з метою повернення”. Лексема 

фіксується у ХІІ столітті та вживається на позначення поїздки з метою 

відпочинку. Словниковий склад давньоанглійської мови поповнювався похідними 

лексемами, які утворилися за допомогою продуктивного агентивного суфікса -еre 

(пізніше -er). Так, людину, яка здійснювала таку поїздку називали torner. У 

зв’язку із стрімким розвитком торгівлі, обміном між торговцями, пропагандою 

релігійних та інтелектуальних поглядів, у ХVІІІ столітті англійський словник 

фіксує лексему turn, яка асимілюється від лексеми torn та набуває значення 

“туристичні поїздки з освітньою та культурною метою”.  
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Ще одним джерелом формування лексичних одиниць сфери туризму є 

топонімічні назви, які вивчає топоніміка. Об’єктом топонімії є топоніми, які часто 

зберігають пам’ять про мови народів, що з тих чи інших причин зійшли з 

історичної арени. Тому, правильно пояснити назву, розкрити її смислове значення 

і походження означає отримати важливу інформацію про минуле народу, його 

природні умови, економіку, етнічний склад населення та історичні події. 

Звертаючись до топоніміки, нам вдалося розкрити витоки походження лексем, що 

номінують явище “TOURISM”. 

Представники ономастичної школи, вважають, що лексема tourism виникла 

не завдяки мовним перетворенням, а завдяки назві французького міста Тур. Місто 

розташоване на річці Луара і є адміністративним центром департаменту Ендр і 

Луара. У час існування Римської імперії Тур був головним містом кельтського 

племені туронів. Завдяки вигідному торговому розташуванню місто Тур 

приваблювало торговців із різних країн, що дозволило йому невдовзі стати одним 

із найрозвинутіших міст імперії. Назва міста дала найменування лексемі “ tour”. 

Розглядаючи номінацію явища “TOURISM” варто проаналізувати 

етимологічну основу дієслова travel “подорожувати”. Завдяки аналізу етимології 

слова можна прослідкувати дію процесу запозичення та його наслідки у мові-

переймача. Дієслово travel походить від середньоанглійської одиниці travailen 

“важко трудитися”, яка асоціювалася із здійсненням довгої, виснажливої 

подорожі з перешкодами, подолання яких, вимагало багато сили та енергії. Ця 

лексична одиниця походить від давньофранцузького travailler, лат. tripaliare 

“мучити”, “завдавати болю”. Дієслово travailler не витримало конкуренції з 

синонімічним дієсловом давньоанглійської мови weorcan “працювати” (wyrcan, 

wircan; past – worhte, past participle – worht) що, в результаті, спричинило значні 

зміни в структурі та змісті запозиченого слова. З XIVстоліття дієслово travailen 

набуває значення “подорожувати”. У такому значенні воно витісняє дієслово liðan 

“їздити, плавати морем, подорожувати”, яке до появи дієслова travailler уже було 

маловживаним [203]. 
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Детальна розвідка лексичних одиниць, що номінують явище “TOURISM” 

була здійснена через аналіз англійських лексичних одиниць journey “подорож”, 

trip “поїздка”, voyage “морська подорож”. Уперше лексична одиниця journey 

“подорож протягом тривалого проміжку часу” появилася у словнику англійської 

мови у 1175. Лексема походить від латинського diurnum “денна норма, робота”. 

Згодом лексема закріпилася у давньофранцузькій мові, і у формі journée, була 

запозичена у середньоанглійську мову зі значенням “одноденна робота, подорож” 

[203]. 

Лексична одиниця trip походить від давньоанглійського treppan що означає 

“крокувати”. Звідси у сучасній англійській мові є такі слова, як to tread “ступати, 

крокувати” та to trample “топтати”. Лексема voyage походить від латинського 

viaticum “провізія, гроші для подорожі”. У 1297 давньофранцузька одиниця voiage 

фіксується у словнику англійської мови як voyage “морська подорож” [203].  

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що 

процес формування та розвитку явища “TOURISM” можна простежити методами 

історичного та етимологічного аналізу.  

Збагачення словникового складу лексичними одиницями, що номінують 

явище “TOURISM” продовжується завдяки активній туристичній діяльності 

людей, яка стає результатом формування нових лексичних одиниць, які 

збагачують англійську мову.  

Спортивний туризм – це вид діяльності людини, метою якого є спортивне 

удосконалення під час подолання природніх перешкод. Термін “спортивне 

удосконалення” означає розвиток усього комплексу знань, умінь та навичок 

фізичної підготовленості. Оскільки існує багато підсфер спортивного туризму, 

створена певна їх класифікація. У даній роботі ми розглянемо ті підсфери 

спортивного туризму, котрі, за класифікацією Ю. А. Грабовського, відносяться до 

“засобів пересування”, а саме: підсфер пішохідного, лижного та велосипедного 

туризму, а також розглянемо підсферу екстремального туризму [34, с. 15].  
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Пішохідний туризм – це одина із найпоширеніших підсфер туризму. На 

основі мовних даних у підсфері пішохідного туризму ми з’ясували, що дана 

підсфера є активною в утворенні інновацій сучасної англійської мови. Попри те, 

що результати досліджень певних ситуацій пішохідного туризму висвітлено у 

роботах багатьох лінгвістів (просторові особливості: Є. Н. Євтушенко, 

Н. Д. Арутюнова; універсальні метафори про пересування по маршруту: 

Дж. Лаккофф, З. Д. Попова; концепт “подорож”: Лю Дзюань, Є. А. Боброва, 

Т. Ю. Cазонова, Є. А. Стародубцева та інші), все ж таки стрімкий розвиток 

туристичної індустрії вимагає нових досліджень у галузі пішохідної діяльності. 

Формуванню підсфери пішохідного туризму в англійській мові передував 

ряд історичних подій. Сама лексична одиниця hike походить від англійської 

діалектної лексеми hyke, що означає “енергійна прогулянка” і фіксується в 

етимологічних словниках з 1809 року. Але якщо заглибитися у історичний 

розвиток туристичної справи людства можна простежити процеси етимологічного 

формування лексики досліджуваної сфери. 

На основі туристичної реформи Томаса Кука з 1805 року в англійських 

етимологічних словниках фіксується лексична одиниця track, що означає “лінія з 

двох паралельно прокладених рейок, призначена для руху поїздів” [226]. Таким 

чином, розвиток залізничного транспорту сприяє розвитку пішохідного туризму, 

оскільки прокладає нові маршрути для його здійснення та покращує умови для 

його здійснення.  

На основі подальших історичних подій формується ще одне значення 

лексичної одиниці track, що означає “слідувати або йти по слідах”. Дана лексема 

походить від старофранцузької лексеми trac та має значення “йти по слідах 

коней”. Таке значення одиниці track склалося не випадково, адже у XVI столітті 

улюбленим видом транспорту для пересування на далекі відстані суходолом у 

Англії була поштова карета [170]. 

Етимологія лексеми track дозволяє простежити інші версії його 

походження. Дана лексема зафіксована у словниках африкаанської мови, на 
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позначення подорожі або міграції на возі запряженому волами [226]. Таке 

значення пов’язане із історичною подією, відомою під назвою Великий трек (з 

африкаанської Die Groot Trek). Упродовж 30-40-х років XIX століття відбувався 

великий переселенський рух жителів Південно-Африканської республіки на схід 

та північний схід з контрольованої британцями Капської колонії. Мігранти були 

нащадками переселенців із Західної Європи, зокрема з Нідерландів, північно-

західної Німеччини та Франції. Таким чином, назва історичної події 

перетворилася на лексему track.  

Нові лексичні одиниці англійської мови формуються через призму розвитку 

сучасної туристичної індустрії. На сьогодні існує велика кількість міжнародних 

туристичних асоціацій та організацій, які сприяють вдосконаленню пішохідного 

туризму. У 1935 році у Великій Британії було створено Асоціацію Рамблерс 

(Ramblers’ Association), метою якої є захист прав пішохідних туристів. Широка 

діяльність асоціації номінується неологізмом rambling, яке синонімічно 

вживається до лексичної одиниці hiking і позначає “пішохідний туризм”.  

 Аналіз інновацій підсфери пішохідного туризму дозволив нам виділити 

тематичні поля, що складаються з неологізмів, які характеризують та пояснюють 

дану сферу. До таких тематичних полів ми відносимо: тематичне поле – 

пішохідна діяльність, тематичне поле – характеристики пішохідних туристів, 

тематичне поле – найменування територіальної зони для здійснення подорожі.  

 Тематичне поле – пішохідна діяльність ми полідяємо на наступні групи:  

- довгий пішохідний туризм: tramping “довга пішохідна подорож”; thru-hiking 

“довга пішохідна подорож з одного кінця в інший”. 

- походи з вантажем: lightweight backpacking “легка хода з вантажем”; 

backpacking “пішохідна мандрівка”; fastpacking, speedhiking, speed climbing 

“пробіжка з вантажем гірською місцевістю”. 

- походи по лісистій та гірській місцевості: bushwhacking “здійснювати 

пішохідну мандрівку поза цивілізаційними транспортними шляхами”. 
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- походи із комфортними умовами: flashpacking “мандрівки з повним 

комфортом”; glamping “полегшена форма пішохідного туризму”. 

- походи з використанням параплану: paralpinism “пішохідні мандрівки, які 

включають спуск на параплані”. 

 Лексична одиниця tramping позначає вид довгої пішохідної діяльності, яка 

широко використовується жителями Нової Зеландії. Дана лексема походить від 

середньонижньонімецької одиниці trampen, що означає “тупотіти ногами”. 

Вживання лексичної одиниці tramping у англійській мові датується XIV століттям 

[226].  

Неологізм thru-hiking, який номінує довгу пішохідну подорож з одного 

кінця в інший, виник на сході Північної Америки, в США та Канаді. Саме там 

розташовані гірські хребти, середньою висотою 1000 – 1300 метрів відомі під 

назвою Аппалачі, де були здійснені перші довгі пішохідні походи з одного кінця в 

інший.  

 Словосполучення lightweight backpacking, відноситься до виду пішохідної 

діяльності, яка здійснюється із рюкзаком і позначає легку ходу з вантажем. 

Відмінною рисою даної діяльності є максимальне зниження ваги спорядження, 

без загрози для безпеки туриста. Для цього вага основного спорядження 

(екіпірування, рюкзак і те, що в ньому знаходиться – виключаючи паливо, воду і 

їжу, обсяг яких залежить від тривалості та стилю походу) зменшується настільки, 

наскільки це безпечно і можливо. 

 Неологізм backpacking позначає пішохідну мандрівку, яка здійснюється 

самостійно за невеликі гроші, найчастіше принципово відмовляючись від послуг 

туроператорів. Усі свої подорожі бекпекер планує і здійснює самостійно: 

пересувається на всіх видах громадського транспорту (автобуси, потяги, літаки). 

Як правило, бекпекер ночує не тільки в готелях, але й в хостелах, кемпінгах, 

гостьових будинках, а також у будинках місцевих жителів. Він харчується 

зазвичай там, де і місцеві жителі, а саме в простих і недорогих ресторанах, а 

також у самих місцевих жителів. 
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 Розповсюдженими новотворами, які відносяться до групи видів пішохідної 

діяльності, з вантажем є лексеми fastpacking, speedhiking, speed climbing, що 

позначають пробіжки з вантажем, які здійснюються гористою місцевістю: 

 “These days hot areas of outdoor gear retailing are snowboarding, mountain-

biking and fast-packing – single-day running and hiking trips that cover 20 to 30 

miles“ [61, с. 138]. 

 Ці види туризму стрімко набувають популярності серед туристів, і стають 

таким об’єктом захоплення як і сноубординґ та катання на велосипеді у горах. Як 

зазначають джерела мас-медії, на сьогодні, роздрібний продаж спорядження для 

сноубордингу, катання на велосипеді в горах та пробіжок з вантажем гірською 

місцевістю є надзвичайно прибутковим. 

 Групу видів пішохідної діяльності, яка здійснюється лісистою та гірською 

місцевістю формує інновація bushwhacking, яка номінує пішохідний похід, 

здійснений поза цивілізаційними транспортними шляхами. Походи такого виду 

вимагають додаткового спорядження для подолання природніх перешкод [211].  

 Лексема bushwhacking виникла на основі зафіксованої у 1809 році в 

етимологічному словнику лексичної одиниці bushwhacker на позначення людини, 

яка долає певну відстань через чагарники [211]. Вживання цієї лексичної одиниці 

у англійській мові є результатом запозичення лексеми bosch-wachter з 

нідерландської мови, що означає “доглядач лісу”. У період Американської 

громадянської війни (1862 рік) лексична одиниця bushwhacker використовувалася 

на позначення нерегулярних збройних сил, які формувалися у лісах [226]. 

 Інновація flashpacking, що номінує мандрівку з повним комфортом, входить 

до складу групи, яка об’єднує неологізми, які описують види походів, що 

здійснюються з сучасними комфортними умовами. Неологізм, який відноситься 

до даної групи є glamping. Він номінує форму походу під час якого турист 

забезпечується дорогим обладнанням, хорошою їжею та іншими розкішними 

умовами.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hiking
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Дане явище стрімко набуває популярності у Канаді, де відкриваються 

спеціальні курорти, які надають усі необхідні послуги для здійснення походів у 

комфортних умовах. Розпал сезону у таких курортах, як правило, припадає на 

травень та вересень. Одним із таких курортів є курорт у Клейоквоті, де гості 

проживають у наметах, які оздоблені навіть більш вишукано, аніж більшість 

квартир, а саме з казковими килимами, гасовими лампами, античними меблями, 

та затишним каміном який починає горіти від натиску кнопки. Іншими словами, 

гості одержують більше розкоші та менше незручностей:  

“Open from May through September, this Canadian resort is a top destination for 

‘glamping,’ or glamor camping. Guests at Clayoquot stay in one of 20 tents, but these 

canvas contraptions are tricked out better than most city apartments: fancy carpets, oil 

lamp, antique furniture, a cozy fire at the push of a button. In other words, heavy on the 

glamor, light on the camping” (Chicago Sun Times, September 19, 2007). Похідною 

формою неологізму glamping є іменник glamper, на позначення людини, яка 

займається цією формою діяльності.  

 Інновація paralpinism, що позначає пішохідну мандрівку, яка включає спуск 

на параплані, відноситься до групи видів походів, які вимагають використання 

додаткового виду транспортного засобу. Процес спричинений цікавістю та 

винахідливістю спортсменів поєднати такі види спортивної діяльності як стрибки 

з певного фіксованого об’єкта за допомогою спеціального парашута, альпінізм та 

піднімання на гору пішки і спуск на параплані:  

 “New sports continue to evolve, as outdoor athletes combine things like climbing 

and BASE jumping, and alpinism and paragliding (paralpinism)” (Explore Magazine, 

February 21, 2012). Похідними формами цього неологізму є прикметник paralpine, 

іменник paralpinist. 

 Тематичне поле характеристики пішохідних туристів складається з 

інновацій, які номінують учасників пішохідного туризму. У зв’язку із зростанням 

кількості мандрівників-любителів гарних речей та гарної погоди, у Європі 

виникла потреба у відкритті хостелів, що пропонують прекрасне ексклюзивне 
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житло за вигідною ціною. Хоча, існують і типові дешеві хостели, що 

функціонують з 90-х років, вони поступаються тим, які пропонують розкішні 

умови. Як правило, гостями таких хостелів є мандрівники, які подорожують 

самостійно та відмовляються від послуг туроператорів. Так, інновація, яка 

позначають такого пішохідного туриста-любителя мандрівок в комфортних 

умовах є одиниця flashpacker: 

 “Europe’s hostels now offer cool upmarket accommodation at bargain prices. 

There are still the communal areas that made hostels the social place to be in the early 

‘90s, but now they are matched by posh facilities. The clientele includes fewer 

backpackers more flashpackers: holidaymakers with a taste for the nice things but who 

are cost- cutting in keeping with the climate” (The Boston Globe, February 22, 2009). 

Помітимо, що прикметник flash фіксується у словниках з 1785 року зі значенням 

“показний, кричущий” та має негативну конотацію. Вживання даної лексеми з 

негативною конотацією зустрічаємо статті опублікованій в газеті “Нельсон”:  

 “Two brothers opening a bar and a restaurant at Kaiteriteri are planning an 80-

back packers’ hostel next door. … He said they were planning to do an upmarket hostel 

– a ‘flash-packers’” (The Nelson Mail, September 25, 2002).  

 Неологізм grey nomand номінує пенсіонера, який часто подорожує для 

розваг долаючи великі відстані в будиночках на колесах або пішки. Вперше даний 

неологізм вживається у засобах масової інформації, щоб описати улюблене 

заняття сімдесятирічного пенсіонера так званого “сивого кочівника” який 

належить до тих пенсіонерів-любителів подорожей на далекі відстані, які на 

довго залишаються молодими тілом та душею. Прагнучи задовільнити найкращі 

очікування від життя та мати хороше здоров’я у похилому віці, туристи, яких 

називають grey nomand, самостійно подорожують та ночують у молодіжних 

хостелах:  

 “Mr Jeffcock turned 70 last birthday. He is one of a generation of ‘grey nomand’ 

old in body but young at heart, backpacking its way around the world. Spurred on by 

greater life expectancy and better health in old age, they are travelling independently 
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and sleeping in youth hostels” (The Independent, February 27, 2000). Компонент grey 

що вживається у складі неологізму має значення “сивий”. У даній інновації колір 

передає ознаки людей похилого віку, що є явищем метонімії. 

 Інновацією, яка відноситься до групи найменувань пішохідних туристів 

належить неологізм touron, що означає необізнаного, дратівливого туриста. 

Найменування туристів, поведінка яких, є не найкращою та нагадує поведінку 

дилетантів, виникло після того, як один турист відважився розважитися після 

катання на лижах у двох найпопулярніших лижних курортах північно-східного 

Огайо та поводив себе не належним чином. Таким чином, лексичною одиницею 

touron іменують туристів-дилетантів:  

“I exist simply as a ‘touron’ (half tourist, half moron) who has ventured into the 

area to take in the après ski culture of Northeast Ohio’s two most popular downhill 

destination” (The Plain Dealer, January 24, 2003). Утворений шляхом телескопії 

неологізм, є злиттям двох мовних одиниць: tourist+moron. Іншою версією 

утворення цього неологізму є поєднання двох лексичних одиниць too (занадто) та 

rawn (недосвідчений).  

 Нова лексична одиниця meanderthal позначає особу, яка здійснює повільну 

прогулянку. Дана діяльність є надзвичайно розвиненою формою відпочинку, про 

що свідчить наявність великої кількості послуг постачальників товарів для тих 

кого називають “меандертальцями”: 

 “Underhill doesn’t suggest changes in consumer behavior. He’s all accepting of 

mall-world reality, right down to the slow walkers the industry parlance disdains as 

‘meanderthals’” (The Seattle Times, February 8, 2004). У даному неологізмі 

присутня гра слів – поєднання двох слів на основі їх співзвучності: meander 

(ходити повільно та безцільно) та Neanderthal (первісна людина). 

 До групи інновацій, які іменують осіб, що допомагають здійснити 

пішохідну подорож відноситься інновація trail angel. Перші приклади вживання 

даного неологізму зустрічаються у статті про туриста Рена, який описує 

дивовижну жінку, котра пече шоколодне печиво для туристів, крамницю, у якій 
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пропонуються безкоштовні молочні коктейлі, і що вражає найбільше – 

безкоштовна пляшка холодного пива для кожного туриста. Так, неологізм trail 

angel позначає альтруїстично налаштовану людину, яка безкоштовно забезпечує 

пішохідних туристів їжею та іншими необхідними для подорожі речами:  

 “Wren experiences awesome vistas and starry skies, pelting rain, sore knees and 

a night in the hospital with a possible tick bite. And he witnesses miricles: a woman who 

bakes chocolate-chip cookies just for hikers, a shop that offers hikers free milkshakes 

and – most wondrous of all – ‘trail magic’: the rare sighting of a can of beer left 

chilling in a stream by a trail angel” (The New The New York Times, April 11, 2004). 

У даній лексичній одиниці компонент trail має значення філантроп, а компонент 

angel характеризує людину-мецената. У складному слові ці компоненти 

об’єднуються під значенням людини, яка безкорисливо допомагає пішохідним 

туристам.  

 Тематичне поле – найменування територіальної зони для здійснення 

подорожі включає неологізм: walkshed “територія, по якій людина може 

пересуватися без будь-яких труднощів”. Останнім часом прогулянки стали таким 

же приємним заняттям, як і розповіді про життєві пригоди та виконання музичних 

уривків на волинці. З 1977 по 1995 роки кількість щоденних прогулянок серед 

дорослих зменшилася до 40%. Однак, сьогодні спостерігається зростання 

зацікавленості до даної діяльності. Тому, пішоходів які долають довгі відстані без 

будь-яких труднощів називають walksheds (назва дана тими, хто живе у місті):  

 “In many parts of the country, walking has become as quaint as spinning yarn or 

playing the bagpipes. Between 1977 and 1995, the number of daily walking trips taken 

by adults declined by 40 percent - while more than a quarter of all car trips are now 

shorter than a mile. Those under-a-mile journey fall into the zone that new urbanists 

call ‘walkshed’ the area a person can reasonably cover on foot. People whose 

walksheds teem with shops and restaurants have more reasons to walk than those whose 

don’t” (The New York Times, April 20, 2008). До даної групи пішоходів належать 
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також люди, які здійснюють довгі походи з метою здійснення покупок або 

відвідування ресторанів.  

 Неологізм walkshed є композитом, що утворився не стільки шляхом 

поєднання слів, стільки в результаті дії механізму аналогії до мовної одиниці 

watershed (басейн річки, частина суходолу, з якого відбувається природний стік 

води в річку). Семантична схожість обох одиниць розкривається при вивченні 

способу виконання дії: дія починається з певної точки (дім, офіс – walkshed, 

джерело – watershed), і продовжується під час подолання людиною/об’єктом 

певної відстані. 

 

3.2 Актуалізація сучасних явищ підсфери лижного туризму 

Лижний туризм – це один із найпоширеніших видів туристичної діяльності 

на лижних засобах пересування. Лижний туризм – це одноденні прогулянки по 

лижних трасах, походи по засніжених лісах, а також багатоденні походи та 

складні експедиції в горах. Маршрут лижного туризму може містити в собі не 

лише програму фізичної, спортивно-оздоровчої підготовки, але й ознайомлення з 

культурною та мовною спадщиною населення регіону. 

Утворення лексичних одиниць, які номінують підсферу лижного туризму 

спричинене історичним розвитком суспільства. Перші заняття лижною діяльністю 

зафіксовані ще 8000 – 7000 років тому назад. Свідченням цього стали наскельні 

малюнки мисливців на лижах знайдені на узбережжі Арктики.  

В етимологічних словниках англійської мови лексична одиниця skiing 

фіксується у 1885 році. Як зазначено в етимологічному словнику, одиниця 

“skiing” – це іменник, який утворився від дієслова ski “кататися на лижах”. 

Лексична одиниця ski “катання на лижах” вживається також у формі іменника і 

фіксується у словниках раніше аніж лексема skiing, а саме у 1883 році [239]. На 

початковому етапі використання ця лексична одиниця вживалася у формах skee, 

skē та shē [240]. Лексичну одиницю ski було запозичино з норвезької мови. У 

свідомості норвежців катання на лижах мало особливе значення. Ще у 980 році у 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
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норвезькій міфології описується бог зими, снігу та полювання Ульц, який вміло 

катався на лижах, що надавало йому авторитетного та величного статусу [138].  

У зв’язу із великою зацікавленістю до лижної діяльності виникає велика 

кількість різновидів даного заняття, які розширюють зміст та поняття цієї 

діяльності. Таким чином, поняття лижного туризму охоплює не лише поняття 

лижної діяльності, що здійснюється за допомогою лиж, але й за допомогою 

іншого спорядження, а саме: сноуборду (snowboard), маунтінборду 

(mountainboard), сендборду (sandboard), спеціальних сан. Визначальною рисою 

вищезазначених видів діяльності є спуск з певної відстані, що дозволяє 

асоціювати дані види розваги з лижною діяльністю.  

Аналіз англомовних інновацій, що формують підсферу лижного туризму, 

дозволяє нам виділити наступні тематичні поля: тематичне поле – лижна 

діяльність, тематичне поле – види лижних змагань, тематичне поле – 

найменування учасників лижної діяльності, тематичне поле – види спорядження.  

Тематичне поле – лижна діяльність поділяємо на групи, які номінують 

види лижної діяльності. До першої групи видів лижної діяльності відносимо 

власне заняття лижним туризмом. Склад даного виду формується неологізмами 

freeride skiing “заняття лижним спортом вільним стилем”; amateur skiing “заняття 

аматорським лижним спортом” та special purpose skiing “спортивні вправи на 

спеціальних лижах”. Різновидом лижного туризму сьогодні стала діяльність, яку 

позначає неологізм heliskiing “пересування по схилах гір, до яких добираються на 

вертоліті”: “downhill skiing on remote mountains reached by helicopter” [210]. 

 До другої групи видів лижної діяльності ми відносимо лижну діяльність, 

яка вимагає використання спортивного спорядження – дошку (board). Поле цього 

виду лижної діяльності формують неологізми, серед яких є мовна одиниця 

snowboarding, яка позначає спуск по засніжених схилах і горах на спеціальній 

дошці сноуборд.  

Значну роль у формуванні інновацій у підсфері лижного туризму відіграє 

механізм аналогії. Дію даного механізму ми помічаємо у створенні неологізму 
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mountainboarding. Дана інновація утворилася за зразком мовної одиниці 

skateboarding. Утворення цього неологізму пов’язане з захопленням туристів 

займатися спортивною діяльністю по гірській місцевості. Саме таке бажання 

любителів лижного спорту тренуватися не лише взимку, але й і влітку на 

спортивному спорядженні mountainboard “маунтінборд” (який є засобом 

пересування, що поєднує елементи скейтборда, серфборда, і моторолера) сприяло 

виникненню такої туристичної розваги, яка позначається неологізмом 

mountainboarding [62, с. 134].  

Приклад утворення неологізму за аналогією є інновація sandboarding “вид 

спорту, який полягає у пересуванні на спеціальній дошці по дюнах”. Дана мовна 

одиниця також утворилася за зразком до неологізму skateboarding. Інновація 

sandboarding відноситься до видів лижної діяльності, для здійснення якої 

вимагається додаткове спорядження у вигляді дошки (board). Дана інновація має 

значення “a long wide board made of plastic, which people stand on to go down sand 

dune” (довга широка дошка виготовлена з пластику, на якій катаються по піщаних 

дюнах) [237]. Останнім часом цей вид лижної діяльності є одним із 

найпривабливіших видів серед спортсменів-лижників.  

До видів лижної діяльності із додатковим спорядженням відносяться 

неологізми powsurfing “виконання спортивних вправ на сноуборді без кріплення 

по засніжених штучним снігом схилах та горах” та snowsurfing “спуск на одній 

спеціальній лижі по снігу”. Неологізм powsurfing є аналогійним за утворенням до 

неологізму windsurfing. Любителі цього виду діяльності стверджують, що даний 

вид розваг нагадує перші спроби катання на лижах у первісні часи:  

“Devotees of bindingless snowboarding, known as powsurfing, say it is a 

nostalgic return to the roots of the sport” (The Globe and Mail, December 20, 2012). 

Похідними формами даного неологізму є дієслово powsurf “виконувати спортивні 

вправи на сноуборді без кріплення по засніжених штучним снігом схилах та 

горах” та іменник powsurfer, який номінує виконавця цієї ж діяльності. 
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Популяризація лижного туризму сприяла виникненню декількох 

екстремальних видів лижного спорту. На цій основі ми можемо виділити третю 

групу видів лижної діяльності – екстремальна лижна діяльність. До складу 

даного виду ми відносимо неологізм-словосполучення extreme skiing, що позначає 

заняття екстремальним лижним спортом. Розповсюдженою інновацією, яка 

формує даний вид слід вважати мовну одиницю skeleton, котра номінує швидкий 

спуск на спеціальних металевих санях без рульового керування під час якого 

спортсмен лежить обличчям вниз. Металеві сани мають приблизну вагу 20 

кілограм і мчать зі швидкістю 110 кілометрів на годину з гори. Цей вид діяльності 

вважається вершиною екстремізму, тому для того, щоб його опанувати існують 

певні школи, де навчають правила та техніку здійснення швидкісного спуску. Такі 

школи номінуються неологізмом skeleton school “школи, де навчають правильно 

та безпечно спускатися на саночках на колесах”. 

Неологізм tree bashing, що номінує процес пересування на лижах поміж 

деревами по схилах гір також відноситься до виду екстремальна лижна діяльність. 

Як правило, учасники цього екстремального заняття користуються даною 

інновацію говорячи на мові сленгу. Даний неологізм виник на основі чорного 

гумору про те, наскільки небезпечним може бути цей вид розваги: 

“The term ‘tree bashing’ is a bit of a dark joke, a reminder of just how 

dangerous a thing it is to do” (Sport Illustrated, January 19, 2007). Здоровий глузд – 

єдиний чинник, який би мав вберегти лижників від такої екстремальної діяльності 

як катання поміж деревами по схилах гір. Однак, деякі відчайдушні лижники 

займаються цією діяльністю не зважаючи на жодні застереження: 

“Common sense ought to keep skiers from tree bashing, the practice of heading 

off the course for a game of dodging trees, but some daredevils do it anyway” (The 

Kansas City Star, November 13, 2003). 

До видів екстремальної лижної діяльності ми відносимо неологізм street 

luge, що позначає швидкий спуск із крутих гір на саночках на колесах. Нічим не 

поступається за ступенем екстремізму олімпійський вид спорту бобслей. Даний 
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спорт полягає у швидкісному спуску з гір по оснащених льодових трасах на 

спеціальних санях з кермом. Така діяльність позначається неологізмом bobsleigh. 

Щоб приблизно уявити наскільки небезпечним є даний вид розваги варто 

пригадати неприємний момент коли машина ковзає по льоду. Оскільки під час 

спуску не відбувається жодного тертя між поверхнею сан та льодовою доріжкою 

керувати санями дуже легко. Однак, будь-які різкі рухи, наприклад гальмування 

можуть спричинити втрату контролю. Даний спорт виконується за допомогою 

спеціального засобу bobsled: 

“If you’ve ever hit a patch of ice while driving your car, you’ve experienced a 

very tiny piece of what driving a bobsled is like. On an icy road, there's almost no 

friction between your tires and the road surface, so you can’t steer very well. And any 

sudden moves, like hitting the brake, can send you spinning out of control” (How Stuff 

Works, 2014). 

Тематичне поле – види лижних змагань формують неологізми, які 

позначають види лижної змагальної діяльності, які здійснюються в 

індивідуальному, парному або командному форматі. До інновацій даного поля 

належить інновація ski football, що номінує гру із пластиковим м’ячем між двома 

командами лижників по схилах гір. Неологізмами, які формують тематичне поле – 

це неологізм race skis, що номінує перегони на лижах та неологізм race carving 

skis – перегони на карвінгових лижах. 

До складу цього тематичного поля відноситься лексична одиниця biathlon 

“біатлон”. Лексична одиниця biathlon складається із грецького префікса bi, що має 

значеня “двічі, подвійний” (twice, double), та грецької лексичної одиниці athlon, із 

значенням “змагання” [226].  

Згідно з правилом граматики про заміну на початку слова буквосполучення 

du на приголосну літеру b вважається, що префікс bi- походить від 

старолатинського префікса dui-. Префікс dui- споріднений із префіксами 

індоєвропейських мов – санскриту та грецької мови. Тому, як і у латинській мові, 

так і у санскриті вживається одинакова форма префікса dui-. У грецькій мові – цей 

http://auto.howstuffworks.com/tire.htm
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префікс асимілюється у префікс di. У праіндоєвропейській мові вживається корінь 

dwo, який означає “два” (two). Асиміляція цього кореня спостерігається у 

давньоанглійській мові у префіксі twi- із значенням “двічі, подвійний”. 

Тематичне поле – найменування учасників лижної діяльності включає 

ключову лексичну одиницю підсфери лижного туризму skier “лижник”, яка 

номінує суб’єкт, який виконує певну дію на лижах. Іменник skier має значення “a 

person who skis” (людина, яка займається катанням на лижах) [242]. Дана 

лексична одиниця складається із дієслова ski та суфікса -er. Суфікс -er додається 

до основи дієслова для утворення іменників, які позначають осіб, що займаються 

тим видом діяльності, яку позначає дієслово. Суфікс -er фіксується у 

середньоанглійській мові і походить від давньоанглійського суфікса -ere, 

спорідненого із давньоверхньонімецьким суфіксом -āri. 

 Розповсюдженою лексичною одиницею, яка формує тематичне поле – 

найменування учасників лижної діяльності є фразеологізм gray on trays, що 

позначає людей старшого віку, які захоплюються лижною діяльністю. Як 

зазначають джерела мас медії, спортивно-лижна діяльність, зокрема, 

сноубординґ – вид спорту, який набуває стрімкої популярності серед молодих 

людей віком 18-25 років, однак зацікавленість до цього виду діяльності людей 

старшого віку gray on trays викликає особливу повагу:  

“Snowboarding is the fastest-growing sport among the 18- to 25- year-olds 

advertisers covet, and even has increasing appeal among older adults – or ‘grays on 

trays,’ as snowboarders call them” (The Wall Street Journal, February 13, 2002). 

Нагадуємо, що цей вираз базується на метонімічному значенні на основі слова 

gray “сивий”. Цей колір є одним із символів похилого віку. 

Тематичне поле найменування учасників лижної діяльності включає 

наступні інновації powsurfer “той, хто виконує спортивні вправи на сноуборді без 

кріплення по засніжених штучним снігом схилах та горах”, snowboarder 

“сноубордист”, freeride skier “той, хто займається лижним спортом вільним 

стилем”, amateur skier “лижник, який займається аматорським лижним спортом” 
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та special purpose skier “лижник, який виконує спортивні вправи на спеціальних 

лижах”. 

Тематичне поле – види спорядження включає лексичну одиницю stick 

“палиця”. Дана лексична одиниця походить з давньоскандинавської мовної 

одиниці skið, що асимілювалася у давньоанглійську scid “шматок дерева” (stick of 

wood). У середньоанглійській мові лексема scid асимілювалося у лексему shide зі 

значенням “piece of wood split off from timber” (шматок деревини відірваної від 

колоди). Іншою версією походження одиниці shide, є її походження від 

протогерманської одиниці skid, що означає “ділити, розколювати”. Лексична 

одиниця skid утворилася від праіндоєвропейського кореня skei- зі значенням 

“cut”, “split” – “різати, розколювати” [239].  

Інший варіант етимології лексичної одиниці stick прослідковується у 

праіндоєвропейському корені steig, що означає “встромляти, вколювати; гострий, 

загострений” (to stick; pointed). У давньоанглійській мові одиниця steig 

асимілювался в одиницю sticca, і набула позитивного значення “лозинка, гілочка, 

кілок” (rod, twig, peg). Така зміна значення пояснюється різною метою 

використання палок [247]. 

Наступною лексичною одиницею, яка формує поле – види лижного 

спорядження – є лексична одиниця snowshoe “снігоступи”. Ця лексична одиниця 

походить від давньоскандинавської одиниці skið, що означає “довгі снігоступи” 

(long snowshoe). Дослівно лексема snowshoe означає “stick of wood, firewood” 

(шматок дерева). Новий міжнародний словник англійської мови Вебстер 

описуючи етимологію лексичної одиниці snowshoe зазначає про утворення цієї 

одиниці з іменників snow та shoe [245]. Іменникове словосполучення дозволяє 

логічно пояснити мету використання цього засобу. Іменник shoe – це взуття, а 

іменник snow – обставини, що зумовлюють використання даного взуття. Так, 

слово snowshoe має значення “взуття, яке допомагає пересуватися по снігу”.  

Лексична одиниця binding “кріплення” є наступною одиницею, яка 

відноситься до поля, яке позначає види спорядження. Дана одиниця вперше 
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зафіксована в етимологічному словнику у середині XIII століття. У той час це 

слово мало значення “thing that binds” (річ, яка зв’язує або кріпить) [193]. Згодом, 

значення лексичної одиниці розвивається, і як наслідок, наприкінці XIV століття у 

словнику фіксується значення “state of being bound” (бути зв’язаним або 

прикріпленим). Сучасна лексема binding походить від давньоанглійської одиниці 

bindan, що означає “зав’язувати вузлами” (tie up with bonds) [192]. 

До поля – види лижного спорядження, також, належить одиниця “ski mask” 

[239]. Лижна маска, або балаклава – це головний убір (в’язаний шолом), що 

закриває голову, лоб і обличчя, залишаючи невеликий проріз для очей. Перші 

лижні маски були винайдені британськими солдатами, які брали участь у 

Кримській війні (1853-1856). Солдати, які страждали від сильних зимових морозів 

під містом Балаклава одягали штани на голову, і так намагалися врятуватися від 

морозу. Пізніше, цей головний убір удосконалився та набув зручної форми для 

носіння. На сьогодні, лижна маска – є одним із найнеобхідніших елементів 

спортивного одягу. Оскільки, даний лижний убір був винайдений біля міста 

Балаклави, то назва міста стала номінацією цього убору та синонімом до 

лексичної одиниці ski mask “лижна маска”. 

 Дизайн лижної маски дозволяє прикрити усю частину обличчя окрім очей та 

рота. Така форма головного убору стала знахідкою для злочинців, які 

намагаються сховати обличчя під час здійснення незаконної дії. Факт 

використання лижної маски як елементу головного убору злочинця зафіксований 

у етимологічному словнику: “ski mask noted as a part of criminal disguises from 

1968” (лижна маска або балаклава стала елементом одягу-прикриття для 

злочинців у 1968) [239]. 

 

3.3 Актуалізація явищ підсфери велосипедного туризму 

 Велосипедний туризм (велотуризм) є один з видів спортивної діяльності, в 

якому велосипед є головним або єдиним засобом пересування. Перші згадки про 

пересування людей на двохколісному засобі датуються у XV столітті. Однак, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4


112 

 

розвиток велосипеда як виду транспорту припадає на XIX століття. Саме у 1842 

році етимологічний словник англійської мови фіксує лексичну одиницю cycle. 

Лексема cycle має значення “обертатися на колах” [197]. Ця лексична одиниця 

фіксується у словнику як дієслово і походить від іменника cycle. Іменник cycle в 

етимологічному словнику фіксується з XIV століття; даний іменник походить від 

латинської лексеми cyclus, яка утворилася від грецької kyklos та означає “круг, 

колесо, цикл” (circle, wheel, any circular motion, cycle of events). Грецька лексична 

одиниця утворилася від праіндоєвропейського кореня kwel-, kwol-, яке має 

значення “колесо, крутити, пересуватися” (wheel, to roll, to move around). 

Іменник cycle близький за формою до іменника мови санскриту cakram, 

оскільки обидві одиниці мають одинакове значення:“circle, wheel” (круг, колесо). 

Спорідненими виявляються також іменник грецької мови polos із значенням “a 

round axis” (кругла вісь), та дієслово polein, що означає “to move around” 

(пересуватися). Дієслово polein походить від праіндоєвропейського кореня kwol-. 

Таке утворення пояснюється тим, що праіндоєвропейське буквосполучення kw 

асимілювалося у літеру p згідно з граматичними правилами грецької мови. У 

латинській мові спорідненою одиницею до дієслова polein є дієслово colere, що 

має значення “to frequent, to dwell in, to cultivate, to till the land, move around” 

(часто відвідувати, культивувати, обробляти землю, пересуватися). У 

давньоанглійській мові фіксується лексична одиниця hweol – “wheel” (колесо). 

Дана одиниця вживається в таких варіантах як hweogul, hweowol та hweohl [197]. 

Зацікавленість та розвиток засобу пересування на колесах, стає результатом 

набуття дієсловом cycle значення “кататися на велосипеді” (to ride a bicycle). Дане 

значення фіксується в етимологічному словнику в 1883 році, і пов’язане з 

утворенням лексичної одиниці bicycle “велосипед” [197]. 

Лексична одиниця bicycle зафіксована в етимологічному словнику у 1868 

році [186]. Даний іменник складається із префікса bi- та грецької одиниці kyklos. 
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Лексична одиниця витіснила раніше вживаний іменник velocipede та набула 

ширшого значення. Іменник velocipede внесений в етимологічний словник 

англійської мови у 1819 році. Ця лексична одиниця позначає засіб пересування на 

колесах, який рухається завдяки перемінному відштовхуванню ногами від землі: 

“wheeled vehicle propelled by alternate thrust of each foot on the ground”. Іменник 

запозичений з французької мови і походить від слова vélocipède, що фіксується у 

французьких словниках з XIX століття [256].  

Етимологічний словник англійської мови вказує на походження слова 

velocipede від латинських лексичних одиниць velox (velocis – прикметник), що має 

значення “swift”, “speedy” (швидкий) та pedem (у знахідному відмінку; а у 

називному відмінку pes) у значенні “foot” (стопа, нога). Вперше поняття 

велосипед було представлено в Англії як патент містера Джонсона – людини, яка 

удосконалила цей транспортний засіб зробивши його легшим та міцнішим. 

Поняття velocipede є предтечею виникнення поняття та найменування лексеми 

bicycle [256]. Скороченою формою одиниці bicycle є форма bike, яка вперше була 

вжита у 1882 році. Іменник bike є лексичним варіантом англійської мови у США 

(американізмом).  

У праці “Американське мовлення” Роберт Хаусман вказує на проблему 

щодо пояснення етимології цього іменника. Він зазначає, що згідно з привилами 

лексичного скорочення замість закінчення із приголосним звуком k повинен бути 

приголосний звук s. Таким чином, правильною скороченою формою іменника 

доцільно було б вважати – bise. Форма bise – це скорочення кореня cy [si], та 

закінчення le: bi(cy)c(le) [209]. Проте, теорія Роберта Хаусмана не була 

підтверджена, і тому скороченою формою слова bicycle вважається форма bike, 

яка пояснюється в етимологічному словнику як скорочена та змінена форма 

одиниці bicycle, та є іменником американського варіанту англійської мови [190].  
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Зацікавленість у заняттях велосипедною діяльністю та її популяризація 

сприяли виникненню слова bicyclism “мистецтво катання на велосипеді”. Дане 

явище стрімко розвивалося з 1876 року. На початковому етапі функціонування 

поняття bicyclism вважалося досконалою формою снобізму. Лексична одиниця 

bicyclism складається з основи bicycle та суфікса -ism. Однією із функцій суфікса -

ism є утворення лексичних одиниць, які іменують тенденцію поведінки, певну 

дію, чи думку певної групи людей, а також результат певної доктрини, ідеології 

чи принципів [186].  

 Розвиток велосипедної діяльності відображається у конструкціях 

велосипедів. Однією з перших форм велосипеда вважається конструкція з 

великим переднім колесом та малим заднім колесом. Ця конструкція виникла у 

Британії і отримала назву pennyfarthing “велосипед з колесами різного розміру”. 

Етимологія цієї лексичної одиниці свідчить про виникнення цього найменування 

на основі форми велосипеда – великого та малого колеса. Колеса асоціюються з 

розмірами монет – пенні (penny) та фартингу (farthing) (англійської монети у 

вартості 1/4 пенні) [229]. 

Цілком логічно, що актуалізація нових понять велосипедного туризму 

відбувалася не лише у мовленні велосипедистів, однак і на шпальтах газет та у 

книгах, де описувалися актуальні велосипедні події та велосипедні тури. Одні з 

перших таких турів були проведені у 1870 році. На той час велосипедні поїздки 

організовувалися по території південної Англії, про що свідчать численні описи 

та публікації у газетах і журналах. У книзі “Wheels and Woes” автор описує 

велосипедну подорож як вражаючу пригоду незважаючи на погані дороги, 

пилюка та відсутність дорожніх знаків. Згодом, розважальні та оздоровчі 

властивості таких поїздок набувають нових форм та стають більш спортивно-

орієнтовані.  
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 Аналіз інновації, які номінують поняття, що належать до підсфери 

велосипедного туризму, дозволяють нам виділити певні тематичні поля даної 

підсфери. Тематичні поля поділяються на: тематичне поле – типи велосипедів, 

тематичне поле – характеристики велосипедистів, тематичне поле – види 

велосипедної діяльності, тематичне поле – велосипедні перегони та змагання, 

тематичне поле – особливості дорожньо-транспортної поведінки. 

Тематичне поле – типи велосипедів охоплює неологізми, які позначають 

назви типів велосипедів. Дане поле формується із неологізмів, серед яких є стійке 

словосполучення-неологізм mutant bike “велосипед-мутант”, тобто той, який є 

гібридом. Цей неологізм виник у зв’язку з захопленням сучасної людини 

велосипедною діяльністю, яка полягає в імітації лицарських двобоїв на 

спеціальних велосипедах, перетворених на “бойових коней” (bike jousting). 

Велосипеди на яких здійснюється така розвага називаються “велосипедами-

мутантами” (mutant bikes):  

“… While these self-described “mutant bikers” are a breed apart, they share a 

common cause with more mainstream cycling group. The mutant bike movement 

started about 6 years ago in Portland, Ore” [62, с. 134] (… Такі “велосипедисти на 

велосипедах-мутантах”, як вони себе називають, формують нову течію розваг у 

велотуризмі. Катання на “велосипедах-мутантах” появилося шість років назад у 

Портленді, Орегон).  

 Неологізмом, який належить до тематичного поля – типи велосипедів є 

також неологізм BMX “велосипедний мотокрос”. Поштовхом до виникнення 

даного типу велосипеду є поява нової велосипедної діяльності, для виконання 

якої необхідний саме цей тип велосипеду. Власне, велосипедна діяльність полягає 

у здійсненні спортивних вправ на велосипедах (виключно моделі BMX), учасники 

якого покривають короткі дистанції типу мотокросу і тріалу та здійснюють 

фігурне керування велосипедами, мотоциклами.  
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Нагадаємо, що даний неологізм є алфавітизмом, який складається з слів 

Bikes (велосипеди) Motor-cross (змагання по бездоріжжю на спеціально 

підготовлених трасах). Спортивні вправи на велосипеді типу BMX пропонує 

силу-силенну переваг. Будучи фізично-вимогливим та підбадьорливим видом 

спорту велосипедний мотокрос сприяє функціонуванню серцево-судинної 

системи. Коли велосипедист натискає педалі працюють м’язи ніг, в результаті 

чого спалюються калорії, таким чином підтримується здорова маса тіла. Під час 

підняття велосипедного керма для виконання трюків накачуються та зміцнюються 

м’язи рук, а саме: біцепси та тріцепси.  

Велосипедний мотокрос (BMX) – чудова можливість знайти нових друзів, 

які поділяють інтереси та отримують задоволення від активного способу життя. 

Велосипедний мотокрос здатен задовольнити потреби людей будь-якої сфери 

діяльності:  

“Riding your BMX can offer you countless benefits. As well as begin a 

challenging and exhilarating sport, riding your BMX conditions your cardiovascular 

system. Pedaling your BMX bike utilizes various leg muscles, which burns calories and 

helps you to maintain a healthy weight. Lifting the handlebars of your BMX to perform 

tricks can build and tone muscles in your arms including your biceps and triceps. 

Riding your BMX remains a great way to meet new friends who share similar interests 

and enjoy an active lifestyle. The sport of BMX biking caters towards a broad 

demographic of people who come from all walks of life” (Livestrong. com, March 12, 

2014).  

Іменник Bike Motocross, як абревіатура BMX фіксується в етимологічному 

словнику з 1978 році [194]. Лексема motocross – це телескопійна одиниця (до 

складу якої входять скорочені фрагменти слів motorcycle та cross-country), яка має 

значення “проходити навпростець, по бездоріжжю” [223]. 
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Зацікавленість велосипедною діяльністю, її популяризація та розвиток 

різних видів її діяльності, які здатні задовольнити потреби та смаки вимогливих 

велотуристів, сприяли створенню різних типів велосипедів. Дані типи велосипедів 

номінуються наступними неологізмами: road bike “гоночний велосипед”; 

multitrack bike “спортивно-туристичний велосипед”; city bike “дорожний 

велосипед”; mountain terrain bike (MTB) “гірський велосипед”, MTB Downhill 

“гірські велосипеди для швидкісного спуску ”. 

 Неологізм road bike “гоночний велосипед” призначений для спортивних 

перегонів, марафонів, аматорської їзди по дорогах з гладким твердим покриттям 

[52, с. 8]. Номінація цього типу велосипеда на англійській мові характеризує 

діяльність, яку можна здійснити на пристосованій для їзди дорозі чи шосе. Слово 

road є ключовим елементом у найменуванні велосипеда і відіграє важливе 

значення у пояснені функції даного виду велосипеда. Дане слово походить від 

давньоанглійської одиниці rād, що означає “експедиція, подорож на конях, 

вороже вторгнення” (“riding expedition, journey, hostile incursion”) [234].  

У середньоанглійській мові лексема rad фіксується як rade і має значення 

“верхова їзда, подорож” (“a riding, a journey”) [233]. Початок формування 

значення слова road датується з 1590-х років. Саме у той час, у словниках 

фіксується значення “відкритий шлях для подорожування з одного пункту в 

інший” (open way for traveling between two places) [234]. 

 Інновація multitrack bike “спортивно-туристичний велосипед” 

використовується для характеристики багатоденних велопоходів з вантажем на 

дорогах з різним покриттям. Лексема multitrack складається із префікса multi-, що 

означає “багато-, мульти”, та іменника track “польова дорога, стежка”. Значення 

лексичної одиниці розкриває мету використання велосипеда. В етимологічному 

словнику англійської мови префікс multi-, фіксується як словотворчий компонент 

із значенням “багато” (many, many times, much). Даний префікс походить від 
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латинської одиниці multus, із значенням “numerous” (численний). Неологізм city 

bike “дорожній велосипед” розроблений для їзди по місту з невеликим вантажем 

[52, с. 8]. Означуване слово city у номінації даного виду велосипеда вказує на 

сприятливе та зручне місце для велосипедної діяльності. 

 Неологізм mountain terrain bike (MTB) “гірський велосипед” позначає тип 

велосипеда, що призначений для велосипедної їзди по гірських дорогах та 

стежках [52, с. 9]. Назва цього типу велосипеда складається з компоненту terrain, 

що означає “місцевість”. Лексична одиниця terrain датується в етимологічному 

словнику англійської мови з 1727 року, і має значення “земля для тренування 

коней” (ground for training horses). Ця лексична одиниця походить з французької 

мови, у якій означала “певну частину землі чи ділянки землі” (piece of earth, 

ground, land) [250]. 

 Інновація MTB Downhill (Mountain Terrain Bike) Downhill “гірський 

велосипед для швидкісного спуску” використовується для позначення спуску та 

їзди по місцевості чи поверхні зі складним рельєфом. Лексема downhill описує вид 

велосипедної діяльності, яку здійснює турист, а саме діяльність пов’язану з 

спуском з гори (гір). Лексична одиниця downhill складається із прислівника down 

у значенні “вниз” та іменника hill у значенні “пагорб”. Прислівник down походить 

від давньоанглійської одиниці ofdune, що означає “downwards the hill” (вниз з 

гори) [199]. 

 Неологізм sport utility bike “практичний спортивний велосипед” (також sport 

utility bicycle, SUB), що позначає габаритний велосипед, який може перевозити 

більшу кількість пасажирів та вантажу. Даний неологізм утворився за аналогією 

до лексеми SUV (sport utility vehicle) “практичний спортивний автомобіль”. 

Практичний спортивний велосипед – це довгий швидкий велосипед, який нічим 

не поступається звичайному велосипеду, однак може перевозити людей та значну 

кількість багажу:  



119 

 

“Enter the sport utility bicycle, a long bike nearly as dexterous as a conventional 

bike but with a remarkable capacity for cargo, whether that means lots of stuff or 

people” (Salon.com, July 24, 2008).  

Світ неологізмів, які формують поле типів велосипедної діяльності 

збагачується новими мовними одиницями та словосполученнями. Серед таких 

інновацій є неологізм на позначення велосипеда, який слугує приманкою щоб 

впіймати злодія – bait bike. У пресі містечка Сакраменто описується випадок про 

те, як два чоловіки були заарештовані через підозру викрадення велосипеда-

приманки у центрі містечка. Під час пересування велосипеда був активований 

сенсор, який дозволив прослідкувати злочинців: 

“Two men were arrested for suspicion of stealing bait bikes in midtown 

Sacramento last week. At 10:14 p.m. last Wednesday, a bait bike parked near 20 th and 

J. streets was moved, activating its tracking sensor, police said” (Sacramento Bee 

(California), November 10, 2013).  

Компонент bike, який є складовою одиницею вищеописаного складного 

слова, використовується і у інших неологізмах, зокрема в інновації ghost bike 

(ghost bicycle, ghost cycle). Дана інновація позначає старий, пофарбований у білий 

колір велосипед, прикріплений до огорожі, на місці загибелі велосипедиста у 

дорожньо-транспортній пригоді. Такі велосипеди називають “велосипедами-

привидами”. Захисники прав велосипедистів підтримують встановлення таких 

велосипедів на вулицях, адже вважають їх закликом до створення сприятливих 

умов пересування на дорогах для велосипедистів:  

“Around the globe, all white bikes are being chained to street signs near the sites 

of fatal accidents involving cyclists. They are called ghost bikes – somber reminders of 

tragedy and intended as a quite statement in support of cyclist’s right to safe travel, 

proponents say” (Ventura Country Star, May 23, 2011). 
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 Тематичне поле – характеристики велосипедистів формується із 

неологізмів серед яких є стійке словосполучення-неологізм mutant biker 

“велосипедист, який бере участь у перегонах на спеціальному велосипеді-

гібриді”. Даний неологізм позначає учасника велосипедної діяльності, котра 

полягає в імітації лицарських двобоїв на спеціальних велосипедах-гібридах 

(mutant bikes), перетворених на “бойових коней”. 

Неологізм gutter bunny на позначення прихильників велосипедних 

подорожей на роботу (додому) поповнює склад тематичного поля у вигляді одної 

з характеристики велосипедистів. Кількість любителів велосипедних поїздок на 

роботу збільшується з кожним днем, що стало приводом насмішки серед 

любителів велосипедних поїздок у гори. Так, виникла інновація gutter bunny. Дана 

лексема складається із двох слів gutter – розм. “вуличний” та bunny – розм. 

“кролик”. 

Палких любителів (середнього віку) велосипедної чи будь-якої іншої 

діяльності, учасники якої носять костюми з лайкових матеріалів називають 

неологізмом MAMIL (middle-aged man in Lycra): 

“These ‘middle-aged men in lycra’ or MAMILs, as the tribe has unflatteringly 

been dubbed, will be out in force this weekend as the Tour de France begins in the 

northern English country of Yorkshire…” (Agence France Presse, July 4, 2014).  

Нагадаємо, що неологізм MAMIL є акронімом – абревіатурою, що набула 

статусу слова. Ця лексема вперше вживається у джерелах мас медії, коли 

описуються події пов’язані з проведенням Тур де Франс. Як правило, у період 

багатоденних шосейних велоперегонів – Тур де Франс “любителі лайкових 

костюмів” немають пріоритету у русі на дорогах Йоркшира. Новотвір MAWIL 

було утворено за аналогією до вищеописаної інновації. Неологізм MAWIL (middle-

aged woman in Lycra; middle-aged mum (or mum) in Lycra) позначає жінок-

любителів велосипедної діяльності. У 1986 коли велоспорт став професійним 
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видом спорту велосипедисти вважалися диваками, які їздять на дорогах, однак 

зараз це явище популярне як серед чоловіків, так і серед жінок:  

“In 1986, when I first turned professional, you were viewed as some sort of frek if 

you rode a bike…but now there are Mamils and Mawils (Middle Aged Women In Lycra) 

everywhere ” (Sunday Independent, June 15, 2014). 

Компонент Lycra, як складова одиниця словосполучення вживається у 

неологізмі Lycra lout, та позначає велосипедиста – типового порушника правил 

дорожнього руху. У Великобританії дане явище настільки актуальне, що був 

укладений закон, згідно з яким, у разі порушення правил дорожнього руху 

велосипедист повинен негайно сплатити штраф у розмірі £20. Незадовільна 

поведінка велосипедистів на дорогах, згідно з даними працівників поліції 

призвела до великої кількості смертельних дорожньо-транспортних пригод, що 

стало причиною гострого обурення серед учасників руху:  

“Reckless cyclists who ride on pavements are to be hit with £20 on the spot fines, 

it was announced last night. The move follows demands for action against the ‘Lycra 

louts’ from police chiefs concerned over record numbers killed or injured by cyclists” 

(Daily Mail, January 13, 1998). 

Тематичне поле – види велосипедної діяльності складається з неологізмів, 

що номінують різні види велосипедного туризму. У сфері спорту та туризму 

існують певні категорії складності здійснення велосипедної діяльності, яка 

відповідно, номінується неологізмами lightweight touring “велоподорож з легкою 

вагою”; ultralight touring “велоподорож з надзвичайно легкою вагою”; fully loaded 

touring “вид велоподорожі, під час якої велосипедист перевозить велику кількість 

необхідних для нього речей”; expedition touring “велоекспедиція”; bikepacking 

“велоподорож з вантажем”; supported touring “велоподорож з автосупроводом”; 

day touring “одноденний велопохід без ночівлі”; sub-24hour-Overnight 
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“велосипедна подорож, яка здійснюється цілодобово і включає ночівлю у таборі” 

[187]. 

 Словосполуку lightweight touring “велоподорож з легкою вагою” називають 

ще credit card touring, оскільки мінімальна кількість взятих з собою речей 

зобов’язує чималі грошові витрати, які здійснюються за допомогою кредитної 

карточки. Ключове слово у назві велоподорожі lightweight складається зі слів 

light, що означає “легкий, неважкий” та weight “вага”. Поєднання значень цих слів 

формує номінацію даного виду велосипедної діяльності.  

 Зміст поняття неологізму ultralight touring “велоподорож з надзвичайно 

легкою вагою” характеризується високою обмеженістю кількості речей, які бере з 

собою турист для здійснення подорожі. Слово ultralight складається із 

прикметника ultra, із значенням “надзвичайний, надмірний” та прикметника light 

із значенням “легкий, неважкий”. Таке поєднання прикметників допомагає дати 

визначення даній категорії велоподорожі. 

 Словосполучення fully loaded touring “вид велоподорожі, під час якої 

велосипедист перевозить велику кількість необхідних для нього речей” позначає 

такий вид велосипедного туризму, під час якого велосипедист перевозить велику 

кількість необхідних для нього речей. Такого роду подорожі називають також self-

supported touring “самозабезпечена подорож”, тобто подорожі, під час яких турист 

максимально забезпечує себе їжею, одягом, обладнанням та житлом (спальні 

мішки, намети) тощо [187].  

 Інновація expedition touring “велоекспедиція” позначає довготривалі 

подорожі, здебільшого, у мало розвинуті країни та віддаленні території. Подорожі 

цієї категорії дозволяють туристу подорожувати з вантажем [187].  

 Лексема expedition була зафіксована в етимологічному словнику на початку 

XV століття, і позначала військову тактику; швидкий рух вперед (military 

campaign; the act of rapidly setting forth) [204]. В етимологічному словнику вказано 
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про походження цієї лексичної одиниці від середньої французької – expédition 

(XIII століття) та від латинської expeditionem (у називному відмінку expeditio, яка 

утворилася від кореня дієслова expedio. У 1590 році етимологічний словник 

фіксує значення цієї одиниці як подорожі зі спеціальною метою (journey for some 

purpose). З 1690-х значення одиниці expedition поширюється на групу людей, які 

здійснюють подорож зі спеціальною метою. 

 Неологізм bikepacking “велоподорож з вантажем” поповнює тематичне поле 

– види велосипедної діяльності. Значення неологізму розкривається у 

характеристиці подорожей по місцевості різного типу складності по одниму 

маршруту з одним велосипедом та певним вантажем, що можна помістити у 

рюкзак. Лексема bikepacking складається з двох лексичних одиниць bike та 

backpacking.  

Виникнення цієї лексичної одиниці пов’язане із виготовленням рюкзаків 

різних розмірів, які б можна було помістити на велосипеді. Таким чином, 

появилися рюкзаки та сумки, які можна помістити під сідло велосипеда (large 

saddle bags), рюкзаки та сумки, які можна помістити під раму велосипеда (frame 

bags), рюкзаки та сумки, які можна помістити під руль велосипеда (handlebar 

bags) тощо [191]. 

 Інновація-словосполучення supported touring “велоподорож з 

автосупроводом” означає велоподорожі, що здійснюються не лише за допомогою 

велосипеда. Учасники, які здійснюють таку велодіяльність перевозять необхідне 

спорядження та особисті речі на автомобілі. Автомобілі значно полегшують та 

сприяють пересуванню учасників велоподорожі. Саме завдяки підтримці 

учасників такий вид діяльності номінується як неологізм supported touring, від 

слова support “підтримувати, сприяти, допомагати”. 

 Інновацією, яка збагачує поле – види велосипедної діяльності є неологізм 

day touring “одноденний велопохід без ночівлі”. Як правило одноденні 
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велопоходи проводяться без ночівлі Лексична одиниця day, яка входить у склад 

номінації даного неологізму, розкриває зміст та тривалість велосипедної 

діяльності. 

 Неологізм sub-24hour-Overnight позначає велосипедну подорож, яка 

здійснюється цілободово і включає ночівлю у таборі. Номінація даного 

неологізму складається із префікса sub-, який в етимологічному словнику 

пояснюється як словотворчий елемент зі значенням “під, нижче, позаду” (under, 

beneath; behind; from under). Префікс походить від латинського прийменника sub, 

що має значення “під, нижче, на підніжжі” (under, below, beneath, at the foot of), а 

також “близько, у напрямку до” (close to, up to, towards). У часовому вимірі цей 

префікс означає “у межах певного часу, під час” (within, during) [248].  

Тематичне поле – велосипедні перегони та змагання включає неологізм 

competitive commuting, що позначає змагання між велосипедистами під час поїздок 

на роботу та з роботи. Поширення велосипеду, як транспортного засобу, сприяло 

виникненню щоденної розваги, яку здійснюють велосипедисти на дорогах. Ця 

розвага полягає у випередженні або обгоні інших велосипедистів. Після того, як у 

журналі Good було опубліковано статтю про перегони велосипедистів у якості 

розваги, у блогах велосипедистів та на сайтах виникло, багато обговорень щодо 

цього заняття. Дехто з велосипедистів схвалює таке заняття, вважаючи, що 

швидкість може стати викликом для інших. Проте, велика кількість 

велосипедистів, у тому числі велогонщики та запеклі велосипедисти вважають це 

заняття сміховинним:  

“A recent article in Good magazine about competitive commuting has sparked 

lively conversation on cycling blogs and across the Web. Some cyclist cheered the 

notion, admitting to frequently speeding up to challenge others, while many, including 

racers and the die-hard all weather commuters, thought the whole notion was 

laughable” (The New York Times, December 12, 2010).  



125 

 

Нагадуємо, що існує п’ять категорій велосипедних перегонів. Велосипедні 

перегони, які здійснюються по дорозі на роботу чи додому, можна віднести до 

шостої категорії (Category 6 або Cat 6). Неологізм Category 6 або Cat 6 також 

належить до тематичного поля – велосипедні перегони та змагання. Серед 

велосипедистів існує добре відомий жарт про “категорію шість”. Насправді дана 

категорія не відповідає критеріям велоперегонів, однак позначає категорію людей, 

які їздять на велосипедах на роботу і по дорозі обганяють інших велосипедистів:  

“Cyclist have a joke about ‘racing in cat 6’ which, despite the name, is not 

exactly a race nor does it refer to an official category of cyclist. Cat 6 refers to 

commuter cyclist and racing each other to work is their sport” (GOOD, November 9, 

2010). 

Неологізмом, який відноситься до тематичного поля – велосипедні перегони 

та змагання є фразеологізм bike jousting, що позначає велосипедну діяльність, яка 

полягає в імітації лицарських двобоїв на спеціальних велосипедах, перетворених 

на “бойових коней”.  

Тематичне поле – особливості дорожньо-транспортної поведінки, є 

наступним полем, що входить до підсфери велосипедного туризму. Дане поле 

включає неологізми серед яких є неологізм complete streets. У зв’язку з шаленим 

розвитком транспортної системи виникають труднощі у регулюванні 

транспортною системою. Як наслідок, виникають нові дорожні знаки та правила 

поведінки на дорозі. Успішним завершенням дорожніх робіт вважається побудова 

“повних вулиць”, тобто вулиць з викладеним асфальтом по яких рухається різний 

транспорт, а також прокладені велодоріжи і пішохідні зони. Неологізм complete 

streets позначає вулиці, по яких курсує будь-який транспорт: автомобілі, 

громадський транспорт, велосипеди та пішоходи:  
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“A key tool in the process would be a ‘complete streets’ that says when roadways 

are being constructed or resurfaced, spaces for bicycle and pedestrians will be 

included” (Dayton Daily News, March 21, 2008). 

 Інновація bike box, що також належить до тематичного поля – особливості 

дорожньо-транспортної поведінки, вводить поняття спеціально створеного для 

велосипедистів місця перед світлофором (як правило, перед роздоріжжям), для 

того, щоб велосипедисти зупинялися перед автомобілем, і продовжували рух 

першими. Це – спеціально відведене місце для зупинки велосипедистів, яке 

відмежоване від проїздних автодоріжок:  

“Located at the entrance of the intersection, a ‘bike box’ is a demarcated area 

that straddles the bike lane plus one or two vehicle lanes, and is basically designed to 

give cyclist a head start when the light turns green” (The Globe and Mail, June 13, 

2010). Неологізм bike box – це складне слово, до складу якого входить компонент 

bike, який конкретизує значення неологізму. 

Ще одним неологізмом із компонентом bike є одиниця bikelash (bike-lash). 

Цей неологізм має негативну конотацію і позначає негативну реакцію на 

велосипедистів з боку міліціонерів та водіїв. Як зазначають представники мас 

медії, конфліктні ситуації спровоковані велосипедистами є дуже поширеним 

явищем на дорогах. Серед водіїв складається враження, що велосипедисти 

провокують конфліктні ситуаціїмна дорогах через свою необізнаність та недбалу 

поведінку. У певному відношенні, різкий докір велосипедистам не пов’язаний з 

видом їхнього транспорту, а власне з їхньою поведінкою:  

“There’s a feeling among many drivers that cyclist, either by their ignorance of 

the law or by their blatant disregard for it, are asking for trouble. … In one sense, the 

so-called bikelash has little to do with transportation modes” (Outside, March 2, 2011). 

Інновація bikelash створена за зразком до існуючої одиниці backlash. 
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 Неологізм Copenhagenization “копенгагенізація” поповнює тематичне поле – 

особливості дорожньо-транспортної поведінки. Цей неологізм означає заходи 

щодо збереження безпеки міста, шляхом встановлення правил дорожнього руху 

згідно потреб велосипедистів та пішоходів. Увеесь концепт “копенгагенізації” 

полягає у розвитку велокультури та розбудові міста зручного для пересування на 

велосипеді:  

“The concept of Copenhagenization has become a celebrated form of urban 

planning. It refers to what you see before you. A city that doesn’t just make cyclist 

possible, but redesigns its streets to make it the norm” (CNN Transcripts, June 6, 2011).  

Поштовхом до утворення даної інновації стала трендова політика 

(запозичена з Копенгагена) щодо залучення до велосипедної діяльності красивих 

жінок в межах одного міста. Засоби масової інформації у Нью Йорку називають 

масове катання красивих дівчат на велосипеді захоплюючою сенсацією. Таке 

явище журналісти називають “копенгагенізацією” Нью Йорка:  

“This week’s New York observer story on ‘beautiful bicycle girls of New York’ 

may very well be the most e-mailed news item ever forwarded to the Streetsblog inbox 

… Call it the ‘Copenhagenization’ of NYC” (Streetsblog, September 6, 2007). 

Поведінка водіїв автомобілів та велосипедистів на дорозі, їх “співіснування” 

та жахливе ставлення один до одного, відобразилося в утворенні нових дієслівних 

одиниць. Так, неологізм to door позначає ситуацію, коли водій автомобіля 

несподівано відкриває двері на шляху руху велосипедиста, внаслідок чого 

виникають загрози життю спортсмена. Водій автомобіля номінується як doоrer:  

“A new word has been coined in the Big Apple to cover an increasingly common 

cause of death or injury – doorers. That means someone opens the door of a stationary 

motor vehicle and sends a cyclist flying in to the path of a passing car or bus usually 

with dire consequences”. (The Record, October 5, 2012). 
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Даний неологізм виник у Нью Йорку, оскільки саме там зафіксовано 

найбільшу кількість нещасних випадків пов’язаних з відкриттям дверей машини. 

Під час руху велосипедиста, двері машини можуть невчасно відкритися та 

штовхнути велосипедиста на проїздну частину дороги і дуже часто це спричиняє 

летальні наслідки.  

 Акронім SMIDSY також позначає нещасний випадок спричинений 

необережністю водіїв автомобілів. Даний акронім означає Sorry, mate, I didn’t see 

you “Вибач, друже, я тебе не побачив”. Акронім SMIDSY відповідає складному 

слову синтаксичного типу, що подібне реченню. 

 Окрім вищеописаних неологізмів, до тематичного поля – особливості 

дорожньо-транспортної поведінки належить інновація salmon. Виникнення даного 

неологізму свідчить про те, що порушення з боку велосипедистів, також, мають 

місце у світі неологізмів велосипедної діяльності. Неологізм salmon (bike salmon) 

позначає пересування на велосипеді у протилежному напрямку до загального 

дорожнього руху. Хоча серед порушників велосипедної діяльності є ті, хто їздять 

у не дозволеному напрямі руху, проте є і велика кількість велосипедистів, які не 

схвалюють їзду у протилежному напрямку до загального дорожнього руху: 

“I am not anarchic; I heed most traffic laws. I do not ride on the sidewalk (O.K., 

except for the final 25 feet between the curb cut and my front door, and then with 

caution). I do not salmon, i.e. ride against traffic” (The New York Times, August 4, 

2012). Інновація salmon є семантичним неологізмом, що утворився на основі 

асоціацій з поведінкою риби лосося “salmon”. 

 Поряд із новотворами, які позначають порушення правил дорожнього руху, 

виникають інновації, які номінують правила руху транспорту. Так, 

словосполучення Idaho stop означає знак зупинки, коли велосипедист повинен 

максимально зменшити швидкість пересування. Встановлення цього знаку було 

прийнято Американським законодавчим міжсесійним транспортним комітетом. 
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Знак зупинки для велосипедистів дозволяє їм зупинитися, радше для того, щоб 

пропустити інший транспорт:  

“Among the suggestion to the Legislature’s Interim Transportation Committee 

are adoption of the ‘Idaho stop rule’ allowing cyclist to yield rather than stop at stop 

signs”. (Salt Lake Tribune, May 28, 2000). 

 Ще одним неологізмом, який доповнює зміст тематичного поля – 

особливості дорожньо-транспортної поведінки є неологізм woonerf, який позначає 

вулицю виключно для пішохідного та велосипедного руху. На сьогодні, існує 

практика побудови вулиць з обмеженим автомобільним рухом, у той час як 

створюються умови для безперешкодного пішохідного та велосипедного руху. 

Хоча на спокійних вуличках спроектованих спеціально для велосипедистів та 

пішоходів може дозволятися рух будь-якого транспорту, проте він надзвичайно 

обмежений:  

 “All means of transport are allowed in a woonerf, but bicycles and pedestrians 

have priority and cars enter only as ‘guests’” (Technology Review, May 1, 2001). 

  

3.4 Новітні явища підсфери екстремального туризму 

 Збагачення словникового складу сучасної англійської мови, безперечно, 

відбувається завдяки формуванню новотворів у підсфері екстремального туризму. 

Насичений ритм життя та жага до “гострих” відчуттів спонукає сучасну людину 

до пошуку нових видів туризму, серед яких є екстремальний туризм. Ключовою 

одиницею підсфери екстремального туризму є словосполучення extreme tourism, 

що позначає подорож небезпечними місцями та участь у небезпечних заходах [62, 

с. 134].  

 Неймовірним та найсучаснішим видом екстремальної діяльності вважається 

прасування одягу на прасувальній дошці у процесі виконання певної 

екстремальної діяльності (стрибки зі скелі, катання на каяках тощо) у віддалених 
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від дому куточках. Така подія позначається неологізмом-словосполученням 

extreme ironing “екстремальне прасування”, і складається з двох слів: extreme – 

екстремальний та ironing – прасування. 

Екстремальне прасування це досить дивне джерело вражень, відчуття 

небезпеки та приплив адреналіну від пережитого ризику. Для здійснення 

екстремального прасування варто взяти прасувальну дошку, стійку праску та 

велику кількість зім’ятого одягу. Цей вид розваги точно не для боягузів. 

Екстремальне прасування – це поєднання стрибків із стрімких скель або 

небезпечне катання на каяках під час прасування одягу. Учасники даної 

діяльності, жартуючи, називають “екстремальне прасування” – отримання 

задоволення від випрасуваних речей. Безперечно даний вид діяльності набуває 

популярності: 

“But now there’s a way to add excitement, a dash of danger, the adrenaline rush 

of risk. Take along an ironing board, a sturdy steam iron and a load of wrinkled shirts. 

It’s not for the faint of heart, to be sure. But extreme ironing – the marriage of 

activities like cliff jumping and kayaking treacherous rapids with what participants call 

‘the satisfaction of a well-pressed shirt’ – has been catching on”.(The New York 

Times, May 21, 2004). 

За останні десятиліття розвивається така екстремальна діяльність як 

стрибки з певного фіксованого об’єкта за допомогою спеціального парашута. Ця 

діяльність позначається неологізмом-словосполученням BASE jumping. Як уже 

зазначалося частина словосполучення BASE є акронімом, який означає Building 

(споруда), Antenna (антена), Span (прогін моста) and Earth (земля):  

“In 1966, Brian Schubert and a buddy strapped parachutes to their backs and 

leaped off Yosemite's 3,000-foot-high El Capitan cliff - and unwittingly inspired the 

worldwide extreme sport of base jumping” (Los Angeles Times, October 23, 2006).  
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Даний неологізм вперше був вжитий у 1966 році у джерелах мас медії при 

описі того як Браян Шуберт та його друг одягли парашути та стрибнули зі скелі 

висотою 3000 футів і тим самим надихали інших екстремалів на здійснення 

стрибків із фіксованих об’єктів.  

Любителі екстримальних видів туризму не зупиняються на практикуванні 

одного й того ж виду діяльності, а сприяють виникненню нових розваг та 

викликів. Так, виникає словосполучення extreme pogo (Xpogo), на позначення 

стрибків на спеціальних ходулях поуґо, з двома підніжками і пружиною для 

відштовхування. У широкому розумінні екстремальне поуго – це будь-який вид 

діяльності, який виконується на ходулях поуґо. Як правило, такі ходулі є 

надзвичайно пружні та витривалі. Існують інші варіанти назви екстремального 

“поуґо” в англійській мові, а саме: Xpogo, Xtreme pogo: 

“Broadly defined, extreme pogo is any style of trick done with a pogo stick. 

Usually, it involves an extra-bouncy, extra-durable pogo stick. Extreme pogo has a 

number of different nicknames, including: Extreme pogo, Xpogo, Xtreme pogo, and 

other variations” (Trivia Happy, June 19, 2014). 

Привабливість гірських вершин зумовила виникнення нової екстремальної 

діяльності. Ця діяльність полягає у підніманні на скелі або інші високі об’єкти без 

будь-яких допоміжних засобів та підстрахування, розраховуючи лише на свої 

вміння. Дана подія номінується словосполученням free solo climbing (також free 

soloing, soloing). Похідною формою є іменник free solo climber:  

“Alex Honnold is a free solo climber. That means he doesn’t use any safety gear 

when he climbs…no ropes, no harness. … But he just became the first person to link up 

Yosemite’s Mt. Watkins, El Capitan, and Half Dome, going 95% free solo. It took him 

18 hours 50 minutes over June 5 and 6, 2012. So, yeah, I guess he can be excused for 

using a few bolts here and there. ” (Matador network. com, June 12, 2012).  
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Всесвітньовідомий рекордсмен у даному виді екстремального спорту є 

уродженець Америки – Алекс Хоннольд. Пан Хоннольд скелелаз, відомий своїм 

проходженням гірських “вертикальних” стін. Він піднімався на скелі, не 

використовуючи запобіжного спорядження, мотузок та ременів безпеки. Він став 

першою людиною, яка піднялася на гори національного парку Йосеміті (Воткінс, 

Ель Капітан, та Хаф-Доум), практично не використовуючи жодного спорядження 

окрім декількох болтів. Піднімання на ці гори становило приблизно 18 годин 50 

хвилин. Ця подія відбулася з п’ятого по шосте червня 2012 року. 

“Екстремізмоманія” стрімко поширюється серед підлітків, особливо у 

Сполучених Штатах Америки. Одним з найпопулярніших видів спорту серед 

американської молоді є виконання різних трюків на скутері довільним стилем. 

Така подія позначається неологізмом-словосполученням freestyle scootering 

(також scootering, scooter riding, або riding):  

“At first glance, Guz Rymer is 15-year-old … he’s becoming one of the top 

performers in free style scooter competitions. … Though his parents said they still get a 

little nervous watching their son flip upside down with his head inches away from the 

hard surface of a half-pipe, they remain more than supportive of his pursuits in freestyle 

scootering” (North Fork Patch, September 19, 2012).  

Як зазначають батьки п’ятнадцятилітнього Ґаза Румера, одного з найкращих 

учасників змагань у даному виді спорту, − пересування на скутері довільним 

стилем є небезпечним видом розваги, під час якої доводиться спостерігати як 

виконується стрибок через голову у повітрі (коли голова знаходиться у декількох 

дюймах від землі), проте вони підтримують захоплення сина. Даний неологізм 

складається з двох іменників: freestyle та scootering; при цьому, іменник freestyle є 

складною лексичною одиницею, яка складається із прикметника free та іменника 

style. Аналогічно до одиниці freestyle scootering утворилися словосполучення: 

freestyle skiing та freestyle slalom skating. 
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Незважаючи на популярність екстремальних видів туризму, та прагненням 

до отримання незабутніх відчуттів, пов’язаних з отриманням нової кількості 

адреналіну, подорожі з пакетом усіх необхідних умов відіграють важливу роль 

для людей, як правило старшого віку, які бажають відпочити в належних умовах, 

отримати нові враження та фізичне й естетичне задоволення. Такий вид 

відпочинку – це поєднання відпочинку на морі та буденного стилю життя: 

поїдання рибних паличок з картоплею фрі, випивання келихів пива та 

прочитування ранкової газети.  Цей вид відпочинку позначається неологізмом – 

словосполученням home-plus experience: 

“Some people who travel go away for a “home plus experience”. They want 

everything they can get at home – fish and chips, pints of beer, tabloid papers – plus 

beaches, fine weather, and beautiful weather” [62, с. 138]. 

 До сучасних екстремальних видів туризму відносимо здійснення польотів 

на планерах (літальних апаратах з вузькими крилами). Планер тримається на 

висоті за допомогою повітряних потоків і не потребує енергії мотора. Така 

діяльність номінується інновацією gliding. Схожою до планеризму є екстремальна 

подія, коли пілот керує безмоторним засобом пересування. Пілот, прикріплений 

пасками безпеки, здійснює управління шляхом зсуву ваги тіла у протилежному до 

елементу управління напрямі. Ця діяльність вводиться словосполученням hand 

gliding.  

 Продовжуючи характеристику видів спортивного екстремального туризму у 

повітряному просторі, варто згадати неологізм parahawking, що позначає 

діяльність під час якої парапланеристи летять за спеціально тренованими 

хижаками для того, щоб знайти тепловий потік, у якому значно легше 

здійснювати політ: 

 “This seems straight out of a Terry Gilliam film. The guy flying with the two 

really big birds is Scott Mason, who uses them to detect thermal currents to fly his 
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paraglider through the skies of Nepal. It’s called parahawking” (Gizmo.com, October 

18, 2009). Похідною одиницею від даного неологізму є іменник parahawker, який 

вказує на особу, яка займається вищеописаною діяльністю. Дана інновація 

утворилася завдяки епізоду зображеного у фільмі британського режисера Террі 

Гіліама, у якому головний персонаж летить з двома дуже великими птахами, які 

допомагають визначити теплові потоки для управління парапланером, щоб 

здійснити політ над Непалом.  

 Неологізм air racing позначає екстремальну розвагу, здійснену у повітрі. Ця 

розвага полягає у тому, що учасники беруть участь у перегонах на аеропланах у 

межах визначеної території.  

Виникнення нових видів екстремальної спортивно-розважальної діяльності 

поширюється не лише в умовах гірського та повітряного середовища, але й 

водного середовища. Слово white-water rafting позначає сплав по бурхливій річці 

на надувному плоті. Даний неологізм утворений за аналогією до неологізму-

словосполучення black-water rafting, котрий означає плавання на камерах по 

підземних річках у печерах. Плавання на плотах відбувається по підземних 

річках, у мокрому одязі, з ліхтарем. Неологізм black-water rafting – це найновіший 

розважальний винахід туристів:  

“The latest innovation … is called black water rafting. It takes place 

underground, with wet suits and headlamps, and is as different as eight-ball is from 

billiards…” (Los Angeles Times, May, 24, 1992). Насправді плавання на плотах по 

підземних річках – це приємний досвід, який можна порівняти з катанням по 

трубі у лоні землі: 

“… Actually black water rafting is a gentle experience, like travelling through 

the womb of the earth in an inner tube” (The Dallas Morning News, May, 23, 1993).  

Розвитку екстремальної діяльності на воді немає меж. Будь-які 

індивідуальні бажання туристів негайно задовільняються. Про це свідчить 
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виникнення нової розваги, подібної до катання на серфінговій дошці. Неологізм 

bellyboarding позначає пересування на дошці по хвилях, лежачи на животі:  

“ … ‘belly boarding’ … “What’s that?” I asked, extremely afraid of the answer. 

Ed then described the following as the best wat to belly board: 1) I wear a life-jacket; 2) 

I hold on to the tow rope (for dear life I later discovered); 3) The engine is floored; 4) 

The thrust from the boat pulls me under the water where people have been known to 

drown; 5) Eventually, I pop to the surface like a cork; 6) Finally reaching the surface, I 

arch my back and instead of hanging ten on a traditional board, I surf on the front of 

my life jacket” (The Sports Column, March 5, 2014). 

Для того, щоб пояснити що таке белібординґ варто описати процес 

виконання цієї розваги: 1) одягнути рятівний жилет; 2) триматися за буксирний 

канат; 3) опустити на воду дошку для катання; 4) відштовхнутися від човна і 

зануритися на глибину; 5) випірнути; 6) виконувати всі елементи серфінгу, 

лежачи на животі. Даний неологізм є складним словом, яке складається з двох 

іменників: belly – живіт та boarding – виконання спортивних вправ на дошці. 

Аналогічно до вищеописаного неологізму утворена інновація bodyboarding. 

Дана інновація складається з двох іменників: body – тіло та boarding – 

пересування на дошці і номінує екстремальну подію, учасники якої, опираючись 

усім тілом на спеціальну дошку, спускаються та піднімаються по вершині, 

поверхні та звивині хвиль. Синонімічною назвою до цієї інновації є одиниця 

boogieboarding (boogie – це дошка, на якій екстреміст, лежачи обличчям вниз, 

здійснює дану діяльність).  

Неологізмом, створеним шляхом зворотної деривації, що позначає знаряддя 

за допомогою якого здійснюється катання на дошці є неологізм bodyboard:  

“It couldn’t have been more than five years ago – give or take a few pounds and 

wrinkles – that you seriously considered surfing as a recreation. These days, though, 

it’s enough of a challenge to walk up a moving escalator. You can hardly picture 
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yourself standing on a narrow board as it dips and sways atop an ocean wave. But lying 

down on a board – now that’s something you’re still willing to try. So you’ve decided to 

go out and buy yourself a bodyboard. Now where do you begin?” (The Times, May 25, 

2005).  

Утворення цього неологізму спричинено жагою до отримання гострих 

відчуттів та досвіду у новому виді серфінґу. Для того, щоб визнати серфінґ 

рекреаційним видом спорту витрачено не мало часу та зусиль. На сьогодні, 

плавання по неспокійних хвилях – це справжній виклик. Важко навіть уявити, як 

можна втриматися на ногах, стоячи на вузькій дошці, що розхитується хвилями 

океану. Однак коли лягти на дошку – це значно полегшує катання, і тому, 

заохочує туристів до здійснення такої розваги. Таким чином, якщо займатися 

плаванням по хвилях, то найкраще купити собі дошку і займатися бодібординґом. 

Ще одним неологізмом зі лексичною одиницею-компонентом boarding, є 

неологізм longboarding “лонгбординґ”, що номінує спортивні вправи на 

скейтборді (знарядді у вигляді довгої дошки): 

“Longboarding, a skateboarding subculture, can be an exhilarating way of 

exercising your balance and reflexes, but it's also perfectly suitable for getting you from 

point A to point B in an economically conservative and environmentally friendly 

manner” (How Stuff Works, 2014). Лонгбординґ – це вид скейтбординґу, що 

полягає у розвитку рівноваги та рефлексів, а також є чудовим способом 

пересування. Даний вид розваги потребує мінімум затрат, і є сприятливим для 

навколишнього середовища. 

Наступним неологізмом з компонентом boarding є інновація 

mountainboarding, що позначає спорт, у якому застосовують спеціальну дошку 

маунтінборд:  

“Take an oversized skateboard, replace the wheels with chunky pneumatic tyres, 

lash your feet to the deck and point it down the steepest hill you can find. For a sport so 
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redolent of jaded Californian thrill-seekers with too much time (and skin) on their 

hands, it's a surprise to discover that mountain boarding is a largely British invention” 

(The Guardian 2007, September, 29). 

Якщо взяти велику дошку, вставити колеса з пневматичної шини, 

пристібнутися до дошки і мчати з гори – це називатиметься маунтінбординґом. 

Маунтінбординґ – це новий вид розваги, що виник у Британії. Поява цього 

спорядження у Британії стала здивуванням серед туристів, оскільки передумови 

до виникнення цієї розваги започаткувалися каліфорнійськими шукачами нових 

захоплюючих екстремальних розваг. 

Іноді елементи різних нестандартних дій та спортивних  занять можуть бути 

поєднані, і, в результаті, формується новий вид спорту чи екстремальних розваг. 

Саме на такій основі утворився вид діяльності, який номінується неологізмом 

flowriding “флоурайдинґ”:  

“Born from the roots of surfing, skateboarding, snowboarding and bodyboarding, 

FlowRider pushes a thin sheet of rushing water over a stationary form so riders can 

drop in on their own unbroken wave, slide down, carve a turn, cut back and ride up the 

padded surface. Flowboarding is an established sport with a worldwide following, a 

progressive set of skills”. (Dreamworld, March 19, 2011).  

Інновація flowriding позначає вид спорту, що є поєднанням елементів 

бодібординґу, серфінґу, скейтбординґу та сноубординґу. Учасники флоурайдинґу 

катаються по штучній хвилі, і копіюють її приплив та відплив своїми рухами. 

Флоурайдинґ – це вид спорту, яким займаються люди по всьому світу з метою 

отримання задоволення й розвитку своїх навичок. Дана інновація утворена 

способом словоскладання і скомпонована зі слів: flow – течія та riding – 

займатися.  

Неологізм-словосполучення cliff diving, складається з двох іменників: cliff – 

стрімка скеля та diving – пірнання. Семантика елементів словосполучення 



138 

 

допомагає зрозуміти дану інновацію як позначення певного виду спорту, а саме 

стрибків у воду з скелі:  

“What most amateurs fail to realize is that cliff diving is a precision sport that 

requires impeccable timing and an intimate knowledge of the particular cliff on which 

you’re standing” (The Active Times, July 3, 2013). Більшість аматорів не 

усвідомлюють, що стрибки зі скель – це спорт, що вимагає точності рухів, 

досконалий розрахунок часу, детальний огляд скелі, з якої здійснюватиметься 

стрибок. Відомою, серед екстремістів, назвою цього виду спорту є одиниця 

tombstone “надгробний пам’ятник”. Негативна конотація цієї одиниці полягає у 

тому, що здійснення стрибків у воду у вертикальному положені, нагадуює падіння 

надгробних пам’ятників.  

Досить швидко набуває популярності екстремальна діяльність, що 

здійснюється в зоні узбережжя. Така діяльність номінується словом coasteering і 

означає плавання, або пересування по скелястій береговій лінії пішки без будь-

якого спорядження (чоботів, серфінгової дошки, тощо):  

“Coasteering involves exploring the shoreline by climbing, swimming – and 

jumping in” (The Guardian, August 7, 2010). 

В останнє десятиліття виникає новий вид розваги – переміщення в середині 

надувної кулі. Таке переміщення може здійснюватися по горизонтальній, або 

вертикальній площині. Вид даної екстремальної діяльності позначається 

неологізмом zorbing “зорбінґ”: 

“Ball nuts have a new outlet for indulging spherical fantasies – zorbing… The 

sport involves the insertion of a human into the inner sphere of a giant double-skinned 

orb with air holes. A roll down a hillside sets off involuntary Olympic-style tumbling 

within … No skills required, other than ability to hold down foot” (Los Angeles Times, 

October 28, 2003). Зорбінґ включає мимовільне виконання акробатичних рухів, 

схожих на ті, які виконуються згідно Олімпійської програми. Однак особливих 
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вмінь для виконання цієї діяльності не потрібно. Єдине завдання під час зорбінґу 

– це вправно триматися на ногах.  

 Пристосування туристів до подорожей на ковзанах у гірській місцевості 

спонукало виникнення нової форми ковзанів із вмонтованими колесами. Спорт, 

який виконується на таких ковзанах номінується інновацією off-road skating: 

 “In line skaters aren’t stuck to smooth pavement anymore. This summer they can 

take on dirt trails – or potholed streets – with all terrain skates by Rollerblade and 

Roces. To give off-road skating a boost, Rollerblade has teamed up with ski resorts to 

lure skaters to the slopes, where they can try out the clunky, big wheeled blades” 

(Newsweek, May 18, 1998). На сьогодні, любителі пересування на однорядних 

роликових ковзанах мають можливість здійснювати спортивні вправи не лише по 

гладкому асфальті. Вони можуть розширювати свої можливості у гірських 

районах, де можна пересуватися по брудних та непристосованих стежках та 

схилах. Для того, щоб полегшити заняття ковзанярством, ковзани оснащуються 

великими колесами. 

 Неологізм dirtsurfing (in line board) позначає вид спорту на двоколісній 

дошці з кайтом та імітування рухів притаманних для серфінґу та сноубординґу. 

Спорядження, на якому виконується дана діяльність, було розроблене в Австралії. 

Двохколісна дошка змонтована з шасі, яке рухається незалежно від самої дошки:  

“The ground-breaking inline board is a new product targeted at snowboarders 

and surfers determine to ride when their board of choice isn’t an option. Desighned in 

Australia, the low-tech, high-speed device consists of a traditional skateboard, tricked 

out with a chassis or truck system that moves independently from the deck. The board’s 

two-wheeled, inline design leans with the rider, mimicking the fluid-turning motion of 

surfing and snowboarding” (The Adrenalist, October 14, 2013). Неологізм dirtsurfing 

є мотивованим та утворений за аналогією до одиниці windsurfing. 
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Сучасні види екстремальної події розвиваються надзвичайно стрімко, 

набувають нових форм, та, іноді, поєднуються із іншими видами туризму. На цій 

основі виник неологізм sightjogging (також sight-jogging, sight jogging), що 

об’єднує два види туризму, та означає здійснення огляду визначних місць під час 

бігу:  

“Sofia doubles as a personal trainer and guide in a new fad in the gigantic 

tourism trade that floods Italy with millions of visitors every year: ‘sight-jogging’. 

Tourists check out the sighs as they run past. On this sunny morning, Sofia led a 

German woman in an hourlong dash over about 5 ½ miles and 2,000 years of history” 

(Los Angeles Times, June 5, 2006). Похідною формою від цього неологізму є 

іменник sightjogger (sight jogger) на позначення особи, яка є учасником цього виду 

спорту.  

Вперше даний неологізм згадується у газеті Los Angeles Times, у розповіді 

про пані Софію, яка одночасно працює особистим тренером та гідом. Софія 

працює у гігантському туристичному бізнесі, який базується на задоволенні 

потреб міліонів туристів. Серед таких потреб є інтерес до здійснення огляду 

визначних місць під час бігу. У своїх спогадах Софія описує одну туристку з 

Німеччини, якій вдалося за годину пробігти п’ять з половиною миль та оглянути 

історичні пам’ятки за двохтисячолітню історію: 

Цікавим видом сучасного екстремального туризму є змагання, які 

поєднують біг з випиванням пива. Така діяльність позначається в англійській мові 

неологізмом beer miling, а особа, яка займається цим видом туризму позначається 

як beer miler:  

“The event usually happens at a dark secluded track, away from campus security 

or city police – sometimes it might even take place on a farmer’s field in the country – 

but no matter the venue, the challenge remains the same. The contest calls for runners 

to chug four beers (three for the women’s event) at regular 400m intervals during a 
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mile race, in an attempt to crown the fastest beer miler” (Canadian Running, October 

29, 2009). 

Як зазначають засоби мас медії, ця подія відбувається у темних занедбаних 

районах, подалі від поліції чи охорони, іноді дана розвага відбувається на фермах 

за містом. Однак незважаючи на місце проведення, правила залишаються 

незмінними. Змагання полягають у випиванні чотирьох келихів пива (трьох у 

жіночих змаганнях) через кожні чоритиста метрів та випередженні на біговій 

доріжці інших учасників змагання:  

 В англійській мові існує ряд неологізмів з компонентом running. Неологізм 

fell running описує біг по пересічній місцевості:  

“What is fell running? That’s not such a simple question. Fell running basically 

covers off-road running, but it’s a progression from trail races. There is a huge range 

of races in the calendars: some will essentially be hill walks with phases of downhill 

running; others bog fests; and others mainly fast trail running. It’s all fun” 

(UKClimbing. com, April, 2012). Ключовим етапом цієї діяльності є піднімання на 

вершини гір. Даний неологізм складається із слів: fell (гора, болотиста місцевість), 

та running. 

 Новотвором із ключовим елементом running є неологізм retro runnining 

(також retro-running, retrorunning). Дана мовна одиниця номінує біг задом 

наперед (спиною вперед). Біг та ходьбу задом наперед почали практикувати у 

1970 році як реабілітаційну вправу для лікування травм. Часто цей вид бігу є 

елементом розминки для бігунів та бейсбольних гравців. Біг задом наперед – це 

популярна розвага у Європі, яка включає біг на різні дистанції (від бігу на коротку 

дистанцію до марафонської дистанції у 42 кілометри):  

“Backward walking and running dates back to the 1970s when forward-looking 

runners practiced it while injured. Doctors later recommended it as part of physical 

therapy, and it’s often used by baseball pitchers or track runners in preliminary warm-
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ups. Also called retro-running, it’s been popular for years in Europe where races vary 

from sprints to the 42-kilometres marathon” (Assosiated Press, May 25, 2006). 

 Поєднання двох мовних одиниць (exercise + widow) формує неологізм 

exercise widow, що позначає жінку, яка проводить обмаль часу зі своїм чоловіком 

через його захоплення спортом: 

 “The exercise widow often wakes to an empty bed – a sure sign of a morning 

workout – and may find dinner plans spoiled by a sudden avoidance of anything heavy 

before a night run” (The Wall Street Journal, February 1, 2011). 

 Зазначимо, що за аналогію до неологізму exercise widow було створено й 

інновацію exercise widower, яка позначає чоловіка, чия дружина переймається 

спортивною діяльністю:  

 “My fella just puts up with being an exercise widower now, althought it’s taken 

sometime for him to accept that this I’m not going to change! (MizFit Online, 

November 20, 2008). 

 

3.5 Сфера спорту та туризму як сфера концентрації національно-маркованих 

одиниць  

 Розвідка лексичного фонду сфери спорту та туризму дозволила нам виявити 

національно-культурну конотацію лексичних одиниць. Зміст національно-

культурної конотації – це співвідношення мовного знака із певним культурним 

кодом, притаманним певній спільноті. Знання культурного коду – це ключ до 

правильного тлумачення інформації про культуру. Оскільки людина завжди 

знаходиться під впливом своєї культури, культура впливає на особистість 

людини. Культурно-значима інформація втілюється у змісті мовної одиниці [139, 

с. 92 – 93]. 

 У словниковому складі будь-якої мови виділяють шари лексики, які 

представляють особливості національної культури. Як правило, національна 
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культура розкривається скрізь призму лексичних одиниць, які відображають 

особливості повсякденного життя, довкілля, політичної ситуації в країні. Таким 

чином, слово втілює процеси мислення та відображає позамовну дійсність. 

 У сфері спорту та туризму ми спостерігаємо, що велика частина нової 

лексики, є міжнародною, тобто відомою за межами однієї країни. Таку лексику 

представляють наступні неологізми: bouldering, parkour, planking, rogaining, 

slacklining. Як правило, це термінологічна лексика, яка не має словесних 

відповідників в інших мовах. Оскільки дані поняття виникли у іншій 

соціокультурній спільноті, не було такої лексичної одиниці, яка б номінувала дане 

поняття, тому, така лексична одиниця увійшла в лексику інших мов шляхом 

запозичення або шляхом описового перекладу.  

 Такі англомовні лексичні одиниці демонструють своєрідність національної 

культури, проте варто зазначити, що звичайні слова у різних національних 

варіантах мови можуть мати додаткове значення, що обумовлене національно-

культурними факторами [139, с. 101]. 

 Оскільки усі слова не можуть бути повністю еквівалентними, існує 

необхідність в універбації. Універбація полягає у номінації певної частини 

дійсності, яка ще не є номінованою. Під час процесу універбації враховується 

принцип економії, відповідно до якого важливі показники культури іменуються 

лексичними одиницями, а менш важливі поняття номінуються 

словосполученнями [139, с. 103]. Якщо ситуація чи поняття, які номінуються 

словосполученням набувають соціальної значимості та стають часто вживаними, 

то словосполучення може бути замінене словом: scooter riding – scootering, free 

solo climbing – soloing. 

 Утворення універбованих одиниць допомагає заповнити прогалини у 

територіальних варіантах мови. Такі прогалини В. В. Ощепкова називає лакунами. 

Дослідниця зазначає, що лакуни у лексичній системі мови виявляються не лише у 
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співставленні понять з іншими мовами, тобто коли у лексичній системі однієї 

мови не існує еквівалентної одиниці для номінації певного поняття іншої мови, 

однак такі лакуни існують всередині лексичної системи, а саме у варіантах однієї 

мови.  

 Безперечним показником приналежності лексичної одиниці до певного 

національного варіанта є те, що одиниця немає однослівного відповідника у 

інших варіантах натомість може описуватися синонімами. Лексична одиниця 

такого статусу називається науковцями національно-маркованою одиницею. 

Проте, варто зазначити, що національно-марковані лексичні одиниці становлять 

досить тонкий шар лексики порівняно із загально англійськими лексемами, тобто 

лексико-семантичними одиницями, які вживаються у всіх варіантах англійської 

мови і мають однакову екстралінгвістичну співвіднесеність. 

 Хоча національно-маркована лексика формує незначний лексичний фонд 

варіанта, однак саме ця лексика розкриває національно-культурний колорит 

соціальної групи. Таким чином, у кожному варіанті можна виділити певні сфери 

концентрації національно-маркованого елементу. Однією із таких сфер 

концентрації є сфера спорту та туризму, через призму якої проявляється міцний 

спортивний дух, прагнення до екстремізму та нових почуттів. 

 Спорт та туризм стрімко розвивається у всьому світі, однак 

найактивнішими послідовниками даної події вважаються жителі Великобританії 

та США. Тому не дивно, що лексичний склад цієї сфери, окрім загально 

англійських лексем формують лексичні одиниці британського та американського 

варіантів англійської мови. 

 Завдяки аналізу стилістичних, емоційно-аксиологічних особливостей 

лексем спорту та туризму нам вдалося виявити явище лексико-семантичної 

дивергенції у британському та американському варіантах. Дане явище пов’язане з 

розвитком семантичної структури англійських лексичних одиниць. 
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Найхарактернішою формою семантичних змін у формуванні дивергентів 

британського та американського варіантів є звуження значення. 

 На відміну від лексичних одиниць британського варіанту, які описують 

загальні поняття у сфері спорту та туризму, лексичні дивергенти американського 

варіанта мають інші значення та носять расистські, дискримінаційні за статевою 

ознакою вислови. Так, лексема brodog у британському варіанті англійської мови 

позначає хлопчину, який любить дивитися спортивні ігри в барі. Натомість в 

американському варіанті ця одиниця позначає молодих юнаків, мускулатурної 

будови, які називають себе “братанами” та активно займаються спортом або 

грають у спортивні ігри. Дана лексема, також, позначає молодого юнака, який 

проводить велику кількість часу з друзями жіночої статі.  

 Інновація cliff diving у британському варіанті позначає стрибки у воду з 

висоти скелі, проте в американському варіанті позначає виконання танцю під час 

пішохідного туризму. Інновація fit-shaming позначає он-лайн репост фотографій 

людей, які займаються спортом (британський варіант), а у рамках американського 

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

хто активно займається спортом та веде здоровий спосіб життя. Це робиться для 

того щоб якось виправдати свою пасивність та лінощі.  

 Слово glamping у британському варіанті означає полегшену форму 

пішохідного туризму, у той час як в американському варіанті англійської мови 

вводить поняття “гламурного кемпінгу” для багатих неприємних жінок, які 

платять іншим людям, щоб ті виконували всю роботу за них. Лексема gutter 

bunny – це людина, яка їздить на роботу на велосипеді (британський варіант), але 

в американському варіанті ця лексема позначає образливий термін, що 

вживається для номінаціїї розпатланої нечепури, безладної жінки. Цей термін 

також номінує людину, яка вважає себе знавцем всього, хоча насправді такою не 

є. Неологізм meanderthal “особа, яка здійснює повільну прогулянку” (британський 
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варіант) у рамках американського варіанту характеризує водія автомобіля, 

поведінку якого важко передбачити, оскільки він пересуваться дуже повільно та 

не включає показників повороту. 

 Лексична одиниця jet-skiing (катання на водному мотоциклі) в 

американському варіанті – це ситуація, коли особу, яка втратила свідомість через 

надмірне споживання алкоголю, доставляють додому. Інновація parkour 

(“паркур” – біг, долання висоти та стрибки через міські перешкоди) означає 

копіювання рухів персонажа відеогри Маріо в американському варіанті. Інновація 

salmoning (пересування на велосипеді у протилежному напрямку до загального 

дорожнього руху) у рамках американського варіанту є омонімом, що номінує 

процес, коли людина втікає від проблем, що з’являються у її житті. Дана 

номінація утворилася на основі асоціації із поведінкою риби – лосося (англ. 

salmon). Неологізм yogi у британському варіанті позначає автопортрет зроблений 

під час занять йогою. Натомість, в американському варіанті він має декілька 

значень: а) це – особа, яка займається йогою; б) духовний наставник людини; в) 

гравець, схиблений на грі у гольф [255]. 

 Аналіз вищезазначених одиниць показав, що велика кількість дивергентів 

американського варіанта утворилася на основі перенесення номінації. Як правило, 

перенесення номінації утворюється завдяки метафоричному переосмисленню 

реальності. Метафоризація може бути суб’єктивного та об’єктивного характеру. 

Зокрема, дослідники виділяють дві групи дивергентів американського варіанта: 

американізми, які утворилися на основі об’єктивних ознак номінації та 

американізми, які утворилися на основі суб’єктивних ознак номінації [139, с. 112]. 

Перша група дивергентів є типовою впродовж усієї історії формування 

американізмів. Натомість друга група, американізми із суб’єктивними ознаками, 

характерна для більш пізнього періоду утворення американізмів.  
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 Дослідження неологізмів сфери спорту та туризму показало, що дивергенти 

американського варіанта носять суб’єктивні ознаки. Зв’язок між одиницями 

британського варіанта та дивергентами американського варіанта базуються на 

типових асоціативних зв’язках і формуються за моделлю суб’єктивного 

сприйняття ознаки (fit-shaming, glamping, gutter bunny, whitewash, yogi) та 

подібності у структурі виконання дії: salmoning.  

 Аналіз значень дивергентів тісно пов’язана із визначенням локально-

маркованого елементу. Влід за В. В. Ощепковою, під локальною маркованістю ми 

розуміємо те значення лексичної одиниці, яке сформувалося в результаті 

семантичної деривації, на основі метафоричного та метонімічного 

переосмислення, спеціалізації та узагальнення значення [139, с. 114]. Дослідники 

вважають, що дивергенти здатні містити у собі різні схеми локальної 

маркованості.  

 У нашому дослідженні ми виявили, що дивергенті неологізми мають 

односторонню локальну маркованість, тобто вживаються в американському 

варіанті та не належать до загально англійського лексико-семантичного фонду. 

Дане явище пов’язане з тим, що вихідне значення неологізму, на основі якого 

утворився дивергент існує у мові і носить домінантний характер. Лексико-

семантичне значення дивергентів у сфері спорту та туризму є досить різнопланове 

та носить емоційно-експресивний характер. 

 Варто зазначити, що існування дивергентів в американському варіанті 

визначаться наступними процесами: а) витіснення цими дивергентами одиниць, 

від яких вони утворилися; б) функціонально-семантична диференціація лексичних 

одиниць з їхніми дивергентами; в) співіснування лексем та дивергентів на 

принципі вільної конкуренції. Проте, як показує практика, велика кількість 

дивергентів так і залишається у цьому статусі. 
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 Лексика сфери спорту та туризму збагачується неологізмами, які 

конкретизують або узагальнюють значення загальновживаних лексичних 

одиниць. Завдяки метафоричним та метонімічним прийомам у даній сфері не 

лише поповнюється лексико-семантичний склад мови, але й розкриваються 

національно-культурні особливості народу.  

 

3.6 Лінгвопрагматичні особливості національно-маркованих елементів сфери 

спорту та туризму 

Поняття спорту та туризму актуалізується у спортивному та туристичному 

дискурсі. Особливість цього дискурсу визначається наступними аспектами спорту 

та туризму, як виду діяльності людини: а) подолання труднощів (фізичне чи 

психологічне навантаження); б) розвага; в) розширення світогляду (ознайомлення 

із спортивними, історичними та культурними пам’ятками); г) популярність та 

привабливість; д) емоційність, краса та видовище. 

 Узагальнюючи існуючі підходи до вивчення дискурсу, А. А. Кібрик та 

П. Б. Паршин вказують на існування принаймні трьох напрямів вживання цього 

терміна: лінгвістичного – трактування дискурсу у співвідношенні з мовленням, 

текстом, діалогом; публіцистичного – пов’язаного з кореляцією стилю та 

індивідуальної мови; філософсько-соціологічному – раціонально-критичне 

оцінювання цінностей, норм та правил соціального життя через призму 

мовленнєвої комунікації. Проте, як зазначає О. Г. Малишева, фактором, який 

ускладнює розуміння терміна “дискурс” є те, що усі вищезазначені напрямки 

взаємодоповнюються та взаємодіють [124, с. 15-16]. 

 Нам імпонує думка про те, що дискурс – це комунікативно-прагматична 

подія соціокультурного характеру. Погоджуючись із думкою інших дослідників, 

О. Г. Малишева подає пояснення дискурсу як своєрідне семантичне поєднання 

мовної форми, знання, та комунікативно-прагматичної ситуації; як стійку 



149 

 

соціально і культурно визначену традицію спілкування; та як систему комунікації. 

Дослідниця також зазначає, що під час вивчення дискурсу науковці вдаються до 

вивчення його онтологічних рис. Однак, більшість дефініцій терміна “дискурс” є 

достатньо широкими, і тому їх важко застосувати під час опису конкретних видів 

дискурсу [124, с. 16]. 

 Вчені висловлюють думку про те, що національно-культурна побудова 

дискурсу пов’язана з етнопсихолінгвістичною детермінізацією мовленнєвої 

діяльності та мовної свідомості. Ця думка підтверджується при аналізі інновацій, 

які наповнюють спортивний та туристичний дискурс в англійській мові та 

відображають лінгвокульторологічні та етнокультурні властивості народів-носіїв 

англійської мови. 

 Одним із найважливіших аспектів вивчення сфери спорту та туризму є 

дослідження одиниць лінгвокультурологічного характеру, а також 

лінгвопрагматичні параметри, в яких представлена національно-культурна та 

етнокультурна специфіка домінанти спортивного та туристичного дискурсу. У 

словниковому складі будь-якої мови виділяють основні шари лексики, які власне і 

представляють особливість національної культури. Як правило, національна 

культура розкривається через призму реалій, які відображають особливості 

повсякденного життя, звичаїв, традицій, довкілля, політичної ситуації в країні, які 

пов’язані із національними повір’ями, народною творчістю, культурно-

історичними асоціаціями тощо.  

Однак, не лише слово втілює процеси мислення та відображає позамовну 

дійсність. Національні та культурні ознаки народів носіїв англійської мови можна 

простежити і під час опису мовленнєвих актів. Завдяки аналізу мовленнєвих актів 

можна виявити національні параметри, які демонструє сфера англійського 

спортивного та туристичного дискурсу. Під час опису мовленнєвих актів, 
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виявлено та проаналізовано лінгвопрагматичні параметри, які інтерпретують 

специфіку важливих для нас одиниць.  

У нашій роботі виокремлюються декілька груп лінгвопрагматичних 

параметрів, які описують уявлення носіїв англійської мови про спорт та туризм та 

його функціонування, про учасників спортивної та туристичної події та їх 

поведінку, рекламування та просування спорту та туризму як важливого елементу 

у сучасному суспільному розвитку. Типовими лінгвопрагматичними параметрами, 

які об’єктивують специфіку сфери спорту та туризму є такі: 

- група “Учасник” – активні учасники спортивних та туристичних подій; 

учасники масових спортивних та туристичних подій, учасники вибіркових 

спортивних та туристичних подій, пасивні учасники спортивних та туристичних 

подій; 

- група “Фізичний рух” – здійснення фізичного навантаження задля 

задовільного фізичного стану та здорового способу життя; 

- група “Розвага” – розваги, що включають відвідування місць спортивної 

слави, музеї та виставки присвячені персоналіям та подіям спорту; 

- група “Спорядження” – спорядження для ефективного заняття спортом та 

туризмом: 

- підгрупа “Одяг” – спеціально розроблений одяг для комфортного 

заняття спортом та туризмом; 

- група “Природні умови” – туристичні дії в найекстремальніших умовах 

природи; 

- група “Місце проведення” – місця проведення спортивної та туристичної 

події.  

Досить ґрунтовним чинником, який вплинув на формування цих 

лінгвопрагматичних параметрів у сфері спорту та туризму є аналіз мовленнєвих 

актів у періодичній пресі, інтернет-сайтах, прецедентних текстах (рекламах, 
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туристичних буклетах, візитних картках, оголошеннях тощо), книжках про спорт 

та туризм. Розвідка мовленнєвих актів групи “Учасник” уможливила виділити 

учасників комунікації. Оскільки у нашій роботі комунікація відбувається у 

писемній формі, ми називатимемо їх “автором” та “читачами”.  

У нашому дослідженні суб’єкти виконання дії розглядаються через призму 

непрямих мовленнєвих актів, де автор описує спортивні та туристичні місця 

відпочинку та розваги. Зважаючи на те, що читачами є зацікавленні особи, то 

власне комунікативний та мовленнєвий набір автора у зверненні до аудиторії є 

імпліцитним, проте виступає ключовим фактором у групуванні учасників 

спортивної та туристичної діяльності відповідно до індивідуальних інтересів 

(туристи, які займаються “віндсерфінґом”, туристи, які займаються плаванням у 

відкритому морі, веслуванням тощо). Таким чином, метою здійснення 

ефективного мовленнєвого акту виступає орієнтація автора на конкретного читача 

– на учасника спортивної та туристичної діяльності.  

До складу групи “Учасник” ми відносимо три основні групи туристів. 

Першу групу становлять учасники спорту та туризму, які прагнуть участі у 

змаганнях та вимагають забезпечення належних умов для тренування: 

“…tourists have hundreds of kilometers of walking and mountain biking trails 

through the Cairngorms national Park right beside the site. In addition, a mind-

boggling array of activities are available at the Rothiemurchus Centre – everything 

from gorge walking, clay shooting and rafting, to pony trekking, off-road driving and 

bush craft. The campsite is also just up the road from Aviemore, which offers even more 

activity facilities, including gliding, skiing and snowboarding…” (Sport and Recreation 

Alliance, 2014). 

“Croyde bay is a favourite with international surfers and locals alike. Surf South 

West surf school is based in the bay, offering lessons at beginner, intermediate and 

advanced levels. As an alternative to surfing, there are plenty of other activities 
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available within easy reach of the campsite, including sandboarding, coasteering, 

kayaking and mountainboarding” (Sport and Recreation Alliance, 2014).  

Друга група представлена учасниками спорту та туризму, які ставлять перед 

собою оздоровчу мету під час здійснення спортивної та туристичної діяльності. 

Учасники самостійно ставлять перед собою завдання та виконують їх: 

“Nestled amongst the Exmoor hills, the Wimbleball Lake Campsite has 

panoramic views over the lake and excellent facilities for lots of outdoor recreation. 

There are facilities for windsurfing, sailing, rowing and kayaking. Angles are also well 

catered for…Three cycle trails have been developed and are ideal for cyclists of all 

abilities…” (Sport and Recreation Alliance, 2014).  

Успішна реалізація мовленнєвого акту є результатом уміння автора брати до 

уваги комунікативну компетенцію читачів, розмаїтий та різнобарвний культурний 

фонд, що проявляється через фонові знання туристів про види спортивної та 

туристичної діяльності (gorge walking, clay shooting, rafting, pony trekking, off-road 

driving, bush craft, sandboarding, coasteering, kayaking) та місця їх проведення (the 

Cairngorms national Park, the Rothiemurchus Centre, the Wimbleball Lake Campsite).  

Наступним чинником ефективного мовленнєвого акту, що спостерігається у 

вищеподаних прикладах комунікації, є орієнтація автора на мовну компетенцію 

читачів, а саме на їх володіння мовою та мовними нормами. 

Будь-яка комунікація є результатом зовнішніх обставин, які мотивують 

мовленнєвий акт. Власне мотив лежить в основі формування комунікативної мети 

або комунікативної інтенції. Мовленнєві акти, які описують учасників спорту та 

туризму містять у собі первинну та вторинну інтенцію. Первинна інтенція полягає 

у спробі автора проінформувати про наявність туристичних місць відпочинку та 

повідомити про можливість займатися різними видами спортивної та туристичної 

діяльності. Вторинною інтенцією автора є намагання зробити рекламу 

туристичних послуг і зацікавити, залучити  туристів до участі у цій діяльності, що 
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в результаті призведе до використання запропонованих послуг. Вторинна інтенція 

є завуальованою або імпліцитною та превалює над первинною інтенцією, 

оскільки метою автора є не лише подати інформацію, а й продати запропонований 

туристичний продукт. 

Третя група, яка формує загальну групу “Учасник” включає пасивних 

учасників спортивних та туристичних подій. Пасивні учасники мотивуються 

бажанням побачити мега спортивні події та відвідати місця, де вони відбуваються. 

Варто зазначити, що відвідування цікавих місць є не менш важливим аспектом 

для учасників спортивної та туристичної події:  

“As a tour operator dedicated to taking fans to live sporting events, we offer 

ticket, travel and accommodation breaks to some of the world’s greatest fixtures. 

Whether you want to see a Premier League game, Motorsport Grand Prix, Ashes Test 

Match, Rugby Tournament or a Tennis Grand Slam, we can make sure you are at the 

heart of the action safe in the knowledge you’ve booked with one of the biggest names 

in travel” (Thomas Cook Sport). 

Будучи спрямованим на конкретну групу читачів, які зацікавлені у 

пасивному туризмі та прагнуть відвідати місця спортивної та туристичної слави, 

мовленнєвий акт дозволяє імпліцитно виділити групу пасивних туристів. 

Комунікативна інтенція автора, що полягає у просуванні туристичного пакету, є 

експліцитною та прямою, що виявляється у конкретному вживанні слів, 

словосполучень та виразів: we offer ticket, travel and accommodation breaks; we can 

make sure… you’ve booked with. 

Даний мовленнєвий акт є репрезентативним, тобто таким, який несе певне 

повідомлення про стан речей. Тому, статусне відношення комунікантів є 

нейтральним, а досягнення іллокутивної мети автора не залежить від соціальних 

характеристик читачів (рід, стать, вік тощо). 
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 Лінгвопрагматичні параметри, які представляють групу “Фізичний рух” 

формуються на основі безпосереднього залучення у спортивну та туристичну 

діяльність:  

 “If you fancy taking part in the great outdoors you could head to a lake, loch or 

dockland near you for an event in the UK’s biggest outdoor swimming series. The Great 

Swims take place in clean, safe water around the country, from stunning national parks 

to urban waterways. You can choose from four distances with half a mile, one mile, two 

mile and 5km courses at each event” (Sport and Recreation Alliance, 2014). 

 “The Wiggle Yorkshire Tour Sportive is your chance to follow in the pedal 

strokes of the world’s best cyclist and take to some of Yorkshire’s finest roads to cycle 

parts of the 2014 Tour de France “Grand Depart” (Sport and Recreation Alliance, 

2014). 

 Дана комунікативна ситуація є прямим експліцитним мовленнєвим актом, 

де чітко простежується інтенція автора – залучення бажаючих до спортивної 

діяльності. Даний мовленнєвий акт є інформативним та констативним, оскільки 

комунікативною метою автора є повідомлення читачів про наявність 

різноманітних спортивних та туристичних послуг з орієнтацією на реалізацію 

захоплюючих можливостей для кожного. Експліцитність мовленнєвого акту 

простежується у наборі мовних виразів: … If you fancy taking part in the great 

outdoors; you could head … for an event in the UK’s biggest outdoor swimming series; 

to follow in the pedal strokes; to cycle parts of the 2014 Tour de France.  

 Проте, дану ситуацію можна розглядати як імпліцитний мовленнєвий акт, у 

випадку якщо метою дослідника є опрацювання поданої інформації для того, щоб 

виділити складові частини ситуації спорту та туризму. У такому випадку 

мовленнєвий акт матиме непряме значення з інтенцію автора показати прагнення 

учасників займатися активною діяльністю, що є результатом створення 

різноманітних поглуг та умов для її здійснення.  
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Лінгвопрагматичні параметри, які представляють групу “Розвага” 

репрезентуються у процесах активної чи пасивної участі у спортивній та 

туристичній події та під час відвідання місць спортивної слави. Цей процес 

допомагає розслабитися та психологічно оздоровитися, набути досвід та 

підвищити самоповагу та самооцінку: 

 “What’s it like on Centre Court at Wimbledon? How do the dressing rooms at 

Wembley compare with those at Twickenham? What would it be like to go behind the 

scenes at the home of cricket – Lord’s Cricket Ground? With our Stadium Tour 

experiences you can enjoy a fantastic look off camera behind the scenes at the most 

famous sports venues in London as well as the great northern football grounds of Old 

Trafford, Anfield and St James’ Park, the home of Manchester United, Liverpool and 

Newcastle United. For something a bit special we have a legends tours of Stamford 

Bridge, Old Trafford and The Emirates in the company of a hero from the past happy to 

share stories of their glory days” (ExperienceMad, 2014). 

 “Camusdarach campsite offers weekly programmes of guided walks for all ages 

and abilities led by the local rangers and lists of walks and cycle-tracks are also 

available from the campsite. And if all else fails, a trip on the “Harry Potter Train” – 

which runs from Fort William to Mallaig and back again, over the famous Glenfinnan 

viaduct – will surely be a hit with the kids and grown-ups” (Sport and Recreation 

Alliance, 2014). 

 Автор даної комунікативної ситуації спрямовує своє повідомлення на 

масового читача, зацікавленого у розважальній діяльності. Успішність реалізації 

мовленнєвого акту полягає у здатності автора враховувати мовну та 

комунікативну компетенцію читачів. В такий спосіб, автор користується 

доступним та загальноприйнятим лексичним складом мови та її граматичними 

формами. Окрім цього, для досягнення іллокативної цілі автор звертається до 
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культурного фонду читачів, які мають достатні фонові знання для того, щоб 

успішно відреагувати на повідомлення автора. 

 Характер комунікативної інтенції є прямим, інформативним та 

експліцитним. Власне, інтенція автора полягає у заохоченні туристів долучитися 

до розважального та водночас пасивного спорту та туризму: …With our Stadium 

Tour experiences you can enjoy a fantastic look…; … a trip on the “Harry Potter 

Train”… will surely be a hit… . Експліцитність даного мовленнєвого акту полягає у 

прямій пропозиції автора розслабитися та відпочити, що є результатом прагнення 

туристів. 

 Варто зазначити, що країни та міста, де відбуваються важливі спортивні та 

туристичні події, заохочують туристів до відвідин, як до початку самої події, так і 

після її закінчення. Таким чином, туристські відвідини можна поділити на два 

етапи: до-спортивні, та після-спортивні. Перший етап включає здійснення 

покупок, відвідини закладів розваги, відвідини інших спортивних подій та 

подорожі країною. Другий етап характеризується тими ж видами діяльності, 

однак найбільшою сферою зацікавлення туристів є мандрівки до тих місць, де 

відбулася певна спортивна подія. Таке зацікавлення до країни-господаря 

спортивно-туристичної події сприяє поповненню бюджету країни: 

 “…This is the premier equestrian competition in Scotland, and with advance 

ticket sales proving more popular than ever, we are confident that we could potentially 

see the event bringing £4.5million to the Scottish economy for the first time in the 

event’s history. This is especially exciting as it comes as we celebrate the event’s 25 

year anniversary. We also expect the high volume of competitors and visitors to the 

event to rise year on year as we work towards hosting the 2015 European Eventing 

Championships” (Breaking Travel News, 2014). 

 Інтенцією даного мовленнєвого акту є повідомлення про користь 

спортивної та туристичних подій для економіки країни та її фінансового 
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процвітання. Комунікативна інтенція є прямою, експліцитною, та вираженою у 

наступних мовних фразах: ... the event bringing £4.5million to the Scottish economy. 

Комуніканти, які здійснюють мовленнєвий акт, підтримують статусно-нейтральні 

відношення, де іллокутивна ціль автора не порушується у відношенні до віку, 

статі чи професії читача. Іллокутивною ціллю автора є повідомлення про стан 

речей у сфері економіки, на яку безпосередньо впливає спорт та туризм. 

Прогнозованими читачами такого повідомлення є конкренті працівники 

економічного та фінансово-статистичного сектору, а також туристи, які 

зацікавленні у спостереженнях за кінними перегонами. 

 Лінгвопрагматичні параметри, які представляють групу “Спорядження”, 

представлені у межах зацікавленості туристів у інформації про використання 

необхідного спорядження під час виконання певної спортивної та туристичної 

події: 

“The February half-term is traditionally one of the busiest ski weeks in European 

resorts and with an estimated one million Brits going skiing this season, ABTA 

Members are seeing increased interest from people in safety equipment, both to hire 

and to purchase. This is particularly the case for ski helmets, with experienced skiers 

and snowboarders more likely than ever to purchase their own” (Breaking Travel 

News, 2014). 

Дане інформаційне повідомлення адресується прогнозованим читачам, а 

саме тим, які безпосередньо пов’язані із виробництвом, постачанням, продажем 

або рекламуванням спорядження для туристів. Більше того, прогнозованими 

читачами вже є ті, хто зацікавлений у формуванні або обробці статистичних 

даних щодо ходу продажу спорядження. Рідше, дана інформація становитиме 

об’єкт зацікавленості для відпочиваючих. Прагнення постачальників забезпечити 

туристів необхідним спорядженням для занять спортом імпліцитно вказує на те, 

що туристи вимагають створення відповідних засобів та умов для безпечних 
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занять спортом. Таким чином, ми можемо виділити формування важливого 

компоненту спортивної та туристичної діяльності – засобу виконання дії. 

Іллокутивною ціллю автора є інформування зацікавлених читачів та надання їм 

достовірних і переконливих данних про наявність потрібного і безпечного 

спорядження та про можливі майбутні перспективи щодо їхнього попиту. 

Серед лінгвопрагматичних параметрів, які представляють групу 

“Спорядження” ми виділили окрему підгрупу “Одяг”, яка репрезентується 

одиницями, що позначають спеціально розроблений одяг для комфортного 

заняття спортом та туризмом:  

“Tips for trekkers include lining backpacks with plastic bags to keep wet clothes 

in and the damp out. Always sleep in dry clothes - even if it means putting on wet 

clothes by day. Wear a hat and sun cream, long trousers to protect against leeches, 

insect repellent and worn-in hiking boots - or at least supportive trainers. Nights are 

cold in the mountains so take thermal tops, warm clothes and a good-quality sleeping 

bag” [201, c.53]. 

У даному випадку комунікативною інтенцією автора є оповіщення та 

інформування туристів разом із наданням їм порад щодо необхідного гардеробу 

для здійснення пішохідної діяльності. Даний мовленнєвий акт є інформативним, 

прямим та експліцитним, про що свідчить використаний автором мовленнєвий 

набір: always sleep in dry clothes… , wear a hat and … long trousers … worn-in hiking 

boots - or at least supportive trainers, take thermal tops, warm clothes … . Читачами, 

до яких адресується даний мовленнєвий акт, є конкретні туристи, які планують 

здійснити похід у гори. 

Лінгвопрагматичні параметри, які представляють групу “Природні умови” 

репрезентують географічні та кліматичні умови для проведення спортивних чи 

туристичних видів діяльності:  



159 

 

“There is a particularly Scottish habit known as “Munro bagging”. This 

challenging – and somewhat competitive – sport involves climbing each of the peaks in 

Scotland that are more than 3,000ft high. There are 284 of these “Munros”. They vary 

from easy day walks that barely require a map to airy scrambles, best tackled by those 

with climbing and navigation experience” (BBC Travel, 2012). 

Данний іллокутивний акт є репрезентативним, а його метою є повідомлення 

читачів про різноманітну спортивну діяльність, яку можуть здійснити туристи на 

пагористій території Шотландії. Користуючись природніми умовами країни, 

туроператори розробляють спортивні розваги, які популяризуються серед 

відпочиваючих. Описуючи наявну спортивну та туристичну діяльність, автор 

імпліцитно вказує на особливість географічного положення Шотландії, а саме на 

наявність великої кількості високих гір на її території. Іллокутивний акт є 

інформативним та спрямований на загального читача, в якості якого може бути 

будь-хто. Для того, щоб повідомлення автора було ефективним, автор самостійно 

моделює типового читача, орієнтуючись на стать, вік, соціальні ознаки тощо.  

Лінгвопрагматичні параметри, які характеризують групу “Місце 

проведення” репрезентують найкращі місця для проведення спортивної та 

туристичної діяльності: 

“Scotland has the only natural ski resorts in Britain. There are five areas in 

which to ski and all have invested over the last few years to rival the standarts in many 

European resorts. Cairngorm, Glenshee and the Lecht resorts can be found in the 

Grampian mountain range, while the Nevis Range and Glencoe resorts are situated in 

the west of Scotland near Ben Nevis. The ski season tends to run from December to 

April. You can also ski in the Lake District in Cumbria when there is sufficient snow” 

(BBC Travel, 2012). 

“Wales has six purpose-built mountain-biking centres, among which Coed-y-

Brenin Forest Park near Dolgellau is the premier. Covering 3,600 hectares, it’s laced 

http://www.smc.org.uk/Hillwalking/HillKeyFacts.php
http://www.forestry.gov.uk/
http://www.forestry.gov.uk/
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with 70 miles of trails divided into seven graded routes, from the MinorTaur to the 

Beast of Brenin. One of Wales’s most popular long-distance rides, the Celtic Trail is 

part of the National Cycle Network. A 220-mile route snaking from Fishguard along the 

Pembrokeshire Coast and ending at Chepstow Castle, it provides glorious views” (BBC 

Travel, 2013). 

Інтенцією даного мовленнєвого акту є інформування читачів про наявність 

різних місць відпочинку на території Великої Британії та їх зацікавленність у 

можливості скористатися якісними послугами, що пропонуються. Експліцитність 

акту відображається у поданому автором переліку назв лижних курортів: 

Cairngorm, Glenshee and the Lecht resorts та велоцентрів: Coed-y-Brenin Forest Par. 

Прогнозованими читачами повідомлення є туристи, які цікавляться катанням на 

лижах та велоспортом. 

Група “Місце проведення” включає не лише місця проведення спортивної 

та туристичної події, але й місця відпочинку та розваг для її учасників: 

“The first athletes have started to arrive at a specially constructed Games 

Terminal which has been dressed like a London park to give a memorable farewell. The 

terminal includes plants, park benches, replica gas lights, trees and model stags. Its 

walls display London’s skyline and the park is filled with iconic London designs such as 

the red telephone box and Routemaster bus. Some Heathrow staff are dressed like park 

wardens for the day and a bearskin guard is stationed at ticket presentation” (Breaking 

Travel News, 2012). 

Іллокутивна ціль даного мовленнєвого акту є демонстрація того факту, що 

термінал аеропорту може бути водночас і рекреативною зоною, яка здатна 

налаштувати та підтримати спортивний дух. У даному мовленнєвому акті 

лінгвопрагматичний параметр місця проведення спортивної та туристичної 

діяльності орієнтований на пасивних учасників, які зацікавлені у захоплюючій 

шоу програмі, присвяченій певній спортивній події. 

http://www.sustrans.org.uk/
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

Досліджуючи поняття “СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ” ми описали новітні 

явища підсфер пішохідного, лижного, велосипедного та екстремального туризму. 

При цьому з’ясували, що лексичні та фразеологічні одиниці, які формують дані 

підсфери мають етимологічні витоки із праіндоєвропейської та протогерманських 

мов.  

На основі дослідження інновацій підсфери пішохідного туризму 

сформовано тематичні поля, до складу яких входять неологізми, які детально 

описують параметри даної підсфери. До таких тематичних полів відносяться: 

тематичне поле – пішохідна діяльність, тематичне поле – характеристики 

пішохідних туристів, тематичне поле – найменування територіальної зони для 

здійснення подорожі. Інновації, які відносяться до тематичного поля – пішохідна 

діяльність утворилися на основі екстралінгвістичних факторів, у зв’язку із 

необхідністю позначити різні види пішохідної подорожі (tramping, glamping, speed 

climbing, paralpinism). Інновації стають джерелом похідних одиниць: glamping – 

glamper; paralpinism – paralpinist, paralpine.  

У середині тематичного поля – характеристики пішохідних туристів, 

помічено явище метонімії в інновації grey nomand, де компонент grey має 

значення “сивий” і передає ознаки людей похилого віку. Виявлено інновації, що 

утворилися способом телескопії: touron (tourist +moron), а також новотвори, що 

утворилися на основі гри слів, їх співзвучності: meanderthal (meander + 

Neanderthal). З’ясовано, що лексичні одиниці у тематичному полі – найменування 

територіальної зони для здійснення подорожі – формуються за допомогою 

механізму аналогії: walkshed – watershed. 

Прагнення туристів до занять лижним туризмом сприяло виникненню нових 

лексичних та фразеологічних одиниць, які позначають нові поняття пов’язані із 

лижною діяльністю. Виникнення неологізмів у підсфері лижного туризму 
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дозволило нам виділити наступні тематичні поля: тематичне поле – лижна 

діяльність, тематичне поле – види лижних змагань, тематичне поле – 

найменування учасників лижної діяльності, тематичне поле – види спорядження. 

Жага до нових випробовувань на лижах є тим екстралінгвістичним фактором, 

який став поштовхом до утворення інновацій, що позначають лижну діяльність: 

heliskiing, powsurfing, snowboarding, skeleton, tree bashing, Похідними від цих 

одиниць є лексеми, які позначають виконавців діяльності: heliskier, powsurfer, 

snowboarder.  

 Аналіз інновацій, що формують підсферу велосипедного туризму, 

уможливив встановлення тематичних полів. Тематичні поля поділяються на: 

тематичне поле – типи велосипедів, тематичне поле – характеристики 

велосипедистів, тематичне поле – види велосипедної діяльності, тематичне поле – 

велосипедні перегони та змагання, тематичне поле – особливості дорожньо-

транспортної поведінки. Поштовхом до виникнення інновацій у підсфері 

велосипедного туризму стала популяризація велосипедної діяльності (lightweight 

touring, ultralight touring, bikepacking), необхідність у розробці нових типів 

велосипедів (mutant bike, BMX, multitrack bike), потреба у встановленні правил 

дорожнього руху, що забезпечують безпеку велосипедистів (complete streets, bike 

box, bikelash) та проведення велосипедних перегонів і змагань (competitive 

commuting, Cat 6). 

 У середині тематичного поля – типи велосипедів помічено утворення 

інновацій за аналогією: sport utility bike (SUB) – sport utility vehicle (SUV). Аналогія 

також присутня в утворенні неологізму bikelash, що є аналогійним до одиниці 

backlash. Новотвори підсфери велосипедного туризму утворюються завдяки 

механізму метонімії: Lycra lout, де компонент Lycra позначає учасників 

велосипедної діяльності, які носять лайкові костюми. Зазначемо, що у підсфері 

велосипедного туризму вживається найбільша кількість лексичних та 
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фразеологічних одиниць, що утворилися способом абревіації: BMX, MTB 

Downhill, SUB, MAMIL, MAWIL, Category 6 (Cat 6), SMIDSY. 

До інновацій, які формують підсферу екстремального туризму, ми 

відносимо ті одиниці, які позначають вид спортивної або туристичної діяльності, 

що пов’язана із певним ризиком або надмірним фізичним чи психічним 

навантаженням. Дану підсферу формують неологізми, що містять у своєму складі 

графему X: Xpogo, Xtreme pogo, інновації, які утворилися за механізмом аналогії: 

white-water rafting – black-water rafting, exercise widow – exercise widower, а також 

неологізми, створені шляхом зворотної деривації: to bodyboard – a bodyboard.  

 Ми виявили, що лексичний склад сфери спорту та туризму формують 

лексичні одиниці британського та американського варіантів англійської мови. 

Завдяки аналізу стилістичних та емоційно-оцінюючих особливостей лексем 

спорту та туризму нам вдалося виявити явище лексико-семантичної дивергенції у 

британському та американському варіантах: fit-shaming “он-лайн репост 

фотографій людей, які займаються спортом” (британський варіант) та “критика і 

насмішки над тими, хто займається спортом” (американський варіант). 

З’ясовано, що лінгвопрагматичними параметрами, які об’єктивують 

етнокультурну специфіку сфери спорту та туризму, є ті параметри, які 

представляють групи “Учасник”, “Фізичний рух”, “Розвага”, “Спорядження”, 

“Природні умови” та “Місце проведення”.  

Національні та культурні ознаки носіїв англійської мови закладені у 

свідомості та проявляються в асоціаціях про учасників спортивної та туристичної 

діяльністі. Ці ознаки, також, виявляються у розумінні носіїв мови щодо 

спортивної та туристичної діяльності як способу покращення фізичного стану та 

оздоровлення через участь у фізичних розвагах, а також через пасивну участь у 

спортивній та туристичній події, що полягає у відвіданні місць спортивної слави.  
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Виявлено, що виявом культурного коду носіїв мови є усвідомлення того, що 

будь-яка спортивна чи туристична діяльність повинна здійснюватися за 

допомогою певного спорядження чи відповідного одягу. Ми виявили, що 

національно-культурною специфікою носіїв англійської мови є їх чітке уявлення 

про спортивну та туристичну діяльність як таку, що повинна відбуватися на 

спеціально обладнаній території та за певних кліматичних умов. 

Основні результати, отримані в третьому розділі висвітлено в таких 

публікаціях: [111, 114, 115, 118, 218]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 За останні десятиліття словниковий склад англійської мови значно 

поповнився новим лексичним матеріалом завдяки розвитку та популяризації 

спорту та туризму. Безперервний розвиток мови виявляється у збагаченні її 

неологізмами, які відображають результати когнітивної діяльності людини. 

Сьогодні англійська мова, як мова міжнародного спілкування, перебуває у стадії 

неологічного розквіту, наслідком якого є не лише значне поповнення 

словникового складу мови, але й зміни у способах та механізмах утворення 

англомовних інновацій. 

 На сучасному етапі розвитку англійської мови спостерігається її 

спроможність до оновлення та збагачення завдяки власним ресурсам, тобто 

шляхом створення нових лексичних одиниць на основі вже існуючих слів. Таким 

чином, знижується кількість запозичених слів, однак контакти з іншими мовами 

залишаються помітними на усіх рівнях мови. Як наслідок, англійська мова 

збагачується новими словотворчими елементами, які стають продуктивними у 

формуванні нових лексичних одиниць. 

Розвідка сфери спорту та туризму дозволила виділити продуктивні та 

непродуктивні словотвірні моделі. Продуктивність словотвірних моделей 

обмежується рядом екстралінгвістичних факторів, котрі полягають у стрімкій 

зацікавленості у спортивній та туристичній діяльності, що у свою чергу дало 

поштовх до появи нових видів спорту та туризму: coasteering “подолання певної 

відстані берегової лінії, шляхом плавання або пішки”; Bokwa “танцювальна 

фітнес-програма “Боква”, яка базується на елементах африканського танцю, і 

полягає у виписуванні літер та цифр ногами”.  

 Згідно ж структури, то інновації сфери спорту та туризму відносимо до 

утворень за лінійною моделлю, тобто за такою, коли інновації утворюються за 

допомогою словотвірних засобів, а саме, префіксів, суфіксів та основ. 
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Особливістю словотвірного значення у сфері спорту та туризму є його 

регулярність, тобто повторюваність у словах схожих за способом утворення. 

 Словотвірну систему ми розглядаємо з точки зору синхронії та діахронії. 

Синхронний аспект у вивченні неологізмів полягає у вивченні стану мови у 

момент її розвитку, а також у вивченні сучасної системи утворення нових слів. 

Діахронічний аспект пов’язаний із вивченням розвитку мови з точки зору її 

історії.  

 Визначено, що найактивнішими способами словотвору у сфері спорту та 

туризму є: а) афіксація, б) словоскладання, в) телескопія та г) абревіація.  

Найбільша кількість інновацій у лексиці англійської мови спортивно-

туристичної сфери утворена шляхом афіксації і становить 49%. Продуктивними 

суфіксами, які активно використовуються у формуванні інновацій є суфікс -ing: 

gliding, coasteering, zording та суфікс -er: planker, skitcher, backpacker, а також, 

словотворчий елемент (суфіксоїд) -cation: staycation, mancation, naycation. Менш 

дієвими суфіксами є суфікси -ism: paralpinism, voluntourism та -ist: paralpinist, 

voluntourist. Найменшою продуктивністю відзначився суфікс -ster: age fraudster. 

В утворенні неологізмів сфери спорту та туризму певну роль відіграють 

префікси. Серед продуктивних префіксів сфери спорту та туризму відзначимо 

префіксоїд para-: paragliding, paramotoring, parasailing. Інші префіксоїди: micro- 

(microvacation); multi- (multisporter), nano- (nanobreak), ultra- (ultrarunning), retro- 

(retrorunning) відзначаються низькою продуктивністю в утворенні інновацій 

досліджуваної сфери. Зазначимо, що префіксація у формуванні інновацій щодо 

продуктивності значно поступається суфіксації. У відсотковому відношенні 

кількість новотворів, що виникли внаслідок суфіксації становить 87,5%, у той час, 

як продуктивність префіксації лише 12,5% від загальної кількості утворених 

одиниць афіксальним способом. 
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Значна частина неологізмів, а саме 32%, утворена за допомогою 

словоскладання. Аналіз структурних ознак складних слів-неологізмів показав, що 

найпродуктивнішою моделлю утворення складних слів-неологізмів є модель N + 

N (-ing) → N: mountainboarding, kneeboarding, sandboarding, kitesurfing. 

Продуктивність утворень за даною моделлю становить 62%. Менш продуктивною 

моделлю є модель N + N → N (33%): bite bike, bike box, trial angel, exercise widow. 

Найменш продуктивною є модель Adj + N (-ing) → N (5%): longboarding. 

Оскільки даний спосіб пов’язаний із визначенням складного слова, то ми 

застосували певні критерії (морфологічні, фонетичні, орфографічні та семантичні) 

для його ідентифікації.  

Окрім цього, використано логіко-операційні прийоми для визначення 

статусу складного слова: прийом доповнення (адикції), прийом розширення 

(деекспансії) та прийом підставлення (субституції). Прийом адикції полягає у 

введенні слова, яке характеризує перший компонент. Якщо вживання такого слова 

буде допустимим, то дане утворення вважається словосполученням. У іншому 

випадку – це складне слово. Таким чином, якщо доповнити складне слово fridge 

kid словом very (a very fridge kid), то таке утворення буде некоректним і 

недопустимим. 

 Прийом “деекспансії” полягає у неможливості розширити складне слово 

іншими однорідними елементами. Так, складне слово bike box не можна 

розширити іншим компонентами, наприклад, створити таке словосполучення car 

and bike box. Прийом субституції полягає у можливій заміні чи переміщенні 

компонента складного слова без порушення його структурної цілісності: 

skateboarding – streetboarding – longboarding – kneeboarding – skimboarding. 

У сфері спорту та туризму систематизуємо наступні групи складних слів-

неологізмів відповідно до їх смислового значення: складні слова значення яких не 

є повністю сумою значень їх компонентів (практично непереосмислені складні 
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слова): dancesport, athlete tax, mountain bike; складні слова у яких один компонент 

змінив своє значення (частково переосмислені складні слова): bait bike, bike box; 

складні слова, значення яких не відповідає значенню їх компонентів (повністю 

переосмислені складні слова): cereal box, hubby-wife, yard sale.  

 Активним способом утворення неологізмів спортивної та туристичної сфери 

є також телескопія. Активність даного способу словотвору у відсотковому 

відношенні становить 14% від усієї кількості досліджуваних одиниць. 

Найпродуктивнішою словотвірною моделлю телескопії є модель ab + cd > acd: 

acrobranching, brodog, exergaming. Продуктивність утворень за даною моделлю 

становить 55,5%. Менш продуктивною моделлю є – ab + cd > abd (33,3%): 

travelcade, fakeation, та найменш продуктивною моделлю є модель ab + cd > ad 

(11,2%): gelfie.  

 Семантика утворених одиниць не завжди є конденсацією значень вихідних 

одиниць; іноді загальне значення може складатися на основі компонентів 

телескопійних одиниць, які доповнюють або уточнюють значення вихідної 

одиниці: amerasportsian “американець-любитель спорту”; heliskiing “пересування 

по схилах гір, до яких добираються на вертоліті”; exergaming “відеогра з 

виконанням фізичних вправ”. Значення усього телескопізму, також, може 

визначаться одним компонентом, який превалює над іншим: bikepacking 

“велоподорож з вантажем”; daycation “короткотривала поїздка без ночівлі”; 

chairobics “елементи аеробіки, які виконуються людиною сидячи”. Семантика 

телескопізму може повністю відповідає значенню двох компонентів, при чому 

один з яких є скороченням лексичної одиниці і абсорбував значення цієї одиниці: 

athslay “вбивство спортсмена”; aquaerobics “аквааеробіка”; soccerplex 

“футбольний комплекс”. 

В утворенні неологізмів сфери спорту та туризму найменш активним 

способом словотворення є абревіація. У даній сфері функціонують неологізми-
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акроніми: MAMIL, MAWILS та SMIDSY; неологізми-абревіатури: BMX; абревіатури 

в яких перший компонент – графема, а другий компонент – повне слово: Xpogo, X 

Games та неологізми-абревіатури, до складу яких входять цифри: Cat 6, Cat 1. 

Активність абревіації у лексиці англійської мови сфери спорту та туризму 

становить лише 5%. 

Важливу роль в утворенні неологізмів відіграє механізм аналогії. 

Аналогійний словотвір полягає у тому, що нові одиниці створюються не за 

абстрактною моделлю, а за зразком конкретної мовної одиниці, шляхом заміни в 

цій одиниці одних структурно-семантичних елементів іншими. У формуванні 

новотворів лексики та фразеології англійської мови сфери спорту та туризму 

механізм аналогії сприяв утворенню 21% інновацій. Ми виділили сім груп 

тематично-споріднених фразеологізмів, що позначають: 1) діяльність пов’язану з 

альпінізмом: rock climbing, top rope climbing, bottom rope climbing; 2) спортивно-

туристичну діяльність, що включає біг: fell running, backward running; 3) 

спортивні види ходіння: nordic walking, hill walking; 4) діяльність, виконану за 

допомогою стрибка: bunjee jumping; 5) велоподорожі: self-supported touring, 

bicycle touring, fully loaded touring; 6) проживання в таборі: dry camping, urban 

camping; 7) дію виконану на плотах: black-water rafting. Фразеологізми вступають 

у синонімічні зв’язки: ice climbing – glacier climbing; backward running – reverse 

running – retro running; fell running – hill running та антонімічні зв’язки: free solo 

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

rafting – white-water rafting. 

Сфера спорту та туризму збагачена великою кількістю фразеологізмів. 

Загалом, у даній сфері кількість фразеологізмів становить 35%. У ході 

дослідження виявлено, що англійські одиниці сфери спорту та туризму 

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

що лексику інших галузей формують фразеологізми, до складу яких, входять 



170 

 

компоненти із спортивної лексики. Так, фразеологізми brain-training programs 

“тренування розуму”, eye-robic exercise “спеціальна розумова терапія для очей”, 

mental aerobics “ментальна аеробіка”, mental fitness “розумовий фітнес”, mental 

gymnastics “спеціальні курси розумової гімнастики для людей похилого віку” 

належать до галузі медицини. У складі цих фразеологізмів вживаються такі 

компоненти із спортивної лексики як: training programs, exercise, aerobics, fitness.  

Дослідивши неологізми, що вживаються у сфері спорту та туризму було 

з’ясовано, що лексичні одиниці, які формують дану сферу мають етимологічні 

витоки із праіндоєвропейської та протогерманських мов. Під впливом асиміляції 

та афіксації ці лексичні одиниці набули сучасних мовних форм, і фіксуються у 

словниках англійської мови. 

 Спортивний туризм – це вид діяльності людини, метою якої є спортивне 

удосконалення під час подолання природних перешкод. Існування багатьох видів 

спортивного туризму створило необхідність для їх класифікації та групування. У 

даній роботі досліджено англомовну інноваційну лексику та фразеологію тих 

підсфер туризму, котрі відносяться до групи “засобів пересування”, а саме 

підсфер пішохідного, лижного та велосипедного туризму, а також проведено 

розвідку лексики та фразеології підсфери екстремального туризму. 

На основі аналізу інновацій підсфери пішохідного туризму сформовано 

тематичні поля, до складу яких входять неологізми, які детально описують 

параметри даної підсфери. До таких тематичних полів відносяться: тематичне 

поле – пішохідна діяльність, тематичне поле – характеристики пішохідних 

туристів, тематичне поле – найменування територіальної зони для здійснення 

подорожі.  

Тематичне поле – пішохідна діяльність включає інновації, які включають 

різні види даної діяльності, а саме: а) довгий пішохідний туризм: tramping, thru-

hiking; б) походи з вантажем: lightweight backpacking, fastpacking, speedhiking; 
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в) походи по лісистій та гірській місцевості: bushwhacking; г) походи із 

комфортними умовами: flashpacking, glamping; д) походи з використанням 

параплану: paralpinism. 

До складу тематичного поля – найменування пішохідних туристів 

відносимо наступні інновації: grey nomand, touron, meanderthal, trail angel. 

Тематичне поле – найменування територіальної зони для здійснення подорожі 

представлене неологізмом: walkshed. 

Зацікавленість туристів до лижного туризму сприяла виникненню нових 

лексичних одиниць та фразеологізмів, які позначають нові поняття пов’язані із 

лижною діяльністю. Виникнення неологізмів у підсфері лижного туризму 

дозволило нам виділити наступні тематичні поля: тематичне поле – лижна 

діяльність, тематичне поле – види лижних змагань, тематичне поле – 

найменування учасників лижної діяльності, тематичне поле – види спорядження.  

Тематичне поле – види лижної діяльності ми поділяємо на такі види: 

а) власне заняття лижним туризмом: freeride skiing, amateur skiing, special purpose 

skiing, heliskiing; б) лижна діяльність, яка вимагає використання спортивного 

спорядження – дошку: snowboarding, mountainboarding, powsurfing; 

в) екстремальна лижна діяльність: tree bashing, extreme skiing, street luge. 

До тематичного поля – види лижних змагань ми відносимо такі неологізми: 

ski football, race ski, race carving ski. Лексичні одиниці та фразеологізми, які 

формують тематичне поле – найменування учасників лижної діяльності є 

наступними: skier, grays on trays, powsurfer. Склад тематичного поля – види 

спорядження формують лексичні одиниці stick, binding, snowshoe. 

 Для детальної розвідки лексичних одиниць та фразеологізмів, які формують 

підсферу велосипедного туризму ми розглянули етимологічні ознаки 

досліджуваних лексем. Таким чином, ми виявили, що початок формування 

підсфери велосипедного спорту та туризму був покладений у XIV столітті. 
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 Популяризація велосипедної діяльності сприяла виникненню нових понять 

і, відповідно, нові лексичні та фразеологічні одиниць, які номінують критерії 

здійснення велосипедної діяльності, а також типи велосипедів, які пристосовані 

до цих критеріїв. Аналіз інновацій, що формують сферу велосипедного спорту та 

туризму, уможливив встановлення тематичних полів. Тематичні поля поділяються 

на: тематичне поле – типи велосипедів, тематичне поле – характеристики 

велосипедистів, тематичне поле – види велосипедної діяльності, тематичне поле – 

велосипедні перегони та змагання, тематичне поле – особливості дорожньо-

транспортної поведінки. 

 До тематичного поля – типи велосипедів ми відносимо такі інновації: mutant 

bike, BMX, multitrack bike, MTB Downhill, bait bike, ghost bike. Тематичне поле – 

характеристики велосипедистів формується із неологізмів gutter bunny, MAMIL, 

MAWIL, Lycra lout. До складу тематичного поля – види велосипедної діяльності 

входять одиниці lightweight touring, ultralight touring, expedition touring, sub-

24hour-Overnight. 

 Склад тематичного поля – велосипедні перегони та змагання включає 

наступні фразеологізми: competitive commuting, Category 6, bike jousting. 

Тематичне поле – особливості дорожньо-транспортної поведінки утворене 

неологізмами complete streets, bike box, likelash, Copenhagenizaton, SMIDSY, Idaho 

stop. 

Вивчення неологізмів у підсфері екстремального туризму уможливило 

простеження за змінами у соціальному житті за останні декілька років. Такі зміни 

спричинені бурхливим розвитком суспільства, глобалізацією та спробами 

встановити “новий світовий порядок”, де привілеї надаватимуться активному 

відпочинку. До інновацій, які формують підсферу екстремального туризму, ми 

відносимо наступні одиниці: extreme ironing, extreme pogo (Xpogo), parahawking, 

black-water rafting, bellyboarding, longboarding, flowriding. 
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 Спорт та туризм стрімко розвивається у всьому світі, однак 

найактивнішими послідовниками даної події вважаються жителі Великобританії 

та США. Тому не дивно, що велика частина лексики, яка формує її склад, є 

міжнародною, тобто відомою за межами однієї країни.  

 З’ясовано, що лексичний склад досліджуваної сфери формують лексичні 

одиниці британського та американського варіантів. Завдяки аналізу стилістичних 

та емоційно-аксиологічних особливостей лексем спорту та туризму нам вдалося 

виявити явище лексико-семантичної дивергенції у британському та 

американському варіантах. 

 На відміну від британських лексичних одиниць, які описують загальні 

поняття у сфері спорту та туризму, лексичні дивергенти американського варіанта 

мають інші значення та носять расистські, дискримінаційні за статевою ознакою 

вислови. Так, інновація fit-shaming позначає он-лайн репост фотографій людей, 

які займаються спортом (британський варіант), а у рамках американського 

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

хто активно займається спортом та веде здоровий спосіб життя. Це робиться для 

того щоб якось виправдати свою пасивність та лінощі. Лексема gutter bunny – це 

людина, яка їздить на роботу на велосипеді (британський варіант), але в 

американському варіанті ця лексема позначає образливий термін, що позначає 

розпатлану нечепуру, безладну жінку. Цей термін також номінує людину, яка 

вважає себе знавцем всього, хоча насправді такою не є.  

 Лексика сфери спорту та туризму збагачується неологізмами, які 

конкретизують або узагальнюють значення загальновживаних лексичних 

одиниць. Завдяки метафоричним та метонімічним прийомам у даній сфері не 

лише поповнюється лексико-семантичний склад мови, але й розкриваються 

національно-культурні особливості народу.  
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Лексика сфери спорту та туризму активізується у спортивному та 

туристичному дискурсі. Проаналізувавши дослідження попередніх лінгвістів, 

схиляємося до думки про те, що дискурс – це комунікативно-прагматична подія 

соціокультурного характеру.  

Поняття спорту та туризму актуалізується у спортивному та туристичному 

дискурсі. Особливість цього дискурсу визначається наступними аспектами спорту 

та туризму, як виду діяльності людини: а) подолання труднощів (фізичне чи 

психологічне навантаження); б) розвага; в) розширення світогляду (ознайомлення 

із спортивними, історичними та культурними пам’ятками); г) популярність та 

привабливість; д) емоційність, краса та видовище. 

Лінгвопрагматичні параметри вищезазначеної сфери ми досліджували з 

точки зору лінгвістичної прагматики та інтерпретували їх в рамках мовленнєвого 

акту, що дозволило нам детально проаналізувати національні та культурні ознаки 

народів-носіїв англійської мови. Виявлено, що лінгвопрагматичними 

параметрами, які об’єктивують етнокультурну специфіку сфери спорту та 

туризму є ті параметри, які представляють групи “Учасник”, “Фізичний рух”, 

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

Нами з’ясовано, що у свідомості носіїв англійської мови закладені відомості 

про учасників спортивної та туристичної діяльності, як про осіб, які: а) прагнуть 

участі у змаганнях та вимагають забезпечення належних умов для тренування; 

б) ставлять перед собою оздоровчу мету під час здійснення спортивної та 

туристичної діяльності; в) є пасивними учасниками, які прагнуть побачити мега 

спортивні події та відвідати місця, де вони відбуваються. 

Національні та культурні ознаки носіїв англійської мови виявляються у їх 

розумінні спортивної та туристичної діяльності як способу покращення фізичного 

стану та оздоровлення через участь у фізичних розвагах, а також через пасивну 
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участь у спортивній та туристичній події, що полягає у відвіданні місць 

спортивної слави.  

Досліджено, що виявом культурного коду носіїв мови є усвідомлення того, 

що будь-яка спортивна чи туристична діяльність повинна здійснюватися за 

допомогою певного спорядження чи відповідного одягу. Ми виявили, що 

національно-культурною специфікою носіїв англійської мови є їх чітке уявлення 

про спортивну та туристичну діяльність як таку, що повинна відбуватися на 

спеціально обладнаній території та за певних кліматичних умов. 
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ДОДАТКИ  

Додаток А 

Кількісні характеристики способів словотвору лексики англійської мови 

сфери спорту та туризму 

 

Спосіб словотвору Кількість 

одиниць 

Продуктивність 

у % 

Афіксація 384 49 

Словоскладання 252 32 

Телескопія 108 14 

Абревіатура 36 5 

Загалом утворено способом словотвору 780 100 

 

Кількісні характеристики афіксації  

Спосіб словотвору Кількість 

одиниць 

Продуктивність 

у % 

Суфіксація 336 87,5 

Префіксація 48 12,5 

Загалом утворено способом афіксації 384 100 

 

Кількісні характеристики словоскладання 

Моделі словоскладання Кількість 

одиниць 

Продуктивність 

у % 

N + N(-ing) → N 156 62 

N + N → N 84 33 

Adj + N(-ing)  → N 12 5 

Загалом утворено способом 

словоскладання 

252 100 
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Кількісні характеристики телескопії 

Моделі телескопізмів Кількість 

одиниць 

Продуктивність 

у % 

ab + cd > acd 60 55,5 

ab + cd > abd 36 33,3 

ab + cd > ad 12 11,2 

Загалом утворено способом телескопії 108 100 

 

Кількісні характеристики фразеологізмів у сфері спорту та туризму 

 

Фразеологізми 

Кількість 

одиниць 

Продуктивність 

у % 

420 35 
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Додаток Б 

Глосарій найбільш уживаних лексичних і фразеологічних інновацій 

англійської мови сфери спорту і туризму 

abseiler особа, яка займається “абсейлінґом” 

abseiling (rappelling) “абсейлінґ”, спуск на мотузці 

acrobranching (acrobatics + branching) ходіння по кронам дерев 

acroyoga, acro-yoga (acrobatics + yoga) “акройога”, поєднання акробатики та йоги 

adventure racer (expedition racer) спортсмен, який бере участь у ризикованих 

перегонах 

adventure racing (expedition racing) ризиковані перегони 

age fraud, age-fraud неправдиве повідомлення стосовно справжнього віку 

спортсмена 

age fraudster спортсмен, який приховує свій справжній вік 

aid climber альпініст, який використовує штучні точки опори під час сходження 

на вершини 

aid climbing альпінізм з використанням штучних точок опори  

air racer учасник перегонів на аеропланах у межах визначеної території  

air racing перегони на аеропланах у межах визначеної території  

Air Yoga заняття йогою в гамаку-гойдалці  

amateur skier лижник-аматор 

amateur skiing аматорський лижний спорт 

amerasportsian (American + sports) американець-любитель спорту 

Aqua Zumba танцювальна фітнес-програма “Зумба”, яка виконується у воді 

aquaerobics (aqua + aerobics) аквааеробіка 

athlete tax податок за участь у змаганнях  

athslay (athlete + slay) вбивство спортсменa (на замовлення з боку конкурентів) 

ATV (All-Terrain Vehicle) driving їзда на автомобілі підвищеної прохідності  

backpack здійснювати пішохідну мандрівку (самостійно за невеликі гроші 

відмовляючись від послуг туроператорів) 



211 

 

backpacker “бекпекер”, пішохідний мандрівник (той, хто здійснює мандрівку 

самостійно за невеликі гроші відмовляючись від послуг туроператорів) 

backpacking “бекпекінґ”, пішохідна мандрівка (мандрівка, яка здійснюється 

самостійно за невеликі гроші відмовляючись від послуг туроператорів) 

bagger спортсмен або турист, який проходить гірські хребти 

bagging, (peak bagging, hill bagging, mountain bagging, Munro bagging) 

проходження гірських хребтів  

bait bike (bait bicycle) спеціальний велосипед-приманка  

Banzai skydiver особа, яка здійснює стрибки з парашутом у стилі банзай 

Banzai skydiving “стрибки з парашутом у стилі банзай”. Екстремальний вид 

спорту, який полягає у тому, що парашутист вистрибує із вертольота попередньо 

викинувши свій парашут. Парашутист повинен спіймати свій парашут, надіти 

його та відкрити до приземлення 

barefoot luxury елегантно простий (про інтер’єр рекреаційних приміщень) 

BASE (Building Antenna Span Earth) jumping “бейзджампінґ”, стрибки з певного 

фіксованого об’єкта за допомогою спеціального парашута  

BASE jumper особа, яка здійснює стрибки з певного фіксованого об’єкта за 

допомогою спеціального парашута  

beer miler учасник змагань, що поєднує біг з випиванням пива 

beer miling змагання, які поєднують біг з випиванням пива  

bellyboarder спортсмен або турист, який пересувається по хвилях на дошці, 

лежачи на животі 

bellyboarding “белібординґ”, пересування по хвилях на дошці, лежачи на животі 

bicycle camping проживання в таборі під час велоподорожі 

bike box виділене дорожньою розміткою місце для велосипедистів, що надає їм 

перевагу в русі над іншими транспортними засобами 

bike salmon (salmon, salmon bike) переміщення на велосипеді у протилежному 

напрямку до загального дорожнього руху 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=b452ed&url=http%3A%2F%2Fwww.wordspy.com%2Findex.php%3Fword%3Dbarefoot-luxury&msgid=14213390770000000485;0,1&x-email=andrianalytvyn%40mail.ru
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bike-jousting лицарські двобої на спеціальних велосипедах перетворених на 

“бойових коней” 

bikelash, bike-lash негативна реакція на велосипедистів з боку міліціонерів та 

водіїв 

bikepacker той, хто здійснює велоподорож з вантажем 

bikepacking (bike + backpacking) велоподорож з вантажем 

bike-whack здійснювати веломандрівку поза цивілізаційними транспортними 

шляхами 

bike-whacker той, хто здійснює веломандрівку поза цивілізаційними 

транспортними шляхами 

bike-whacking здійснення веломандрівки поза цивілізаційними транспортними 

шляхами 

bio-banding групування дітей відповідно до їх фізичної зрілості, а не віку 

birthplace effect тенденція до виховання набагато більшої кількості професійних 

спортсменів у містечках аніж у великих містах  

black-hole resort, black hole resort курорт, де блокуються усі вхідні та вихідні 

сигнали інтернету 

black-water rafting, black water rafting плавання по підземних річках, потоках, 

печерах, катакомбах  

BMX (Bicycle Motor Cross) велосипедний мотокрос (веломотокрос); виконання 

спортивних вправ на велосипеді типу “BMX”. Учасники велосипедного 

мотокросу повинні проходити короткі дистанції та здійснювати фігурне водіння 

boardsport вид спорту виконаний на дошці (особливо на пагористій місцевості, 

на воді тощо). 

bobsleigh “бобслей”, швидкісний спуск з гір по оснащених льодових трасах на 

спеціальних санях з кермом 

bodyboarder спортсмен або турист, що пересувається по завивині хвиль на 

спеціальній дошці, опираючись на неї усім тілом 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=85afaf&url=http%3A%2F%2Fwww.wordspy.com%2Findex.php%3Fword%3Dblack-hole-resort&msgid=14213390770000000485;0,1&x-email=andrianalytvyn%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=85afaf&url=http%3A%2F%2Fwww.wordspy.com%2Findex.php%3Fword%3Dblack-hole-resort&msgid=14213390770000000485;0,1&x-email=andrianalytvyn%40mail.ru


213 

 

bodyboarding (boogieboarding) “бодібординґ”, вид спорту, що виконується по 

завивині хвиль на спеціальній дошці, опираючись на неї усім тілом 

Bokwa танцювальна фітнес-програма “Боква”, яка базується на елементах 

африканського танцю і полягає у виписуванні літер та цифр ногами  

boogieboarding (bodyboarding) “буґібординґ”, вид спорту, що виконується по 

завивині хвиль на спеціальній дошці, опираючись на неї усім тілом 

boomeritis хвороби і травми спортсменів-аматорів середнього і старшого віку 

Bosman ruling дозвіл гравцям переходити в інші клуби з моменту втрати чинності 

контракту 

bottom rope climber альпініст, який застосовує нижню підстрахівку під час 

сходження на вершини 

bottom rope climbing альпінізм з нижньою підстрахівкою 

boulderer особа, яка займається боулдерінґом 

bouldering “боулдерінґ”, сходження по валунах що полягає в проходженні серії 

коротких, але дуже складних трас без використання засобів для підстрахування 

bridge climber спортсмен або турист, який пересувається по небезпечних 

мостових спорудах 

bridge climbing небезпечне пересування по мостових спорудах 

brodog (brother + dog) молодий любитель спортивних ігор 

bungee jumper особа, яка здійснює стрибки із високих споруд з прикріпленим до 

тіла еластичним канатом 

bungee jumping “банджі джампінґ”, стрибки із високих споруд з прикріпленим до 

тіла еластичним канатом 

bush craft вміння виживати серед дикої природи 

bushwhack здійснювати пішохідну мандрівку поза цивілізаційними 

транспортними шляхами 

bushwhacker пішохідний мандрівник, який подорожує поза цивілізаційними 

транспортними шляхами 
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bush-whacking, bushwhacking здійснення пішохідної мандрівки поза 

цивілізаційними транспортними шляхами 

canoe camping проживання в таборі під час подорожі на каное 

canoeing здійснення подорожі на каное 

canyoner особа, яка займається альпінізмом і плаванням на човнах (плотах) 

долаючи пороги, водоспади 

canyoning, амер canyoneering “каньйонінґ”, поєднання альпінізму із плаванням 

на човнах (плотах) долаючи пороги, водоспади 

capoeira бразильське бойове мистецтво, яке включає елементи танцю і 

акробатики 

casterboarder особа, яка займається спортом, що виконується на двохколісній 

дошці та рухається при нахилі корпуса  

casterboarding “кастербординґ”, вид спорту на двохколісній дошці, що рухається 

при нахилі корпуса  

Category 6 (Cat 6) велосипедні перегони шостої категорії, які здійснюються по 

дорозі на роботу (додому)  

caver спелеотурист 

caving спелеотуризм (подорож по природних підземних порожнинах та 

подолання у них різних перешкод з використанням спеціального спорядження) 

cereal box неякісний шолом для хокею  

chairobics (chair + aerobics) елементи аеробіки, які виконуються людиною сидячи  

city bike дорожній велосипед 

city biker особа, яка пересувається на дорожньому велосипеді 

clay pigeon shooting (clay target shooting) стендова стрільба (стрільба по 

тарілочках) 

clay target shooting (clay pigeon shooting) стендова стрільба (стрільба по 

тарілочках) 

client golf непрофесійна гра в гольф з метою не завдати поразки клієнту, особливо 

бізнес-партнеру 
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cliff diver спортсмен або турист, що стрибає у воду зі скелі  

cliff diving “кліфф дайвінґ”, стрибки у воду зі скелі  

coasteerer особа, яка долає певну відстань берегової лінії, шляхом плавання або 

пішки 

coasteering “коастерінґ”, подолання певної відстані берегової лінії, шляхом 

плавання або пішки 

competitive commuter велосипедист, який переганяє інших велосипедистів на 

дорозі 

competitive commuting (commuter racing, cat 6) змагання між велосипедистами 

під час поїздок на роботу та з роботи 

convincing win (convincing victory) передбачлива перемога сильнішої команди 

Copenhagenization “копенгагенізація”, заходи щодо збереження безпеки міста, 

шляхом встановлення правил дорожнього руху згідно потреб велосипедистів та 

пішоходів 

corridor of uncertainty частина футбольного поля (між воротами та захисниками), 

яка невідомо ким контролюється (воротарем чи захисниками) 

couchhogger (couchist) особа, яка веде пасивний стиль життя 

couchology вивчення фізичного і морального стану людей, що ведуть пасивний 

стиль життя; пристосування моделей диванів, кушеток до смаків людей, що 

ведуть пасивний стиль життя 

credit card touring велоподорож з легкою вагою  

creeking “крікінґ”, подолання стрімких бурхливих річок 

cruise to victory легко перемагати 

crush space місце найбільшого скупчення людей з різними інтересами на 

стадіонах, у концертних залах тощо (що може стати причиною конфліктів) 

crushing defeat (humiliating defeat, resounding defeat) нищівна (ганебна) поразка 

Cruyff turn “поворот Кройфа”, оманливий маневр для того, щоб дезорієнтувати 

суперника у футболі 

dancesport спортивні бальні танці  

http://www.doubletongued.org/index.php/citations/creeking_1/
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day touring одноденний велопохід без ночівлі  

daycation, day-cation (day + vacation) короткотривала поїздка без ночівлі 

daycationer мандрівник, що здійснює короткотривалу поїздку без ночівлі 

deep sea fishing глибоководна риболовля 

deep-water soloing (DWS) сходження на скелі над глибокою водою без 

підстрахівки 

deLycrafy розвіювати переконання про те, що велосипедний спорт та туризм 

обов’язково вимагає носіння лайкового костюму 

dirtsurfer спортсмен або турист, який пересувається на двохколісній дошці (іноді 

з кайтом) імітуючи рухи серфінґу та сноубординґу 

dirtsurfing (in line board) “дертсерфінґ”, пересування на двохколісній дошці 

(іноді з кайтом) імітуючи рухи серфінґу та сноубординґу 

dizzy heights приголомшливий успіх 

dog hiking похід у супроводі собаки 

dogsledding пересування на санях запряжених собаками 

doom tourism мандрівки до місць, що становлять високий рівень природньої 

небезпеки (льодова шапка Кіліманджаро, коралові рифи у Великому бар’єрному 

рифі тощо) 

doom tourist турист, який подорожує місцями, що становлять високий рівень 

природньої небезпеки (льодова шапка Кіліманджаро, коралові рифи у Великому 

бар’єрному рифі тощо) 

door несподівано відкривати двері автомобіля на шляху руху велосипедиста, 

внаслідок чого виникають загрози його життю  

doоrer водій автомобіля, який несподівано відкриває двері на шляху руху 

велосипедиста, внаслідок чого виникають загрози життю спортсмена 

dragon boating пересування на човнах-драконах 

drifter водій автомобіля, який навмисно “закладає круті віражі”  

drifting “дріфтинґ”, автомобільне хобі, що полягає у тому, що водій автомобіля 

навмисно “закладає круті віражі”. 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=61fe44&url=http%3A%2F%2Fwww.wordspy.com%2Findex.php%3Fword%3Ddaycation&msgid=14213390770000000485;0,1&x-email=andrianalytvyn%40mail.ru
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dry camping проживання в таборі у засушливих районах 

DWS (Deep-Water Soloing) сходження на скелі над глибокою водою без 

підстрахівки 

exercise widow жінка, яка проводить обмаль часу зі своїм чоловіком через його 

надмірну кількість занять спортом  

exercise widower чоловік, який проводить обмаль часу зі своєю дружиною через її 

надмірну кількість занять спортом 

exergaming (exercise + gaming) відеогра з виконанням фізичних вправ 

expedition racer (adventure racer) спортсмен, який бере участь у ризикованих 

перегонах 

expedition racing (adventure racing) ризиковані перегони 

expedition touring велоекспедиція, довгі подорожі, здебільшого, по 

малорозвинутих країнах та віддалених територіях. Подорожі цієї категорії 

дозволяють туристу подорожувати з повним вантажем.  

extreme biker спортсмен, який займається екстремальним велосипедним спортом 

extreme biking заняття екстремальним велосипедним спортом 

extreme ironer (extreme ironist, ironmаn, ironwomаn) виконавець екстремальної 

дії під час прасування одягу 

extreme ironing “екстремальне прасування”, виконання певної екстремальної дії 

(стрибки зі скелі, катання на каяках тощо) водночас прасуючи одяг 

extreme pogo (Xpogo) стрибки на спеціальних ходулях поуґо, з двома підніжками 

і пружиною для відштовхування 

extreme skier спортсмен, який займається екстремальним лижним спортом 

extreme skiing заняття екстремальним лижним спортом 

extreme tourism подорож небезпечними місцями та участь у небезпечних заходах 

extreme tourist особа, яка здійснює подорож небезпечними місцями та бере 

участь у небезпечних заходах 

fakeation, fake-ation, fakation, facation (fake + vacation) відпочинок, який 

фактично є роботою 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=152ab1&url=http%3A%2F%2Fwww.wordspy.com%2Findex.php%3Fword%3Dfake-ation&msgid=14213390770000000485;0,1&x-email=andrianalytvyn%40mail.ru
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fakeationer особа, яка присвячує свій відпочинок професійній діяльності 

fastpack пробіжка з вантажем гірською місцевістю 

fastpacker той, хто швидко пересувається гірською місцевістю з вантажем  

fastpacking, fast-packing, fast packing (speedhiking, speedclimbing) (fast + 

backpacking) “фастпекінґ”, пробіжка з вантажем гірською місцевістю  

fell runner (hill runner) особа, яка займається бігом та перегонами по пересічній 

місцевості 

fell running (hill running) біг та перегони по пересічній місцевості 

fitness snacking метод фітнесу, який полягає у виконанні учасниками коротких та 

інтенсивних вправ 

fit-shaming он-лайн репост фотографій людей, які займаються спортом  

flashpacker, flash-packer пішохідний мандрівник-любитель комфортних умов 

flashpacking (flash + backpacking) “флешпекінґ”, мандрівки з повним комфортом 

flowrider спортсмен або турист, який виконує вправи на штучній хвилі 

(копіювання її припливу та відпливу своїми рухами)  

flowriding “флоурайдинґ”, виконання вправ на штучній хвилі (копіювання її 

припливу та відпливу своїми рухами)  

flyboarder особа, яка займається “флайбординґом”  

flyboarding “флайбординґ”, вид розваги на воді, що полягає у виконанні різних 

рухів на дошці  

free solo climber особа, яка займається альпінізмом без будь-яких допоміжних 

засобів та підстрахування 

free solo climbing (free soloing, soloing) займатися альпінізмом без будь-яких 

допоміжних засобів та підстрахування 

freeride skier спортсмен-любитель, який займається лижним спортом вільним 

стилем 

freeride skis спеціальні лижі для заняття спортом вільним стилем  

freestyle scootering (scootering, scooter riding, riding) виконання різних трюків 

вільним стилем на скутері  
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freestyle skier особа, яка займається лижним спортом вільним стилем 

freestyle skiing заняття лижним спортом вільним стилем 

freestyle slalom skater спортсмен, який займається слаломом вільним стилем на 

скейтборді  

freestyle slalom skating слалом вільним стилем на скейтборді  

fridge kid молода особа, який тренується на спеціальній закритій сніговій арені 

для участі в Олімпійських іграх 

fully loaded touring вид велоподорожі, під час якої велосипедист перевозить 

велику кількість необхідних для нього речей 

game potato пасивний вболівальник, який спостерігає за грою тільки по 

телевізору 

genervacation (generation + vacation) відпустка дорослої людини з батьками за їхні 

кошти 

geocaching “ґеокешинґ”, туристична гра із застосуванням супутникових 

навігаційних систем, метою якої є знайти схованку, створену іншими учасниками 

ghost bike (ghost bicycle, ghost cycle) “велосипед-привид”, пофарбований 

велосипед на місці загибелі велосипедиста у дорожньо-транспортній пригоді 

glacier climber (ice climber) альпініст, який сходить на вершини замерзлих 

льодових скель 

glacier climbing (ice climbing) сходження на замерзлі льодові скелі 

glamper людина яка займається полегшеною формою пішохідного туризму  

glamping (glamour + camping) “ґлемпінґ”, полегшена форма пішохідного туризму  

glider той, хто займається планеризмом 

gliding планеризм; літати на планері, який тримається на висоті за допомогою 

повітряних потоків та не потребує енергії мотора  

gorge-walk ходити вздовж річок (із подоланням порогів, водоспадів та інших 

небезпечних місць)  

gorge-walker той, хто долає пороги, водоспади й інші небезпечні місця  

gorge-walking подолання порогів, водоспадів й інших небезпечних місць  



220 

 

grand travel (multigenerational travel) туристична мандрівка онука зі своїм 

дідусем 

grays on trays сноубордист старшого віку 

grey nomand пенсіонер, котрий подорожує задля розваги  

gutter bunny людина, яка їздить на роботу на велосипеді 

hairdryer treatment ситуація, коли футбольний тренер докоряє гравцям за 

непрофесійну гру 

ham-and-egging хороший загальний результат команди, внаслідок чудової гри 

кожного учасника у різний період гри 

hand glider особа, яка керує безмоторним засобом пересування у повітрі 

hand gliding керування безмоторним засобом пересування у повітрі 

heliskier особа, яка пересувається на лижах по схилах гір, до яких добираються на 

вертоліті 

heliskiing (helicopter + skiing) “хеліскіінґ”, пересування на лижах по схилах гір, до 

яких добираються на вертоліті 

high intensity training короткі інтенсивні підходи до виконання енергійних вправ 

highlining “хайлайнінґ”, ходіння по канату, натягнутому високо над землею 

hill bagger спортсмен або турист, який проходить гірські хребти 

hill bagging (peak bagging, Munro bagging, mountain bagging, bagging) 

проходження гірських хребтів Шотландії 

hill runner (fell runner) особа, яка займається бігом та перегонами по пересічній 

місцевості 

hill running (fell running) біг та перегони по пересічній місцевості 

hill walker той, хто ходить по пересічній місцевості 

hill walking ходіння по пересічній місцевості 

hockey-stick curve, hockey stick curve “поворотний момент”, ситуація, коли 

справи компанії йдуть вгору (графічне зображення цієї події у вигляді дуги 

нагадує хокейну ключку) 
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home-plus experience подорожі, під час яких туристи, одержуючи нові враження, 

фізичне та естетичне задоволення, не позбавляються звичного комфорту (їжі, 

дозвілля тощо) 

hubby-wife (hubby-and-wife, husband-and-wife) успішний виступ учасників 

парного виду спорту завдяки чудовій грі лише одного гравця  

human safari поїздка чи експедиція з метою пошуку та спостереження за життям 

аборигенних племен 

ice climber (glacier climber) альпініст, який сходить на вершини замерзлих 

льодових скель 

ice climbing (glacier climbing) сходження на замерзлі льодові скелі 

Idaho stop дорожній знак, який зобов’язує велосипедиста зменшити швидкість 

пересування 

IIFYM (If It Fits Your Macros) дієта, під час якої можна їсти все, що містить 

потрібну кількість калорій та макронутрієнтів (улюблена дієта спортсменів) 

in line board (dirtsurfing) “дертсерфінґ”, пересування на двохколісній дошці 

(іноді з кайтом) імітуючи рухи серфінґу та сноубординґу 

indoor climber альпініст, який піднімається по штучному рельєфі, де замість 

скель використовуються тренажери для сходження на вершини 

indoor climbing піднімання по штучному рельєфі, де замість скель 

використовуються тренажери для сходження на вершини 

jalk (jogging + walking) займатися фізкультурою поєднуючи легкий біг з пішою 

ходою 

jet-skier особа, яка виконує спортивні вправи на водному мотоциклі  

jet-skiing “джетскіінґ”, спортивні вправи на водному мотоциклі  

kayaker особа, яка займається “каякінґом” 

kayaking “каякінґ”, плавання на вузьких, довгих човнах – каяках 

Kipsang number максимальна дистанція, яку може пробігти людина у помірному 

темпі  
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kite surfing, kitesurfing “кайтсерфінґ”, водний спорт з повітряним змієм на 

спеціальному пристосуванні 

kitesurfer особа, яка займається водним спортом з повітряним змієм на 

спеціальному пристосуванні 

kneeboarder той, хто виконує спортивні вправи сидячи на колінах на дошці 

прикріпленій тросом до човна  

kneeboarding “нібординґ” виконання спортивних вправ сидячи на колінах на 

дошці прикріпленій тросом до човна  

land surfer особа, яка пересувається на дошці з вітрилом по земній поверхні 

land surfing “лендсерфінґ”, пересування на дошці з вітрилом по земній поверхні 

lifestyle fitness підтримка своєї “життєвої форми” шляхом виконання такої 

повсякденної фізичної роботи, як прибирання домівки, садівництво тощо 

lightweight backpacker той, хто займається легкою ходою з вантажем 

lightweight backpacking легка хода з вантажем 

lightweight touring велоподорож з легкою вагою  

llama hiker пішохідний мандрівник у супроводі тварини лами 

llama hiking похід у супроводі тварини лами 

longboarder особа, яка виконує спортивні вправи на скейтборді (знаряддя у 

вигляді довгої дошки) 

longboarding “лонгбординґ”, спортивні вправи на скейтборді (знаряддя у вигляді 

довгої дошки) 

Lycra lout велосипедист – типовий порушник правил дорожнього руху 

make a clean sweep (sweep the board) здобути перемогу на усіх можливих 

змаганнях з певного виду спорту 

MAMIL (Middle-Aged Man In Lycra) чоловік-любитель велосипедної діяльності, 

який носить костюм з лайкового матеріалу  

mancation (man + vacation) відпустка в колі чоловіків 

mancationer той, хто проводить відпустку в колі чоловіків 

mancationing проведення відпустки в колі чоловіків 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=9df6e5&url=http%3A%2F%2Fwww.wordspy.com%2Findex.php%3Fword%3Dmancation&msgid=14213390770000000485;0,1&x-email=andrianalytvyn%40mail.ru
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MAWIL (Middle-Aged Woman In Lycra) жінка-любитель велосипедної діяльності, 

яка носить костюм з лайкового матеріалу  

meanderthal особа, яка здійснює повільну прогулянку  

microvacation, micro-vacation короткий відпочинок  

mixed climber спортсмен або турист, який займається змішаним видом альпінізму 

(сходження на замерзлі льодові скелі та гірські вершини) 

mixed climbing змішаний вид альпінізму (сходження на замерзлі льодові скелі та 

гірські вершини) 

motorcamp (motorcar + camp) табір для автотуристів 

mountain bagger спортсмен або турист, який проходить гірські хребти 

mountain bagging (peak bagging, hill bagging, Munro bagging, bagging) 

проходження гірських хребтів Шотландії 

mountain bike гірський велосипед 

mountain biker велосипедист, який їздить по горах 

mountain biking спортивна їзда на гірських велосипедах 

mountain terrain bike (MTB) гірський велосипед 

mountainboard засіб пересування, що поєднує елементи скейтборда, серфборда і 

моторолера – маунтінборд 

mountainboarder особа, яка займається маунтінбординґом 

mountainboarding “маунтінбординґ”, спорт у якому застосовують спеціальну 

дошку маунтінборд 

MTB (Mountain Terrain Bike) Downhill гірський велосипед для швидкісного 

спуску 

multigenerational travel (grand travel) туристична мандрівка онука зі своїм 

дідусем 

multi-pitch climber альпініст, який проходить маршрут, що поділений на багато 

відрізків 

multi-pitch climbing альпінійський маршрут, що поділений на багато відрізків 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=e7c5fc&url=http%3A%2F%2Fwww.wordspy.com%2Findex.php%3Fword%3Dmicrovacation&msgid=14213390770000000485;0,1&x-email=andrianalytvyn%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=e7c5fc&url=http%3A%2F%2Fwww.wordspy.com%2Findex.php%3Fword%3Dmicrovacation&msgid=14213390770000000485;0,1&x-email=andrianalytvyn%40mail.ru
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multisport vacation відпустка, яку відпочивальники присвячують заняттям 

різними видами спорту (особливо екстремальним) з метою випробувати межі 

своїх можливостей 

multisporter відпочивальник, який займається різними видами спорту, зокрема 

екстремальними 

multitrack bike спортивно-туристичний велосипед 

multitrack biker велосипедист, який займається на спортивно-туристичному 

велосипеді 

muni (mountain + unicycling) спортивна їзда на одноколісному гірському 

велосипеді без керма 

Munro bagging (peak bagging, hill bagging, mountain bagging, bagging) 

проходження гірських хребтів Мунро у Шотландії 

Munroist пішохідний турист, який проходить гірські хребти Мунро у Шотландії 

mutant bike “велосипед-мутант”, тобто той, який є гібридом 

mutant biker “велосипедист-мутант”, велосипедист, який бере участь у перегонах 

на спеціальному велосипеді-гібриді 

nanobreak, nano-break короткий відпочинок, який включає лише одну ночівлю у 

готелі (мотелі) 

narrow defeat поразка з невеликим відривом 

naycation, nay-cation (nay + vacation) відпочинок без зайвих витрат 

naycationer той, хто відпочиває без зайвих витрат 

nordic walker особа, яка займається скандинавською ходьбою  

nordic walking скандинавська ходьба (ходьба з палками) 

not to put a foot wrong (play a blinder) добре виступати на змаганнях 

obstacle racer особа, яка займається бігом або стрибками з перешкодами 

obstacle racing біг або стрибки з перешкодами 

ocean rower особа, яка пересувається з використанням водних засобів у відкритих 

океанських просторах 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=be5177&url=http%3A%2F%2Fwww.wordspy.com%2Findex.php%3Fword%3Dnanobreak&msgid=14213390770000000485;0,1&x-email=andrianalytvyn%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=ad532a&url=http%3A%2F%2Fwww.wordspy.com%2Findex.php%3Fword%3Dnaycation&msgid=14213390770000000485;0,1&x-email=andrianalytvyn%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=ad532a&url=http%3A%2F%2Fwww.wordspy.com%2Findex.php%3Fword%3Dnaycation&msgid=14213390770000000485;0,1&x-email=andrianalytvyn%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=ad532a&url=http%3A%2F%2Fwww.wordspy.com%2Findex.php%3Fword%3Dnaycation&msgid=14213390770000000485;0,1&x-email=andrianalytvyn%40mail.ru
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ocean rowing пересування з використанням водних засобів у відкритих 

океанських просторах 

off-road skater спортсмен або турист, який пересувається на ковзанах з 

вмонтованими колесами у гірській місцевості  

off-road skating пересування на ковзанах з вмонтованими колесами у гірській 

місцевості  

orienteering орієнтування на місцевості 

outplay обіграти когось (про спортивні ігри) 

packrafting “пакрафтинґ”, сплав на одномісному плоті  

paddleboarder той, хто займається педдлбординґом 

paddleboarding “педдлбординґ”, пересування на дошці по воді за допомогою 

сили м’язів рук  

paddling веслування за допомогою байдаркового весла  

parachute skydiver спортсмен або турист, який здійснює затяжний стрибок з 

парашутом  

parachute skydiving затяжний стрибок з парашутом  

paradoctor (parachute + doctor) лікар, якого спускають на парашуті у віддалені 

райони 

paraglider той, хто займається парапланеризмом 

paragliding (parachute + gliding) парапланеризм 

parahawker парапланерист, який літає зі спеціально тренованими птицями-

хижаками  

parahawking (paragliding + hawking) “парахокінґ”, польоти парапланеристів із 

тренованими птицями-хижаками 

paralpinism (paragliding + alpinism) “паральпінізм”, пішохідні мандрівки, які 

включають спуск на параплані 

paralpinist виконавець парапланізму 

paramotoring (parachute + motoring) “парамоторинґ”, пересування повітрям за 

допомогою парашута та спеціального двигуна  
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parasailing (parachute + sailing) “парасейлінґ” політ на парашуті, що регулюється 

катером 

parasailor особа, яка займається парасейлінґом 

park the bus грати у захисті (про футбол) 

parkour “паркур”, подолання різних перешкод з виконанням трюків в умовах 

міста 

peak bagger спортсмен або турист, який проходить гірські хребти 

peak bagging (Munro bagging, hill bagging, mountain bagging, bagging) 

проходження гірських хребтів Шотландії  

plank лежати на животі витягнувши руки вздовж тіла (вправа виконується на 

даху, бордюрі, переході, у когось на колінах тощо) 

planker особа, яка займається планкінґом 

planking “планкінґ”, заняття, що полягає у тому, щоб лежати на животі 

витягнувши руки вздовж тіла (подія відбувається на даху, бордюрі, переході, у 

когось на колінах тощо) 

play a blinder (not to put a foot wrong) добре виступати на змаганнях 

pole climber особа, яка піднімається по стовпах, які можна охопити руками 

pole climbing піднімання по стовпах, які можна охопити руками 

pony trekker мандрівник, який здійснює походи верхи на поні 

pony trekking походи верхи на поні 

poorism мандрівки по нетрях та інших небезпечних місцях 

poorist особа, яка здійснює мандрівки по нетрях та інших небезпечних місцях 

pose off позувати (про бодібілдера) 

powerbocker особа, яка займається павербокінґом 

powerbocking “павербокінґ”, стрибки та біг на ходулях зроблених з пружин 

powsurf виконувати спортивні вправи на сноуборді без кріплення по засніжених 

штучним снігом схилах та горах  

powsurfer той, хто виконує спортивні вправи на сноуборді без кріплення по 

засніжених штучним снігом схилах та горах 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=ab82a5&url=http%3A%2F%2Fwww.wordspy.com%2Findex.php%3Fword%3Dpoorism&msgid=14213390770000000485;0,1&x-email=andrianalytvyn%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=ab82a5&url=http%3A%2F%2Fwww.wordspy.com%2Findex.php%3Fword%3Dpoorism&msgid=14213390770000000485;0,1&x-email=andrianalytvyn%40mail.ru
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powsurfing, pow-surfing, pow surfing, powder surfing “поусерфінґ”, виконання 

спортивних вправ на сноуборді без кріплення по засніжених штучним снігом 

схилах та горах 

prancercise (prance + exercise) вправи, які імітують ходьбу коней 

race carving skier спортсмен, який бере участь у перегонах на карвінгових лижах 

(з глибоким вирізом на боках) 

race carving skiing перегони на карвінгових лижах (з глибоким вирізом на боках) 

race skier учасник перегонів на лижах 

race skiing перегони на лижах 

rappelling (abseiling) “рапелінґ” спуск на мотузці 

reaching the heights здобувати найбільший успіх (у спорті) 

recession tourism мандрівки до місць, де пропонуються найдешевші умови та 

послуги з метою заохочення туристів до продовження свого відпочинку  

retro run бігати у зворотному напрямі (спиною вперед) 

retro runner особа, яка біжить у зворотному напрямі (спиною вперед) 

retro runnining, retro-running, retrorunning біг у зворотному напрямі (спиною 

вперед)  

rink rage бійки, сварки та інші конфлікти на хокейному полі 

river trekker пішохідний мандрівник, який ходить у похід, що включає 

сходження на гірські вершини та плавання по річці 

river trekking пішохідні походи, які включають сходження на гірські вершини та 

плавання по річці 

riverboarder спортсмен або турист, який пересувається на дошці, 

використовуючи спеціальні плавці  

riverboarding “рівербординґ”, пересування на дошці, використовуючи спеціальні 

плавці  

road bike гоночний велосипед 

road biker велосипедист, який бере участь у перегонах 

rock climber альпініст 
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rock climbing альпінійський спорт 

rogaining (від rogaine – Rugged Outdoor Group Activity Involving Navigation and 

Endurance) “роґейнінґ”, командні змагання на відкритому повітрі, які вимагають 

здатність швидко знаходити контрольні пункти встановлені на місцевості  

roller skier особа, яка пересувається на роликах використовуючи лижне 

спорядження (шолом, палки тощо) та імітуючи пересування на лижах по дорозі 

roller skiing вид спорту на роликах використовуючи лижне спорядження (шолом, 

палки тощо) та імітуючи пересування на лижах по дорозі 

roped solo climber альпініст, який долає гірські висоти з підстрахівкою 

roped solo climbing подолання гірських висот з підстрахівкою 

Roy of the Rovers stuff тріумф “невдах” над сильнішою командою 

run rings around (wipe the floor) приносити легку перемогу (у спорті) 

salmon (bike salmon, salmon bike, salmoning) пересування на велосипеді у 

протилежному напрямку до загального дорожнього руху 

salmon пересуватися на велосипеді у протилежному напрямку до загального 

дорожнього руху 

salmoning (salmon, bike salmon, salmon bike) пересування на велосипеді у 

протилежному напрямку до загального дорожнього руху  

sandboard “сендборд”, спеціальна дошка, на якій пересуваються по дюнах 

sandboarder “сендбордист”, особа, яка займається сендбординґом 

sandboarding “сендбординґ”, вид спорту, який полягає у пересуванні на 

cпеціальній дошці по дюнах 

scootering (scooter riding) виконання різних трюків на скутері  

scrambler пішохідний мандрівник, який здійснює похід, що включає сходження 

на невисокі гірські вершини та скелі  

scrambling пішохідний похід, який включає сходження на невисокі гірські 

вершини та скелі  

sedentary death syndrome різке зростання смертності внаслідок сидячого способу 

життя та нераціонального харчування  
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self-supported touring “самозабезпечена подорож”, подорож, під час якої турист 

максимально забезпечує себе їжею, одягом, обладнанням та житлом (спальними 

мішками, наметами) тощо 

shamateur (sham + amateur) спортсмен-професіонал, який виступає за аматорів 

shoulder season період між високим та низьким туристичним сезоном  

sightjogger, sight jogger особа, хобі якої полягає у здійсненні огляду визначних 

місць під час бігу 

sightjogging, sight-jogging, sight jogging здійснення огляду визначних місць під 

час легкого бігу 

silent Saturday soccer (silent soccer, silent sidelines, silent Sunday soccer) футбол, 

вболівальникам якого, не дозволяється кричати, підбадьорювати чи давати 

інструкції гравцям з бокової лінії 

silent sidelines (silent soccer, silent Saturday soccer, silent Sunday soccer) футбол, 

вболівальникам якого, не дозволяється кричати, підбадьорювати чи давати 

інструкції гравцям з бокової лінії 

silent soccer (silent sidelines, silent Saturday soccer, silent Sunday soccer) футбол, 

вболівальникам якого, не дозволяється кричати, підбадьорювати чи давати 

інструкції гравцям з бокової лінії 

silent Sunday soccer (silent soccer, silent sidelines, silent Saturday soccer) футбол, 

вболівальникам якого, не дозволяється кричати, підбадьорювати чи давати 

інструкції гравцям з бокової лінії 

silent traveler. silent traveller мандрівник, який користується виключно інтернет-

технологіями, нехтуючи послуги туристичної індустрії 

skateability, skate-ability умови для катання на скейтборді 

skateboard “скейтборд” 

skateboarder “скейтбордист” 

skateboarding “скейтбординґ”, пересування на скейтборді 

skatеable придатний для катання на скейтборді 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=6d397e&url=http%3A%2F%2Fwww.wordspy.com%2Findex.php%3Fword%3Dshoulder-season&msgid=14213390770000000485;0,1&x-email=andrianalytvyn%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=31e59a&url=http%3A%2F%2Fwww.wordspy.com%2Findex.php%3Fword%3Dsilent-traveler&msgid=14213390770000000485;0,1&x-email=andrianalytvyn%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=31e59a&url=http%3A%2F%2Fwww.wordspy.com%2Findex.php%3Fword%3Dsilent-traveler&msgid=14213390770000000485;0,1&x-email=andrianalytvyn%40mail.ru
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skeleton “скелетон”, швидкий спуск на спеціальних металевих санях без 

рульового керування під час якого спортсмен лежить обличчям вниз (спортсмен 

лежить на металевих саночках вагою 20 кілограм і мчить зі швидкістю 110 

кілометрів на годину з гори) 

skeleton school школи, де навчають правильно та безпечно спускатися на 

саночках на колесах  

ski football гра із пластиковим м’ячем між двома командами лижників на схилах 

гір  

skibob “скібоб”, прилад, який являє собою поєднання велосипеду з лижами 

skibobbing “скібобінґ”, спортивні вправи на скібобі 

skimboarder той, хто пересувається на спеціальній дошці по мілкій воді на 

зустріч хвилі  

skimboarding “скімбордінґ”, пересування на спеціальній дошці по мілкій воді на 

зустріч хвилі  

skitch (skate + hitch) пересуватися на скейтборді або роликах тримаючись за 

транспортний засіб  

skitcher особа, яка пересувається на скейтборді або роликах тримаючись за 

транспортний засіб 

skitching “скітчінґ”, пересування на скейтборді або роликах тримаючись за 

транспортний засіб 

sky coaster особа, яка здійснює політ, будучи прив’язаною до фіксованого об’єкта  

sky coasting політ людини прив’язаної до фіксованого об’єкта  

sky swinger спортсмен або турист, який виконує спортивні вправи у повітрі за 

допомогою спеціального приладу 

sky swinging “скай свінгінґ”, виконання спортивних вправ у повітрі за допомогою 

спеціального приладу 

skydiver парашутист, який виконує затяжні стрибки  

skydiving “скайдайвінґ”, затяжні стрибки  
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sky-runner особа, що здійснює біг по гірській місцевості на висоті вище 2000 

метрів над рівнем моря 

sky-running “скайранінґ”, “біг на висоті”, “висотний біг”, біг по гірській 

місцевості на висоті вище 2000 метрів над рівнем моря 

skysurfer особа, яка виконує елементи серфінґу у вільному падінні 

sky-surfing, skysurfing “скайсерфінґ”, виконання елементів серфінґу у вільному 

падінні 

slackline підтримувати баланс тіла на спеціальній нейлоновій стрічці  

slackliner, slack liner особа, яка займається слеклайнінґом 

slacklining, slack-lining, slack lining “слеклайнінґ”, балансування тіла на 

спеціальній нейлоновій стрічці  

slope style “слоупстайл”, виконання серії акробатичних стрибків на сноуборді 

SMIDSY, Smidsy (Sorry Mate I Didn’t See You) нещасний випадок спричинений 

необережністю водіїв автомобілів, які не помічають велосипедистів на дорозі 

snakeboarder той, хто займається снейкбординґом 

snakeboarding “снейкбординґ”, спорт чи хобі, що полягає у пересуванні на 

роликовій дошці, що за своєю формою нагадує змію 

snocross (snowmobile + motocross) перегони на снігоходах, які полягають у тому, 

що снігохід розганяється, відштовхується від трампліна, вистрибує на 10-13 

метрів вгору і спускається на нахилену поверхню 

snowboard “сноуборд”, спеціальна дошка для спуску по засніжених схилах і 

горах 

snowboarder “сноубордист”, спортсмен або турист, який спускається по 

засніжених схилах і горах на спеціальній дошці – “сноуборд” 

snowboarding “сноубординґ”, спуск по засніжених схилах і горах на спеціальній 

дошці –сноуборд 

snowdiver той, хто пірнає у сніг  

snowdiving “сноудайвінґ”, пірнання у сніг  
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snowkiter спортсмен або турист, який пересувається повітряним змієм по снігу 

або по льоду на сноуборді, лижах або ковзанах 

snowkiting “сноукайтинґ”, пересування повітряним змієм по снігу або по льоду на 

сноуборді, лижах або ковзанах 

snowshoeing походи на снігоступах по глибокому снігу  

snowskater особа, яка виконує трюки на снігу (імітує вправи на скейтборді)  

snowskating виконання трюків на снігу (імітування вправ на скейтборді)  

snowsurfer той, хто займається сноусерфінґом 

snowsurfing “сноусерфінґ”, спуск на одній спеціальній лижі по снігу 

soccer leave вільний час або відпустка спеціально призначена для відвідування 

футбольного матчу, особливо під час проведення світового чемпіонату 

soccer mom заміжня непрацююча представниця середніх класів, яка займається 

вихованням дітей (вона відвідує усі футбольні матчі, у яких беруть участь її діти) 

soccerplex (soccer + complex) футбольний комплекс  

special purpose skier спортсмен-лижник, який використовує спеціальні лижі 

special purpose skiing спортивні вправи на спеціальних лижах 

speed climber особа, яка здійснює пробіжку з вантажем по гірській місцевості 

speed climbing, speedclimbing, (speed hiking, fastpacking) пробіжка з вантажем по 

гірській місцевості 

speed flying “швидкісний політ”, повітряний вид спорту, який поєднує спуск з 

гори на парашуті (у вигляді крила) та на лижах  

speed hiker особа, яка здійснює пробіжку з вантажем по гірській місцевості 

speed hiking (fastpacking, speedclimbing) пробіжка з вантажем по гірській 

місцевості 

speed skier лижник, який здійснює швидкісний спуск 

speed skiing швидкісний спуск на лижах 

sport climber альпініст, який сходить на вершини, що оснащені точками опори 

sport climbing спортивний альпінізм, що передбачає наявність точок опори 

sport utility bike (sport utility bicycle, SUB) практичний спортивний велосипед 
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squeaky bum time останні хвилини до закінчення матчу коли відрив між 

командами не є значний (футбол) 

squirt boating плавання на малій за об’ємом дошці, яка здатна триматися на 

поверхні води 

stand-up paddle surfer той, хто займається веслуванням за допомогою 

байдаркового весла (у позиції стоячи) 

stand-up paddle surfing (stand-up paddle boarding) веслування за допомогою 

байдаркового весла (у позиції стоячи) 

staycation, stay-cation (stay + vacation) відпустка, яку проводять вдома 

staycationer особа, яка проводить відпустку вдома 

street luge швидкий спуск із крутих гір на саночках на колесах  

streetboarder спортсмен або турист, що виконує спортивні вправи на роликовій 

дошці на дорозі з твердим гладким покриттям 

streetboarding “стрітбординґ”, спортивні вправи на роликовій дошці на дорозі з 

твердим гладким покриттям 

stunt drive каскадерське водіння транспортним засобом 

SUB (Sport-Utility Bike) практичний спортивний велосипед  

sub-24hour-Overnight велосипедна подорож, яка здійснюється цілодобово і 

включає ночівлю у таборі.  

sufferfest, suffer fest, suffer-fest “кріпатура”, біль та дискомфорт у м’язах після 

надто інтенсивної фізичної праці 

supported touring велоподорож з автосупроводом  

sweatwork поєднувати ділові зустрічі із заняттям спортом 

sweatworker той, хто поєднує ділові зустрічі із заняттям спортом 

sweatworking (sweat + networking) поєднання ділових зустрічей із заняттям 

спортом 

sweep the board (make a clean sweep) здобути перемогу на усіх можливих 

змаганнях з певного виду спорту 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=c30516&url=http%3A%2F%2Fwww.wordspy.com%2Findex.php%3Fword%3Dstaycation&msgid=14213390770000000485;0,1&x-email=andrianalytvyn%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=c30516&url=http%3A%2F%2Fwww.wordspy.com%2Findex.php%3Fword%3Dstaycation&msgid=14213390770000000485;0,1&x-email=andrianalytvyn%40mail.ru
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swim hiker мандрівник, що здійснює пішохідний похід з можливістю плавати в 

річках (озерах) 

swim hiking пішохідний похід з можливістю плавати в річках (озерах) 

Tabata комплекс вправ, що полягає у поєднанні виконання вправ з високою 

інтенсивністю та короткотривалим відпочинком  

take (get) a thumping, take (get) a hammering зазнавати тяжкого удару, бути 

“розгромленим” 

take a battering, take (get) a drubbing бути “розгромленим” 

thrillax робити те, що захоплює та розслабляє 

thrillaxation заняття, яке захоплює та розслабляє 

thrillaxing (thrill + relaxing) те, що захоплює та розслабляє 

thru-hiker той, хто здійснює довгу пішохідну подорож з одного кінця в інший 

thru-hiking довга пішохідна подорож з одного кінця в інший 

tombstone здійснення стрибків у воду у вертикальному положенні (те, що нагадує 

падіння надгробних пам’ятників) 

top rope climber альпініст, що сходить на вершини використовуючи верхню 

підстрахівку 

top rope climbing альпінізм з верхньою підстрахівкою 

touron (tourist + moron) необізнаний та дратівливий турист 

traceur особа, яка займається паркуром 

traditional climber альпініст, який сходить на вершини, що оснащені пунктами 

опори  

traditional climbing, trad climbing традиційний альпінізм, що передбачає 

встановлення пунктів опори лідером групи  

trail angel альтруїстично налаштована людина, яка безкоштовно забезпечує 

пішохідних туристів їжею та іншими необхідними для подорожі речами 

trail blazing, trailblazing (waymarking) позначення пішохідного маршруту 

знаками яскравого кольору 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=31775b&url=http%3A%2F%2Fwww.wordspy.com%2Findex.php%3Fword%3Dthrillax&msgid=14213390770000000485;0,1&x-email=andrianalytvyn%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=31775b&url=http%3A%2F%2Fwww.wordspy.com%2Findex.php%3Fword%3Dthrillax&msgid=14213390770000000485;0,1&x-email=andrianalytvyn%40mail.ru
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trail runner той, хто здійснює біг по природному рельєфі (стежках) у повільному 

темпі  

trail running “трейлранінґ”, біг по природному рельєфі (стежках) у повільному 

темпі  

tramper мандрівник, який здійснює довгу пішохідну подорож 

tramping “тремпінґ”, довга пішохідна подорож 

travelcade (travel + cavalcade) колона туристичних автомобілей 

tree-bashing, tree bashing пересування на лижах поміж деревами по схилах гір  

trekker той, хто здійснює багатоденний похід по гірській місцевості 

trekking “трекінґ”, багатоденний похід по гірській місцевості 

ugi вправа з м’яким м’ячем для розвитку сили і стійкості 

ultralight touring велоподорож з надзвичайно легкою вагою, яка характеризується 

високою обмеженістю кількості речей, які бере з собою турист для здійснення 

подорожі  

ultrarunner особа, яка займається бігом на довгі дистанції 

ultrarunning, ultra running біг на довгі дистанції 

underwater walker той, хто ходить під водою 

underwater walking ходіння під водою 

urban camping екстремальний туризм у вигляді використання елементарних 

урбаніських умов (зокрема кущів, парків, дахів будинків) 

urban caver особа, яка займається дослідженням тунелів, каналізацій та інших 

об’єктів, що знаходяться під землею 

urban caving дослідження тунелів, каналізацій та інших об’єктів, що знаходяться 

під землею 

vacation hangover неквапливість та дезорієнтація, яка з’являється після 

довготривалої, сповненої пригод відпустки 

vert skater спортсмен або турист, який пересувається на роликах, виконуючи 

вертикальні трюки на рампі 

vert skating пересування на роликах, виконуючи вертикальні трюки на рампі 
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via ferrata “віа феррата”, обгороджений сталевим кабелем альпінійський маршрут  

wakeboarder той, хто виконує трюки у стрибку з хвилі-трампліна 

wakeboarding “вейкбординґ”, виконання трюків у стрибку з хвилі-трампліна 

wakesurfer особа, яка пересувається на дошці по хвилі, створеній водним 

транспортом 

wakesurfing “вейксерфінґ”, пересування на дошці по хвилі, створеній водним 

транспортом 

walkshed територія, по якій людина може пересуватися без будь-яких труднощів  

water falling пішохідні походи з метою знайти водоспад 

wayfinding уміння розшифровувати символи та знаки маршруту 

waymarking (trail blazing, trailblazing) позначення пішохідного маршруту 

знаками яскравого кольору 

whitewash поразка з результатом жодного забитого гола у ворота суперника 

whitewater kayaker спортсмен або турист, який займається екстремальним видом 

спорту по стрімких річках (порогах, водоспадах) на каяках 

whitewater kayaking вид екстремального спорту по стрімких річках (порогах, 

водоспадах) на каяках 

white-water rafting сплав по бурхливій річці на накачаному плоті (човні) 

white-water rodeo плавання на плотах (човнах) через пороги, водоспади 

windsurfer той, хто займається “віндсерфінґом” 

windsurfing “віндсерфінґ”, пересування на водній поверхні на дошці з вітрилом 

wingsuit Flying політ у костюмі-крилі  

winter camping зимовий кемпінґ  

wipe the floor (run rings around) приносити легку перемогу (у спорті) 

yard sale місце нещасного випадку із спортсменом, про що свідчать артефакти 

zorb куля, яка використовується в такому виді спорту, коли добре прив’язаний 

спортсмен знаходиться всередині великої кулі, що утримується всередині іншої 

кулі повітряними подушками, потім ці кулі зі спортсменом спускають з пагорба 

на долину 
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zorbing “зорбінґ”, переміщення всередині надутої кулі, у якій знаходиться ще 

одна, дещо менша куля (яка утримується подушками) і у якій знаходиться добре 

прив’язаний спортсмен. Кулі зі спортсменом всередині спускають з пагорба на 

долину 

zorbnaut особа, яка знаходиться всередині кулі під час спуску з пагорба 

 


