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АНОТАЦІЯ 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (Філологічні науки). – 

Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. 

Дисертація присвячена дослідженню лінгвального та соціолінгвального 

параметрів англійськомовної інноваційної лексики та фразеології військової 

сфери. Військова сфера – це неодмінна частина сучасної суспільно-

політичної сфери, яка є одним з головних постачальників нової лексики та 

фразеології до словникового складу англійської мови, оскільки сучасні 

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

суспільства.  

За останні десятиліття військова сфера збагатилася 

високотехнологічними засобами ведення війни, що продукує нові 

найменування цих понять і предметів, та подальшого їх систематизування. 

Дослідження неологізмів переконують, що нова лексика англійської мови 

утворюється на основі власних ресурсів із залученням словотворчих операцій 

та через переосмислення вже усталених одиниць (В. І. Заботкіна, 

О. Л. Клименко, О. Д. Мєшков). 

Спеціальна військова лексика – це сукупність слів та словосполучень, 

що відповідають поняттям та реаліям військової справи й утворюють 

відповідну галузеву підсистему. Умовно військову лексику англійської мови 

можна згрупувати так: 1) термінологічна (представлено термінами); 2) 

професійна (представлено професіоналізмами); 3) специфічна лексика певних 

соціальних груп (представлено жаргонізмами) (А. Т. Аксенов, В. В. Балабін, 

Л. Л. Нелюбін, Н. Д. Фоміна).  

Термін – це слово або словосполучення спеціальної (наукової, 

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

вираження спеціальних понять і позначення спеціальних предметів 
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(І. С. Квитко). З-поміж термінологічної лексики виділяємо загальнонаукові, 

міжгалузеві та вузькоспеціальні терміни. 

Професіоналізмами військової сфери слід вважати еквіваленти або 

аналоги військових термінів, які представлені напівофіційними словами чи 

словосполученнями, поширеними в розмовній професійній сфері, що  

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

професіоналізми можуть термінологізуватися, якщо відповідають певним 

вимогам, серед яких найважливіша – однозначність.  

Жаргонізми ідентифіковано як слова, що виступають у ролі 

стилістично знижених синонімів для позначення переважно відомих 

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

це ненормативна, неформальна, стилістично знижена, функціонально 

обмежена мова військовослужбовців, що використовується з метою 

здійснення певних мовленнєвих функцій (експресивної, оцінної, 

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

серед інших і може бути знаряддям інтерпретації дійсності. Водночас 

соціолекти є лінгвістичними явищами, з ресурсів яких відбувається 

оновлення лексичного й фразеологічного складу мови, оскільки певна 

частина жаргонної лексики проникає в загальнолітературну мову через 

розмовне мовлення та мову художньої літератури. 

Фразеологічна одиниця – це усталена комбінація вербальних знаків, 

яка ґрунтується на внутрішній залежності компонентів і складається мінімум 

з двох визначених одиниць лексичного рівня; граматично організована за 

моделями словосполучень або речень; здебільшого однозначна, з можливою 

комбінаторикою значень компонентів, але постійна щодо означуваного 

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

його широкого значення, а тому фразеологізмами військової сфери слід 

вважати сталі словосполучення, що є частково або повністю 

переосмисленими та термінологічні стійкі сполучення слів.  
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У цьому дослідженні «дискурс» розуміємо як тип комунікативної 

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

вияву, відбувається в межах конкретного каналу спілкування, у результаті 

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

«Військовий дискурс» розглядаємо як комунікативну підсистему мовлення 

(текст у сукупності з позамовними – прагматичними, соціокультурними, 

психологічними та іншими чинниками). 

До компонентів військового дискурсу віднесено дискурс військових 

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

висвітлюють військові події у засобах масової інформації. За формою 

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

діалогічним спілкуванням (військовослужбовців, журналістів, політиків та 

ін.).  

Виділено два основні види військового дискурсу: формальний і 

неформальний. З точки зору словникового складу формальний дискурс 

представлений літературною (як нейтральною, так і термінологічною) 

лексикою та фразеологією й характеризується вживанням вузькоспеціальної 

та міжгалузевої термінології. Неформальний військовий дискурс 

представлений розмовною (літературною та нелітературною) лексикою та 

фразеологією, здебільшого це професіоналізми та жаргонізми.  

Виокремлено тексти, які мають «інтерстатусний» характер і займають 

проміжне положення між двома видами військового дискурсу: формальним і 

неформальним. До таких текстів належить військова публіцистика, яка є 

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

публіцистичним текстам. 

Наукова новизна роботи зумовлюється, насамперед, об’єктом та 

предметом дослідження й такими науковими результатами: визначено місце 

й роль військового вокабуляру в лексико-семантичній системі англійської 

мови; розкрито структурно-семантичні особливості інновацій військової 
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лексики та фразеології; з’ясовано способи та механізми формування нових 

лексико-фразеологічних одиниць військової сфери; виявлено особливості 

функціонування інновацій військового вокабуляру шляхом аналізу основних 

понятійних сфер його концентрації; встановлено кореляцію між 

лінгвальними інноваціями військової сфери та соціальними чинниками, що 

спричинюють їх виникнення. 

Теоретичне значення проведеного дослідження визначається тим, що 

здобуті результати можна вважати внеском у такі галузі англістики як 

лексикологія, зокрема словотвір, термінознавство, семасіологія, фразеологія, 

неологія (розкриття тенденцій розвитку англійської мови військової сфери на 

лексико-семантичному рівні), а також у соціолінгвістику (характеризування 

впливу соціальної дійсності на функціонування та розвиток військового 

лексикону). 

Практичне значення наукової роботи полягає в тому, що матеріали 

дисертації можуть бути використані: 

 у навчальній роботі (у процесі викладання нормативних теоретичних 

курсів з лексикології, стилістики англійської мови, теорії та практики 

перекладу, при розробці та впровадженні дисциплін за вибором); 

 у навчально-методичній роботі (при укладанні навчально-методичних 

посібників із проблематики дослідження); 

 у лексикографічній практиці (при укладанні термінологічних 

тлумачних словників, довідників та глосаріїв  військової сфери англійської 

мови). 

Результати дослідження засвідчують, що основними шляхами 

поповнення словникового складу сучасної англійської мови новими 

одиницями є морфологічний (словотвір) та семантичний шляхи. Серед 

активних способів словотвору виявлені такі, як афіксація, словоскладання, 

скорочення. З’ясовано, що афіксація є найбільш активним способом 

словотвору (47 % від загальної кількості лексичних одиниць). На сучасному 
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етапі розвитку англійської мови особливою продуктивністю відзначаються 

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

і суфікси (–er, –ist,  –ing, –ize).  

Композити становлять 26 % інновацій від загальної кількості 

лексичних одиниць військової галузі, складні слова представлено основними 

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

значної частини композитних військових новотворів англійської мови не 

може бути виведено зі значення компонентів, нерідко такі складні слова 

вживаються в переносному значенні або є ідіоматичними. 

Інноваційні скорочення військової сфери, що складають 27 % від 

загальної кількості лексичних одиниць, структурно поділяються на 

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

лексичного та синтаксичного мовних рівнів. Телескопізми військового 

вокабуляру англійської мови, як вид скорочень, представлені двома групами 

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

ab + cd = acd. 

Фразеологічні одиниці військової сфери досліджені в рамках 

семантичної та структурної класифікацій. Провідним шляхом творення нових 

фразеологізмів можна вважати семантичний, який полягає у переосмисленні 

словосполучень, і стосується фразеологічних одиниць у вузькому значенні, 

тобто повністю або частково переосмислених. Активним механізмом 

творення нових фразеологічних словосполучень є метафоричне та 

метонімічне перенесення, евфемізація. Аналогія як універсальний механізм 

має першорядне значення при творенні військової фразеології англійської 

мови. 

Диференціація спеціальної військової лексики за понятійними 

субсферами відбувається за зовнішньою для мови ознакою, а самі субсфери 

поєднано концептуальною основою. Виокремлено та проаналізовано такі 

понятійні субсфери як «Терористичні угруповання та антитерористичні 
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організації», «Сучасні війни та військові конфлікти», «Зброя, військова 

техніка та устаткування». Результати дослідження дають підстави вважати, 

що як в кількісній, так і в функціональній ролі найбільші показники мають 

лексико-фразеологічні інновації понятійної сфери «Зброя, військова техніка 

та устаткування» – 48 %. Нові одиниці понятійної сфери «Сучасні війни та 

військові конфлікти» складають 30 %, інноваційні номінації понятійної 

сфери «Терористичні угруповання та антитерористичні організації» – 22 % 

від загальної кількості досліджуваних одиниць англійської мови військової 

сфери. 

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

поняттями військової сфери та функціонуванням лексичних одиниць і 

словосполучень на їх позначення. Під час аналізу понятійних субсфер 

військових інновацій англійської мови підтверджено специфічну єдність та 

взаємозумовленість між мовними процесами та явищами соціальної 

дійсності. Вербалізатори понятійних субсфер, до яких належать відповідні 

поняття військової сфери англійської мови, становлять мікросистему, 

елементи якої взаємопов’язані та співвідносяться з позамовною дійсністю. 

Вбачаємо перспективи подальших студій у дослідженні лінгво-

когнітивного та синергетичного параметрів англійськомовних інноваційних 

одиниць військової сфери. 

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

понятійна субсфера, словотвір, фразеологія. 
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SUMMARY 

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

and Socio-lingual Parameters. – Manuscript. 

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

Germanic languages. Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019. 

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

English military innovations. The military sphere is an integral part of the socio-

political sphere, which is one of the main suppliers of new English vocabulary due 

to the fact that contemporary conflicts, local wars and fight against terrorism are at 

the center of the global society's attention. 

Considered in this research are the role and place of special military 

vocabulary in English lexical system. The «special military vocabulary» refers to a 

set of words and phrases that correspond to concepts and realities of military 

affairs. It forms the corresponding subsystem. English military vocabulary can be 

divided into: 1) terminology (represented by official nominations of military 

concepts); 2) professionalisms (represented by unofficial colloquial nominations); 

3) the specific vocabulary of certain social groups (represented by social-group 

dialects). 

The term is a word or phrase of a special (scientific, technical) language that 

is created or borrowed for the exact expression of special concepts and designation 

of special subjects. In the military sphere we singled out such types of 

terminology: general scientific, interdisciplinary and highly specialized (field-

specific) terms. 

The professionalisms of the military sphere are equivalents or analogues of 

military terms represented by semi-official words or phrases that are common in 

colloquial language among people of a certain profession or specialty; often they 

are not scientific terms of concepts. However, professionalisms can become into 

the category of terms, if they have only one definition. 
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Social-group dialects (jargonizms) are the words that act as stylistic 

synonyms to terminology. The military jargon is meant to denote an abnormal, 

highly informal, functionally restricted language of military personnel with such 

connotations as emotive, expressive and evaluative. Social-group dialect identifies 

a person with some group, distinguishes this group among others and becomes an 

instrument. At the same time, social-group dialects are linguistic means, which 

help to enrich the vocabulary, since a certain part of the jargon vocabulary enters 

the common (literary) language through colloquial language. 

The term «phraseology» is considered in the broad sense of this meaning, so 

the phraseology is meant to denote not only the idioms of the military sphere 

which are partially or completely redefined, but the terminological established 

collocations as well.  

The features and characteristics of military innovations in military discourse 

are determined. Discourse refers to the type of communicative activity, the 

interactive phenomenon, which has different forms of expression, occurs within a 

specific channel of communication. «Military Discourse» is considered to be the 

communicative subsystem of speech in combination with extra lingual - pragmatic, 

sociocultural and psychological factors. 

The components of military discourse include the discourse of the military 

about the war and their activities, everyday life, the discourse of politicians about 

the war, as well as discourse of journalists that cover military events through the 

media. The military discourse by the form is presented by: a) monological 

communication (summaries,  articles, reviews, etc.); b) dialogical communication 

(military personnel, journalists, politicians, etc.). 

We distinguish two main types of military discourse: formal and informal. 

The formal discourse is represented by literary (both neutral and terminological) 

vocabulary. The formal military discourse is characterized by the usage of highly 

specialized and interdisciplinary terminology. The informal military discourse is 

represented by colloquial (both literary and non-literary) vocabulary. Discourses 
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with intermediate status are distinguished separately; they occupy a position 

between two types of military discourse, formal and informal. These discourses 

comprise military journalism, which are military only in its subject matter but have 

the features characterize for newspaper and journalistic texts. 

The novelty of research is determined, first of all, by the object and subject 

of study and by such scientific results: the place and role of the military vocabulary 

in the lexical-semantic system of the English language determined; structural-

semantic features of innovations of military vocabulary and phraseology are 

revealed; methods and mechanisms of formation of new lexical-phraseological 

units of the military sphere are defined; functional features of innovations of the 

military vocabulary are disclosed; the correlation between military innovations and 

the social factors that cause their formation is established. 

The theoretical significance of research is determined by the fact that the 

results obtained can be considered as a certain contribution to such branches of 

English philology as lexicology, word formation, terminology, semasiology, 

phraseology, neology, as well as  to sociolinguistics (characterizing the influence 

of social reality on the functioning and development of military lexicon). 

The practical value of scientific work is to be seen in the following aspects: 

 academic activity (in the process of teaching theoretical courses in 

lexicology, stylistics, theory and practice of translation, in the elaborating optional 

courses); 

  methodological work (compiling different manuals and teaching aids); 

  lexicographic practice (compiling dictionaries, reference books and 

glossaries of special terminology). 

The morphological and semantic ways of enriching English word stock of 

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

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

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

the most active word formation means is affixation (47% of the total number of 
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lexical units). Such prefixes as anti-, bio-, counter-, cyber-, de-, e, hyper-, mega-, 

non, super- and suffixes (-er, -ist, -ing, -ize) are characterized by high word-

building efficiency. 

Composite units comprise up to 26% of innovations (from the total number 

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

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

ADJ + N = N. The meaning of the most part of English military innovative 

composite units can not be deduced from the meanings of their components; often 

these units are completely or partially non-motivated, up to the degree that they are 

idiomatic. 

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

lexical innovations; they are classified according to structural parameters into 

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

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

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

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

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

The phraseological units of military vocabulary have been classified 

according to their structural and semantic characteristics. Structural characteristics 

of the phraseological word-combinations have demonstrated that the most 

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

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

semantic characteristics phraseological units have been divided into: 

phraseological fusions; phraseological unity; phraseological collocations. 

The semantic way can be considered to be the main way of creating new 

idioms by means of changing the meaning of free word combinations. The 

metaphor, metonymy, euphemism are the main active mechanisms which have 

played important role in the process of coining new English military phraseology. 
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The analogy as the universal mechanism also contributes considerably to the 

formation of English military phraseology. 

The conceptual subfields of military innovations and their lexical and 

phraseological verbalizators have been singled out. Сonsidered were three 

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

Terrorist Organizations and Antiterrorist Institutions; Weapons, Hardware and 

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

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

modern English military vocabulary has enabled to establish the correlation 

between language and social reality. 

The results of study demonstrate that in the quantitative and functional 

aspects the most significative are lexical and phraseological innovations of the 

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

all new military vocabulary. Innovations of the conceptual subfield Modern 

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

units; new nominations belonging to the concept subfield Terrorist Organizations 

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

sphere. 

We can observe the interconnection between the concepts of the military 

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

interdependence between linguistic processes and phenomena of social reality is 

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

innovations. The nominators of the conceptual subfields reflect the corresponding 

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

interrelate and correlate with extra linguistic reality. 

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

studies of English military innovations. 

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

nomination, phraseology, vocabulary, word-building.  
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ВСТУП 

Історія людства свідчить, що війни були неодмінним супутником 

еволюції людського суспільства, а за останні дві тисячі років було 

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

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

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

жертв. Тому військова лексика очікувано мала потужний вплив на лексикони 

всіх без винятку мов і її специфіку не можна ігнорувати. 

Лексико-фразеологічні ресурси сучасної військової сфери є вагомим 

продуцентом складу інновацій сучасної англійської мови, оскільки нові 

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

суспільства. Останнім часом військова лексика особливо помітна в різних 

сферах суспільного життя, а тому деякі аспекти її дослідження набувають 

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

П. Діксон), розвиток словникового складу військової лексики 

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

В. М. Шевчук, Т. Д. Михайленко).  

Однак інноваційна лексика військової сфери залишається недостатньо 

вивченою, що зумовлює необхідність її аналізу в динамічній синхронії. 

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

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

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

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

та ін. Підвищений інтерес до проблем збагачення словникового складу 

можна пояснити важливістю неологізмів, які є своєрідним індикатором 

мовного розвитку. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що сучасна військова 

сфера забезпечує активне поповнення й  збагачення словникового складу 

англійської мови, а військова лексика й фразеологія складає значну частину 
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інновацій, які закріплюються в загальнолітературній англійській мові. Тим 

часом цей аспект  проблеми ще не проаналізований з точки зору лінгвальних 

та соціолінгвальних параметрів, тому виникає необхідність комплексного 

дослідження шляхів і способів виникнення нових одиниць, особливостей їх 

структури й семантики, а також понятійної соціолінгвальної класифікації.  

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

Наукову працю виконано в межах комплексної міжкафедральної наукової 

теми факультету іноземної філології Запорізького національного 

університету «Когнітивно-комунікативні та лінгвокульторологічні параметри 

дослідження мовних одиниць». Тему дисертації затверджено на засіданні 

науково-технічної ради Запорізького національного університету (протокол 

№ 5 від 17 грудня 2015 року). 

Мета дисертаційної праці полягає в аналізі лінгвальних та 

соціолінгвальних параметрів англійськомовної інноваційної лексики й 

фразеології військової сфери.  

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

 визначити теоретико-методологічні засади дослідження нової 

англійської лексики та фразеології військової сфери; 

 окреслити місце й роль спеціальної військової лексики в лексико-

семантичній системі англійської мови; 

 розкрити структурно-семантичні особливості нової англійської 

лексики й фразеології військової сфери; 

 з’ясувати шляхи, способи та механізми поповнення аналізованої 

групи лексики й фразеології; 

 виокремити основні понятійні субсфери концентрації 

інноваційної військової лексики та фразеології, проаналізувати складові 

вербалізатори. 
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Об’єктом дослідження є англійськомовні лексичні й фразеологічні 

інновації військової сфери.  

Предмет дослідження – лінгвальні та соціолінгвальні особливості 

лексико-фразеологічних інновацій англійської мови військової сфери. 

Матеріалом дослідження слугували понад 950 лексичних та 

фразеологічних інновацій англійської мови військової сфери, що виникли  

здебільшого за останні два десятиліття. Джерелами матеріалу були новітні 

друковані словники неологізмів, електронні лексикографічні депозитарії 

(Corpus of Contemporary American English, The Rice University Neologisms 

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

2018 рр. 

Теоретико-методологічною базою дисертації є наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячені проблемам неології 

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

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

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

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

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

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

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

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

С. М. Єнікєєва, П. М. Каращук, О. Д. Мєшков, М. Д. Степанова); військової 

лексики (А. Т. Аксенов, В. В. Балабін, Д. В. Василенко, П. Діксон, 

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

Методологія дослідження зумовила доцільність використання таких 

лінгвістичних методів: метод лінгвістичного спостереження й опису –  для 

визначення характеру й обсягу якісних і кількісних змін у складі військової 

лексичної підсистеми сучасної англійської мови упродовж досліджуваного 
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періоду; метод аналізу словникових дефініцій –  для визначення первинного 

значення мовних одиниць військової сфери; метод контекстуального 

аналізу – для визначення семантики мовних одиниць військової сфери в 

контексті; метод структурно-словотвірного аналізу – для виявлення 

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

похідних; метод функційного аналізу –  для виявлення особливостей 

функціонування мовних одиниць у військовому дискурсі; метод кореляції – 

для встановлення взаємозв’язків та взаємозумовленості змін між 

лінгвальними та екстралінгвальними явищами; метод кількісного аналізу –  

для визначення кількісних показників формування та функціонування 

інновацій англійської мови військової сфери. 

Наукова новизна дисертаційної праці визначається об’єктом та 

предметом дослідження й такими науковими результатами: 

 визначено місце й роль військового вокабуляру в лексико-

семантичній системі англійської мови; 

 розкрито структурно-семантичні особливості інновацій 

військової лексики та фразеології;  

 з’ясовано способи та механізми формування нових лексико-

фразеологічних одиниць військової сфери;  

 виявлено особливості функціонування інновацій військового 

вокабуляру шляхом аналізу основних понятійних субсфер його концентрації; 

 встановлено кореляцію між лінгвальними інноваціями військової 

сфери та соціальними чинниками, що спричинюють їх виникнення. 

Теоретичне значення наукового дослідження полягає в тому, що 

здобуті результати можна вважати внеском у такі галузі англістики як 

лексикологія, зокрема словотвір, термінознавство, семасіологія, фразеологія, 

неологія (розкриття тенденцій розвитку англійської мови військової сфери на 

лексико-семантичному рівні), а також у соціолінгвістику (характеризування 
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впливу соціальної дійсності на функціонування та розвиток військового 

лексикону). 

Практичне значення дисертації визначає те, що її матеріали можуть 

бути використані: 

 у навчальній роботі (у процесі викладання нормативних 

теоретичних курсів з лексикології, стилістики англійської мови, теорії та 

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

 у навчально-методичній роботі (при укладанні навчально-

методичних посібників із проблематики дослідження); 

 у лексикографічній практиці (при укладанні термінологічних 

тлумачних  словників, довідників та глосаріїв  англійської мови військової 

сфери). 

Апробацію основних положень і результатів наукової праці здійснено на  

міжнародних наукових та науково-практичних конференціях: «Іноземна 

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

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

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

взаємодії» (Львів, 2018); на всеукраїнських наукових та науково-практичних 

конференціях: «Складні питання лінгвістики та літературознавства» (Горлівка, 

2016); «Синергетика у філологічних дослідженнях» (Запоріжжя, 2017, 2018) 

«Діалог мов і культур у сучасному освітньому просторі» (Суми, 2017); «Мовна 

комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем» (Бахмут, 2017); 

«Філологія та лінгвістика у сучасному світі» (Запоріжжя, 2018); на регіональних 

науково-практичних конференціях «Молода наука» (Запоріжжя, 2015, 2016), на 

засіданнях кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови. 

Публікації. Основні положення й результати дослідження викладено  

в 11 одноосібних публікаціях: 6 наукових статей у фахових виданнях України, 1 
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стаття у зарубіжному виданні. Загальний обсяг публікацій становить 3,9 

друкованих аркушів. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів з 

висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел 

(290 теоретичних джерел, 34 лексикографічних джерел), додатка у вигляді 

словника найбільш уживаних інновацій військової сфери англійської мови. 

Загальний обсяг роботи становить 224 сторінки, основний текст – 163 сторінки. 

У вступі обґрунтовано вибір та актуальність теми дисертаційної праці, 

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

окреслено матеріал та методи його аналізу, висвітлено наукову новизну, 

теоретичне й практичне значення здобутих результатів, подано відомості про 

апробацію, публікації та структуру дисертації. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

параметрів нової лексики та фразеології англійської мови військової сфери» 

окреслено особливості неологізації військової лексики; встановлені основні 

групи військової спеціальної лексики та фразеології; деталізовано поняття 

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

для аналізу військової лексики та фразеології. 

У другому розділі «Лінгвальні параметри інновацій військового 

вокабуляру англійської мови» здійснено аналіз основних шляхів та способів 

формування нової лексики та фразеології військової сфери, також виявлено 

найважливіші механізми їх творення. 

У третьому розділі «Соціолінгвальна характеристика сучасної 

військової лексики англійської мови» описано й диференційовано спеціальну 

військову лексику за понятійними субсферами. Виокремлено та проаналізовано 

такі понятійні субсфери як «Терористичні угруповання та антитерористичні 

організації» (22 %), «Сучасні війни та військові конфлікти» (30%), «Зброя, 

військова техніка та устаткування» (48 %).   
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ НОВОЇ ЛЕКСИКИ ТА ФРАЗЕОЛОГІЇ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ВІЙСЬКОВОЇ СФЕРИ 

 

1.1. Особливості неологізації військової сфери сучасної 

англійської мови 

 

Мова реагує на зміни в суспільному житті її носіїв, що викликані 

новими подіями. Лексика та фразеологія певної сфери не є сталою, вона 

динaмічно розвивається. Розвиток мовної системи становить сукупність двох 

процесів, a сaме поява нових одиниць мови – неологізація та зникнення 

застарілих – архаїзація. Одним з головних понять для дослідників процесів 

збагачення словникового складу мови новими одиницями є поняття 

«неологізм». 

Термін «неологізм» вперше з'явився в 1755 році у французькій мові, 

звідки в ХІХ столітті він був запозичений в англійську мову в значенні 

«інновації в мові, нове слово або вислів, а також як вживання нових слів» [61, 

с. 158]. У словнику Collins Dictionary підкреслюється, що неологізми це не 

тільки нове слово або словосполучення, а й нове значення вже існуючих слів 

[240, с. 1547]. 

Неологізми, як окрема категорія лексичного складу мови не мають 

єдиного універсального визначення серед мовознавців. Більшість дослідників 

під неологізмами розуміють слова або звороти, що створені для позначення 

нового, раніше невідомого предмета або для вираження нового поняття [88, 

с. 3]. Деякі вказують на приналежність нових слів або словосполучень до 

пасивного словникового складу мови, що з часом засвоюються нею й 

переходять до загальновживаної лексики, втративши свій статус неологізма 

[187, с. 417]. 
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В своїй роботі ми дотримуємося точки зору сучасного розуміння 

неологізмів англійської мови, тобто слова та словосполучення, які носії 

літературної мови окремого національного варіанта сприймають як нові (за 

формою або за змістом) [94, с. 4]. Сучасне трактування цього поняття 

набуває ширшого змісту завдяки дії комплексу лінгвaльних та 

екcтралінгвальних чинників, поліваріантності мови, необмеженості 

функціонування одиниць певними підсистемами.  

Існує проблема розрізнення неологізмів та оказіоналізмів. Даючи 

визначення неологізмів, деякі мовознавці поділяють їх на загальномовні 

неологізми – це слова, а також їхні окремі значення, сполучення слів чи 

вислови, які або з'явилися в мові на певному етапі її розвитку і новизна яких 

усвідомлюється мовцями, та на неологізми – оказіоналізми (індивідуально-

авторські), які були вжиті тільки в якомусь тексті, ситуації спілкування чи в 

мові певного автора [189, c.105]. 

Надаючи дефініцію неологізму «як матеріального репрезентанта, що 

характеризується нульовим або мінімальним рівнем адаптації в «мовному 

просторі» і, відповідно, нульовим або мінімальним ступенем відтворюваності 

в комунікативному просторі», Ж. Колоїз виключає урахування розрізнення 

«неологізм / оказіоналізм», оскільки нові слова із нульовим ступенем 

відтворюваності є окремими випадками вживання, обмеженими 

комунікативним простором, причому деякі з них можуть увійти до 

загального вжитку [113, с. 8]. Погоджуючись з думкою дослідниці, ми 

вважаємо, що кожен неологізм проходить початкову стадію свого існування 

як оказіональне слово, а вже потім закріплюється або не закріплюється в 

мові. Саме тому, ми вважаємо, що таке розрізнення неологізмів та 

оказіоналізмів є умовним. 

Існує декілька критеріїв щодо класифікації неологізмів. Так, за 

способом утворення неологізми поділяють на фонологічні, запозичені, 

семантичні і синтаксичні [186, с. 119]. В сучасному мовознавстві має місце 
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класифікація за структурно-семантичними параметрами, згідно якої 

неологізми поділяють на «неоверби»  нові лексичні одиниці; «неофрази»  

нові фразеологічні одиниці; «неоморфи»  одиниці, що отримали нову 

форму, але зберегли старий зміст; «неосеми»  нові лексико-семантичні 

варіанти існуючих мовних одиниць [53, с. 9]. 

За класифікацією, якої ми дотримуємось у своїй науковій праці, 

неологізми можуть бути розподілені на: лексичні (нові слова); фразеологічні 

(нові стійкі словосполучення); семантичні (нові лексико-семантичні варіанти 

слів або нові семантичні варіанти стійких словосполучень) [96, с. 4]. 

Поняття «семантичний неологізм» в англійській мові набуває ширшого 

значення з урахуванням того, що ця мова існує у вигляді національних 

варіантів, які активно взаємодіють один з одним. Це особливо стосується 

контактів британського й американського варіантів. Семантичні 

американізми, тобто слова, що мають специфічне значення в США, у 

випадку запозичення британським варіантом сприймають як неологізми, 

якщо вони навіть не є такими для носіїв американського варіанта. Як 

семантичні інновації сприймаються у загальнонародній мові і ті значення, що 

запозичуються нею зі сленгу, соціолектів [95, с. 188]. Поява семантичних 

неологізмів регулюється дією закону економії мовних засобів, що зменшує 

кількісний приріст лексичних одиниць і спрямовує номінативну діяльність на 

вторинну номінацію – веде до переосмислення вже наявних у мові 

номінативних засобів [151, с. 66]. 

До окремої категорії відносять такі інноваційні елементи, які 

матеріально втілюються в нових словотворчих елементах (у 

«нематеріальному вигляді» вони представлені також новими словотворчими 

моделями) [92, с. 14]. Роль нових словотворчих елементів значно важливіша 

ніж роль окремого слова, через те, що значну кількість неологізмів утворено 

саме за їх допомоги. 
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Оскільки словниковий cклад поповнюється значною кількістю нових 

слів, це зумовило виникнення особливої галузі лекcикології – неології – 

науки, яка зaймається дослідженням шляхів, способів, мехaнізмів 

поповнення словникового склaду; вплив на цей процес лінгвальних та 

екстралінгвальних чинників; особливостями входження нових слів до 

словникового складу. Проблемою неології займалися такі вчені, як 

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

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

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

В. Н. Телія, Є. Б. Черкаська, А. В. Янков та інші. Підвищений інтерес до 

проблем неології зумовлено важливістю неологізмів, які є своєрідним 

віддзеркаленням мовного розвитку.  

Дослідження шляхів і способів виникнення нових слів, аналіз їх 

семантичної і морфологічної складової, а також встановлення найбільш 

характерних тенденцій в лексиці сучасної англійської мови свідчать про 

актуальність даної розвідки. Неологізми відображають пристосування мови 

до постійно змінюваних під впливом зовнішніх факторів умов їх 

функціонування. На формування неологізмів впливають як культурно-

історичні, так і соціально-політичні умови життя і діяльності мовної 

спільноти. Враховуючи той факт що суспільно-політична, науково-технічна, 

культурна сфери діяльності людини і надалі сприятимуть появі неологізмів, 

все актуальніше постає необхідність комплексного вивчення мовних і 

соціокультурних процесів в їх функціональній взаємодії. 

На появу неологізмів в мовній системі впливають два типи чинників, 

перший – це внутрішньомовні відношення, тобто відношення між мовними 

елементами в межах її структури, другий – зовнішні або позамовні, вплив на 

мовну структуру зовнішніх факторів. Таким чином, мовна еволюція або 

неологізація відбувається під впливом як внутрішньомовних 
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(інтралінгвальних), так і позамовних (екстралінгвальних) факторів у їхній 

взаємодії.  

Збагачення сучасної англійської мови зумовлено насамперед розвитком 

ії словотворчої системи, становленням афіксальних елементів, нових 

словотворчих моделей, зміною їх продуктивності існуючих словотворчих 

елементів і багатьма іншими чинниками словотворчого процесу. Головним 

чином, до внутрішньомовних факторів ми відносимо те, що в останні 

десятиріччя в розвитку англійської мови, як і в багатьох інших мов, ясно 

простежується тенденція демократизації, під якою, насамперед, розуміється 

зближення писемно-літературної мови з усно-розмовною не літературною 

[94, с. 24]. Велика кількість слів, які виникають в розмовних шарах, в тому 

числі і не літературних, як от сленг та жаргони, швидше приймаються в 

літературну мову. Це означає, що на сучасному етапі розвитку мови 

інтенсивно відбувається процес асиміляції інновацій, які виникли у 

розмовних шарах лексики, в тому числі і нелітературній нормі. 

Окремі мовознавці переважно звертають увагу на дію позамовних 

чинників мовних змін, вважаючи екстралінгвальні фактори визначальними. 

Погоджуючись з думкою вчених, серед головних чинників, що впливають на 

процеси поповнення словникового складу сучасної англійської мови, ми 

відмічаємо «інтернетизацію» суспільства, розвиток економіки, екологічна 

ефективність, політико-соціальна рухливість, сучасний стиль життя людини 

[88, с. 154]. 

Вчені зазначають, що на початку нового століття інноваційні мовні 

процеси на лексико-семантичному рівні найактивніше відбувалися в таких 

сферах, як комп’ютерна, економічна, суспільно-політична, екологічна [96, 

с. 38]. Оскільки військова сфера – це невід’ємна частина суспільно-

політичної сфери, то вона є одним з основних постачальників інноваційної 

лексики та фразеології до словникового складу англійської мови, оскільки 
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сучасні конфлікти, локальні війни та боротьба з тероризмом стають в центрі 

уваги суспільства.  

Дослідження неологізмів переконують, що нова лексика англійської 

мови утворюється, головним чином, з власного матеріалу шляхом 

словотворчих операцій та переосмисленням вже існуючих одиниць [95, 

с. 124]. Тобто основними шляхами поповнення словникового складу сучасної 

англійської мови новими одиницями є словотвір (морфологічний) та 

семантичний шляхи.  

Основними способами творення морфологічних неологізмів 

залишаються афіксація (evader, war-blogger, embedding, deliverbot, 

cyberweapon, cyberattack, e-warfare, e-security, biodefense, anti-drone, de-

alert(ing), mega-weapons, hyper-terrorism, superbomb), словоскладання 

(droneway, warfighter, toe-popper, chicken-hawk), абревіація (GWOT (the Global 

War on Terrorism), UAV (Unmanned Aerial Vehicle), RDD (Radiological 

Dispersal Device), 4GW (Fourth Generation Warfare), MOAB (Massive Ordnance 

Air Blast)), телескопія (milinet (military+internet), lawfare (law+warfare), 

infartillery (infantery+artillery), psyops (psychological +operations)).  

Що стосується семантичного способу, то у військовій сфері він 

вживається майже винятково у процесі творення фразеологічних одиниць. 

Головними механізмами семантичного шляху збагачення мовної системи 

новими одиницями є метафора (baby nuke «ядерна міні-бомба», ghost soldier 

«фіктивний учасник бойових дій»), метонімія (suicide belt «пояс смертника, 

вибухівка на тілі людини», suitcase bomb «компактна ядерна бомба») та 

евфемізми (decapitation strategy «використання суперточної вогневої сили з 

метою знищення лідерів країни, командного складу збройних сил, 

позбавлення можливості і здатності управляти військами», friendly fire 

«втрати в живій силі і техніці у результаті помилкових обстрілів і 

бомбардувань»).  
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Необхідно також відзначити думку лінгвістів, що прототипна 

семантика та аналогія відіграють важливу роль в процесі неологізації, 

оскільки ціла низка нових складних слів утворена не стільки за моделлю, 

скільки за аналогією [34, с. 156]. Аналогію можна вважати універсальним 

механізмом формування неологізмів англійської мови (improvised nuclear 

device за зразком словосполучення improvised explosive device; suitcase nuke за 

зразком словосполучення suitcase bomb).  

Щодо процесів входження нових одиниць в мову, то необхідно 

зазначити, що нова лексична одиниця проходить кілька етапів соціалізації 

(прийняття її в суспільстві) і лексикалізації (закріплення її в мові). 

З’явившись, неологізм поширюється, як правило, через засоби масової 

інформації або в процесі суспільно-політичної діяльності, після чого він 

набуває письмової фіксації, фіксується в друці [106, с. 98]. 

Наступний етап соціалізації – прийняття нової лексичної одиниці 

широкими масами носіїв мови. Після цього розпочинається процес 

лексикалізації: придбання навичок використання неологізмів у суспільстві, 

виявлення умов для його використання в різних контекстах. У результаті 

утворюється лексична одиниця окремого структурного типу (просте, похідне, 

складне, складнопохідне слово чи словосполучення), яка фіксується в різних 

лексикографічних реєстрах, входить у різні словники неологізмів. 

Серед спеціальної лексики англійськомовного військового дискурсу 

неологізми займають провідне місце. Це зумовлено тим, що за останні 

десятиріччя військова сфера активно збагачується високотехнологічними 

засобами ведення сучасних війн, що потребує від мови появи нових 

найменувань певних понять і предметів, та подальшого їхнього 

систематизування. Функціонування неологізмів у текстах англомовного 

військового дискурсу ілюструють наступні приклади: 

Fifth generation warfare has arrived and is irreversibly changing the 

character and nature of human conflict. It confronts the United States with the 
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evolving strategic dilemma of not only dealing with the War on Terror, but of 

simultaneously crafting strategies that look beyond military preparedness for past 

wars and embrace the perspective of national preparedness for the spectrum of 

future conflicts. (Journal Studies in Conflict & Terrorism, Volume 31, 2008). 

There is a need for more coordinated dissemination of information and 

awareness raising among national authorities with regard to the international 

mechanisms and tools for biological weapons nonproliferation, 

counterbioterrorism, and international investigations processes. Explosive-driven 

“dirty bombs” are an often-discussed type of RDD, though radioactive material 

can also be dispersed in other ways. In terrorists' hands, it is the core ingredient of 

a "dirty bomb," a weapon that could be used to spread radiation and panic. (The 

Washington Post; July 23, 2017).  

Новотвори військової сфери представлені понятійними сферами, що 

призначені для найменування нових понять на позначення номінацій війн 

(Fifth-generation warfare (5GW), hybrid warfare, network-centric warfare, smart 

warfare), техніки та спорядження (Mine-Resistant Ambush Protected (MRAP) 

unmanned combat air vehicle (UCAV), Ground Soldier System (GSS), Nett 

Warrior), озброєння та оснащення військових (bunker-busting bomb, daisy 

cutter, radio-frequency bomb, thermobaric bomb, microwave bomb, e-bomb, dirty 

bomb, vehicle-born improvised explosive device (VBIED), improvised nuclear 

device (IND)). 

 

1.2. Поняття військової лексики англійської мови  

 

Військова сфера є історично сформованою цілісною підсистемою 

суспільства. Це одна з найдавніших сфер людської діяльності, спрямована на 

пізнання властивостей, відносин, закономірностей і законів явищ, процесів і 

предметів воєн і військової справи [70, с. 254]. Військова справа є системою 

знань про характер, підготовку та ведення озброєної боротьби, що спирається 
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на досягнення військово-наукової думки, а також системою знань про війну 

та військову небезпеку у сукупності її складових частин: загальної теорії, 

теорії військового мистецтва, військового виховання тощо. 

Військова сфера тісно пов’язана з іншими сферами, зокрема 

політичною, соціальною, економічною, науково-технічною, культурною та 

іншими. Специфічною особливістю військової сфери, яка відрізняє її від 

інших сфер суспільного життя, є те, що вона формується та функціонує в 

інтересах забезпечення військової безпеки держави, яка визначається 

військовою потужністю і військовим потенціалом країни.  

Військова справа охоплює питання воєнної теорії та практики, а саме: 

вчення про війну та армію, теорію воєнного мистецтва, проблеми воєнно-

історичної науки, збройних сил, воєнної техніки та воєнно-технічної науки 

тощо. Протягом всієї історії людина не припиняла вести війни. Можна 

сказати, що певною мірою вся історія людства - це історія воєн. У сучасному 

суспільстві відбувається висвітлення різних подій, в тому числі і військові 

конфлікти, тому військова лексика регулярно використовується і політиками, 

і журналістами, і дипломатами, і звичайними людьми. Сфера вживання 

військової лексики вже не обмежується використанням її тільки в ході 

військових операцій і повсякденному житті армії [133, с. 541]. 

Оскільки останнім часом відбуваються все нові й нові конфлікти, це 

відбивається у словниковому складі англійської мови, військова лексика стає 

невід'ємним його компонентом. Вивчення мови в її динаміці, у русі від 

загального коду у формі узуальних знаків до її реалізації в умовах 

конкретних комунікативно-прагматичних ситуацій, від системи 

номінативних засобів до функціонування уможливлює глибше 

проникнення в її системність, адже пізнати мову поза її функціонуванням 

нереально [113, с. 35]. 

На думку В. В. Балабіна, військова лексика є особливим видом 

спеціальної лексики, оскільки через специфічну комунікативно-
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функціональну спрямованість вона перебуває на перетині двох 

функціональних стилів мови – офіційно-ділового й науково-технічного  [20, 

с. 14]. В свою чергу, Л. Л. Нелюбін розглядає англомовну військову лексику 

з позиції військового перекладу. Він систематизує військову лексику на три 

основні групи: військову термінологію, військово-технічну термінологію та 

емоційно забарвлену військову лексику [156, с. 13]. 

Розглядаючи військову лексику як слова та словосполучення, що є 

засобами позначення військових понять, А. Т. Аксенов виокремлює в ній три 

основні характерні складові: військову термінологію, неофіційні еквіваленти 

військових термінів і військові арготизми. Він вважає, що військові терміни 

не відтворюють суб’єктивну оцінку об’єкта мови і їхнє вживання обумовлене 

офіційною військовою літературою. Неофіційні еквіваленти військових 

термінів мають певну суб’єктивність, тому що створюються окремими 

військовими спеціалістами для називання військових понять, які вже мають 

офіційно закріплені за ними визначення-терміни. Військові арготизми 

характеризує насичене емоційне забарвлення. Вони є експресивним 

еквівалентом військових термінів і менш активно позначають нові військові 

поняття [1, с. 4]. 

Н. Д. Фоміна вважає військову лексику особливим прошарком 

лексичних одиниць, оскільки вони обслуговують особливу галузь людської 

діяльності – організацію збройних сил, оперативно-тактичне мистецтво, 

зброю тощо. Військова ж лексика може бути загальновживаною та виступати 

засобом соціально-мовленнєвої характеристики. У складі військової лексики 

виокремлюють військові терміни та військово-побутову лексику. Військові 

терміни – це слова або словосполучення, які відповідають поняттям 

військової справи. Військово-побутова лексика є перехідним явищем між 

військовою термінологією і загальновживаним словником [211, с. 3]. 

Військова лексика як один з компонентів лексичної підсистеми 

розвивається постійно й безперервно, а в періоди трансформації суспільства 
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кількісні та якісні зміни особливо помітні. Вчені вважають, що військова 

лексика складає одну з «адаптивних мікросистем» національної мови, «яка 

залежно від комунікативних потреб у військовій сфері видозмінюється чи 

припиняє своє функціонування за відсутності таких потреб» [145, с. 9]. Під 

«адаптивною мікросистемою» розуміється мовна система, яка зазнає впливу 

внутрішніх і зовнішніх чинників та пристосовується до умов свого існування, 

тим самим стає рухомою та динамічною. 

На сучасному етапі розвитку лінгвістики мова визнається суспільним 

явищем, характерною особливістю якого, на думку деяких мовознавців, є те, 

що суспільство створює мову, контролює її та закріплює в системі 

комунікативних засобів, які відповідають його потребам [142, с. 44]. Інші 

дослідники розглядають мову як соціальну систему, зауважують те, що 

«розвивається та прогресує не сама по собі звукова й формальна будова 

мови, а суспільна мовна діяльність, яка стає все чіткішою і різноманітнішою» 

[151, с. 33]. Вчені вважать очевидним, що «суспільні фактори можуть мати 

безпосередній вплив лише на характер і обсяг соціальних функцій, на 

процеси диференціації й інтеграції мов, але не на структуру мови та її 

розвиток, на які ці фактори можуть упливати тільки опосередковано, через 

мислення» [162, с. 49]. 

Відчутною є взаємозалежність між дією людського чинника та 

розвитком спеціальної лексики, яку прийнято розглядати «не тільки як 

закономірну еволюцію мови, зумовлену історією її носіїв, а й з погляду 

творчості індивідів зі своїм світобаченням, типом мислення, належністю до 

певної національної культури» [158, с. 111]. 

Сферою виявлення людського фактора стає семантика мовних одиниць, 

в якій репрезентована інформація не тільки про денотат та сигніфікат, але й 

про емоційне сприйняття людиною відповідних реалій, про її зв'язок із 

національно-культурними традиціями, про асоціації, які вони можуть 

викликати. Це ґрунтується на положенні, що змістовна сторона мови 
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безпосередньо пов’язана з пізнавальною діяльністю людини, а світ 

сприймається через призму культури, історичного та суспільного досвіду 

певного народу, лінгвокультурної спільноти [112, с. 25]. 

Погоджуючись з вченими, ми поділяємо думку щодо механізму впливу 

соціально-економічних чинників на розвиток лексики і сприймаємо це явище 

як взаємопов’язаний процес еволюціювання певної сфери та спеціальної 

мови, що її обслуговує. Якщо на початку свого розвитку військова лексика 

була відносно замкненою, не чисельною за кількістю одиниць підсистемою, 

то сучасна військова субмова є відкритим системним утворенням, яка 

постійно поповнюється лексемними запозиченнями з фахових субмов, з 

фахових або дотичних наукових дисциплін, технічних галузей через нові 

відкриття, упровадження досягнень науки [192, с. 139]. 

Щодо внутрішніх причин мовної динаміки, то на думку мовознавців, 

вони реалізуються в тенденціях лінгвістичних змін, серед яких: 1) системна 

організація мови, що ґрунтується на взаємозалежності її елементів; 

2) тенденція до ускладнення, збагачення мовної структури; 3) прагнення до 

обмеження труднощів лінгвальної інформації; 4) тенденція до інтеграції, що 

виявляється водночас з тенденцією до диференціації елементів мови; 

5) принцип економії лінгвальних засобів (використання однослівних 

найменувань замість описових зворотів, конденсація, усічення слів, пізні 

типи скорочень); 6) тенденція до надання переваги більш експресивним 

мовним формам (розширення стилістичних позначень із відмінним емоційно-

експресивним значенням); 7) дія аналогії (тенденція до змін за аналогією) та 

ін. [200, с. 64]. 

В лінгвістиці існує ціла низка термінів для позначення поняття 

«спеціальна лексика» – «фахова лексика», «фахова мова», «спеціальна 

підмова», «субмова», «мова для спеціальних цілей». Спеціальній мові 

властиві певні ознаки, кожній з субмов притаманні особливості, пов’язані не 

тільки з фахом, але й з мовним вираженням: а) тісний зв'язок із певною 
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науковою галуззю; б) специфічний набір мовних одиниць; в) дотримання 

норм літературної мови на морфологічному, лексичному та синтаксичному 

рівнях; г) вибір і використання мовних структур загальновживаної лексики в 

межах спеціальної підмови; д) наявність усної та писемної мов.  

Що стосується функцій фахової лексики, можна виокремити дві 

основні: 

 функція позначення вузькопрофесійних спеціальних понять і 

систем понять (предметів, ознак, лій, процесів); 

 функція найменування загальновідомих понять, що надає їм 

підвищеної виразності, експресивності, емоційності. 

Проблемам типології військового лексикону як спеціальної лексики 

приділяли увагу, як вітчизняні, так і зарубіжні мовознавці. Згідно зі 

словником-довідником лінгвістичних термінів, «спеціальна лексика – це 

слова чи словосполуки, які називають предмети й поняття, що належать до 

різних сфер трудової діяльності людини і не є загальновживаними» [187, 

с. 522]. Іншими словами, спеціальна лексика – це слова чи словосполуки, 

які позначають наукові поняття і є стійкими, відтворюваними елементами 

в системі спеціального знання, посідаючи в ній певні класифікаційні 

місця [179,с. 176]. 

Під спеціальною військовою лексикою ми розуміємо сукупність слів та 

словосполучень, що відповідають поняттям та реаліям військової справи і 

утворюють відповідну галузеву підсистему.  

Розглянемо основні групи спеціальної або фахової лексики. Умовно 

військову лексику англійської мови можна розподілити на: 1) термінологічну 

(представлено термінами); 2) професіональну (представлено 

професіоналізмами); 3) специфічну лексику певних соціальних груп 

(представлено жаргонізмами (соціолектами)).  

Серед термінологічної лексики необхідно виділити такі типи, як 

загальнонаукові, міжгалузеві та вузькоспеціальні терміни. Загальнонаукові 
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терміни – це терміни, що поширені в усіх сучасних галузях наукових знань 

(classification, function, method, strategy, system, program, model, team,) Такі 

терміни мають міжпредметний характер і високий ступінь абстрактності. 

Вузькоспеціальні терміни – це слова чи словосполучення, які позначають 

поняття, що відображають специфіку конкретної галузі (keratoma – мед. 

«пухлина, представлена ороговілими клітинами»), defilade – військ. 

«природне укриття», kleptocracy – політ. «уряд, що характеризується 

розкраданням і привласненням природних і фінансових ресурсів країни»). 

Для цих термінів характерна семантична конкретність, однозначність.  

Міжгалузеві терміни позначають поняття суміжних наукових і 

науково-прикладних дисциплін. Є чимало таких понять, що відомі з тим 

самим значенням у багатьох суміжних галузях (operation, media, vector). Такі 

терміни можуть функціонувати в різних галузевих терміносистемах, 

практично не змінюючи при цьому свого значення. Лише в складі 

термінологічних словосполучень вони можуть звужувати і конкретизувати 

своє значення. Військова сфера запозичує терміни з інших терміносистем, 

тому терміносистема військової лексики складається як з вузькоспеціальних, 

так і з міжгалузевих термінів.  

Розглянемо докладніше термінологічну групу спеціальної лексики. Що 

стосується визначення, терміну, то більшість мовознавців трактують його як 

«слово чи словосполучення спеціальної (наукової, технічної) мови, яке 

створене, отримане чи запозичене для точного вираження спеціальних 

понять і позначення спеціальних предметів» [67].  

Інші вчені фактично поділяють цю точку зору, підкреслюючи, у той же 

час певні спеціальні аспекти, а саме, системність терміна, визначають його як 

«слово чи словесний комплекс, що співвідноситься з поняттям певної 

організованої галузі пізнання (науки, техніки), вступаючи в системні 

відносини з іншими словами та словесними комплексами, утворюють разом з 

ними замкнену систему, яка характеризується інформативністю, точністю та 
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експресивною нейтральністю» [105, с. 94]. Окремі лінгвісти наполягають на 

функціональній стороні термінів, визначаючи їх як «спеціальні слова, які 

реалізують своє значення у фаховій комунікації» [199, с. 147]. 

Дослідивши наукову літературу, можна виділити риси, які притаманні 

«ідеальному» терміну: 1) однозначність. Якщо більшість слів 

загальнолітературної мови багатозначні, то більшість термінів – однозначні, 

що зумовлено їхнім призначенням. Якщо ж термін має кілька значень, це 

позначає те, що він вживається в різних терміносистемах; 2) відсутність 

конотації, тобто терміни позбавлені емоційно-експресивного забарвлення; 3) 

точність, термін повинен якнайповніше і найточніше передавати суть 

поняття, яке він позначає; 4) системність, кожний термін входить до певної 

терміносистеми, у якій має термінологічне значення. За межами своєї 

терміносистеми термін може мати зовсім інше значення [28, с. 154]. 

Основними ознаками, які можна використати у процесі виділення 

термінів у складі спеціальної лексики, є такі: 1) специфічність 

використання; 2) функція називання поняття; 3) наявність наукової 

дефініції; 4) точність значення (яка встановлюється дефініцією); 

5) контекстуальна стійкість (значення терміна є зрозумілим без контексту 

і мало залежить від контексту); 6) стилістична нейтральність; 

7) утаємниченість (точне значення терміна відоме тільки спеціалістам); 

8) конвенційність (цілеспрямований характер появи); 9) номінативний 

характер (термін – це зазвичай іменник або словосполучення на основі 

іменника); 10) відтворюваність у мовленні [55, с. 85].  

Розглянемо наступну групу спеціальної лексики, яку представлено 

професіоналізмами. Послуговуючись визначенням, можна відзначити, що 

професіоналізми – це напівофіційні слова чи словосполучення, які поширені 

в розмовному мовленні серед людей певної професії, спеціальності, 

найчастіше не є науковими позначеннями понять [61, с. 64]. Проте 
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професіоналізми можуть переходити в розряд термінів, якщо вони мають 

тільки одне визначення. 

Актуальною проблемою є розмежування термінів і професіоналізмів. 

На нашу думку, головна відмінність полягає в тому, що терміни є офіційним 

позначенням, які закріплені в словниках та позбавлені емоційно-

експресивного забарвлення, тоді як професіоналізми використовують у 

неофіційному спілкуванні людей, об’єднаних спільною професією, 

діяльністю, мають розмовний характер та дуже часто окрім денотації, мають 

й конотацію. Протиставлення термінології професіоналізмам у сучасній 

термінології можливе лише у тому випадку, коли під професійною лексикою 

розуміють слова або стійкі словосполучення, що є синонімічними терміну 

[213, с. 56]. 

Слід зазначити, що на проблему співвідношення термінології та 

професійної лексики існують різні погляди. Прибічники першого погляду 

ототожнюють ці два поняття. Існує думка дослідників, що професійна 

лексика і термінологія – це клас слів і словосполучень, які збігаються. Деякі 

вчені зазначають, що професіоналізми позначають спеціальні поняття, 

продукти праці, виробничі процеси. Тому їх називають інколи спеціальними 

словами або спеціальними термінами [202, с. 5]. Інші зауважують, що 

словник окремих соціальних груп людей зазвичай включає відповідну 

кількість спеціальної лексики, яка обумовлена специфічними професійними 

й іншими інтересами даної соціальної групи [195, с. 275]. 

Другий підхід розмежовує професійну лексику й термінологію деякою 

історико-тематичною рисою. Оскільки професіоналізми вживаються на 

позначення спеціальних понять лише в тій чи іншій сфері, вони не завжди 

відповідають нормам літературної мови. Професіоналізми виступають як 

неофіційні, а отже, експресивно забарвлені синоніми до термінів. 

Ми дотримуємося такого погляду, щодо розмежування професійної 

лексики і термінології, що хоча й існує значна спільність цих лексичних 
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шарів, проте й існують частини, які не збігаються. В цьому зв’язку можна 

виділити деякі особливості, які допомагають відрізнити професіоналізми від 

термінів:  

1) професіоналізми належать до ненормативної спеціальної лексики на 

відміну від термінів, які є нормативною частиною спеціальної лексики 

наукової мови;  

2) професіоналізми рідко подають у загальних та спеціальних 

словниках й існують переважно у сфері їхнього функціонування, на відміну 

від термінів, які фіксуються словниками і функціонують одночасно у двох 

сферах (фіксації та функціонування);  

3) домінантною сферою функціонування термінів є письмове мовлення, 

а професіоналізми використовують переважно в усному, розмовному 

мовленні;  

4) професіоналізми мають дещо ширшу сферу спеціальної діяльності; 

терміни ж можуть бути невідомі людям, що не пов’язані з окресленою 

професійною сферою;  

5) професіоналізми виникають в умовах професійного спілкування як 

вторинні форми вираження і функціонують найчастіше як професійно-

розмовні аналоги офіційних термінів;  

6) професіоналізми характеризуються прагненням до виразності, 

образності, експресії, на відміну від термінів, які позбавлені конотації [193, 

с. 21];  

7) у професіоналізмах спостерігається менша, порівняно з термінами, 

спеціалізація словотвірних засобів;  

8) у сфері професіоналізмів помітна тенденція до скорочення 

спеціальних виразів, які часто застосовують в професійному мовленні;  

9) професіоналізми належать до периферії відповідної термінологічної 

системи, тим часом як терміни належать до її ядра; 
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10) у професіоналізмах певної галузі системні зв’язки виражено 

меншою мірою, ніж у термінах [115, с. 18]. 

Третю групу фахової лексики представлено соціолектами або 

жаргонізмами, що визначаються як «соціально обумовлені різновиди 

національної мови, що вживаються у середовищі окремих соціальних груп». 

Лексика соціолектів різко відрізняється від професійної, або термінологічної. 

Слова соціолектів, позначаючи переважно відомі предмети, явища, стани, 

виступають у ролі стилістично знижених синонімів. Соціолект об’єднує 

особу з групою, вирізняє групу серед інших і стає знаряддям інтерпретації 

дійсності. Водночас соціолекти є лінгвістичними засобами, за допомогою 

яких відбувається оновлення лексичного і фразеологічного складу мови, 

оскільки певна частина жаргонної лексики проникає у загальнолітературну 

мову через розмовне мовлення та мову художньої літератури [195, с. 187]. 

Отже, основні групи військової лексики представлені 

термінологічними позначеннями, професіоналізмами та жаргонізмами, які 

мають власні характерні ознаки та відмінності. 

 

1.3. Фразеологія як складова спеціальної мови військової сфери 

 

Фразеологія становить підсистему мови, яка тісно взаємопов’язана з 

культурою та світоглядом суспільства в цілому. Фразеологією – називається 

розділ мовознавства, що вивчає усталені мовні звороти. Вагомий внесок у 

дослідження та розвиток фразеології зробили як українські, так і зарубіжні 

вчені. Насамперед, це дослідники фразеології різних мов, семантики 

фразеологічних одиниць, їхніх ознак, структури, походження [6, 46, 120, 128,  

243, 252, 253, 261, 276, 278, 280]. 

Наукові дослідження фразеологізмів як мовних одиниць, що є 

невід’ємною і органічною частиною мовної системи є завданням фразеології. 

Однак в лінгвістиці не існує єдиного і однозначного тлумачення ключового 
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поняття, а саме «фразеологізм», а ті, що існують, можуть суперечити одне 

одному. Певні дефініції фразеологічних одиниць (ФО) ґрунтуються на 

єдиному критерії такому, як некомпозиційність [253; 261] або усталена 

лексична суміжність [252]. Інші лінгвісти беруть за основу такі критерії, як 

семантична, синтаксична та/або лексична стійкість, а також образність 

значення, усталеність, оцінне значення [276; 278]. 

Для позначення фразеологізму як одиниці мови використовують 

різноманітні терміни: фразеологічна одиниця, фразеологічний вираз, 

фразеологічний зворот, фразема, стале словосполучення, ідіоматичне 

словосполучення, ідіома, ідіоматизм, фіксована фраза та чимало інших. 

У лінгвістичному енциклопедичному словнику «фразеологізм – це 

загальна назва семантично пов’язаних сполучень слів і речень, які, на відміну 

від подібних до них за формою синтаксичних структур, не утворюються 

згідно із загальними закономірностями вибору і комбінації слів при 

організації висловлення, а відтворюються у мові у фіксованому зв’язку 

семантичної структури й певного лексико-граматичного складу» [8, с. 559]. 

Проте проблема визначення фразеологізму залишається одним з 

найважливіших та найскладніших питань фразеології. Попри різноманітність 

визначень, більшість дослідників мають спільну думку про те, що 

фразеологізм – це особлива мовна одиниця, яка має свої ознаки. Наприклад, 

М. Ф. Алефіренко вказує на універсальні (загальномовні) та специфічні 

ознаки: «до перших належать відтворюваність і стабільність компонентного 

складу, до других – семантичне перетворення фраземотворчих компонентів, 

смислова цілісність та експресивно-емоційний характер фразеологічної 

семантики» [3, с. 108]. 

В лінгвістиці існує два основних підходи до розуміння поняття 

«фразеологізм». У вузькому сенсі під фразеологізмом розуміють стале 

сполучення слів, яке є повністю або частково переосмисленим. В широкому 

значенні під фразеологією розглядаються не тільки словосполучення з 
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повністю або частковим переосмисленим значенням, але й стійкі 

словосполучення взагалі, в тому числі і сталі термінологічні 

словосполучення [120, с.18]. В нашій науковій праці ми дотримуємося 

широкого значення у розумінні поняття «фразеологізм», тож фразеологізми 

військової сфери включають, як сталі словосполучення, що є частково або 

повністю переосмисленими, так і термінологічні стійкі сполучення слів.  

Дослідження наукової літератури дає змогу виділити характерні ознаки 

ФО: 1) фразеологічна цілісність значення; 2) експресивно-емоційна 

маркованість; 3) відтворюваність; 4) полілексемність структури. Розглянемо 

кожну з них окремо. Щодо першої ознаки, у мовознавчих дослідженнях на 

позначення цього поняття використовуються різні терміни: семантична 

цілісність, семантична монолітність, цілісне лексичне значення, цілісність 

номінації. Фразеологічна цілісність значення виникає на основі 

переосмислення вільного словосполучення. Лінгвісти розуміють семантичну 

цілісність як «внутрішню смислову єдність, що зумовлює повну або часткову 

втрату компонентами власного лексичного значення» [85, с. 157]. 

Інші вчені додають до цього те, що «цілісне фразеологічне значення, 

окрім інформативного, несе в собі ще й оцінно-експресивне повідомлення» 

[129, с. 23] і роблять акцент на більшій інформативності ФО у порівнянні з 

лексемами. Крім того, щодо семантичної цілісності фразем, існує і така 

слушна думка, що «значення ФО – це складне утворення, що поєднує 

експресивні, емоційні, образні компоненти». Аргументуючи таку ознаку, як 

відтворюванність, мовознавці наголошують на «постійному, відтворюваному 

за традицією компонентному складі, знову акцентуючи увагу на 

десемантизації компонентів та синтагматичних можливостях ФО» [224, с. 5]. 

Фразеологічні вирази відзначаються полілексемністю структури, тож 

наголосимо, на тому, що ФО – це усталена комбінація вербальних знаків, яка 

ґрунтується на внутрішній залежності компонентів, що складається мінімум з 

двох визначених одиниць лексичного рівня; граматично організована за 
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існуючими моделями словосполучень або речень; яка володіє єдиним 

значенням, різною мірою комбінаторним відносно до значень компонентів, 

але постійним відносно до означуваного.  

В сучасній англійській мові спостерігається інтенсивний обмін 

мовними одиницями між різними областями мови. Дуже інтенсивно терміни 

різноманітних областей знання, науки, культури, соціального життя 

потрапляють в літературну мову і, переосмислюючись, розвивають 

переносні, фразеологічні значення, не перестаючи, проте, бути 

повноправними членами терміносистем.  

Такі одиниці характеризуються наявністю декількох значень, причому 

перше значення – завжди спеціальне, а інше – фразеологічне. Дані одиниці 

отримали назву «термінологізми», що, на нашу думку, відображає унікальну 

природу цих утворень. Синоніми терміна «термінологізм» можна вважати 

«термінологічний фразеологізм», «фразеотермін», «термін-фразема». Таким 

чином, пропонується наступне визначення термінологізма – це мовний знак, 

що полягає в тому, що таке утворення має буквальне значення, 

термінологічне або професійне, на основі якого розвивається переосмислено, 

і дані значення (а їх може бути кілька у однієї одиниці) актуалізуються в 

залежності від контексту вживання – термінологічного або 

нетермінологічного. 

Останнім часом у мовознавстві вживають декілька термінів на 

позначення цих одиниць. Наприклад, О. Шиленко, вивчаючи 

фразеологізацію в англійській фаховій мові, такі одиниці називає 

фразеотермінами й визначає, що це «стійкі образні словосполуки, які 

складаються з двох або більше слів і постійно відтворюються в мові та 

мовленні фахівців різних галузей науки і техніки у вигляді фіксованої 

конструкції з властивими їй лексичним складом і значенням та належать до 

відповідних терміносистем» [225, с. 228]. Ю. Продан послуговується 

терміном термін-фразема, і в її розумінні це «стійке словосполучення, яке, 
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крім основного номінативного значення, має ідіоматичне (фразеологічне) 

значення, належить до певної терміносистеми й мови професійного 

спілкування» [180, с. 119]. К. Житнікова досліджуючи терміни-

фразеологізми, вважає, що в певній терміносистемі є власне терміни, тобто 

терміни-фразеологізми, які мають статус одиниць мови й зафіксовані у 

словниках, та оказіональні терміни-фразеологізми – мають статус одиниць 

мовлення, не зафіксовані у словниках [84, с. 6]. 

 

1.4. Характеристика англомовного військового дискурсу 

 

Наше дослідження ґрунтується на засадах дискурсивно-комунікативної 

парадигми, яка спрямована на пояснення постійних кореляцій і зв’язків між 

мовою, мовними продуктами, з одного боку, і структурами знань, операціями 

мислення та свідомості, з іншого [186, с. 16]. Складність та багатогранність 

військового дискурсу пов’язана з поняттям дискурсу взагалі.  

Перш за все необхідно зазначити, що поняття дискурсу є не просто 

неоднозначним, визначення цього явища в «Лінгвістичному 

енциклопедичному словнику» свідчить про те, що дискурс має кілька 

значень: 1) зв'язний текст в сукупності з екстралінгвальними факторами; 2) 

текст, взятий в подієвому аспекті; 3) мовлення, що розглядається як 

цілеспрямована соціальна дія [82, с. 95]. 

Деякі мовознавці дають таке визначення дискурсу – це текст, 

занурений в ситуацію спілкування та як спілкування за допомогою тексту 

[101, с. 350], інші підкреслюють, що дискурс – це не просто потік мовного 

спілкування, але й мовна поведінка суб'єкта ідеології, обмежена рамками, 

конкретними обставинами життя людини [137, с. 67]. 

Крім того вчені мають і широке розуміння цього мовного явища та 

позіціонують його як інтегральний феномен, мисленнєво-комунікативну 

діяльність, яка протікає у широкому соціокультурному контексті; сукупність 
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процесу і результату, що включає як позалінгвальний, так і лінгвальний 

аспекти [219, с. 21]. 

Найвичерпніше трактування цього поняття знаходимо у працях 

сучасного вітчизняного лінгвіста Ф. Бацевича, його точки зору ми і 

дотримуємося у своєму дослідженні. «Дискурс – тип комунікативної 

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

вияву (усну, писемну, паралінгвальну), відбувається в межах конкретного 

каналу спілкуваннґ; синтез когнітивних, мовних і позамовних 

(соціальних, психічних, психологічних тощо) чинників, які визначаються 

конкретним колом «форм життя», залежних від тематики спілкування, 

має своїм результатом формування різноманітних мовленнєвих жанрів»  

[25, с. 154]. 

Дискурс як складний феномен вивчається багатьма науками, зокрема 

філософією, психологією, етнографією, літературознавством, лінгвістикою та 

її напрямками. Дискурсом займається мовознавча наука дискурсологія, яка 

представлена методологічно й теоретично різноманітними течіями, 

лінгвістичними школами й окремими дослідженнями, спрямованими на 

всебічний опис і характеристику мовленнєвого спілкування людей у 

специфічних і стандартних комунікативних ситуаціях з урахуванням 

соціальних, культурних, когнітивних, психологічних, етнічних й інших 

чинників. Об'єктом дискурсології є різноманітні дискурсивні практики мови, 

а предметом – організація дискурсу [187, с. 625]. 

Досліджуючи дискурс, виокремлюють такі завдання з урахуванням 

таких аспектів, як розрізнення та ототожнення дискурсу із предметом 

дослідження різних наук; сприймання дискурсу як вияву культурної 

комунікації; етнокультурні особливості спілкування; культурно-історичні 

особливості комунікації; соціальні, вікові та статеві характеристики 

учасників комунікації; типи та форми мовлення, принципи побудови 
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повідомлення, його риторику; характеристики мовлення окремої людини і 

груп людей [24, с. 153]. 

Зупинимось детальніше на аспектах та критеріях диференціації 

дискурсу. Особливу зацікавленість викликають деякі положення українських 

лінгвістів І. Шевченко та О. Морозової, котрі запропонували такі критерії 

розрізнення типів і підтипів дискурсу:  

1) за формою: усний і письмовий;  

2) за видом мовлення: монологічний або діалогічний;  

3) за адресатним спрямуванням: інституційний і персональний;  

4) за умов різних настанов і комунікативних принципів: 

аргументативний, конфліктний та гармонійний дискурси;  

5) за соціально-ситуативним параметром: політичний, 

адміністративний, юридичний, військовий, релігійний, медичний, діловий, 

рекламний, педагогічний, спортивний, науковий, медійний (дискурс засобів 

масової інформації), електронний (інтернет-дискурс), тощо;  

6) за різноманітними характеристиками адресанта й адресата: 

соціально-демографічний критерій (дитячий, підлітковий дискурси та 

дискурс людей похилого віку, дискурс жіночий і чоловічий, дискурс 

мешканців міста й села); соціально-професійний критерій: дискурс моряків, 

будівельників, шахтарів; соціально-політичний критерій (дискурс комуністів, 

демократів);  

7) за функціональною та інформативною складовими: спілкування 

інформативне (емотивний, оцінний, директивний дискурси) та фактичне;  

8) за критерієм формальності та змістовності у функціонально-

стильовому аспекті відповідно до жанрів і регістрів мовлення: художній, 

публіцистичний, науковий, офіційний і неофіційний, та інші [219, с. 233]. 

З цієї класифікації військовий дискурс за соціально-ситуативним 

параметром є компонентом суспільно-політичного дискурсу, він 

безпосередньо пов'язаний з публіцистичним, науковим, технічним, художнім 
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дискурсами. Військовий дискурс – це соціально-професійний дискурс про 

військову діяльність та війну як в традиційній, так і в сучасній її формах.  

Під «військовим дискурсом» ми розуміємо текст як комунікативну 

підсистему мовлення в сукупності з позамовними – прагматичними, 

соціокультурними, психологічними та іншими чинниками. За 

спостереженнями науковців, сучасній англійській мові властива 

мілітаризованість, яка глобально впливає на людину в комунікації, оскільки 

власне військовий дискурс екстраполюється на дискурс суспільно-

політичний [289, c. 11]. Сучасний світ постійно стикається з конфліктами, 

виявами агресії, новими загрозами. Ми поділяємо думку американського 

дослідника Дж. Майклса про важливість військового дискурсу, «в конфліктах 

дискурс відіграє провідну роль, а принципи ведення війни невід’ємні від 

мови війни» [265, с. 18]. 

До компонентів військового дискурсу ми відносимо дискурс 

військових про війну та їхню діяльність (побут, розваги), політиків про війну, 

дискурс засобів масової інформації, які висвітлюють військові події. За 

формою військовий дискурс поданий монологічним (статті, огляди, тощо) та 

діалогічним спілкуванням (військовослужбовців, журналістів, політиків 

та ін.).  

Можна виділити два основні види військового дискурсу: формальний і 

неформальний військовий дискурс. У широкому сенсі формальний дискурс 

представлено військовими матеріалами, до яких відносяться військово-

наукові військово-політичні, військово-технічні тексти, а також акти 

військового управління (різні військові документи) [156, с. 10]. До власне 

військових матеріалів формального військового дискурсу прийнято 

відносити військові документи, пов'язані з життям і діяльністю військ і 

військових установ збройних сил.  

З точки зору словникового складу формальний дискурс представлено 

літературною (як нейтральною, так і термінологічною) лексикою та 



48 

фразеологією. Формальний військовий дискурс характеризується вживанням 

вузькоспеціальної та міжгалузевої термінології. Наприклад, рекомендації 

Департаменту внутрішньої безпеки США із захисту від радіологічних та 

ядерних загроз, демонструють вживання вузькоспеціальних термінів та їх 

абревіатурних позначень: 

An RDD poses a threat to public health and safety through the malicious 

spread of radioactive material by some means of dispersion. An IND is an 

illicit nuclear weapon bought, stolen, or otherwise originating from a nuclear 

State, or a weapon fabricated by a terrorist group from illegally obtained 

fissile nuclear weapons material that produces a nuclear explosion. This 

RDD/IND Guidance can be used to select actions to prepare for, respond to, 

and recover from the adverse effects that may exist during any phase of a 

terrorist incident – the early 7 (emergency) phase, the intermediate phase, or 

the late phase [307, с. 6]. 

Неформальний військовий дискурс представлений розмовною (як 

літературною, так і не літературною) лексикою та фразеологією, до останньої 

відносяться професіоналізми та жаргонізми. Під професіоналізмами 

військової сфери ми розуміємо еквіваленти або аналоги військових термінів, 

під військовим жаргоном – ненормативну, неформальну, стилістично 

знижену, функціонально обмежену мову військовослужбовців, що 

використовується з метою здійснення певних мовленнєвих функцій 

(експресивної, оціночної, евфемістичної тощо) [20, с. 17]. 

Неформальний військовий дискурс включає в себе безпосередньо 

неформальне спілкування у військовому середовищі та за його межами. Це 

спілкування репрезентовано лексикою та фразеологією розмовного 

характеру. Здебільшого військовий неформальний дискурс представлено 

художніми текстами або репортажами військових кореспондентів з місць 

подій. Наприклад, в художній літературі досить часто зустрічається такий 

жаргонізм, як Sandbox, що позначає Арабські країни:  
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The Devil's Sandbox offers a rare insight into what this war means for 

the citizen-soldier at home and abroad, and chronicles a battalion that earned 

the respect of the regular Army soldiers who fought alongside them in some of 

the toughest battles in the Iraq war. The Devil's Sandbox – a nickname for 

Iraq - is the story of the 2nd Battalion of Oregon's 162nd Infantry Regiment 

(2/162), and provides readers an intimate look at the reality of National 

Guardsmen at war. [298, с. 5]. 

В основі неформального військового дискурсу лежить повсякденне 

спілкування військових. Розглядаючи військовий дискурс в двох його 

складових – тексті і контексті – важливо відзначити, що для неформального 

військового дискурсу контекст виявляється вкрай важливим. Якщо точніше, 

неформальне спілкування в армії можливо тільки за умови відносно рівних 

статусно-рольових відносин комунікантів, тобто спілкування з 

використанням сленгу і розмовних виразів можливо, скоріше, між солдатами, 

ніж між військовослужбовцями строкової служби або курсантами військових 

училищ і представниками офіцерського складу. Це ще раз підкреслює 

значення субординації, як одного з важливіших моментів армійського життя і 

військового дискурсу [87, с. 97]. 

Окремо можна виділити тексти, що мають «інтерстатусний» характер, 

займаючи проміжне положення між двома частинами військового дискурсу, 

формальною та неформальною. До таких текстів ми відносимо військову 

публіцистику, вони є військовими лише за своєю тематикою і в основному 

мають риси, притаманні газетним і публіцистичним текстам. Наведемо 

приклади публіцистичних текстів, в яких поряд з офіційними позначеннями 

захисного куленепробивного та вогнестійкого спорядження для військових 

вживаються їх розмовні аналоги: 

“Battle rattle” is a slang term soldiers use to refer to their body armor and 

helmet. (US State News, Jan 14, 2007).  
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Soldiers from the 101st Airborne Division's 3rd Brigade "Rakkasans" 

are required to wear an array of protective clothing they refer to as their 

"happy gear," ranging from Kevlar drapes over their shoulders and sides, to 

knee pads and fire-resistant uniforms. (The Telegraph, Jan. 8, 2006).  

Наведені приклади демонструють вживання в таких видах текстів, як 

літературної спеціальної лексики, так і професіоналізмів та жаргонізмів. Крім 

того, можна сказати, що неофіційні найменування в окремих випадках 

можуть витісняти з текстів їх офіційні позначення. Так, наприклад замість 

термінологічного позначення бомби, що за допомогою звичайної вибухівки 

розсіює радіоактивний матеріал Radiological Dispersal Device (RDD) досить 

часто вживається її розмовне позначення dirty bomb: 

GTRI's Remove Program works around the world to remove excess 

nuclear and radiological materials that could be used for a nuclear weapon or 

radiological dispersal device (RDD), or "dirty bomb". (States News Service, 

Nov. 13, 2012).  

Наступний приклад свідчить не тільки про заміну та витіснення 

офіційних позначень розмовними, але й про такий спосіб як бекронімія, що 

подекуди застосовується в публіцистичних текстах. Так, абревіатуру 

термінологічного позначення найбільшої авіаційної бомби MOAB (Massive 

Ordnance Air Blast) було реакронімізовано та вжито в тексті під бекронімом 

mother of all bombs:  

The other was the 21,500-pound Massive Ordnance Air Blast, the 

largest satellite-guided, air-delivered weapon in history and known as the 

“mother of all bombs”. (Chicago Sun-Times, Dec. 26, 2005).  

The impact of the "mother of all bombs" dropped by US forces in 

Afghanistan would have been like an earthquake and sends a message about 

Donald Trump's presidency, experts have said. (Western Mail, Apr. 15, 2017).  

Ще один приклад демонструє, що замість термінологічного позначення 

Unmanned Aerial Vehicle «безпілотний літальний апарат» часто 
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використовується професіоналізм drone, який наразі вживається і в інших 

мовах. Крім того, в окремих ситуаціях він може замінювати один із 

компонентів терміна:  

The addition of unmanned aerial drones is a major step forward in 

securing our border with Mexico. The drones will allow us to patrol areas that 

are difficult to access on the ground in the Big Bend region. (The Washington 

Post, Jan. 5, 2016). 

Отже, як показує проведений аналіз, до основних типів військового 

дискурсу належать формальний дискурс, який представлено нейтральною 

(загальнолітературною) і термінологічною літературною лексикою та 

неформальний дискурс представлений літературною і не літературною 

розмовною лексикою (професіоналізми та жаргонізми). В своїй роботі ми 

відокремлюємо тексти, що мають «інтерстатусний» характер. Вони займають 

проміжне положення між двома частинами військового дискурсу, 

формальною та неформальною. До таких текстів ми відносимо військову 

публіцистику, вони є військовими лише за своєю тематикою і в основному 

мають риси, притаманні газетним і публіцистичним текстам. 

 

1.5. Методологічні засади дослідження англомовної військової лексики 

 

На сучасному етапі мовознавчих студій природа мови досліджується у 

співвідношенні зі свідомістю її носіїв, соціумом, культурою, дійсністю, 

комунікацією, процесами пізнання світу. На формування інструментарію, 

засад і способів опису й аналізу мови та її явищ спрямована 

лінгвометодологія. Вона становить частину  загального поняття методології - 

учення про способи пізнання й осмислення дійсності й формування 

внутрішнього рефлексивного досвіду людини [187].  

Слід зазначити, що у загальнофілософському розумінні методологія 

(від гр. methodos – шлях дослідження і logos – слово, вчення) є способом 
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пізнання й осмислення об’єктивної дійсності та процесів формування й 

упорядкування внутрішнього рефлексивного досвіду людини. поняття 

методології, подекуди звужується лише до сукупності процедур і технік 

аналізу певної науки, що збіднює саме розуміння методів дослідження, які, 

безперечно, ґрунтуються насамперед на загальних пізнавальних принципах 

дослідження об’єкта й розумінні його природи. У конкретній науці на основі 

загальнофілософської методології виформовуються системи дослідницьких 

принципів та способів аналізу власного об’єкта, що становлять методологію 

цієї наукової галузі [186, с. 13]. 

У філософському енциклопедичному словнику методологія 

визначається як «система принципів і способів організації й побудови 

теоретичної та практичної діяльності, а також учення про цю систему» [207, 

с. 359]. Мовознавці дають таке визначення цьому поняттю: «Методологія – 

це спосіб пізнання й осмислення об’єктивної дійсності та процесів 

формування й упорядкування внутрішнього рефлексивного досвіду людини» 

[187, с. 12]. Більшість дослідників вказують на зв’язок методології з 

філософією та іншими фундаментальними науками, визначаючи її, як 

застосування до процесу пізнання принципів світогляду [70, с. 8]. Деякі вчені 

підкреслюють креативну настанову методології, яка не лише систематизує 

наявні принципи та способи наукового дослідження, а й розробляє нові 

підходи та засади. 

Для дослідження військової лексики та фразеології англійської мови 

релевантною є структуралістська (системно-структурна) методологія. 

Лінгвістичний структуралізм спрямований на пошуки строгого й 

об’єктивного наукового методу синхронного опису мовних явищ. На 

виникнення структуралізму значний вплив мали розробки синхронічного 

підходу до дослідження мови в наукових працях Ф. де Соссюра, І. Бодуена де 

Куртене, О. Єсперсена, У. Уітні, Е. Сепіра, Л. Блумфілда, П. Фортунатова, 
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Р. Якобсона, С. Поливанова, М. Трубецького, В. Матезіуса, А. Мартіне, 

Дж. Фьорса та ін. 

Функціональна (прагматична) методологія характеризується 

сприйняттям об’єкта в його взаємодії із середовищем як діяльності, 

функціонування системи. Функціоналізм у лінгвістиці забезпечує 

дослідження мови як діяльнісного, цілеспрямованого живого організму, 

представленого численними мовленнєвими продуктами у відповідних актах 

комунікації [187, с. 29].  

У мовознавстві функціоналізмом називається теоретичний підхід, який 

стверджує, що фундаментальні властивості мови не можуть бути описані без 

звернення до поняття функції. До числа найбільш ключових функцій мови 

відносяться комунікативна (мова як засіб передачі інформації від однієї 

людини до іншої) і епістемістична або пізнавальна (мова як засіб зберігання і 

переробки інформації). 

У сучасній лінгвістичній традиції функціональний підхід передбачає 

аналіз телеологічної природи мовних явищ на основі їх семантики і 

структури, взаємодії з іншими одиницями, категоризації та призначення в 

мові. Таким чином, акценти розставлені на призначення мовної одиниці, що і 

відрізняє цей підхід від всіх інших. Дослідження мовних одиниць 

здійснюється в двох напрямках –  від функції до засобу її реалізації і навпаки, 

від засобів реалізації до функції. Такий двосторонній підхід базується на 

тому, що певна функція може бути реалізована різними засобами, а один 

засіб може виконувати різні функції. 

У межах дослідження військової лексики та фразеології англійської 

мови було використано такі функціональні підходи до аналізу мовних явищ, 

як ономасіологічний (аналіз ведеться від змісту до форми) та семасіологічний 

(мовне явище досліджується від форми до змісту). Традиційно ономасіологія 

вивчає всі одиниці мови з точки зору здійснення ними номінативної або 

репрезентативної функції. Ономасіологічним підходом до дослідження мови, 



54 

на відміну від семасіологічного, є такий, що розглядає змістовну сторону 

мовних одиниць не з точки зору формування їх внутрішньо системних 

значимостей і механізмів семантичного поширення слів і словосполучень, а з 

точки зору предметної спрямованості, тобто співвіднесеності мовних 

одиниць з позамовними явищами. 

Семасіологія зосереджена на семантичній структурі слова і розглядає 

його лексичне значення як багатокомпонентну структуру. Смислова 

структура значення слова складається з ядра (основи, сигніфікат, 

концептуального ядра значення), денотата (уявлення про конкретний 

предмет, який називається даними словом) і додаткових смислів 

(семантичних частин, конотацій), які представлені асоціативними 

можливостями слова. Одночасний семасіологічний і ономасіологічний аналіз 

лексичних одиниць дозволяє чітко визначити їхній статус у системі, дає 

наочне уявлення про їхні значення, про спільні та специфічні риси. 

На сучасному етапі розвитку мовознавства структура (форма) та 

функція досліджуються в межах системного підходу, вони розглядаються 

паралельно один з одним, створюючи єдину мовну систему, складовими 

частинами якої є її елементи, а структурний та функціональний підходи є 

частинами системного підходу, розробленого у зв’язку з необхідністю 

визначення функціонування внутрішніх та зовнішніх зв’язків елементів цієї 

мовної системи.  

На наш погляд, поняття функції включає в себе механізми реалізації 

потенційних особливостей мовного знака в конкретних актах комунікації, в 

ході взаємодії з тими чи іншими одиницями як того ж мовного рівня, так і 

тих, які відносяться до інших шарів мовної структури. Саме тому ми тісно 

пов'язуємо динаміку розвитку системи мови з динамікою зміни 

функціонування її одиниць. 

Розуміння методології як сукупності процедур дослідження її об’єкта 

ототожнюють із методом. Метод «використовують у загальнонауковому, 
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філософському значенні, у спеціально науковому, тобто такому, яке 

стосується окремої галузі науки [...] і, врешті-решт, у значенні, яке збігається 

зі значенням терміна «методика» [117, с. 207]. Метод (від гр. methodos - шлях 

дослідження) кваліфікується в широкому розумінні як спосіб організації 

пізнавальної й дослідницької діяльності науковця з метою вивчення явищ і 

закономірностей певного об’єкта науки; або у більш звуженому значенні як 

система процедур вивчення об’єкта дослідження та / або перевірки 

отриманих результатів. У другому значенні метод здебільшого 

ототожнюється з терміном «методика» [203, с. 159]. 

Нерідко методика розглядається як конкретне застосування 

загальноприйнятого методу відповідно до мети й завдань дослідження. Деякі 

мовознавці розрізнюють ці поняття, визначаючи методику, як спосіб пошуку 

нового матеріалу, як скукупність прийомів спостереження, експерименту та 

опису. Метод визначають, як підхід до вивчення матеріалу, його 

систематизація та теоретичне осмислення [203, с. 119]. 

Інші трактують метод як сукупність дослідницьких прийомів, методик 

й операцій, що використовуються для досягнення дослідницьких завдань 

відповідно до певної лінгвістичної теорії і принципів (методології) пізнання. 

Метод має певні процедури дослідження, які називають прийомами. Прийом 

може мати статус методу залежно від забезпечення ним конкретного 

результату дослідження, операцію як окрему дослідницьку дію в ряду інших 

йому подібних [3, с. 143]. 

Методи як способи дослідницької діяльності у мовознавстві поділяють 

на загальні та лінгвістичні. До загальних методів належать спостереження, 

індукція, дедукція, гіпотеза, аналіз, синтез, таксономія, порівняння, 

формалізація, ідеалізація, експеримент, фальсифікація, моделювання тощо. 

Лінгвістичні методи використовуються з метою дослідження мови, 

продуктів мовлення та мовленнєвої діяльності, є спеціальними і мають 

власну специфіку, на відміну від методів інших наук. Процес упорядкування 
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лінгвістичних методів мав два етапи: перший був становленням власне 

лінгвістичних методів, другий - використанням методів інших наук щодо 

аналізу мови та її продуктів, зважаючи на домінування принципу 

експансіонізму в мовознавчих дослідженнях і прагнення до всеєдності 

наукових знань, яке спостерігалося, вже починаючи з 20-х p. p. XX ст. і 

набуло свого апогею у другій половині XX ст., хоча на застосуванні щодо 

лінгвістичних розробок доробку природничих наук, психології, логіки, 

математики й ін. ґрунтувалися окремі напрями науки про мову значно 

раніше. 

У сучасних працях методи поділяються залежно від напрямів і способів 

аналізу мовних явищ. Деякі лінгвісти виокремлюють методи лінгвістичної 

компаративістики (порівняльно-історичний, історико-порівняльний, зіставно-

порівняльний), структуральні методи і лінгвостатистичний [3, с. 340]. Інші 

українські мовознавці розподіляють методи мовознавства за метою 

дослідження мови на описові (експериментальний, дистрибутивний, 

статистичний) і реконструктивні (порівняльно-історичний, метод 

внутрішньої реконструкції), за способом дослідження - на синхронічні й 

діахронічні; за шляхами досягнення мети - на індуктивні й дедуктивні [103, 

с. 16]. Крім того, вчені поділяють мовознавчі методи на описовий, 

порівняльний, зіставний, функціональний і математичні [98, с. 229]. Також 

мовознавці додають до цих методів структурні, соціолінгвістичні й 

психолінгвістичні методи [117, с. 251]. 

Слушною є думка О. О. Селіванової, яка всі методи сучасного 

мовознавства диференціює на парадигмальні (порівняльно-історичний, 

структурний, функціональний і конструктивний), міжпарадигмальні 

(типологічний і зіставний), маргінальні (психолінгвістичні, соціолінгвістичні, 

етнолінгвістичні) й комплексні, або комбіновані (концептуальний аналіз, 

етимологічний, компонентний, дистрибутивний, валентнісний, 
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контекстологічний, текстово-інтерпретаційний аналіз, конструктивний, 

опитування, анкетування, спостереження тощо) [187, 214]. 

Наше дослідження базується на різноманітних лінгвістичних методах. 

Для визначення характеру й обсягу якісних і кількісних змін у складі 

військової лексичної підсистеми сучасної англійської мови протягом 

досліджуваного періоду нами застосовується метод лінгвістичного 

спостереження й опису, що являє собою сукупність процедур інвентаризації, 

систематизації та класифікації лексичних одиниць, інтерпретації їхніх 

структурних, семантико-стилістичних і функціональних особливостей на 

певному етапі розвитку мови (у синхронії).  

Наступним методом, використаним для аналізу військової лексики є 

метод словникових дефініцій, сутність якого полягає у встановленні обсягу 

семантики. В нашому дослідженні цей метод використовується для 

визначення первинного значення мовних одиниць військової сфери, який 

грунтується на наступних аспектах: 1) два слова семантично повязані між 

собою, якщо вони містять хоча б один спільний компонент; 2) семантично-

повязані слова близькі за своїм тлумаченням; 3) в якості семантичного 

компонента можуть бути використані слова, які вживаються у дефініції.  

З метою виявлення лінгвальних параметрів, а саме шляхів, способів та 

механізмів створення інноваційної лексики військової сфери ми 

використовуємо словотвірний аналіз. Його методика полягає у виявленні і 

узагальненні ключових способів, механізмів та моделей утворення нових 

похідних одиниць.  

Функціональний метод було застосовано для дослідження мови в дії, у 

процесі функціонування з огляду на цілеспрямовану природу мовних 

одиниць і явищ. Цей метод використовує методики моделювання 

функціонально-семантичних полів, контекстуально-інтерпретаційного 

аналізу тексту, прагматичного й конверсаційного аналізу, аналізу дискурсу, 

діалогічної інтерпретації тексту тощо. Ще один методом, що був 
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використаний нами в процесі дослідження інноваційної військовї лексики та 

фразеології англійської мови є метод кореляції мовних та позамовних явищ. 

Він був застосований нами для встановлення взаємозв’язків та 

взаємозумовленості змін між мовою та явищами соціальної дійсності. 

Застосування комплексу методів дослідження мовних одиниць дозволяє 

надати вичерпну характеристику досліджуваним одиницям, а саме – 

військовій лексиці та фразеології. 

 

Висновки до розділу 1 

 

У першому розділі окреслено особливості неологізації військової 

лексики; з’ясовано основні групи військової спеціальної лексики та 

фразеології; схарактеризовано поняття «військового дискурсу»; окреслено 

комплекс підходів і методів, застосованих для аналізу військової лексики та 

фразеології. 

Військова лексика як один з компонентів лексичної підсистеми 

розвивається постійно й безперервно. Було встановлено, що на відміну від 

початку свого розвитку, коли військова лексика була відносно замкненою, не 

чисельною за кількістю одиниць підсистемою, на сучасному етапі розвитку 

військова підмова є відкритим системним утворенням, яка постійно 

поповнюється лексико-фразеологічними інноваціями, що інтенсивно 

проникають у повсякденну англійську мову. 

Неологізми англійської мови розуміються як слова та словосполучення, 

які носії літературної мови сприймають як нові (за формою або за змістом). 

За класифікацією, якої ми дотримуємось у своїй науковій праці, неологізми 

можуть бути розподілені на: лексичні (нові слова); фразеологічні (нові стійкі 

словосполучення); семантичні (нові лексико-семантичні варіанти слів або 

нові семантичні варіанти стійких словосполучень).   
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Військова лексика англійської мови розподіляється на термінологічну 

(представлено термінами), професіональну (представлено 

професіоналізмами), специфічну лексику певних соціальних груп 

(представлено жаргонізмами (соціолектами)).  

Термін розглядається як слово або словосполучення спеціальної 

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

вираження спеціальних понять і позначення спеціальних предметів. Серед 

термінологічної лексики виділяються такі типи, як загальнонаукові, 

міжгалузеві та вузькоспеціальні терміни. 

Під професіоналізмами військової сфери розуміються еквіваленти або 

аналоги військових термінів. Професіоналізми представлені напівофіційними 

словами чи словосполученнями, які поширені в розмовному мовленні серед 

людей певної професії, спеціальності, найчастіше вони не є науковими 

позначеннями понять. Проте професіоналізми можуть переходити в розряд 

термінів, якщо вони мають тільки одне визначення.  

Соціолекти або жаргонізми ідентифікуються як слова, що виступають у 

ролі стилістично знижених синонімів для позначення переважно відомих 

предметів, явищ, станів. Соціолект об’єднує особу з групою, вирізняє групу 

серед інших і стає знаряддям інтерпретації дійсності. Водночас соціолекти є 

лінгвістичними засобами, за допомогою яких відбувається оновлення 

лексичного і фразеологічного складу мови, оскільки певна частина жаргонної 

лексики проникає у загальнолітературну мову через розмовне мовлення та 

мову художньої літератури. 

У визначенні поняття «фразеологізм» дотримуємось широкого 

значення, тож під фразеологізмами військової сфери розуміємо, як сталі 

словосполучення, що є частково або повністю переосмисленими, так і 

термінологічні стійкі сполучення слів.  

Під дискурсом розуміється тип комунікативної діяльності, 

інтерактивне явище, мовленнєвий потік, що має різні форми вияву, 
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відбувається в межах конкретного каналу спілкування, в результаті якого 

формуються різноманітні мовленнєві жанри. «Військовий дискурс» 

розглядається як комунікативна підсистема мовлення (текст у сукупності з 

позамовними – прагматичними, соціокультурними, психологічними та 

іншими чинниками). 

До компонентів військового дискурсу відносимо дискурс 

військових про війну, їхню діяльність та побут, дискурс політиків і 

журналістів, які висвітлюють військові події за допомогою засобів 

масової інформації. За формою військовий дискурс поданий 

монологічним (накази, доповіді, розпорядження, зведення, промови, 

статті, огляди, тощо) та діалогічним спілкуванням (військовослужбовців, 

журналістів, політиків та ін.).  

Виокремлюємо два основні види військового дискурсу: формальний і 

неформальний військовий дискурс. З точки зору словникового складу 

формальний дискурс представлено літературною (як нейтральною, так і 

термінологічною) лексикою та фразеологією. Формальний військовий 

дискурс характеризується вживанням вузькоспеціальної та міжгалузевої 

термінології. Неформальний військовий дискурс представлений розмовною 

(як літературною, так і не літературною) лексикою та фразеологією, до 

останньої відносяться професіоналізми та жаргонізми.  

Окремо виокремлюємо тексти, що мають «інтерстатусний» характер, 

займаючи проміжне положення між двома видами військового дискурсу, 

формальним та неформальним. До таких текстів ми відносимо військову 

публіцистику, яка є військовою лише за своєю тематикою і в основному має 

риси, притаманні газетним і публіцистичним текстам. 

Для дослідження військової лексики та фразеології англійської мови 

було застосовано системно-структурну методологію, яка спрямована на 

пошуки строгого й об’єктивного наукового методу синхронного опису 

мовних явищ. Було використано також функціональну (прагматичну) 
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методологію, що досліджує мовні одиниці в двох напрямках – від функції до 

засобу її реалізації і навпаки, від засобів реалізації до функції. Аналіз 

англомовних військових новотворів було проведено в межах 

ономасіологічного,  семасіологічного та системного підходів. 

Основні результати, отримані в першому розділі висвітлено в таких 

публікаціях: [2, 6, 7]. 
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РОЗДІЛ 2 ЛІНГВАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ІННОВАЦІЙ 

ВІЙСЬКОВОГО ВОКАБУЛЯРУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

2.1. Словотвір як активний шлях збагачення військового вокабуляру 

англійської мови 

 

2.1.1. Теоретичні проблеми словотвору 

 

Словниковий запас будь-якої мови змінюється практично щодня. 

Постійне збагачення словника – це один з найважливіших факторів розвитку 

мови, який свідчить про його динамічність. Розвиток мови – процес 

постійний, який стосується всіх рівнів: від фонетичного до змін в 

морфологічному складі і семантичних змін слів і словосполучень. Вивчення 

функціонального аспекту словотвору передбачає дослідження двох 

взаємопов'язаних проблем. Перша - це з'ясування того, для виконання яких 

функцій призначена словотворча система, яку роль вона відіграє в системі 

мови і мовлення. Друга і не менш важлива проблема пов'язана з вивченням 

обмежень, які відчуває словотворча система в своєму функціонуванні, 

природи цих обмежень, з вивченням сфери її дії і специфіки порівняно з 

іншими підсистемами мови [213, с.97]. 

Сучасна англійська мова зазнає змін та збагачується новою лексикою 

та фразеологією в усіх сферах за рахунок власних мовних ресурсів. За 

дослідженнями мовознавців понад 80% інновацій було утворено за 

допомогою механізмів словотвору шляхом лексичної та семантичної 

деривації [96, с. 12]. 

Словотвір – розділ науки про мову, що вивчає творення нових слів на 

основі наявних у словниковому складі, які мотивують похідні утворення; це 

вчення про будову похідних слів, про способи та засоби їх творення.  
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Під словотвором слід розуміти сукупність правил та способів творення 

нових слів на основі вже існуючих. Існують різні способи словотвору, 

залежно від зміни їхньої активності, тим самим тривалий час можуть бути 

більш або менш продуктивними. Такі способи словотворення як чергування, 

звуконаслідування, подвоєння або римований повтор є другорядними та 

непродуктивними [69, 191]. 

Словотвір встановлює й описує структуру та значення похідних спів, їх 

складові компоненти, основні способи та засоби деривації, словотворчі 

моделі, аналізує групування похідних слів у словотворчі ряди і гнізда, 

словотворчі значення й категорії, з’ясовує принципи побудови й організації 

словотворчої системи в цілому [227, с. 273]. 

Проблеми творення нових слів, їх структурні елементи та механізми 

викликають потребу дослідження словотвору як окремого розділу 

мовознавства. Дослідження словотвору є дуже актуальним і знаходиться в 

центрі уваги багатьох вчених-лінгвістів. (Г. Б. Антрушина, І. В. Арнольд, 

О. Д. Мєшков, П. М. Каращук, О. М. Бортничук, С. М. Єнікєєва 

М. Д. Степанова). 

Як зазначають мовознавці, словотвір як складова мовної системи являє 

собою: сукупність базових одиниць (підсистема твірних основ); сукупність 

словотворчих засобів (підсистема афіксів); сукупність способів словотвору та 

словотвірних моделей; сукупність лексичних одиниць, створених у 

результаті вербокреативного акту (підсистеми словотвірних гнізд, рядів) 

[79, с. 68]. 

Головним поняттям словотвору є похідне слово (дериват). Під 

похідним словом слід розуміти лексичну одиницю, утворену від іншого 

слова або словосполучення за допомогою тих чи інших словотвірних 

способів та засобів. Слово, від якого утворене похідне, є твірним, а його 

основа – твірною основою. Утворення нових слів за допомогою афіксів, а 

також творення складаних та складноскорочених одиниць називається 
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морфологічним. Існує також семантичний словотвір, під яким ми розуміємо 

набуття словом нових значень, в результаті чого слово або розширює свій 

номінативний потенціал, або переходить в статус омоніма по відношенню до 

похідного слова [44, с. 133]. Зовнішня ж форма слова зберігається, вона не 

зазнає змін на формальному рівні.  

Але ми вважаємо, що морфологічний тип словотвору скоріше слід 

іменувати морфолого-семантичним типом, оскільки разом із формою 

змінюється і семантика похідного слова. До морфологічних способів ми 

відносимо афіксацію, словоскладання, скорочення, телескопію, тощо. Щодо 

семантичних способів, то тут основним є конверсія. У межах цього способу 

виділяють явища: субстантивації, адвербіалізації, ад’єктивації, 

прономіналізації,  нумералізації, вербалізації. 

Сукупність морфологічних та семантичних способів складають єдину 

словотворчу систему мови. Творенню нового слова, як морфологічним 

шляхом, так і семантичним зазвичай передує довготривала еволюція 

семантики твірного слова. Ряд слів, в якому кожне попереднє слугує твірним 

для наступного, складає словотвірний ланцюжок. Сукупність словотвірних 

ланцюжків, які створені за допомогою одного і того ж слова, називаються 

словотвірним гніздом. 

Словотвірне гніздо являє собою сукупність слів, упорядкованих 

відношеннями похідності й об’єднаних спільним коренем, кожен елемент 

якого займає місце, передбачене системою мови та закріплене нормою 

вживання. Структура ієрархічна, з послідовним підпорядкуванням одних 

одиниць іншим, що виявляється у співвідношенні слів різного ступеня 

похідності [207, с. 621]. 

Семантичний зв’язок між похідним та твірним словом іменується 

мотивацією. Компонент лексичного знaчення, який визначається 

мотивaцією слова, називаєтьcя словотворчим знaченням. Сукупність слів, 

яка характеризується спільністю словотворчого значення та формального 
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покажчика, що відрізняє мотиваційне слово від мотивуючого, становить 

словотвірну модель. Деякі вчені вважають, що словотвірне моделювання 

являє собою «особливу частину в методиці дослідження лексики..., що 

одночасно враховує як структуру і семантику окремих лексичних 

одиниць – членів системи, так і систему організації лексики в цілому. А 

словотвірна модель – це той зразок, за яким конструюються твірні та 

похідні основи, і в той же час зразок, за яким вони вже сконструйовані» 

[199, с. 161]. 

Словотвірні моделі можуть бути продуктивними і непродуктивними. 

Продуктивні моделі - це моделі, за якими регулярно утворюються нові слова, 

непродуктивні моделі - описують існуючі в мові слова, але за ними вже не 

створюються слова нові. Продуктивність словотвірної моделі зумовлюється 

як екстралінгвальними потребами, так і внутрішньомовними чинниками 

[143, с. 65]. 

Основним типом словотвору військової лексики англійської мови є 

морфологічний тип, при якому нові слова створюються шляхом поєднання 

морфем. Нове слово при цьому оформлюється і новим звуковим комплексом, 

тобто точніше новою комбінацією вже існуючих в мові елементів. До цього 

типу належать такі основні способи словотворення як афіксація і 

словоскладання.  

 

2.1.2. Роль афіксації у збагаченні військового вокабуляру 

 

Як відомо, поняття «знак» починається з морфологічного рівня, 

одиниці якого характеризуються єдністю форми і змісту, вони представлені 

двосторонніми одиницями, словотворчими морфемами. Різниця між 

значенням слів та морфем полягає в тому, що слова мають конкретне 

значення, а морфемам притаманне загальне значення. Саме тому морфеми 

мають здатність приєднуватись до слів, тобто слугують словотворчими 
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елементами. Такі елементи, зазвичай називаються афіксами. Афіксом 

вважається словотворчий елемент, який має лексико-граматичне 

навантаження, що впливає на твірне слово. Під афіксами ми розуміємо 

суфікси та префікси. Саме створення слів за допомогою афіксів іменується 

афіксацією. 

Афіксація – це один з продуктивних способів словотвору, як у 

загальновживаній англійській мові, так і у мові для спеціальних цілей, 

зокрема у мові військової сфери. Цей спосіб полягає в утворенні слів за 

допомогою приєднання до основи афіксів.  

На сучасному етапі розвитку англійської мови за продуктивністю 

афікси поділяють на такі групи: 

 продуктивні, за допомогою яких створюються нові слова:  anti-, 

super-, de-, co-, non-, pre-, cyber-, bi-, dis-, hyper-, inter-, para-, trans- та інші; 

 непродуктивні, які не утворюють нових слів на даному етапі, але 

зустрічаються в певній кількості існуючих слів: ab-, ad-, ana-, arch-, be-, cis-,  

dys-, en-, epi-, for-, hypo-, -dom, -hood та інші; 

 мертві афікси, що залишилися в поодиноких словах і вже не 

сприймаються як афікси без етимологічного аналізу слова:-d, -s, -ce та інші. 

Результати проведенного аналізу свідчать про те, що серед 

продуктивних афіксів військової сфери можна виділити такі префікси, як  

anti-, bio-, counter-, cyber-, de-, hyper-, mega-, non-, super- та суфікси -er, -ist,   

-ize, -ing. Слід також зазначити, що у військовому вокабулярі сучасної 

англійської мови, як і в загально літературній мові, непродуктивні афікси не 

слугують словотворчим матеріалом.  

Нагадаємо, що всі афікси поділяються на суфікси та префікси, тому 

вважаємо доцільним окремо розглянути роль суфіксального та 

префіксального словотвору у збагаченні та поповненні військового 

вокабуляру сучасної англійської мови. Виникає також необхідність 

встановити різницю між суфіксом та префіксом, яка полягає в тому, що 
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суфікси змінюють, як правило, не тільки граматичне, а і лексичне 

значення слова, а префікси, зазвичай, змінюють тільки лексичне 

значення. 

Так, за допомогою грецького суфікса -ize, який є активним для 

творення дієслів від іменників, змінюється не лише лексичне, але й 

граматичне значення слова. Це стосується, насамперед, загальних номінацій. 

Прикладами зміни граматичного значення слів за допомогою суфікса -ize є 

такі лексичні одиниці, як weaponize «набувати властивості зброї, 

використовувати в якості зброї»; canalize «змусити супротивника рухатися у 

певному напрямку використовуючи перешкоди»: 

Declaring that it would meet sanctions with "retaliation," the 

government of Kim Jong II vowed to "weaponize" all the plutonium it could 

extract from used fuel rods at its partially disabled Yongbyon nuclear plant. 

(The Boston Globe, February 19, 2012); 

During stability operations, obstacles such as barrier 

systems canalize the movement of traffic through controlled checkpoints. (US 

State News, January 6, 2015). 

Можна відзначити випадки творення лексичних одиниць від власних 

імен за допомогою суфікса –ize, що слугує дериваційною морфемою для 

таких лексем, як: Americanize, Islamize, Easternize, Talibanize, Westernize: 

US Secretary of Defense Ash Carter argued against a strong ground force in 

the fight against the so-called Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) noting 

that it would "Americanize" the conflicts and could turn those fighting ISIL "into 

fighting us instead". (Kuwait News Agency, Dec. 9, 2015); 

The service is "part of a well-defined strategy to Islamize American society 

and replace the Bible with the Koran, the cross with the Islamic crescent and the 

church bells with the Athan (the Muslim call to prayer). (The Washington Post, 

Sept. 25, 2009); 
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Members of the coalition have sparked fears they are trying to "Talibanize" 

Pakistan's frontier states. (The Christian Science Monitor, March 6, 2003).  

Такі приклади вказують на те, що окремі морфеми можуть виконувати 

подвійну функцію – слугувати і граматичними, і лексичними засобами 

творення нових лексичних одиниць. 

Наступним продуктивним суфіксом для лексики військової сфери 

можна вважати суфікс германського походження –er. Традиційно цей суфікс 

приєднується до дієслів, утворюючи іменники, що позначають агента дії: 

evader «військовий на ворожій території, який уникає захоплення». Слід 

зазначити, що для лексики військової сфери притаманне також поєднання 

цього суфіксу з іменниками: booster «ракетний прискорювач»; war-blogger 

«той, хто створює персональні воєнні сторінки в Інтернеті»: 

The damage that can be done by even one so-called 'booster' ignoring NCAA 

rules, or staff members who fail to report such actions, can be catastrophic. (US 

State News, June 8, 2013);  

War-blogger now criticizes Veterans Affairs from inside the agency. (The 

Washington Post, May 15, 2011). 

Як в загальнолітературній мові, так і в мові військової сфери грецький 

суфікс –ist, прикріплений до іменників, передає значення прихильника теорії, 

напряму, соціального руху. Прикладами лексичних одиниць, створеними за 

допомогою цього суфікса є такі номінації: islamist «прибічник ісламської 

релігії та культури»; insurrectionist «учасник повстання проти встановленого 

уряду»; jihadist «ісламський бойовик; особа, яка бере участь у джихаді»: 

The typical jihadist is a male between ages 14 and 35 who has a mental-

health history and feels alienated. (The Washington Post, March 16, 2016); 

 These insurgents, or insurrectionists, used terror tactics, and that fact also 

makes them terrorists. (The Washington Times, Jan. 17, 2008). 

Ще одним продуктивним суфіксом військового вокабуляру є суфікс 

германського походження –ing, який зазвичай приєднується до дієслова, 
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утворюючи іменник, що позначає дію чи процес; конкретний результат дії.  

Номінації військового вокабуляру англійської мови, утворені за допомогою 

цього суфікса вербалізують поняття на позначення дії, стану, процесу, або 

результату: embedding «прикріплення журналіста до військової частини»; 

cross-leveling «військовий процес зміни кадрового складу офіцерів»; mounting 

«процес розміщення зброї на позиціях»: 

In the mid-2000s he decided to pursue a journalism career, first by 

enrolling at Northwestern University's well-respected Medill School of 

Journalism and then by embedding with American troops in Iraq and 

Afghanistan. While preparing for his first embed, he started his blog. (CNN, 

Aug. 21, 2014); 

Secretary Robert Gates has decided to end a stubborn Defense 

Department policy that forces the Army and Marine Corps to cobble together 

reserve fighting units by using individual volunteers borrowed from other units 

around the country The Pentagon bureaucracy calls this "cross-leveling." 

(The Virginian-Pilot, Jan. 23, 2007); 

Handguard rails for the Type 89 that would allow for easy mounting of 

lights, lasers, and other components also appear to be distributed or made by 

OTS, but they appear to be extremely rare in usage. (The National Interest, 

June 16, 2018). 

Крім лексичних одиниць, утворених за допомогою продуктивних 

суфіксів, у військовому вокабулярі активно функціонують лексичні одиниці, 

створені за допомогою словотворчих елементів, які виникли внаслідок дії 

телескопії. Телескопія сприяє виникненню нових словотворчих елементів 

шляхом виділення осколків, такі словотворчі елементи починають виділятися 

в результаті того, що цей елемент присутній в цілому ряді слів. Одним з 

таких елементів є -bot (фрагмент слова robot).  

Прикладами неологізмів з цим елементом у лексиці військової сфери є 

такі номінації, як bombot «дистанційно керований робот, що 
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використовується у військових цілях, наприклад, перевірка саморобних 

вибухових пристроїв»; deliverbot «транспортний засіб або безпілотник, який 

доставляє пакунки та інший вантаж»; nukebot «робот, призначений для 

роботи в районах високого ядерного випромінювання»; packbot «бойовий 

робот, що може проникати в будинки, зайняті ворогом і знищувати його»: 

A robot, called a Bombot, destroys improvised explosive devices. The 

small off-road remote controlled vehicle, equipped with a small explosive 

charge delivery system, is now deployed in Iraq. (Defense AT&L, Aug. 2005); 

For some, the announcement may have conjured visions of deliverbots 

whizzing through the air, ringing doorbells with mechanical arms.  (The Wall 

Street Journal, December 2, 2013); 

The precursor to the Japan Atomic Energy Agency came up with several 

nukebots, including RaBot, a rolling, double-armed robot that was resistant to 

radiation and could open and close valves while operating under remote 

control. (CNET, March 19, 2011); 

Though the firm did not see a major increase in government purchases 

of Packbot after the use of the robot in Afghanistan, company officials are 

hoping the device's wartime success will give it a prized place in the high-tech 

military's future operations. (The Boston Globe, Apr. 24, 2003). 

Надані приклади свідчать про тісний зв'язок афіксації з іншими 

способами, зокрема з телескопією.  

Розглянемо роль префіксації у збагаченні словникового складу 

військової сфери. Префіксами називають словотворчі морфеми, що 

передують кореню та змінюють лексичне значення слова. В більшості 

випадків вони не впливають на належність слова до будь-якого лексико-

граматичного класу [15, c.123]. Оскільки префікс рідко змінює граматичний 

характер слова, тому твірне та похідне слово, зокрема, у військовому 

вокабулярі, належать до однієї частини мови.  
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Зазначимо, що у військовій сфері найбільш продуктивними є порівняно 

нові префікси грецького походження, які були створені на базі лексичних 

одиниць – етимонів. Підкреслимо, що певну роль, поряд з класичними 

дериваційними елементами, відіграють нові словотворчі елементами, 

зокрема, це стосується суфікса –bot. Лексико-семантичне навантаження 

префікса визначається способом передачі основі відтінку значення, що 

відбиває спосіб дії, місце, час, ступінь її завершення тощо [151, с. 14].  

Одним з найпродуктивніших префіксів нового століття є елемент cyber- 

(частина слова cybernetics). Як зазначають вчені, вже на початку ХХІ століття 

кількість інновацій з елементом cyber- не піддається точним підрахункам. 

Створення нових лексичних одиниць із префіксом cyber- зумовлене 

процесами комп’ютеризації та «інтернетизації» сучасного суспільства. 

Головними поняттями військової сфери, пов’язаними з цим словотворчим 

елементом є «кібервійна», «кібертероризм» та відповідні лексичні одиниці 

англійської мови: cyberwar «використання комп’ютерних мереж та Інтернету 

для пошкодження телекомунікацій, енергопостачання, транспортної системи 

тощо»; cyberterrorism «навмисна політично-вмотивована атака на 

інформаційні комп’ютерні системи, програми і дані»: 

An emergent mode of conflict, cyberwar is fundamentally a creature of 

the information and strategic innovations it fosters. (The World Today, Apr. 1, 

2002);  

An act of cyberterrorism may be directed at the nation's banking system, 

telecommunications network, air traffic control system or virtually any critical 

infrastructure that heavily relies on network technology. (Network World, 

Febr. 18, 2002). 

З поняттям «кібервійна» пов’язані номінації, що позначають зброю або 

тактику, яка застосовується в інформаційній війні, утворені за допомогою 

префікса cyber-: cyberweapon «будь-який тип вірусу чи шкідливого 

програмного забезпечення, який викрадає дані або спричиняє зрив в роботі 
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системи»; cybertactics «засоби і тактики, які використовують в кібервійні»; 

cybersecurity «захист даних та систем в мережах, підключених до Інтернету»; 

cyberthreat «загроза пошкодження або порушення комп'ютерної мережі чи 

системи»; cybercriminality «кібер злочинність»: 

A “weapon of mass destruction in the hands of a terrorist,” including a 

cyberweapon that could attack financial institutions or the energy sector.  (The 

Washington Post, Aug. 22, 2013); 

Nations or organised groups of individuals will continue to use 

cybertactics in an attempt to damage or destroy the secure information or 

funds of its targets. (The Washington Times, Febr. 15, 2003); 

Cybersecurity has become a high priority issue on the political agenda 

at the national, regional and international level and with companies all over 

the world. (The Washington Post, Sept. 19, 2001); 

It's now clear this cyberthreat is one of the most serious economic and 

national security challenges we face as a nation. (National Defense, Sept. 1, 

2009); 

At the moment, Israel20 and the United States21 would be the main 

suspects/culprits, while an involvement of Russian cybercriminality in one or 

more programming phases of some parts22 of Stuxnet itself cannot be 

excluded. (The Economist, Sept. 29, 2010). 

Наступні лексичні одиниці із префіксом cyber- відносяться до поняття 

«кібертероризм»: cyberattack «спроба пошкодити чи зламати комп'ютерну 

систему або отримати інформацію, що зберігається в комп'ютерах»; cyber-

jihad «електронна «священна війна» екстремістських угруповань»: 

The effect on our communications and information infrastructures, long 

considered vulnerable to physical or cyberattack - what experts refer to as a 

"weapon of mass disruption, proved more manageable than many expected. (The 

Christian Science Monitor, Oct. 30, 2001); 
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This seemingly minor website attack sparked a cyberwar that quickly 

escalated into an international incident. Palestinian and other supporting Islamic 

organizations called for a cyber Holy War, also called a cyber-Jihad or e-Jihad. 

(Military Review, March 1, 2003). 

Префіксальний елемент e- (абревіатурне скорочення від слова 

electronic) вводить поняття, пов’язані з комп’ютерною технікою та 

Інтернетом. Цей префікс фактично є синонімічним за значенням до префікса 

cyber-. Тому і основні лексеми, пов’язані з цими префіксами «електронна 

війна» та «кібервійна» вступають в синонімічні відносини. Поняття 

«електронна війна» в англійській мові актуалізується за допомогою 

лексичної одиниці e-warfare «організація і ведення бойових дій за допомогою 

інформаційно-комп’ютерних мереж»:  

Presentations at the conference will focus on e-warfare including signal 

intelligence, information operations, the level of progress in naval e-war solutions, 

digital signal.  (US News, Dec. 12, 2017).  

Серед поширених лексичних одиниць військової лексики з префіксом 

e- також виділимо такі, як e-attack «використання комп'ютерних технологій, 

напади на інформаційні системи у стратегічних або військових цілях»; e-

security «захист від злочинного або несанкціонованого використання 

електронних даних або заходи, вжиті для досягнення цього»: 

SANA is exposed to an e-attack launched by foreign sides to prevent 

navigators and the daily visitors from reaching the website. (Daily Mail, June 21, 

2012); 

Hackers, organised criminals, cyber espionage and, in the extreme, cyber 

warfare and terrorism are all 'e-security' threats. (States News Service, 

September 23, 2009). 

За аналогією до лексеми h-bomb «воднева бомба» та за допомогою 

префікса e- була створена номінація e-bomb, що позначає бомбу, яка знищує 

або виводить з ладу сучасну техніку й устаткування:  
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U.S. forces may use a new "e-bomb" during the invasion of Iraq as part of a 

21st century blitzkrieg designed to render Saddam Hussein's forces blind, deaf, 

dumb and incapable of retaliation. (The Telegraph, March 20, 2003).  

Префікс bio- (скорочена форма слова biological) безпосередньо 

пов'язаний з поняттям «тероризм» із застосуванням біологічної зброї. 

Головним поняттям військової сфери, пов’язаним з біологією є поняття 

«біотероризму» та відповідна лексична одиниця англійської мови 

bioterrorism, ця лексема позначає «використання живих організмів та їх 

отруйних продуктів як засобів тероризму»:  

As a result, a bioterrorism attack that uses one of these biological agents 

would be difficult to quickly distinguish from a seasonal flu outbreak. We propose 

a conceptual framework for differentiating between bioterrorism and epidemic 

scenarios by monitoring disease diffusion in a population. (The Washington 

Times, Jan. 1, 2013). 

З поняттям «біотероризм» пов’язані такі неологізм військової сфери, як 

bioattack «використання бактерій, вірусів, токсинів для знищення людей і 

тварин або продуктів харчування»; biodefense «захист від використання 

біологічної зброї»; biosecurity «запобіжні заходи для захисту від 

розповсюдження смертельних або шкідливих організмів та хвороб»; 

bioweapon «біологічна зброя», живий організм або токсичний продукт, 

виготовлений з нього, використовується для вбивства або для заподіяння 

шкоди здоров’ю»; bioweaponeer «фахівець у галузі біозброї»: 

U.S. troops aren't ready for chemical and bioattacks. That's a big problem, 

because we're seeing these toxic threats more often in Syria and Iraq. (Newsweek, 

Oct. 17, 2015); 

America's biodefense, a term used to define the nation's readiness for a 

manmade or intentional biological event, such as the release of a weaponized 

pathogen. (States News Service, Oct. 29, 2015); 
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Methods are disclosed for producing a bioweapon-sensitive fibrous-

network product, wherein the subject products exhibit a color change in 

response to exposure to a biological agent (or portion thereof) as used in a 

bioweapon. (US State News, May 5, 2015). 

Продуктивним префіксом є і традиційний, що функціонує довгий час в 

англійській мові, префікс грецького походження anti-, який має значення 

«проти», «на противагу». В англійській мові військової сфери він функціонує 

у складі іменників та прикметників: antiterrorism «заходи або дії спрямовані 

на запобігання або зменшення тероризму»; antiaccess «дії або засоби, як 

правило довгострокові, призначені для перешкоджання доступу сил 

супротивника до зони бойових дій»; anti-drone «система, що виявляє та 

перехоплює безпілотні літальні апарати»; anti-infiltration «боротьба з 

супротивником, який потрапив на ворожу територію»: 

Antiterrorism is the starting point for coordinating defensive measures 

to maintain the readiness of the force and shape future operations. (States 

News Service, June 30, 2016). To incorporate drones in our lives in a good 

and safe way, we need anti-drone instruments. (States News Service, March 

16, 2017); 

There is an anti-infiltration grid in place now and it is now almost air-

tight. The terrorists, who have already come in, will be wiped out . (Daily 

News & Analysis, June 14, 2017). 

Дуже часто утворені шляхом префіксації похідні слова з префіксом 

anti- формують словосполучення. Серед таких словосполучень можна 

виділити номінації для позначення військових дій та стратегій: antiaccess 

warfare «військова стратегія, в якій стратегічно вища влада намагається 

військовим, політичним або обома способами проникнути на територію, яку 

вона контролює»:  
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Likewise, Themistocles, Elizabeth I, Isoroku Yamamoto, and Adolf Hitler 

(after early 1943) did not know that they were conducting antiaccess warfare. 

(Naval War College Review, Jan. 1, 2018). 

Також ми виокремлюємо словосполучення з похідними з префіксом 

anti-, що вербалізують номінації на позначення зброї, зокрема вибухових 

пристроїв: antilift device «пристрій, призначений для детонації міни»; 

antirecovery device «пристрій, який не дає можливості ліквідувати вибуховий 

механізм»: 

An antilift device is an attachment to or integral part of a landmine or 

other munition e.g. some fuze types found in general purpose air-dropped 

bombs, cluster bombs and sea mines. (US Fed News Service, November 16, 

2015); 

A mechanism for disarming an anti-recovery device for a weapon by 

electrically and mechanically interrupting the firing system of the weapon.  

(States News Service, November 23, 2015). 

Ціла низка слів, утворені за допомогою префікса anti- вербалізують 

номінації на позначення «засобів знищення»: anti-tank munitions 

«протитанкове»; anti-personnel munitions «протипіхотне»; anti-vehicle 

munitions «протитранспортне бойове спорядження»: 

This information provides for positive control over munition activation--

allowing safe passage for friendlies and non-combatants, over-the-air transfer 

of system control, activation of anti-tank, anti-vehicle, anti-personnel or non-

lethal munitions or deactivation for safe munition recovery. (Armada 

International, Febr. 1, 2007). 

Спостерігаються випадки поєднання цього префікса з іншими для 

створення нового слова, такими словами можуть бути як похідні іменники, 

так і прикметники: antibioterrorism (counter-bioterrorism) «заходи боротьби з 

біотероризмом»; anticountermining device «пристрій, призначений для 

запобігання спрацьовування міни при ударі»: 
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A consolidated, modern lab is badly needed to support critical anti-

bioterrorism responsibilities, including the development of vaccines against such 

threats as anthrax, smallpox and plague. (US State News, May 9, 2008); 

A mine whose anticountermining device has been operated preventing the 

firing mechanism from being actuated. (Post-Tribune, Nov. 2, 2005). Останній 

приклад вказує на синонімічність префіксів anti-, counter-. 

Похідні слова, утворені за допомогою префікса counter- передають 

реалії, пов’язані з діяльністю військових інституцій, яка спрямована проти 

супротивника: counterpropaganda «психологічні операції, спрямовані на 

спростування чи боротьбу з пропагандою супротивника»; counterterrorism 

«антитерористична діяльність, заходи спрямовані на запобігання насильству 

в політичних цілях»; counterdeception «зусилля, спрямовані на те, щоб 

дезорієнтувати супротивника»; counter-drone «боротьба з діями безпілотних 

літальних апаратів»: 

Counterpropaganda is increasingly becoming a critical component of our 

national security, and we should seek to coordinate efforts between State and 

Defense. (States News Service, Jun 29, 2017); 

Human factors in counterterrorism are still an area largely under-

researched, and yet human factors have immense potential in developing effective 

policies and strategies for combating terrorism. (Military Review, May 1, 2016); 

As it turns out, the military cares a lot about "counterdeception," the art of 

looking through a ruse and perceiving the real intentions of its foes (The Boston 

Globe, Jan. 20, 2013). 

Наступним розглянемо префікс латинського походження de-, що має 

значення зворотньої дії, позбавлення, звільнення від будь-чого, видалення 

чогось. Серед поширених неологізмів англійської мови військової сфери з 

цим префіксом можна відзначити такі слова, як: de-conflict «військова 

стратегія для запобігання конфлікту»; de-arming «вилучення та знищення 

зброї»: 
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Technologies that "de-conflict" the battlefield certainly can be improved so 

we can positively identify friend and foe.  (National Defense, May 1, 2003); 

They also don't want to frighten gun owners who sincerely believe that gun 

confiscation and the de-arming of the population is what President Obama and 

many Democratic leaders secretly want to achieve (The Washington Post, March 

13, 2013). 

Крім того, з префіксом de- було створено низку лексичних одиниць, що 

пов’язані із загрозою використання ядерної зброї, оскільки це наразі є 

актуальним для багатьох держав світу: de-alert(ing) «не розповсюдження, 

стримування ядерного озброєння»; de-proliferate «скорочення або знищення 

ядерного озброєння»: 

The Assembly would call for a review of nuclear doctrines and, in that 

context, for immediate and urgent steps to reduce the risks of unintentional and 

accidental use of nuclear weapons, including through de-alerting and de-targeting 

of nuclear weapons. (US Fed News Service, Oct. 28, 2010); 

Tell North Korea, a danger to Asian stability, that you won’t come to its 

rescue as your grandfathers did if our bombers must de-proliferate its nukes. (The 

New York Times, Febr. 14, 2002).  

Префікс non- приєднується головним чином до іменників лексики 

військової сфери, найчастіше утворюючи іменники та прикметники, які 

мають майже протилежне значення до твірної основи. Серед поширених 

лексичних одиниць англійської мови, можна виділити такі, як: nonbattle 

«такий, що не пов'язаний з бойовими діями»; noncombatant «особа, яка не 

бере участь у бойових діях під час війни, наприклад військовий капелан або 

армійський лікар»; noncombat «засіб спеціального призначення»; 

nonproliferation «не розповсюдження зброї масового ураження»: 

It is curious so many nonbattle deaths would go unnoticed by the press 

and the public for so many years. (VFW Magazine, June 1, 2010); 
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U.S. military dependents, non-emergency essential civilians and 

contractors to walk step-by-step through the process that would be used in a 

real-world noncombatant evacuation operation, or NEO. (USA News Service, 

Sept. 25, 2013); 

Disarmament cannot ultimately prevail so long as nonproliferation is 

neglected, and vice versa. (States News Service, June 29, 2011). Загалом цей 

префікс може сполучатися з будь-яким іменником чи прикметником, 

вказуючи на відсутність якості. 

Такі префікси, як hyper-, mega-, super-, маючи суміжне значення у мові 

військової сфери, позначають ступінь важливості того, чи іншого поняття, 

розрізняють поняття за ступенем надзвичайності. Похідні слова з цими 

елементами можна певною мірою об’єднати у значенні «дуже, понад, 

надзвичайно важливий». В той же час необхідно зазначити і роль цих 

префіксів в уточненні деяких понять, наприклад, для поняття 

«супердержави» лексична одиниця hyperpower замінює слово superpower, 

підкреслюючи її надзвичайні можливості:  

Every hyper-power faces an ironic situation in which, regardless of their 

chosen course of action - be it a moderate or aggressive response to the repeated 

challenges and hostility towards them - they would likely face growing resistance 

to their supremacy. (American Diplomacy, Apr. 17, 2013).  

Для лексики військової сфери можна встановити умовну 

диференціацію значень лексичних одиницях із цими префіксами. Лексичні 

одиниці військової сфери з префіксом super- об’єднуються у значенні 

«дуже»: superterrorism «дуже небезпечний тероризм з використанням зброї 

масового знищення»; super-weapons «дуже потужна зброя»; superbomb 

«потужна воднева або термоядерна бомба»: 

The next 15 years may well be the age of superterrorism, when the terrorists 

gain access to weapons of mass destruction and show a new willingness to use 

them. (The Christian Science Monitor, Aug. 8, 2002); 
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The US fear of terrorism drives production of high-tech super-weapons 

which are deployed without realistic testing. (The Washington Post, Aug. 1, 2005); 

The superbomb would create a searing fireball that would destroy entire 

buildings and kill anyone in the vicinity of the blast. (The Mirror, August 20, 

2001).  

У значенні «надзвичайно» функціонують в сучасній англійській мові 

такі одиниці військової сфери, як: mega-terrorism «надзвичайний вид 

тероризму, що набуває характеру масованого насильства»; mega-weapons 

«надзвичайно потужна зброя»:  

Al-Qaeda's terrorist assault on September 11th awakened Americans to the 

stark reality of mega-terrorism: terrorist acts that kill thousands of people at a 

single stroke. (The Economist, Nov. 3, 2001); 

Though mega-weapons like the H-bomb have become largely irrelevant to 

superpower military planners, who now have the technology to conduct precision 

attacks that are far more effective and less likely to generate universal 

condemnation, it’s the kind of threat that still works for Pyongyang. (South Florida 

Times, Jan. 14, 2016).  

Мовні військові одиниці з префіксом hyper- можна обєднати у значенні 

«понад», визначаючи щось нове у таких позначеннях, як hyperterrorism, 

hyperconflict «інноваційний тип конфлікту»:  

The new hyperterrorism has arrived to stay. It dominates politics: witness 

the proposals mooted this week on increasing police powers and assimilating. (The 

Economist, June 9, 2007); 

Similarly, the Israeli-Palestinian conflict is actually a "hyperconflict" 

influenced by local, regional, and global factors. It is no accident that the main 

accords producing temporary stability. (Newsweek, Dec. 13, 2010).  

В процесі дослідження нової лексики військової сфери було з’ясовано, 

що афіксація є одним із активних способів словотвору. На сучасному етапі 

розвитку англійської мови особливою продуктивністю відзначаються як 
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префікси (anti-, bio-, counter-, cyber-, de-, e-, hyper-, mega-, non-, super-), так і 

суфікси (–er,–ist, –ing, –ize).  

 

2.1.3. Словоскладання як спосіб формування інноваційної військової 

лексики 

 

У сучасній англійській мові словоскладання є одним з активних 

способів словотвору. Складні слова (композити) є наслідком словотворчого 

процесу, вони являють собою комбінацію двох чи більше морфем, що 

характеризуються граматичною та семантичною цілісністю. Процеси та 

способи творення англійських складних слів досліджували як вітчизняні, так 

і зарубіжні лінгвісти в різних аспектах (О. Єсперсен, Д. М. Дубравська, 

Г. Марчанд, О. Д. Мешков, О. С. Кубрякова, Л. Ф. Омельченко, 

М. М. Полюжин, Е. Селкірк та ін.).  

Ми вважаємо слушною думку вчених, що складні слова 

характеризуються такими ознаками, як номіналізація, цільнооформленість 

найменувань, тому композити слугують економними засобами передачі 

значення у стислій, лаконічній формі [176, с. 125]. Для спеціальної лексики, 

зокрема військової, діє принцип мовної економії при створенні номінацій, що 

характеризуються точністю їх значення.  

Словоскладання є одним з актуальних способів творення англомовної 

лексики військової сфери на позначення таких понять, як «сучасна зброя», 

«спорядження та засоби боротьби», «військова техніка» тощо. Номінації, 

утворені цим способом дають змогу точно схарактеризувати ознаки певного 

поняття військової сфери. В науковій літературі складні слова розглядаються 

як одиниці, в яких значення другого компонента уточнюється значенням 

першого. При цьому перший іменник конкретизує другий, так у композиті 

terror-weapon «терористична зброя, що має намір завдати шкоди не тільки 

військовим цілям, а й цивільним особам» перший компонент terror уточнює 
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призначення зброї. В складному слові drone-strike «нанесення удару, 

бомбардування за допомогою безпілотних літальних апаратів» компонент 

drone конкретизує спосіб нанесення удару, бомбардування: 

The missiles fired by the Houthi/Saleh rebels are quite crude and imprecise. 

They are a terror-weapon, intended not so much to hit precise military targets but 

rather to inflict indiscriminate damage on civilians. (Air & Space Power Journal, 

May 1, 2013); 

The target of the drone-strike was a suspected militant compound and the 

people killed were alleged militants, said officials to the media as the number of 

casualties was expected to rise. (Kuwait News Agency, Sept. 30, 2013).  

Представники різних лінгвістичних шкіл та течій пропонували свої 

класифікації складних слів, що базуються на семантиці, структурних 

особливостях, співвідношенні між елементами складного слова, 

ідіоматичності/неідіоматичності, механізмі творення тощо. В нашій роботі 

ми розглядаємо складні слова військового вокабуляру сучасної англійської 

мови з різних аспектів щодо їхньої класифікації.   

Розглянемо структурну класифікацію складних слів, яка базується на 

структурних моделях. Основними структурними моделями, характерними 

для лексики військової сфери англійської мови є такі моделі, як n+n=N,  

n+n(-er)=N, n+n(-ing)=N, adj+n=N. Значна частина активнодіючих 

композитів військового вокабуляру – це складні іменники, що поєднують два 

простих слова, вони утворюються за моделлю N+N: наприклад, bombsite 

«спорожнілий» район у місті, де всі будівлі були зруйновані бомбою»; buddy-

aid «перша медична допомога пораненому, надана його бойовим 

товаришем»; droneway «повітряний коридор для використання безпілотних 

літальних апаратів»; jingle-truck «військова вантажна машина»: 

Counting on Qaddafi staying in power are the regime cheerleaders who 

accompany foreign journalists to visits of bombsites and funerals.  (The Christian 

Science Monitor, March 29, 2011); 
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The team chief was injured and Airman Worthington provided buddy-aid 

before returning fire and pinning the insurgents in their firing location until the 

remaining quick reaction force could. (US State News, Febr. 9, 2007); 

Our aim is to create a designated 'droneway' which will be recognised and 

included on aviation charts, so that civil and military traffic are aware that 

approved drones could be operating in a particular flight area. (The Scotsman, 

Sept. 11, 2017); 

Afghan soldiers manning a border check point stopped a jingle-truck that 

the soldiers believed was a vehicle IED. (US State News, July 16, 2008).  

Необхідно зазначити, що особливістю англійської мови вважають 

можливість утворення багатокомпонентних складних слів за моделлю N+N. 

Такий процес творення нових складних слів лінгвісти називають 

«рекурсивним процесом» [272, с. 149]. Так на основі складного слова car-

bomb «автомобіль з вибухівкою» було створено низку похідних композитів: 

car-bomb device «вибуховий пристрій, що приховується в атомобілі»; car-

bomb factory «приміщення для виготовлення вибухових пристроїв»; car-bomb 

threat «загрози, пов’язані з використанням автомобілів з вибухівкою»; car-

bomb attack «атаки чи напади, скоєні шляхом використання автомобілів з 

вибухівкою»: 

U.S. troops uncovered a "car-bomb factory" near Fallujah this week 

that contained multiple canisters of chlorine, a potentially lethal gas that has 

been used in three insurgent attacks over the last month. (The Washington 

Post, Febr. 23, 2007); 

This is the second such attack this month, as on November 4th ISIL 

carried out a similar car-bomb attack targeting displaced people in the same 

area, killing and injuring dozens. (Daily News, August 15, 2016). 

Іншими продуктивними моделями творення складних слів військового 

вокабуляру англійської мови є такі моделі, як n+n(-er)=N, n+n(-ing)=N. До 

структури композитів, утворених за цими моделями входять два слова, одне з 
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яких є похідним: car-bombing «здійснення терористичних актів шляхом 

використання автомобіля з вибухівкою», car-bomber «терорист, що здійснює 

терористичні акти шляхом використання автомобіля з вибухівкою», daisy-

cutter «суперпотужна бомба, після вибуху якої створюється вогненна куля, 

що розплавляє буквально все в радіусі до двохсот метрів»: 

By its nature, a car-bombing is meant to kill many, many people. This bomb 

either went off prematurely, in which case hundreds of possible victims were 

spared. (The Washington Post, June 9, 2006); 

Two witnesses told The Associated Press that they suspect the suicide car-

bomber was trying to hit U.S. forces because he detonated his explosives just as 

two pickup trucks. (The Telegraph, Jan. 20, 2012); 

Known as the daisy-cutter, it is the world's biggest conventional bomb. It 

weighs seven tons and is the size of a family car. (Daily Mail, Nov. 7, 2001). 

Як було зазначено, більшість складних слів військового вокабуляру 

англійської мови становлять іменники, серед них чимало композитів 

створено із словосполучень шляхом компресії або графічної модифікації. 

Поширеними прикладами є такі одиниці військової сфери, як warfighter (a 

person who fights in a war) «особа, яка бере участь у війні»; bunker-buster  (a 

bomb that busts a bunker) «могутня бомба, яка здатна пробивати 

багатометрову товщу скельних порід і бетону і знищувати підземні цілі». 

Due to enemy action, the warfighter was unable to wait for mission 

directives to reach the task force in the field. (States News Service, Oct. 23, 2009); 

Bunker-busters are bombs designed to penetrate and destroy targets deep 

underground, like hardened military bunkers. (Popular Science, Oct. 5, 2016). 

У формуванні таких складних слів головну роль відіграє складно-

афіксальний спосіб творення, а композити, що утворюються можуть 

вважатися дериваційними. Під дериваційними композитами ми розуміємо 

одиниці, семантика яких складається з семантики базового словосполучення 

та семантики словотворчого афікса.  
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Необхідно зазначити, що складні слова в англійській мові називаються 

складними, перш за все за своєю семантикою. Згідно із значенням складного 

слова, яке визначається усією сукупністю його парадигматичних та 

синтагматичних зв’язків, композити можна поділити на дві групи: 

неідіоматичні складні слова та ідіоматичні складні слова [14, с. 1124]. 

Чимала частина складних слів військового вокабуляру англійської мови 

є переосмисленими, тобто значення таких слів не виводиться із значень його 

компонентів: eagle-eye «дистанційно-керований безпілотний літальний 

апарат»; panda-hugger «аналітик чи академік, який вважає, що Китай не 

становить ніякої військової загрози, особливо для США; прибічник 

китайської політики»: 

The Eagle-Eye vertical takeoff unmanned aerial vehicle (VUAV), designed 

and built by Bell Helicopter Textron, will be able to swiftly fly from a cutter to an 

area of interest over the horizon and survey a large number of watercraft. (C4I 

News, Nov. 13, 2003);  

A guy with the political baggage that he brings to the job, whether it's a 

conservative or a panda-hugger" - the term used to describe pro-China analysts. 

(The Washington Times, June 21, 2010). 

У військовій лексиці, компоненти складних слів можуть вживатися як у 

прямому значенні, так і в переносному. Значна кількість композитів 

військової сфери в своїй структурі мають принаймні один переосмислений 

компонент: drone-killer «зброя, система боротьби з діями безпілотних 

літальних апаратів»; dronehunter «система для пошуку та нейтралізації 

ворожих безпілотних літальних апаратів»: 

The IXI Drone-killer is the first and only hand-held counter-drone 

technology employing the use of software defined radio, according to IXI 

Technology representatives at the Sea-Air-Space Exposition in Washington, D.C., 

this week. (Defence News, Apr. 10, 2017); 

The DroneHunter system is available today for defense and federal 
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government customers. (PR Newswire, Feb. 15, 2018). 

Слід зазначити, що серед новотворів військової сфери існують складні 

слова, образність і експресивність яких безпосередньо пов’язана із 

семантичним наповненням компонентів toe-popper «маленька протипіхотна 

міна, яка калічить ноги»; chicken-hawk «особа, яка зараз виступає за війну, 

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

The reason it is called a 'toe-popper' is because if you step on one, it will 

blow off your toes.  (US Fed News Service, Apr. 3, 2006); 

A chicken-hawk is someone who desires war, but never served. (Daily Star, 

May 14, 2014). 

Досить поширеною класифікацією складних слів є синтаксична, яку 

запропонував К. Нюроп [266, с. 201]. Її сутність полягає у виділенні 

певного синтаксичного зв’язку між елементами складного слова. В 

залежності від того, як поєднані компоненти типи їхніх стосунків можуть 

бути координативними та субординативними. У координативних 

складних словах компоненти у певній мірі незалежні, один складовий 

компонент не має переваги над іншим. Субординативні композити – це 

складні слова, в яких складові частини структурно і семантично залежні 

один від одного [151, с. 85]. 

В таких складних словах один з компонентів визначає лексичне 

значення, уточнюючи та визначаючи особливість іншого компонента 

складного слова: eagle-flight «вертоліт, який використовується для захисту 

певної місцевості»; guntruck «броньований та озброєний транспортний 

засіб»; wardrone «безпілотний літальний апарат, який використовується у 

військових цілях»: 

Each Young Eagle-flight is an opportunity to excite kids by sharing a 

passion for flight and to show them that they, too, can learn the skills. (States 

News Service, Sept. 1, 2010).  
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The guntruck hit the civilian truck twice and then caught on fire...troubled 

high-school youths. (Soldiers Magazine, August 1, 2006).  

The work's title refers to ideal height of a wardrone, according to the former 

Predator Drone aerial vehicle operator whom Fast interviewed for the piece. 

(States News Service, Sept. 16, 2013). 

Серед механізмів утворення складних слів особливу роль відіграє 

аналогія – процес, при якому мовні одиниці або категорії на основі певної 

схожості, схожої форми, значення та функціонування отримують можливість 

подальшого єдиноспрямованого, паралельного розвитку або ж повної 

уніфікації однієї одиниці за зразком іншої. Як свідчать результати нашого 

дослідження, серед композитів військового лексикону за аналогією створені 

синонімічні, тематично споріднені та антонімічні одиниці. 

В якості прикладів тематично споріднених композитів можна навести 

низку складних слів, що створені за аналогією до композиту car-bomb 

«автомобіль з вибухівкою для здійснення терористичних актів»: train-bomb 

truck-bomb, dronebomb. Наведені приклади складних слів позначають засоби 

пересування, за допомогою яких здійснюються терористичні атаки: 

Bomb blast just 100 metres from Cairo presidential palace wounds female 

passer-by, just hours after train-bomb killed four people. (States News Service, 

Nov. 6, 2014); 

The Islamic State militant group (ISIS) has claimed responsibility for a 

truck-bomb at a gas station south of Baghdad that left at least 28 people dead. 

(Newsweek, Nov. 24, 2016). 

A US dronebomb fired missiles and dropped a 230kg bomb outside Aleppo 

on Friday in an attack that the Pentagon said killed scores of al-Qaeda militants 

but that local residents described as an assault on a mosque crowded with 

civilians. (Daily Star, March 20, 2017). 

Іншим прикладом тематично спорідненого композита є така одиниця, 

як carpet-nuke «бомбардування «квадратно-гніздовим способом» з 
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використанням ядерних зарядів», дана одиниця, створена на основі 

складного слова carpet-bomb шляхом використання висхідного елементу 

carpet та додавання лексеми nuke розмовне позначення «ядерної бомби»):  

There were calls to "carpet-nuke" gathering places of Islamic State fighters 

and kill...shallow slogans don't add up to a strategy. (The Washington Post, Dec. 

17, 2015).  

Наступним продуктивним типом композитів, що утворюються за 

допомогою механізму аналогії є антонімічні композити, наприклад, 

неологізм panda-mugger «противник китайської політики» знаходиться 

фактично в антонімічних відносинах із словом-зразком panda-hugger: 

New York Times columnist Nicholas Kristof, who won a Pulitzer Prize for 

his coverage of the 1989 massacre in Tiananmen Square, and who attended 

Wednesday night's state dinner at the White House, says American opinion on 

China is divided between "panda huggers" and "panda muggers". (The Irish 

Times, Jan. 21, 2011). 

Провідну роль аналогії в збагаченні словникового складу слід 

оцінювати з урахуванням того, що саме завдяки дії її механізму і 

відбувається формування нових афіксів. Найбільш очевидним цей 

механізм виявляється у випадку утворення телескопізмів. Хоча 

телескопійні одиниці створюються  шляхом зрощення лексем, проте 

подібне зрощення було б неможливе без існуючого зразка і  дії 

аналогійного принципу [96, с. 15]. 

Отже, нами було визначено основні структурні моделі, що є 

характерними для лексики військової сфери англійської мови (n+n=N,    

n+n(-er)=N, n+n(-ing)=N, adj+n=N). Також встановлено, що велику кількість 

складних слів військового вокабуляру складають іменники, серед яких 

чимало композитів створено із словосполучень шляхом компресії або їхньої 

модифікації, при цьому провідну роль відіграє складно-афіксальний спосіб 

творення складних слів. Серед інших механізмів утворення складних слів 



89 

особливу роль відіграє аналогія. Крім того, композити в англійській мові 

називаються складними словами, перш за все, за своєю семантикою. Значна 

частина складних слів військового вокабуляру англійської мови є 

переосмисленими, тобто значення таких слів не виводиться із значень їхніх 

компонентів. Серед новотворів військової сфери існують складні слова, 

образність і експресивність яких безпосередньо пов’язана із семантичним 

наповненням компонентів композитів.  

 

2.1.4. Скорочення як спосіб збагачення військового вокабуляру 

 

В лінгвістиці існують різні типи класифікацій скорочених слів, в 

залежності від їх графічних та лексичних параметрів. Одні науковці 

поділяють скорочення на абревіатури (abbreviations, initial shortening), 

акроніми (acronyms), скорочені форми (усікання) (сontractation, clippings), 

слова-злитки (телескопізми) (blending), інші – серед скорочень 

виокремлюють ініціальні абревіатури, складові скорочення та усікання 

[40; с. 80].  

В нашій розвідці ми вважаємо доцільним класифікувати скорочення за 

структурними параметрами. Так, серед скорочень військової сфери ми 

виокремлюємо дві групи, абревіатури та усічення слів.  

Абревіацію можна вважати активним способом словотворення, 

зокрема, для лексики військової сфери. В результаті процесу абревіації 

формується новий знак, знак вторинної номінації – абревіатура. На відміну 

від скорочень, де процес творення нової лексичної одиниці відбувається на 

лексичному рівні, в процесі абревіації відбуваються зміни на синтаксичному 

рівні. Функціонування великої кількості термінологічної лексики у військовій 

підмові викликає потребу для створення абревіатурних позначень, які на 

перший погляд, вживаються для економного використання мови [94, с. 154].  
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Аналіз одиниць військового вокабуляру показує, що абревіатурні 

позначення англомовної військової термінології, перш за все, представлені 

абревіаціями ініціального типу, які поділяються на два підтипи: фонетичні 

абревіатури та акроніми.  

До першого підтипу ми відносимо фонетичні абревіатури, так звані 

«алфаветизми», які складаються з перших букв відповідного терміна та 

виконують компресійну функцію в мові. В свою чергу у фонетичних 

абревіатурах ми розрізняємо три види абревіатур, які функціонують в 

сучасній англійській мові військової сфери, а саме: 

а) власне абревіатури, які складаються з ініціальних скорочень слів. 

В якості прикладів можна навести такі розповсюджені абревіатури, як: 

DNDO (Domestic Nuclear Detection Office) «орган ядерної розвідки»; 

FCS (Future Combat System) «програма переозброєння та реорганізації 

американської армії»; MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) 

«бронетранспортер, який може рухатися по замінованих дорогах»; UAV 

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

(Unmanned Ground Vehicle) «радіокерований транспортний засіб»; RDD 

(Radiological Dispersal Device) «пристрій для розсіювання 

радіоактивного матеріалу під час вибуху»; RWS (Remote Weapon 

System) «система дистанційного озброєння»; WMD (Weapons of Mass 

Destruction) «зброя масового знищення»; GWOT (the Global War on 

Terrorism) «цілеспрямовані дії проти конкретних ворожих 

терористичних груп». 

The Department's budget proposes only $8 million for the Radiation Portal 

Monitor Program under DNDO so we can cover the smaller ports. (States News 

Service, Febr. 24, 2010); 

The Army would like to incorporate into the FCS a new engine, possibly 

powered by an alternative fuel source. (Defense Daily, May 20, 2005); 
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As a combat engineer, Baker drives a massive MRAP (Mine Resistant 

Ambush Protected) vehicle on missions to search for hidden bombs and clear 

minefields. (The Washington Times, Apr. 2, 2007); 

UAV that flies at high altitudes and low temperatures was one of the last 

that the Air Force needed to test in its current spate of trial runs before its fleet is 

certified to run on a 50-50 blend of jet fuel and alternative fuels. (The Christian 

Science Monitor, Nov. 23, 2010). 

б) абревіатури, в складі яких крім слів з ініціальним скороченням  є 

цифрові позначення. Вони виконують різні функції, або показують 

кількість слів, які починаються з однакової букви, або замінюють 

чисельник у терміні: C4ISR (Command, Control, Communications, 

Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) «інтеграція 

людських і технічних засобів для успішного ведення воєнних дій»; 

4GW (Fourth Generation Warfare) «війни, в яких одна сторона 

використовує нетрадиційні тактики, у тому числі і терористичні». 

Army Team C4ISR members briefed conference attendees about topics 

related to this year's Land War Net theme of providing global cyber-dominance to 

joint/combined commanders. (US State News, Aug. 31, 2010); 

Colonel Hammes' focus here is upon '4GW': fourth generation warfare 

which is low-tech and surprisingly effective against high-tech enemies. (Military 

Review, May 1, 2007). 

в) комбіновані абревіації, які складаються з двох компонентів, один 

з яких є графічним знаком (літера), а інший – повним словом: battlefield 

WMD (battlefield weapons of mass destruction) «тактична оперативна 

зброя масового знищення»; C-day (commence day) «день, в який 

розпочнеться розгортання операції»; CBRN terrorism (chemical, 

biological, radiological, nuclear terrorism) «форма тероризму, яка також 

включає зброю масового знищення»; NBC weapon (nuclear, biological, 
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chemical weapon) «нетрадиційна зброя, що включає ядерну, біологічну, 

хімічну». 

Despite intelligence that Saddam could deploy battlefield WMD in 45 

minutes, our troops were inadequately protected. (Daily Mail, Dec. 12, 2003); 

C-day is the unnamed day on which the first strategic movement from any 

origin begins or is to begin in support of a specific operation plan or operation 

order. (The Mirror, Febr.17, 2003); 

While not wanting to overstate the danger, the panel also found that "despite 

... many new legislative and programmatic initiatives and appreciably increased 

funding levels, valid concerns remain that the United States is still not 

appropriately organized and prepared to counter and respond to the threat of 

either mass-casualty or CBRN terrorism." (The Christian Science Monitor, 

December 21, 2003); 

Defense against nuclear, biological, and chemical (NBC) weapon threats 

was also included in the training schedule. (US State News, Oct. 19, 2006). 

Зауважимо, що важливу роль в процесі творення абревіатурних 

позначень відіграє аналогія, коли нова одиниця утворена за зразком 

конкретної мовної одиниці шляхом заміни в ній одних структурно-

семантичних елементів іншими [94, с. 181]. На основі одного абревіатурного 

позначення можуть формуватися та функціонувати інші, так за аналогією до 

абревіатури IED (Improvised Explosive Device) «саморобний вибуховий 

пристрій», були створені такі лексичні одиниці та відповідні абревіатурні 

позначення, як IND (Improvised Nuclear Device), PBIED (Person-borne 

Improvised Explosive Device); VBIED (Vehicle-borne Improvised Explosive 

Device). 

An IND may be constructed by terrorists from components of a stolen state-

built nuclear weapon, or built from scratch using nuclear material that can 

produce a nuclear explosion. (The Washington Post, Apr. 8, 2011); 
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The insurgents load bombs into lorries and crash them into targets. The logs 

are replete with accounts of suicide-bombers ("PBIEDs", or person-borne IEDs, 

according to the US army jargon) who strap bombs to their bodies. (The Guardian, 

July 25, 2010); 

Islamic terrorist groups are operating and planning to attack the United 

States with car bombs or other VBIEDs. (The New York Times, Sept. 3, 2014).  

Шляхом аналогійного словотвору до комбінованої мовної одиниці 

CBRN terrorism формуються такі номінації: CBRN attacks «нетрадиційні атаки 

або напади, що можуть включати хімічні, біологічні, радіологічні чи ядерні 

засоби», CBRN defense (CBRN protection)  «захист або оборонні можливості 

від хімічних, біологічних, радіологічних чи ядерних атак», CBRN threats 

«загрози від різноманітних видів зброї, в тому числі хімічної, біологічної, 

радіологічної чи ядерної», CBRN weapons «хімічна, біологічна, радіологічна 

чи ядерна зброя або зброя масового знищення»: 

We are faced with the realistic possibility of some form of unconventional 

attack. That could include a CBRN attack. (The Guardian, June 17, 2003); 

CBRN officers provide the commander with tactical and technical advice to 

protect the force and employ CBRN defense capabilities in the area of operations. 

(States News Service, Dec.22, 2015); 

The extent of IS's interest in CBRN weapons is revealed by its past 

behavior, its religious motives, and the lack of an effective international deterrent 

to its activities (Military Review, Sept. 1, 2016).  

Як свідчать наведені приклади, шляхом словотвору за аналогією 

створюються інновації, які є тематично спорідненими одиницями до слова-

зразка. Таким словосполученням у вигляді абревіатури є CBRN terrorism, а 

аналогійними тематично спорідненими новотворами є CBRN attacks, CBRN 

defense (CBRN protection), CBRN weapons. 

Слід зазначити, що абревіатурні позначення, виникаючи у військовій 

сфері дуже часто стають невід’ємною частиною інших сфер суспільної 
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діяльності. Особливу роль у цьому процесі відіграють засоби масової 

інформації, які завдяки актуальності військових проблем звертають увагу 

суспільства до таких специфічних реалій. Так, наприклад, комбінована 

лексична одиниця CNN-effect позначає негативний вплив на економіку, 

викликаний людьми, які залишаються вдома, щоб спостерігати за CNN чи 

іншим джерелом новин під час кризи, такої як війна: 

To date, White House efforts to ease the Syrian crisis appear to led by the 

"CNN Effect" - in which, rather than act where they can do the most good, nations 

feel compelled to "do something" about the problem depicted on their TV screens. 

(Washington Examiner, Aug. 19, 2013).  

Це вказує на широкий комунікативний потенціал даного типу 

комбінованих абревіатур військової сфери. 

До другого підтипу абревіатурних позначень ми відносимо акроніми – 

абревіатури, що складаються з початкових літер або звуків слів твірного 

словосполучення та функціонують як повнозначне слово. У цьому зв’язку 

слід зазначити, що досить часто акроніми виступають як, на перший погляд 

графічні омоніми вже існуючих слів, але фактично, як повні омоніми. 

Серед розповсюджених акронімів військового вокабуляру англійської 

мови можна навести такі приклади, як BASE (British Aerospace Systems and 

Equipment) «оборонна компанія Великобританії, займається розробками в 

області озброєння, інформаційної безпеки»;  

CATT (Combined Arms Tactical Trainer) «основний тренер бойової групи 

британської армії»;  

DISCO (Defense Industrial Security Clearance Office) «спеціальне 

відділення з охорони промислової безпеки»;  

ERA (Explosive Reactive Armour) «вибухонебезпечна броня»;  

ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant) «екстремістська організація, 

яка займається терористичною діяльністю»;  
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MOUT (Military Operation in Urban Terrain) «всі військові дії, які 

плануються та проводяться на території місцевості, на якій техногенна 

споруда впливає на тактичні параметри, доступні для командира»; 

 SAW (Squad Automatic Weapon) «повністю автоматичний кулемет, який 

зазвичай видається одному солдату з команди». 

British Aerospace Systems and Equipment (BASE) and its partner 

Honeywell have been selected by the Air Force to supply their Terrain Awareness 

and Warning Systems (TAWS) for Air Force transport aircraft. (Defense Daily, 

August 28, 2002); 

CATT has been a very successful program and we are very proud to deliver 

this state-of-the-art system to the British Army. (Defense Daily International, Dec. 

6, 2002); 

The contractor is responsible for ensuring that the Defense Industrial 

Security Clearance Office (DISCO) forwards to the NATO contracting agency the 

NATO clearance certifications for all personnel assigned. (US State News, Jan. 

15, 2008); 

Brimstone has a 0.3 kg precursor and a 6.2 kg main charge and is effective 

against all known and projected armour, including ceramic materials and two-

layer ERA (explosive reactive armour). (Armada International, Dec. 1, 2002); 

They also use the M249 SAW (squad automatic weapon) - a powerful hand 

gun used in close combat. (The People, Oct. 21, 2001). 

Такий акронім, як MOAB (Massive Ordnance Air Blast) позначає одну з 

найбільших американських неядерних авіабомб, абревіатурне позначення 

цієї бомби в англійській мові має бекронім, неофіційну реакрономінацію 

Mother Of All Bombs - «мати всіх бомб»:  

The weapon is officially called the Massive Ordnance Air Blast, but the 

initials have also been used to refer to it as the Mother of All Bombs. It is so big 

that it must be dropped from the rear of a cargo plane. (The New York Times, 

Apr. 30, 2003). 
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За аналогією до даного позначення було утворене таке сполучення в 

англійській мові Father Of All Bombs, що позначає так само велику, але 

російську неядерну бомбу, вживається найчастіше в абревіатурному 

позначенні: 

Unlike its American counterpart, the FOAB’s unique destructive 

power comes from its status as a thermobaric weapon, designed to create a 

punishing high-temperature explosion and subsequent blast wave that, apart 

from sucking your lungs out of your mouth, doles out most of the bomb’s 

destruction. (Times, Jan. 23, 2014). 

Нагадаємо, що ми розглядаємо усічення як другу групу скорочень за їх 

структурними характеристиками. Ми дотримуємося точки зору вчених, які 

вважають, що усікання поділяються на апокопи (упущення кінцевої частини 

слова), аферези (упущення початкової частини слова) та синкопи (упущення 

середньої частини слова) [50, с. 129]. З цієї класифікації ми виокремлюємо 

лише два типи усічених слів, які функціонують у військовій підмові: 

а) апокопи bilat = bilateral; muj = mujahideen;  

б) синкопи spets = specialist, weaps = weapons. 

Результати нашого аналізу свідчать про те, що можна виділити 

наступні специфічні різновиди скорочених слів: 

1) скорочення, в основі творення яких спостерігається поєднання 

усічень зі словоскладанням: COMSEC (Communications Security) 

«запобігання несанкціонованому доступу до телекомунікаційного 

трафіку або до будь-якої письмової інформації, яка передається»; 

INTSUM (Intelligence Summary) «зведення підсумків розвідки»; 

MEDEVAC (Medical Evacuation) «евакуація військових чи інших 

потерпілих в лікарню на вертольоті або на літаку»; OPCON 

(Operational Control) «командування в оперативному режимі, контроль 

за виконанням призначених місій»; OPSEC (Operational Security) 
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«військовий термін, який описує стратегії запобігання від потенційних 

супротивників, виявлення критичних операційних даних». 

The new banner notifies users that their systems may be monitored for 

purposes including "penetration testing, COMSEC [communications security] 

monitoring, network defense, quality control, and employee misconduct, 

lawenforcement and counterintelligence investigations. (National Guard, July 1, 

2008); 

It is down to the front line medics embedded with patrol companies to offer 

that immediate response before the MEDEVAC (medical evacuation) helicopter 

arrives. (US State News, Jan. 22, 2010); 

More than 200 force protection professionals in anti-terrorism, intelligence, 

OPSEC, (Operational Security) cyber defense, law enforcement and emergency 

management attended the seminar. (Telegraph, Aug. 22, 2012). 

2) скорочення, які утворені шляхом поєднання абревіації та усічень 

зі словоскладанням, семантичне значення яких залишається незмінним: 

USCENTCOM (The United States Central Command) «центральне 

командування збройних сил США»; USTRANSCOM (The United States 

Transportation Command) «команда глобальної оборонної транспортної 

системи Сполучених Штатів».  

In response to these trends, the United States Central Command 

(USCENTCOM) has developed a theater strategy that encourages regional 

security arrangements that includes the Arab countries themselves taking greater 

responsibility for the region's defense. (States News Service, July 3, 2014); 

Among those many federal partners is the United States Transportation 

Command (USTRANSCOM), which supported the state's exercise for the third 

straight year. (States News Service, May 20, 2010). 

Що стосується механізмів творення скорочень, то особливої уваги, на 

наш погляд, заслуговує, такий механізм словотвору, який ми іменуємо 

комплексним, тобто коли шляхом поєднання двох способів словотворення 
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формуються інноваційні усічення. Такі скорочення являють собою симбіоз 

афіксації з усіченою частиною слова: ammo < ammunition, cammie < 

camouflage. Зауважимо, що семантика слів, отриманих у результаті 

скорочення, залишається незмінною. У цьому випадку, як зазначають вчені, 

відбувається тільки структурне перетворення лексичних одиниць, що вже 

функціонують в мові [40, с. 82]. 

Іншим механізмом утворення скорочень є телескопія (блендінг). 

Насамперед слід зазначити, що ми поділяємо думки мовознавців, які 

вважають телескопію одним з видів скорочень, оскільки в процесі телескопії 

передбачається зазвичай скорочення одного із компонентів [50, с. 63; 79, 

с. 254]. Телескопія створює умови для виникнення нових словотворчих 

елементів шляхом виділення осколків, що входять до складу телескопізму. 

Такі словотворчі елементи починають виділятися в результаті створення 

цілого ряду неологізмів за аналогією до слова-зразка [94, с. 181]. 

Слушною є думка вчених, що механізми утворення телескопійних 

одиниць мають багато спільного зі словоскладанням. По-перше, через те, 

що в основі утворення і телескопізмів, і складних слів полягають вільні 

лексичні одиниці. По-друге, у семантичному сенсі обидва способи 

словотвору становлять універбацію, тобто конденсацію семантики 

сполучення слів у межах однієї лексичної одиниці. По-третє, основу 

зв’язку між компонентами як композитів, так і телескопізмів складає 

співположення основ [81, с. 422]. 

Головною відмінністю телескопії від словоскладання є те, що вона 

ґрунтується на стягненні основ, які частково або повністю втратили свою 

цілісність. «Осколки» лексем, що використовуються для створення 

телескопізмів, як правило, «абсорбують» семантику своїх вільних 

прототипів. Семантика телескопізма утворюється шляхом універбації, тобто 

«накладання значень» його компонентів, а отже, може дорівнювати сумі 

значень компонентів [32, с. 178]. 
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Розглянемо структурно-семантичні різновиди телескопізмів, вони 

представлені двома групами, які, в свою чергу, можуть поділятися на 

підгрупи. При цьому ми вводимо такі умовні позначення, де перший та 

другий елементи першого слова позначаються відповідно літерами а, b, а 

елементи другого слова – літерами c, d:  

1. Повні слова-злитки (ab + cd = ad), тобто сполучення початкового 

фрагмента першого слова з кінцевим фрагментом другого:  

Eurogeddon (Europe+armageddon) «європейський політичний, 

економічний або військовий вид кризи»; infartillery (infantery+artillery) 

«артилерійське з’єднання, яке здатне виконувати і функції піхотного 

підрозділу»; militainment (military+entertainment) «телевізійне шоу про 

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

використовувати під час війни в підземних комунікаціях міст для 

розмінування, виявлення біологічної і хімічної зброї»; milinet 

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

командування та контролю».  

To combat the mortar-firing insurgents, Vuono's soldiers have become 

what some soldiers call "infartillery" - artillery experts who can also use 

infantry skills to root out the enemy in urban warfare. (New Statesman and 

Society, Sept. 4, 2006); 

Faced with declining audiences for much of their pre-Sept. 11 reality 

fare, the networks have seized on a new genre of reality series that has been 

dubbed "militainment." (The Washington Post, March 19, 2002); 

ARPANET was split into the Internet as we know it and MiliNet, a 

similar parallel network that our military uses for communications, command, 

and control. (Chicago Sun-Times, Aug. 27, 2004). 

2. Часткові слова-злитки, які поділяються на окремі підгрупи в 

залежності від структурних особливостей: 
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а) сполучення цілого першого слова з кінцевим фрагментом другого 

слова (ab + cd = abd): hijabista (hijab+fashionista) «мусульманка, яка 

одягається модно але скромно»; lawfare (law+warfare) «юридичні дії, 

як одна із форм війни». 

They are the “hijabistas”, a wonderfully modern collection of hijabi 

women and fashionistas. The hijabistas share everything with their online 

community, from their day-to-day activities to fashionable tips on how to wear 

the hijab. (Daily News, Dec. 22, 2015); 

Both law and war enjoy power, and it is precisely this shared power that 

constitutes the basis of the use of lawfare as a weapon of modern 

asymmetrical warfare. (The Washington Post, Febr. 17, 2014). 

б) сполучення початкового фрагмента першого слова з цілим 

другим словом (ab + cd = acd):  cyberattack (cybernetics+attack) «напади 

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

естетичної зовнішності, які беруть участь у терористичній діяльності 

або підтримують її»; bioterrorism (biological+terrorism) «використання 

біологічної зброї в терористичних актах»; voluntold (volunteer+told) 

«говорити щось добровільно». 

The breach also doesn't fulfill the Defense Department's definition of a 

cyberattack, which describes a hostile act via cyberspace, with the intention to 

disrupt or destroy a system, asset or function. (The Washington Post, Oct. 18, 

2011); 

Young women, particularly in the West, are promised a so-called jihottie 

of their choosing for a husband. Young men are offered an attractive and 

devoted wife. (The New York Times, January 15, 2016); 

Where military-style terrorism seeks to make as dramatic a statement as 

possible, bioterrorism is most effective when it is quiet and extended over a 

long time, say psychologists, political scientists and others who study 

terrorism. (The Washington Post, Oct. 18, 2001). 
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в) сполучення початкових фрагментів двох слів (ab + cd = ac): 

netwar (network-centric+warfare) «війна, яку ведуть невеликі групи, не 

об’єднані загальним командуванням»; psywar (psychological+warfare) 

«психологічна війна»; navwar (navigation+warfare) «наступальні та оборонні 

дії», infosec (information+security) «процедури або заходи, що 

використовуються для захисту електронних даних від несанкціонованого 

доступу або використання»; psyops (psychological+operations) «тактика, 

спрямована на розповсюдження пропаганди у психологічній війні». 

What the world confronts now, however, isn't a religious war but 

something far more diffuse and delicate - a "netwar," to use a term coined by 

two innovative scholars from the Rand Corp. (The Washington Post, 

Oct. 7, 2001); 

The heart of the program was psychological warfare, or "psywar," 

which was intended to confuse and demoralize the enemy . (The Washington 

Post, November 10, 2003); 

Navigation warfare, or navwar, explores new methods to prevent hostile 

forces from exploiting GPS's reliable accuracy . (Defense Daily, 

Febr. 23, 2004). 

Отже, розвиток та збагачення військової підмови скороченнями є 

проявом раціоналізації мовленнєвої діяльності та оптимізації мовотворчих 

процесів. Було зроблено класифікацію англійськомовних скорочень 

військової сфери за структурними параметрами. Нами було виділено 

абревіатури та усічення. Найбільш поширеним типом скорочень є ініціальні 

абревіатури, які стисло передають значення багатокомпонентних лексичних 

одиниць і належать до стандартної лексики.  

Крім того, нами були виділені специфічні типи скорочених слів, серед 

яких скорочення, в основі творення яких спостерігається поєднання усічень 

зі словоскладанням та скорочення, які утворені шляхом поєднання абревіації 

та усічень зі словоскладанням, семантичне значення яких залишається 
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незмінним. Телескопізми, як і складні слова, утворюються на основі вільних 

лексичних одиниць і являють собою конденсацію семантики 

словосполучення в межах однієї лексичної одиниці. Телескопійні одиниці 

військового вокабуляру представлені двома групами: повні та часткові слова-

злитки. Процес творення усічень та абревіатур відбувається на різних мовних 

рівнях, лексичному та синтаксичному.  
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2.2. Структурно-семантичні параметри фразеологічних інновацій  

англійської мови військової сфери 

 

2.2.1. Проблеми визначення та класифікації військових фразеологічних 

одиниць англійської мови 

 

Фразеологія становить підсистему мови, яка тісно взаємопов’язана з 

культурою та світоглядом суспільства в цілому. Вагомий внесок у 

дослідження та розвиток фразеології зробили як українські, так і зарубіжні 

вчені. Насамперед, це дослідники фразеології різних мов, семантики 

фразеологічних одиниць, їхніх ознак, структури, походження [6, 46, 120, 128,  

243, 252, 253, 261, 276, 278, 280]. 

Наукові дослідження фразеологізмів як мовних одиниць, що є 

невід’ємною і органічною частиною мовної системи, є завданням фразеології 

як розділу мовознавства. Однак в лінгвістиці не існує єдиного і однозначного 

тлумачення ключового поняття, а саме «фразеологізм», а ті, що існують, 

можуть суперечити одне одному. Перш за все, для позначення фразеологізму 

як одиниці мови використовують різноманітні терміни: фразеологічна 

одиниця, фразеологічний вираз, фразеологічний зворот, фразема, стале 

словосполучення, ідіоматичне словосполучення, ідіома, ідіоматизм.  

Певні дефініції фразеологічних одиниць (ФО) ґрунтуються на єдиному 

критерії такому, як некомпозиційність/семантична усталеність або 

мотивованість/семантична ясність. Інші лінгвісти беруть за основу такі 

критерії, як семантична, синтаксична та/або лексична стійкість, а також 

образність значення, усталеність, оцінне значення. 

В лінгвістиці існує два основних підходи до розуміння поняття 

«фразеологізм». У вузькому сенсі під фразеологізмом розуміють стале 

сполучення слів, яке є повністю або частково переосмисленим [120, с. 8]. В 

широкому значенні, якого ми дотримуємося в нашій науковій праці, під 
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фразеологією розглядаються не тільки словосполучення з повністю або 

частковим переосмисленим значенням, але й стійкі словосполучення взагалі, 

в тому числі і сталі термінологічні словосполучення. Тим більше, що в 

лінгвістиці англомовних країн більш вживаним є не термін «фразеологічна 

одиниця» (phraseological unit), а так зване «стале словосполучення» (set-

expression), на рівні з ним також використовується поняття «ідіома» (idiom).  

Серед перших дослідників ідіом був Л. П. Сміт, який під цим поняттям 

розумів мовні аномалії, які порушують або правила граматики, або закони 

логіки. В своїх працях Л. П. Сміт відзначав, що ідіоми беруть свій початок з 

народної мови і їх зміст відображує життя та зв’язки між людьми, намагався 

показати багатство англійської фразеології, визначити джерела проникнення 

ідіом в мову. Л. П. Сміт до ідіом відносить: фразеологічні сполучення; 

граматичні явища, такі, як подвійне вираження вищого і найвищого ступеня, 

подвійні заперечення; стійкі повторення слів [280, с. 9]. 

Загальна концепція ідіоматики, яку започаткував Л. П. Сміт знаходить 

подальше відображення у працях англійських та американських вчених. Так, 

наприклад, У. Дж. Болл, під поняттям ідіоматики розуміє «використання 

звичайних слів в незвичайному розумінні» та відзначає сім типів мовних 

явищ, які входять до поняття ідіоматики: 1) широкоприйняте граматичне 

вживання слів; 2) відхилення від суворо граматичних правил; 3) алюзивні 

вирази; 4) умовні вирази різного роду; 5) фразові дієслова; 6) метафоричні 

вирази; 7) другорядні варіації порядку слів, які викликають зміну сенсу 

висловлювання.  

Існують різні принципи класифікацій фразеологічних одиниць в 

залежності від їх структурних, семантичних та генетичних параметрів. Для 

нашого дослідження більш релевантною, насамперед є семантична 

класифікація, яку запропонував В. В. Виноградов. Згідно цієї класифікації 

фразеологічні одиниці поділяються на три типи: фразеологічні зрощення, 

фразеологічні єдності і фразеологічні сполучення [46, с. 89]. 
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Фразеологічні зрощення – це стійкі сполучення, цілісне значення яких 

не залежить від значення складових компонентів, вони є синтаксично 

неподільними, можуть включати в свій склад застарілі слова, граматичні 

архаїзми, в більшості випадків в них неможлива перестановка компонентів. 

Семантика таких фразеологічних одиниць часто пов’язана з історією 

розвитку певного суспільства, з традиціями, звичаями, реаліями. Визначаючи 

фразеологічні зрощення як «своєрідні складні синтаксичні слова», які ще 

прийнято називати ідіомами, В. В. Виноградов підкреслює, що їх значення не 

мають ніякого зв’язку із значенням складових компонентів [46, с. 89]. 

Основною ознакою фразеологічних зрощень є їх семантична 

нерозкладність, неподільність, абсолютна неможливість виведення значення 

цілого із значень компонентів. Фразеологічне зрощення становить собою 

семантичну одиницю, однорідну із словом, позбавлену внутрішньої форми 

[120, с. 54]. В цілому для фразеології військової сфери не характерне 

вживання фразеологічних зрощень, можна навести приклади одиничних 

словосполучень: daisy-cutter bomb «суперпотужна бомба, після вибуху якої 

створюється вогненна куля, що розплавляє буквально все в радіусі до 

двохсот метрів»; rock and roll «відкрити вогонь з автоматичної зброї». 

Фразеологічні єдності – це стійкі сполучення слів, узагальнене 

значення яких частково зв’язане із семантикою їхніх складових компонентів, 

вони сприймаються як метафори або досить «стійкі порівняння», тобто 

використовуються як описові образні вирази. На відміну від фразеологічних 

зрощень вони мають умотивоване значення. У своєму компонентному складі 

фразеологічні єдності вміщують такий елемент, який сприяє мотивації 

значення фразеологізму в цілому. Крім того, у фразеологічних єдностях 

присутні граматичні відношення між компонентами. 

Більшість фразеологізмів військової сфери, розглянутих нами 

представлено саме фразеологічними єдностями: friendly fire death «смерть від 

власних військ у результаті помилкових пострілів і бомбардувань»; human 
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bomb «пояс смертника», вибухівка на тілі людини»; snivel gear «одежа або 

спорядження для створення комфорту солдата»; microwave weapon «зброя 

для виведення з ладу сучасної техніки та устаткування»; nuke carpet bombing 

«бомбардування «квадратно-гніздовим способом» з використанням ядерних 

зарядів». 

Фразеологічні сполучення – це стійкі звороти або стійкі 

словосполучення, до складу яких входять як слова з вільним значенням, так і 

з фразеологічно зв’язаним, їхніми ознаками є допустима варіантність одного 

з компонентів, перестановка компонентів, можлива заміна ключового слова 

синонімічним. Природа фразеологічних сполучень криється в тісних зв’язках 

значень компонентів і особливостях синтаксичної будови. У військовій сфері 

такі фразеологізми досить часто використовують для позначення різновидів 

сучасних війн: hybrid warfare, non-liner warfare, drone warfare.  

Слід зупинитися на класифікації фразеологізмів зі структурної точки 

зору. «Військові» фразеологізми англійської мови за своєю граматичною 

функцією можна розподілити на два типи: 1) номінативні (субстантивні, 

ад’єктивні, адвербіальні); 2) дієслівні. Серед продуктивних словотвірних 

моделей створення номінативних фразеологізмів можна виділити такі моделі, 

як N + N, Adj + N, N + Prep + N, N + Conj + N; дієслівні фразеологічні 

одиниці утворюються, головним чином, за моделями V + N, V + Conj + V, 

V + Adj + N. 

Переважна кількість інноваційних фразеологізмів військової сфери 

представлена субстантивними словосполученнями за моделлю N + N: baby 

nuke «ядерна міні-бомба»; death blossom «стрілянина з автоматичної зброї 

довгими чергами»; fratricide problem «втрати в живій силі і техніці у 

результаті помилкових обстрілів, бомбардувань»; homeland security 

«позначення внутрішньодержавної безпеки»; rucksack bomb «вибуховий 

пристрій у вигляді рюкзака»:  
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When we started with them, whenever they would receive a little fire they 

would either run or do what we called the 'death blossom' - basically spraying 

in all directions, which was dangerous for us and dangerous for the town . 

(The Washington Post, Sept. 9, 2005); 

It is a phenomenon known to military theorists as the "fratricide" 

problem - and to everybody else as a double-edged sword. (The Economist, 

Febr. 1, 2003); 

Since the terrorist attacks of September 11, 2001, the federal 

government has spent more than half a trillion dollars on homeland security - 

that is, activities that detect, deter, protect against, and respond to terrorist 

acts occurring within the United States and its territories . (States News 

Service, Sept. 27, 2012); 

One of the defendants allegedly turned his rucksack bomb to face a 

mother and child as he tried to detonate it...lost his nerve at the last moment' 

and dumped his rucksack bomb. (Daily Mail, Jan. 16, 2007). 

За моделлю N + Prep + N створені такі номінативні фразеологізми, як 

war on terror «війна з тероризмом», age of terror «початок третього 

тисячоліття, час, коли особливо загострилася терористична діяльність», axis 

of evil «країни, що проводять політику тероризму», weapons of terror «зброя, 

яка пов’язана з використанням хімічних, біологічних, радіологічних та 

ядерних речовин»; blog of war; функціонує також модель N + Conj + N: shock 

and awe «масоване використання суперточної вогневої сили з метою 

придушення ворожого опору»: 

Six years after the September 11 attacks, the Democrats running for 

president have drastically different ways of addressing terrorism, with one calling 

the war on terror a "bumper-sticker slogan". (The Washington Times, 

Sept. 11, 2007); 

Unfortunately, the enemy has also learned much in this new age of terror. 

(Newsweek, August 21, 2006); 
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This article focuses on the Axis of Evil metaphor that was used by 

President George W. Bush in his State of the Union Address in 2002 to 

represent Iran, Iraq, and North Korea. (The Middle East Journal, 

July 1, 2007); 

But huge quantities of these explosives have slipped through the net and 

are effectively being used as weapons of terror. (Daily Mail, Nov. 5, 2003); 

The military strategy of "shock and awe," quickly ingrained in the 

lexicon, applies to much more than the chilling television images of cruise 

missiles delivering a thunder of fiery explosions in the night skies over 

Baghdad. (Chicago Tribune, March 23, 2003). 

Наступною продуктивною моделлю створення ад’єктивних 

фразеологізмів є модель Adj + N. В якості прикладів можна навести такі 

фразеологічні одиниці, створені за цією моделлю: dirty bomber «терорист, 

який може виготовити або застосувати радіологічну бомбу»; happy gear 

«захисне, особливо куленепробивне спорядження вояка», mine-resistant 

vehicle «військовий транспортний засіб, який може рухатись по замінованих 

дорогах»; casualty-free wars «майбутні війни, майже без жертв у живій силі»: 

And Jose Padilla, the dirty bomber, was exposed to radical Islam during 

his time in American prisons and from there was recruited by the al Qaeda 

network. (The Washington Times, Aug. 20, 2002); 

Soldiers from the 101st Airborne Division's 3rd Brigade "Rakkasans" 

are required to wear an array of protective clothing they refer to as their 

"happy gear," ranging from Kevlar drapes over their shoulders and sides, to 

knee pads and fire-resistant uniforms. (Chicago Sun-Times, Jan. 8, 2006); 

A mine-resistant vehicle which comprises a vehicle body having a 

separate or integral chassis and a shielded underside, a plurality of structural 

support members having an upper part and a lower part, the support members 

being connected at their lower part to the vehicle body and extend upwards 
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towards their upper part to define a support frame . (US State News, Apr. 17, 

2010); 

The U.S. military's unmanned aircraft and ground robots have been 

ballyhooed as symbols of a fundamental shift in warfare, a revolution in 

military technology, the possibility of casualty-free wars. (National Defense, 

July 1, 2010). 

Дієслівні фразеологізми складають незначну частину інноваційних 

словосполучень та відтворюються, як вже зазначалося, за моделлю V + N: 

fight terrorism «вживати заходи у боротьбі з тероризмом»; sling the bat 

«спілкуватися з місцевим населенням під час військових операцій»; get the 

kick «бути звільненим з армії за недостойну поведінку». В окремих випадках 

вживаються і такі моделі, як V + Conj + V, V + Adj + N: cut and jog 

«поступово припиняти бойові дії, завершувати війну»; draw the first blood 

«нанесення першого удару»: 

Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Deputy Crown Prince, 

Second Deputy Premier and Minister of Defense confirmed that the 

announcement of the formation of an Islamic military alliance to  fight 

terrorism emanates from the Islamic world's keenness to fight this disease and 

be a partner of the world, as a group of countries, in the fight against this 

disease. (States News Service, Dec. 15, 2015); 

Some are saying we need to cut and run, others are saying we need to 

cut and jog, and still others are saying we need to cut and walk. (The 

Washington Post, June 21, 2006). 

Отже, фразеологічні одиниці класифіковані за структурно-

семантичними параметрами; були з’ясовані продуктивні словотвірні моделі 

створення номінативних та дієслівних англійськомовних фразеологізмів 

військової сфери. 
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2.2.2. Механізми утворення фразеологічних словосполучень військового 

вокабуляру 

 

Розглянемо механізми та способи утворення нових військових 

фразеологічних одиниць, серед яких основними є метафоричний та 

метонімічний переноси, евфемізація, аналогія. Як відомо, метафора – це 

перенос найменувань на предмети другого роду по виду та подібності 

вторинних ознак кольору, форми, розміру, внутрішніх якостей) [17, с. 211]. 

Формування нових значень на основі метафоричного переносу не 

припиняється і зараз. В тому випадку, якщо ім’я предмета або явища 

переноситься на інший предмет чи явище внаслідок їх функціональної 

спільності, виокремлюють функціональний перенос, як різновид метафори 

[151, с.93]. 

Як було вище зазначено, основна частина фразеологізмів, а саме 

фразеологічні єдності, що вживаються у військовій сфері, представлено 

словосполученнями, в яких один із компонентів (перший) є метафорично-

переосмисленими. За тематикою до фразеологічних словосполучень, 

утворених шляхом метафоричного переосмислення, належать поняття 

військової сфери, такі як «зброя та засоби боротьби», «бойові дії та їх 

учасники»: baby nuke «ядерна міні-бомба»; microwave bomb «мікрохвилева 

бомба», зброя для виведення з ладу сучасної техніки»; ghost soldier 

«фіктивний учасник бойових дій»; fratricide problem «помилкові обстріли та 

бомбарування»: 

The current Bush Administration is studying options for the development 

and production of a small, low-yield nuclear weapon called a baby nuke or 

bunker-buster, which would burrow into the ground and destroy a deeply buried 

hideaway of a "rogue" leader like Saddam Hussein. (The Boston Globe, Sept. 6, 

2008); 
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The heaviest cost of the ghost soldier phenomenon is being exacted on the 

battlefield. (Charleston Gazette Mail, Jan. 11, 2016); 

The revolutionary "microwave bomb" scrambles any electronic equipment 

within its impact area, leaving enemy defences useless. (Daily Record, 

March 20, 2003).  

У той же час метонімія, переосмислення, засноване на переносі 

значення за суміжністю, відіграє не менш важливу роль у формуванні 

фразеологічних інновацій. Згідно з загально прийнятою думкою, метонімія – 

це такий механізм семантичних змін, при якому перенос найменування на 

предмети або явища іншого роду здійснюється в силу існуючих реальних 

(або уявних) зв’язків між ними. У процесі розвитку значення шляхом 

метонімії одне й те саме слово може називати частину і ціле, предмет і його 

вміст, предмет та його місце знаходження або виготовлення, дію та 

результат, інструмент та результат його застосування, автора та створену ним 

річ [15, с. 77]. 

За допомогою такого механізму, як метонімія було сформовано 

фразеологічні одиниці військового вокабуляру англійської мови на 

позначення зброї та вибухових пристроїв, в якості прикладів можна навести 

такі словосполучення, як: battle rattle «військова амуніція, яку вояки 

переносять за собою під час бойових дій»; suicide belt «пояс смертника, 

вибухівка на тілі людини»; suitcase bomb «компактна ядерна бомба»: 

From canteens to ammo clips and uniforms, 'battle rattle' is the stuff a 

soldier carriers to survive the day, and is here thoroughly explored in a book 

which examines changes in military clothing, packs and equipment. (California 

Bookwatch, March 1, 2007); 

Israeli security officials said their border police at a military checkpoint in 

the West Bank detained a young Palestinian man wearing a "suicide belt" packed 

with explosives. (The Washington Post, May 31, 2014); 
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Abedi used a suitcase bomb packed with home-made explosives and nails 

for the...suspicions he may have been acting as a "mule" carrying a suitcase bomb 

built by IS militants. (Daily News, May 26, 2017). 

В останні десятиліття широкого використання набуває евфемізація, як 

механізм та процес творення нових фразеологічних одиниць. Теоретичні 

основи евфемії закладені в роботах таких відомих учених, як Б. А. Ларіна, 

Л. А. Булаховського і розвиваються лінгвістами в різних аспектах, зокрема 

збагачення словникового складу англійської мови (В. І. Заботкіна, 

Ю. А. Зацний, Н. Д. Борисенко); засоби утворення (А. М. Кацев, 

Л. П. Крисін, В. П. Москвін); проблеми класифікації (Б. Ганєєв, 

Е. Бортничук, А. Панін). 

Традиційно евфемізми визначаються як емоційно-нейтральні слова або 

вирази, які вживаються замість синонімічних їм слів і виразів, які видаються 

мовцеві непристойними, грубими або нетактовними [82, с. 390]. Для 

фразеології військової сфери можна позиціонувати евфемізми з точки зору 

функціонального підходу та визначати їх залежно від функціонального 

призначення. Однією з функцій евфемізмів є пом’якшення грубого і 

неприємного: евфемізми визначаються як «пом’якшувальне позначення будь-

якого предмета або явища, більш м’який вираз замість різкого, грубого» [147, 

с. 111]. 

Іншою функцією є маскування дійсності: під евфемізмами розуміють 

«вживання необразливого або приємного терміна замість прямого, 

образливого, який при цьому маскує істину» [147, с. 15], або «форму слова, 

яка висловлює ідею в пом’якшеному або завуальованому вигляді. Причому 

ця пом’якшеність іноді тільки вдавана» [147, с. 81]. 

Питаннями щодо способів утворення евфемізмів займалися вчені-

мовознавці, такі як А. Кацев, Н. Босчаєва, Б. Уорен, однак поки не існує 

універсальної класифікації способів утворення евфемізмів. За тематичною 
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співвіднесеністю фразеологічних інновацій утворених шляхом евфемізації ми 

виокремлюємо такі поняття військової сфери, які підлягають цьому процесу:  

 назви бойових дій, військових операцій: anticipatory self-defense 

«самооборона на випередження» – завуальована назва збройної агресії 

проти певної країни; decapitation strike (decapitation strategy) 

«нанесення нищівного удару» – для маскування поняття масованого 

використання суперточної вогневої сили з метою знищення лідерів 

країни, командного складу збройних сил, позбавлення можливості і 

здатності управляти військами; stability operations «операції по 

стабілізації» – це словосполучення фактично є позначенням облав, 

прочісування місцевості, арештів військовими на зайнятій ворожій 

території; friendly fire «дружній вогонь» – завуальоване поняття, що 

позначає втрати в живій силі і техніці у результаті помилкових 

обстрілів і бомбардувань.  

So he is unsheathing a doctrine - "anticipatory self-defense" via preemptive 

war - that might become a dangerous sword in other hands. (The Washington 

Post, Aug. 15, 2002); 

These so-called "stability operations" are now on equal footing with 

traditional combat, which means the Pentagon expects the military services to 

train and equip forces for such missions. (National Defense, Apr. 1, 2008). 

 назви військових конфліктів, війн: asymmetric conflict 

«асиметричний кофлікт», limited action «обмежені дії», clean warfare 

«чисті війни», casualty-free wars «війни без жертв», smart war «розумна 

війна». Хоча ці словосполучення позначають «майбутні війни», проте 

зрозуміло, що такі війни не можуть бути без втрат в живій силі. 

Modern politicians like to talk about casualty-free wars - surgical 

interventions where no one gets killed. (National Defense, July 1, 2010);  
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President Barack Obama said the United States was weighing ''limited 

action'' against Syria, as UN inspectors left the country Saturday and opened a 

window into a possible strike. (The Capital Times, September 1, 2013). 

 види зброї: global reach weapons «глобальна зброя» – фактично 

позначає зброю масового знищення, а саме міжконтинентальні 

балістичні ракети з ядерними боєголовками; high power microwave 

«високо потужна мікрохвилева бомба» – позначає насправді бомбу, яка 

знищує, або виводить з ладу головним чином, сучасну техніку й 

устаткування; special weapons «спеціальна зброя» – словосполучення 

на позначення фактично ядерної зброї; unconventional weapons 

«нетрадиційна зброя» – замасковане позначення «зброї масового 

знищення». 

Defense Department thinkers see high power microwave, or HPM, as a 

possible way to fry an enemy's electronic equipment or disable machinery such as 

a small boat motors. (US State News, Sept. 16, 2009); 

The hard-line spiritual mentor of Iran's president has made a rare public 

call for producing the "special weapons" that are a monopoly of a few nations - a 

veiled reference to nuclear arms. (The Boston Globe, June 15, 2010). 

 терористичні дії та їх учасники: jihad job «робота джихаду» – так 

терористи іменують свої терористичні акції; martyrdom operations 

«операції мучеників» – завуальоване позначення здійснення 

терористичних акцій шляхом самовбивства в ім’я джихаду. 

Making their jihad job easier would be an act of negligence for a 

government constituted to provide for the common defense. (The Virginian-Pilot, 

Dec. 9, 2010); 

The Islamic State’s Amaq News Agency claims that the so-called caliphate 

carried out at least 1,141 “martyrdom operations” (suicide attacks) in Iraq, Syria 

and Libya in 2016. (Long War Journal, Jan. 3, 2017).  
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Можна відзначити випадки, коли навколо певних понять існує ціла 

низка евфемістичних позначень за допомогою фразеологізмів. Так, 

наприклад, для фактичного позначення лідера терористичних угруповань як 

ціль знищення, існують такі синонімічні фразеологічні словосполучення, як 

targeted leader , leadership target, target of opportunity, high value target. 

The targeted leader has connections to a Taliban explosives and weapons 

facilitator who is involved with producing and distributing IEDs. (States News 

Service, Dec. 27, 2010); 

The Pentagon said that a "leadership target" in the Mansour residential 

area was bombed on Monday. (The Christian Science Monitor, Apr. 9, 2006); 

The military believes a "high-value target" is holed up in the besieged area, 

but it is uncertain if it is al-Qaida commander Ayman al-Zawahri, Uzbek militant 

Tahir Yuldash, or another terrorist. (The Telegraph, March 22, 2004). 

Універсальним механізмом формування фразеологічних одиниць 

можна вважати аналогію, тобто створення нової фразеологічної одиниці за 

зразком існуючої шляхом заміни певних компонентів [34, с. 158]. Аналогія – 

процес формального і/або семантичного уподібнення однієї мовної одиниці 

до іншої, є одним з найбільш продуктивних способів утворення нових 

лексичних одиниць. Деякі лінгвісти розрізняють структурну, структурно-

семантичну і семантичну мовну аналогію [34, с. 156]. Проте ми вважаємо, що 

кожна аналогійна модель змінює як структуру , так і семантику, отже 

аналогія є структурно-семантичною.  

Що стосується результатів створення фразеологічних одиниць 

військової сфери англійської мови за аналогією, то можна виділити такі їх 

семантичні типи: синонімічні, антонімічні та тематично-споріднені 

фразеологізми.  

Розглянемо утворення синонімічних одиниць за аналогією. За зразком 

до мовної одиниці war blog шляхом заміни першого структурного елемента 

іншим були створені синонімічні одиниці такі, як army blog, military blog 
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«персональна воєнна сторінка в Інтернеті, яка дає можливість дізнатися про 

останні новини, особливо від людей, що безпосередньо брали участь у 

військових діях, і висловити свою думку» 

An Army blog previously limited to Soldiers and civilian employees, is 

now open to anyone who wants to tell an Army story. (States News 

Service, May 25, 2010); 

He's met with soldiers and created a military blog called "The Sandbox" 

on his Web site for their stories, collecting the best entries in a new book.  (The 

Cincinnati Post, Oct. 27, 2007). 

Крім того, за аналогією до словосполучення weapons of mass destruction 

«зброя масового знищення» виникає та набуває розповсюдження така 

синонімічна фразеологічна інновація, як weapons of mass effect «зброя 

масового впливу»: Often used as a synonym for "weapons of mass destruction" 

(WMDs), weapons of mass effect include more than the just the chemical, 

biological, radiological, and nuclear weapons encompassed by the term WMD. 

(US State News, Jan.19, 2013). 

Хоча переважають синонімічні відношення між фразеологізмом, який 

слугує зразком та утвореним на його основі фразеологізмом, проте не 

рідкими є і відношення, які можна вважати антонімічними. Так, нове 

словосполучення hostile fire «втрати від ворожих сил» було створено за 

зразком неологізма попередніх років – friendly fire «втрати в живій силі та 

техніці від помилкових обстрілів і бомбардувань»: A new hostile fire detection 

system may more accurately locate explosions, from longer ranges. (National 

Defense, Oct. 1, 2014). 

Прикладами тематично-споріднених фразеологізмів, сформованими за 

аналогією є такі інновації англійської мови, як serial bomber «серійний» 

терорист (одиниця, утворена на основі словосполучення serial killer 

«серійний вбивця»); improvised nuclear device «саморобний вибуховий 

пристрій, який містить радіоактивні матеріали» (за зразком словосполучення 
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improvised explosive device); briefcase nuke «компактна ядерна бомба» (за 

зразком словосполучення suitcase bomb). 

More recently, we witnessed a maniacal serial bomber with direct New 

Jersey ties attempt to inflict great harm on the public. (States News Service, 

Nov. 21, 2016); 

U.S. officials say the nation's health system is ill-prepared to cope with a 

catastrophic release of radiation, despite years of focus on the possibility of a 

terrorist "dirty bomb" or an improvised nuclear device attack. (The 

Washington Post, Apr. 8, 2011); 

The doomsday terrorist scenario has always revolved around a 

'briefcase nuke', made with uranium smuggled from the disintegrating Russian 

empire. (Daily Mail, Sept. 19, 2001). 

Розглянемо основні поняття, які слугують центрами англійськомовних 

фразеологічних інновацій військової сфери. В процесі творення нових сталих 

словосполучень військової сфери в основі лежать такі головні поняття 

військової справи, як «war(fare)» (війна), «terror(ism)» (тероризм), «weapons» 

(зброя та її типи), і відповідні слова, що відбивають ці поняття. Слід 

зазначити, що найбільша кількість фразеологізмів створена на базі таких 

лексичних одиниць, як war(fare), weapon, terror(ism), bomb, device.  

Так, зі словом war(fare) були створені фразеологічні одиниці на 

позначення різних видів сучасних війн: asymmetric warfare «військові дії, в 

яких ворогуючі сторони мають суттєво різний військовий потенціал»; germ 

warfare «війна, в якій використовуються бактерії, віруси та токсини для 

знищення живої сили»; gas warfare «війна із застосуванням отруйних, 

задушливих газів»; hybrid warfare (non-linear warfare, war of controlled chaos) 

«військова стратегія, яка поєднує стратегію звичайної та сучасної війни», 

nuclear warfare «війна із використанням ядерної зброї». 
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Asymmetric warfare is a broad and generic concept with a wide 

spectrum of interpretations, the whole point is that asymmetric warfare is 

based on unpredictability and surprise. (Notts Politics, Jan. 15, 2015); 

‘Hybrid warfare’describes an approach to war relying not only on 

conventional military means, but also on non-military means, such as 

information, disinformation, psychological operations and the use of proxy 

fighters. (Notts Politics, Jul. 13, 2016); 

In a recent speech at the Army War College, Secretary Work warned in 

particular of the challenge posed by adversaries able to marry advanced 

weapons systems with unconventional tactics and techniques – otherwise 

termed hybrid, non-linear warfare or informationalized warfare. (States News 

Service, Apr. 14, 2015). 

В останні десятиліття особливу роль у розвитку військового 

вокабуляру англійської мови відіграє сфера сучасних технологій. Особливий 

вплив на формування фразеології військової сфери має сфера сучасних 

комп’ютерних технологій. Так, для позначення війни, вирішальним 

чинником в яких є не зброя, а інформація, вживаються такі словосполучення, 

як information warfare, technocentric warfare; організація і ведення бойових 

дій за допомогою інформаційно-комп’ютерних мереж іменуються сталим 

словосполученням network-centric warfare; ведення військових дій за 

допомогою безпілотних літальних апаратів називають drone warfare, а війна, 

в якій застосовується сучасна техніка та «розумна зброя» отримала такі 

синонімічні назви, як smart war, digital warfare, wired war.  

In the report, the Taliban claim that the US switched to a strategy of 

“drone warfare” after conventional warfare and then counterinsurgency 

operations “failed to defeat the Afghans.” (The Washington Post, Nov. 1, 

2012); 

Having run on that, Obama had a need to at least make a show of trying 

to win the good war, the smart war. (The Washington Post, Jan. 17, 2014); 

http://nottspolitics.org/2015/01/
http://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf
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Interviews with dozens of cyberconflict experts indicate that this kind of 

strategic, large-scale digital warfare - while possible - is not the most likely to 

happen. (The Christian Science Monitor, March 7, 2011). 

Оскільки війни ХХІ століття набувають терористичного характеру, то і 

лексема terror(ism) стає основою для формування значної кількості нових 

фразеологічних словосполучень, зокрема, franchise terrorism «тероризм, що 

здійснюється злочинними елементами, які формально не належать до 

терористичної організації»; international terrorism «тероризм, учасниками 

якого є терористи з іншої країни, не місцеві жителі»; nuclear terrorism 

«тероризм із застосуванням ядерної зброї»; postal terrorism «здійснення 

терористичних актів шляхом надсилання пакунків та конвертів з підозрілими 

речовинами»; suicide terrorism «терористичні акти самовбивства через 

релігіозні та політичні переконання. 

"Franchise terrorism" is the term experts have applied to the new 

phase. What was already a loose network has become even looser, with the 

thousands trained in al-Qa'ida's camps in Afghanistan returning to their home 

territories to energise followers and pass on their expertise.  (Independent, 

Jul. 9, 2005); 

For so-called international terrorism, we get the longest-standing wars 

in American history, since the attacks of Sept. 11, 2001. (The Boston Globe, 

Oct. 2, 2017); 

The Nuclear Security Summit represents a fundamental part of 

international efforts to eliminate the threats arising from the misappropriation 

of nuclear materials and technology, including the threat of so-called "nuclear 

terrorism". (The Nation, March 26, 2012); 

To understand the power that suicide terrorism can have over a 

populace – and what a populace can do to counter it—one naturally goes to 

the society that has been most deeply affected. (The Atlantic Daily, 

Jan. 18, 2013). 
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Значну роль у творенні нових фразеологічних одиниць відіграє також 

лексична одиниця weapons. На її основі сформовані словосполучення, які 

відображають особливості використання зброї у війнах та військових 

конфліктах. Так, фразеологічне словосполучення CBRN weapons позначає 

зброю, яка пов’язана з використанням хімічних, біологічних, радіологічних 

та ядерних речовин. Синонімічними позначеннями такої зброї в англійській 

мові є такі стійкі словосполучення, як unconventional weapons, weapons of 

mass destruction, weapons of mass effect, weapons of terror. 

He also said that CBRN weapons are a threat to the world. The 

possibility of a CBRN weapons attack is more probable now than ever before. 

(Daily News, Apr. 2, 2014); 

The center will develop and maintain a lead role in emergency-response 

training. Its focus will be on responses to acts of terrorism involving nuclear, 

chemical, or biological weapons-the so-called weapons of mass destruction or 

bioterrorism. (States News Service, Sept. 3, 2011); 

This explains why, among professionals in the field, the term "weapons 

of mass effect" is used in preference to the rather misleading "weapons of 

mass destruction". (New Statesman, Sept. 29, 2003). 

Наступним центром фразеологічних інновацій є номінація bomb, яка 

разом зі своїми похідними bomber, bombing вступає в широкі фразеологічні 

зв’язки, утворюючи значну кількість сталих словосполучень. Так, вибухові 

пристрої, що їх використовують терористи-смертники в англійській мові 

мають такі фразеологічні позначення, як homicide bomb, human bomb, 

rucksack bomb, suicide bomb, suitcase bomb: 

The hotel itself is owned by a very wealthy local Jordanian family and 

the homicide bomb that murdered and maimed dozens of innocent women and 

children was an unmistakable message to all wealthy families . (The 

Washington Times, March 9, 2006); 
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The Taliban does not waste money or time training those it chooses to be 

human bombs. (The Guardian, Oct. 16, 2010); 

Abedi had spent "several hours" in Manchester city centre with his 

rucksack bomb before heading for Manchester Arena, detonating the device as 

the concert ended and young fans streamed out. (Sunday Mirror, 

June 4, 2017); 

The suitcase bomb was one of the first terrorist devices. We're living in 

the era of the suitcase bomb''. (The Washington Post, Sept. 9, 2007). 

З активністю терористичної діяльності також пов’язане виникнення 

стійкого словосполучення car bomb, що позначає здійснення терористичних 

актів шляхом використання автомобіля з бомбою, який призначений для 

вибуху в громадському місці. В сучасній англійській мові поряд з 

фразеологізмом car bomb функціонують і такі словосполучення, як lorry 

bomb, train bomb, truck bomb, що вказують на використання терористами 

різних транспортних засобів. 

The car bomb is thought to have contained at least 30 kilograms of 

explosives. This type of car bomb is not usually used to destroy buildings but 

is very effective in killing individuals. (The Mirror, March 24, 2014); 

Officials feared the toll would continue to climb from Saturday's lorry 

bomb that targeted a busy street near key ministries . (Belfast Telegraph, 

Oct. 16, 2017); 

The Islamic State militant group (ISIS) has claimed responsibility for a 

truck bomb at a gas station south of Baghdad that left at least 28 people dead. 

(Newsweek, Nov. 24, 2016). 

Необхідно зазначити, що така англійськомовна номінація як homemade 

bomb вказує на використання терористами саморобних вибухових пристроїв. 

У зв’язку з поширенням їх використання в англійській мові виникає стійке 

словосполучення improvised explosive device. 
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A decade of combat operations in Iraq and Afghanistan has confirmed 

that improvised explosive devices, or IEDs, are the weapon of choice for 

threat networks around the globe. (The Washington Post, May 17, 2013).  

Таким чином лексична одиниця device стає базовою номінацією для 

утворення словосполучень, що позначають різноманітні пристрої для 

підривної діяльності:  

improvised nuclear device «саморобний вибуховий пристрій, що містить 

радіоактивні матеріали, призначений для їхнього розповсюдження»; person-

bornе improvised explosive device «вибухові речовини, які приховані як 

всередині людини, так і на її одязі або взутті»; radiological dispersal device 

«вибуховий пристрій, який розсіює радіоактивні речовини на великій 

території»; vehicle-bornе improvised explosive device «вибуховий пристрій, 

який розміщений всередині транспортного засобу, використовується в 

терористичних актах для вбивства людей або знищення майна»: 

The threat of terrorist organizations or individuals acquiring nuclear 

material for use in an improvised nuclear device is present and real. (States 

News Service, June 8, 2011); 

Such basic improvised explosive devices have increasingly given way to 

more sophisticated devices, including the use of mobile phones as trigger 

mechanisms, and suicide bombers to deliver vehicle-borne or person-borne 

improvised explosive devices. (The Washington Post, April 8, 2011); 

The term, "dirty bomb" is used to refer to a radiological dispersal device 

(RDD), a radiological weapon which combines radioactive material with 

conventional explosives. (States News Service, Aug. 21, 2015). 

В результаті широкого розповсюдження так званих «розумних 

технологій» та «розумного спорядження» для військових лексема smart стає 

центром для таких сталих словосполучень, як smart body armour (smart 

uniform) «бронежилет зі спеціальними датчиками, що слідкують за його 

цілісністю», smart bomb (smart missile) «ракета, керована комп'ютером або 
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лазером, напрямок якої можна змінити», smart weapons «зброя, яка, завдяки 

використанню бортових комп'ютерів, може вести себе до своїх цілей». 

It means soldiers, who currently wear heavy Kevlar and steel-plate flak 

jackets, will have better protection as the flexible new 'smart' body armour 

can be used around the legs, arms and neck - where most serious injuries 

occur. (The Mail on Sunday, May 9, 2004); 

The US Air Force is working with Boeing to double production of the 

smart bombs used in the fight against the Islamic State group, a goal the 

service expects to reach by late 2017. (Defense News, Apr. 1, 2016); 

Smart weapons are the missiles ombs equipped with laser, television, 

some camera based system or satellite guided system. (Defense Daily, 

Oct. 14, 2017). 

Базою для сталих словосполучень можуть ставати і новітні 

запозичення. Це стосується, наприклад, слова jihad, на основі цієї лексичної 

одиниці було сформовано цілу низку стійких словосполучень: jihad factory 

«табір для  практичної підготовки джихадистів; центр ідеологічної обробки 

мусульман (особливо мечеті й ісламські релігійні навчальні заклади); jihad 

job «терористичний акт», jihad cell «терористична група, джихадистський 

осередок»; field of jihad «поле битви» в ім'я джихаду, територія, на якій 

ведеться боротьба мусульман проти «невірних». 

The international community should put pressure on Pakistan to act 

against its indigenous jihad factory. (The Washington Times, Dec. 31, 2007); 

Israeli officials said the men were members of an Islamic Jihad cell that 

had helped plan two suicide bombings inside Israel this year.  (The 

Washington Post, July 17, 2015); 

Europe has become a "field of jihad", and it may be the part of the 

world where America faces the greatest threat from Islamic extremism . (The 

Economist, June 24, 2006). 

Як відомо, усі інновації спочатку носять індівідуальний, так би мовити, 
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оказіональний характер. Частіше всього фразеологічні неологізми 

започатковуються письменниками, журналістами, дослідниками, політиками. 

У промовах і виступах колишнього президента США Джорджа Буша 

молодшого можна виділити нові фрази, так звані «бушизми» (bushisms). 

Один з таких висловів відомий в усьому світі як axis of evil, вживається для 

позначення країн, що на думку США, проводять політику тероризму або 

відкрито підтримують терористів. Завдяки цьому «бушизму» в англійській 

мові виникає така словотворча модель, як axis of (axis of absurdity, axis of the 

feeble, axis of resistance, axis of Weasels).  

The Axis of feeble is our new enemy if we are to redefine capitalism and 

build a new economic architecture that works for the extreme poor . (The 

Boston Globe, May 11, 2007); 

President Bashar al-Assad began in 2011, Hamas was a key ally of 

Damascus and a component of the Iran-led "axis of resistance" that 

challenged Israel and the West in the Middle East . (The Christian Science 

Monitor, Apr. 9, 2013); 

He will also ask why the coalition should agree to any course that would 

allow the 'axis of weasels' - France, Germany and Russia - a chance to have a 

say in Iraq's future. (The Washington Times, Febr. 15, 2003). 

Серед найвідоміших стійких словосполучень, пов'язаних з 

антитероризмом, що були започатковані Джорджем Бушем молодшим 

можна відзначити такі, як freedom-loving coalition «країни-союзники 

США в боротьбі з «державами-спонсорами тероризму»; women of cover 

«жінки-мусульманки, одягнені з голови до ніг»; terrorist underworld 

«підпільний світ терористичних організацій».  

Свій внесок в англійську мову зробили й інші державні і політичні 

діячі Америки. Колишній Державний Секретар США Колін Пауелл 

«запустив» фразу slide-rule general, яка позначала поняття «військовий 

лідер із сучасним, інтелектуальним підходом до проблеми війни; 
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полководець, що використовує сучасні методи і засоби ведення війни». 

Офіційний представник Білого Дому Арі Флейшер запропонував уживати 

терміни homicide bomber, homicide bombing як більш влучні у порівнянні з 

термінами suicide bomber, suicide bombing оскільки вони підкреслюють, 

що здійснюється, насамперед, вбивство інших людей, а не тільки 

самогубство. 

Серед чинників, які впливають на процес збагачення військового 

вокабуляру, зокрема і фразеологічними одиницями, основними є: 

військові конфлікти; роль сучасних технологій у військовій сфері; 

розвиток військової науки й техніки; новітні військові стратегії і тактики.  

Таким чином, до основних механізмів та способів утворення нових 

військових фразеологічних одиниць належать метафоричний та метонімічний 

переноси, евфемізація. Аналогія відіграє особливу роль у творенні 

фразеологічних одиниць військової сфери. У дослідженій новій лексиці 

виділено головні базові одиниці англійської мови, які виступають центрами 

фразеологічних інновацій військової сфери. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Сучасна англійська мова зазнає змін та збагачується новою лексикою 

та фразеологією в усіх сферах, головним чином, за рахунок власних мовних 

ресурсів. За нашими дослідженнями, практично всі лексичні інновації 

військової сфери було створено за допомогою активнодіючих в 

загальнолітературній мові способів словотвору. Військова сфера практично 

не використовує семантичний шлях, тобто загальнолітературну лексику у 

своїх спеціальних значеннях. Крім того, інтенсивно відбувалися процеси 

формування фразеологічних одиниць.  

В процесі дослідження нової лексики військової сфери було з’ясовано, 

що афіксація є одним із продуктивних способів словотвору. На сучасному 
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етапі розвитку англійської мови особливою продуктивністю відзначаються 

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

і суфікси (–bot, –er, –ist, –ing, –ize).  

Словоскладання є одним із активних способів словотвору, оскільки для 

спеціальної лексики, зокрема військової, діє принцип мовної економії при 

створенні номінацій, що характеризуються точністю їх значення. Тож, нами 

було визначено основні структурні моделі, що є характерними для лексики 

військової сфери англійської мови (n+n=N, n+n(-er)=N, n+n(-ing)=N, 

adj+n=N). Значну кількість складних слів військового вокабуляру складають 

іменники, серед яких чимало композитів створено із словосполучень шляхом 

компресії або їхньої модифікації, при цьому провідну роль відіграє складно-

афіксальний спосіб творення складних слів.  

При утворенні складних слів особливу роль відіграє механізм аналогії. 

Крім того, композити в англійській мові називаються складними словами, 

перш за все, за своєю семантикою. Семантика певної частини складних слів 

військового вокабуляру англійської мови не може бути виведеною із 

значення компонентів, інколи такі слова вживаються в переносному значенні 

або є повністю ідіоматичними. Серед новотворів військової сфери існують 

складні слова, образність і експресивність яких безпосередньо пов’язана із 

семантичним наповненням компонентів композитів.  

Розвиток та збагачення військової підмови скороченнями є проявом 

раціоналізації мовленнєвої діяльності та оптимізації мовотворчих процесів. В 

нашій розвідці ми вважаємо доцільним класифікувати скорочення за 

структурними параметрами. Так, серед скорочень військової сфери ми 

виокремлюємо абревіатури та усікання. Найпоширенішим типом скорочень є 

ініціальні абревіатури, які стисло передають значення багатокомпонентних 

лексичних одиниць і належать до стандартної лексики.  

Крім того, нами були виділені специфічні типи скорочених слів, серед 

яких скорочення, в основі творення яких спостерігається поєднання усічень 
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зі словоскладанням та скорочення, які утворені шляхом поєднання абревіації 

та усічень зі словоскладанням, семантичне значення яких залишається 

незмінним. Процес творення скорочень та абревіатур відбувається на різних 

мовних рівнях, лексичному та синтаксичному. Телескопізми, як і складні 

слова, утворюються на основі вільних лексичних одиниць і є конденсацією 

семантики словосполучення в межах однієї лексичної одиниці. Телескопізми 

військового вокабуляру представлені двома групами: повні та часткові слова-

злитки.  

В широкому значенні, якого ми дотримуємося в нашій науковій праці, 

під фразеологією розглядаються не тільки словосполучення з повністю або 

частковим переосмисленим значенням, але й стійкі словосполучення взагалі, 

в тому числі і сталі термінологічні словосполучення. Фразеологічні одиниці 

класифіковані за структурно-семантичними параметрами. Згідно семантичної 

класифікації фразеологічні одиниці розподілені на три типи: фразеологічні 

зрощення (daisy-cutter bomb; rock and roll), фразеологічні єдності (friendly fire 

death; human bomb; snivel gear; microwave weapon; nuke carpet bombing) і 

фразеологічні сполучення (hybrid warfare, non-liner warfare, drone warfare).  

За структурною класифікацією фразеологічні одиниці розподілені на 

номінативні (субстантивні, ад’єктивні, адвербіальні) та дієслівні. 

Продуктивними словотвірними моделями створення номінативних 

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

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

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

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

Дієслівні фразеологічні одиниці утворюються, головним чином, за моделями 

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

and jog; draw the first blood). 

Серед основних механізмів та способів утворення нових військових 
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фразеологічних одиниць виокремлюються такі: метафоричний перенос (baby 

nuke «ядерна міні-бомба»; microwave bomb «мікрохвилева бомба», зброя для 

виведення з ладу сучасної техніки»; ghost soldier «фіктивний учасник 

бойових дій»; fratricide problem «помилкові обстріли та бомбардування»); 

метонімічний перенос (battle rattle«військова амуніція, яку вояки переносять 

за собою під час бойових дій»; suicide belt «пояс смертника, вибухівка на тілі 

людини»; suitcase bomb «компактна ядерна бомба»); евфемізацію (stability 

operations «операції по стабілізації» – це словосполучення фактично є 

позначенням облав, прочісування місцевості, арештів військовими на 

зайнятій ворожій території; unconventional weapons «нетрадиційна зброя» – 

замасковане позначення «зброї масового знищення»; martyrdom 

operations«операції мучеників» – завуальоване позначення здійснення 

терористичних акцій шляхом самовбивства в ім’я джихаду). 

Аналогія відіграє  активну роль у творенні фразеологічних одиниць 

військової сфери. Так, неологізми army blog, military blog було створено за 

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

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

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

аналогією до ідіоматичного словосполучення serial killer). У  дослідженій 

новій лексиці виділено головні базові одиниці, які виступають центрами 

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

war(fare), terror(ism), weapons).  

Основні результати, отримані в другому розділі висвітлено в таких 

публікаціях: [2, 3, 5, 7, 8, 10].  
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РОЗДІЛ 3 СОЦІОЛІНГВАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

СУЧАСНОГО ВІЙСЬКОВОГО ВОКАБУЛЯРУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

3.1. Терористичні угруповання та антитерористичні організації 

 

Перш ніж перейти до розгляду такої понятійної субсфери як 

«Терористичні угруповання та антитерористичні організації» зупинимося на 

деяких загальних положеннях. Наука про мову сьогодні має чітко виражений 

системний характер, тобто будь-яке нове відкриття, будь яка нова теорія 

опираються на вже відомі знання, будь-яка гіпотеза доводиться лише у 

контексті системності. Під системою розуміють впорядковану та внутрішньо 

організовану сукупність взаємозв’язаних і взаємодіючих об’єктів, елементи 

системи утворюють цілісний комплекс. Вони підпорядковані відношеннями 

ієрархії можуть бути у свою чергу розглянуті як підсистеми і функціонувати 

у взаємодії із зовнішнім середовищем [27, с. 72]. 

Систематизація будь-якої лексики відбувається, перш за все, з 

урахуванням семантичних особливостей. Військова підсистема англійської 

мови має високий ступінь фахової системності, вона становить певну 

систему галузевих номінацій, пов’язаних на семантичному, лексичному, 

морфологічному і граматичному рівнях, що співвідносяться із військовою 

справою. Системний характер військової лексики певною мірою 

визначається наявністю в ній певних понятійних розрядів, вивчення яких є 

надзвичайно важливим в ході дослідження семантичних відношень.  

Військова сфера є одним із постачальників інновацій в англійську 

мову, особливо враховуючи вплив новітніх технологій на розвиток військової 

техніки. З огляду на те, що кожна інновація, насамперед, є семантичним 

центром, лексична система мови виступає як система взаємозв’язаних класів. 

Семантичні відношення слів утворюють зв’язані ряди, основою яких є 

спільний елемент чи ознака і співвіднесеність цих рядів. Вони не тільки 
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співвідносяться, але й взаємозв’язані і взаємозумовлені [198, с. 9].  

Об’єднання слів у понятійні субсфери дає змогу визначити у військовій сфері 

об’єктивні зв’язки між значеннями лексем і відповідними референтами. 

В своїй науковій розвідці під понятійною субсферою ми розуміємо 

сукупність слів, об'єднаних на основі позамовної спільності предметів 

або понять, які вони позначають. Поняття нерідко пов’язують із 

класифікаційною діяльністю. Вчені зазначають, що понятійні структури є 

підґрунтям класифікаційного пізнання, певна множина об’єктів може 

пізнаватися на базі фіксованої в пам’яті структури ознак [200, с. 149].  

Диференціація спеціальної лексики за понятійними субсферами 

здебільшого відбувається не за мовною, а за зовнішньою для мови 

ознакою, оскільки їх поєднує близькість тих понять і реалій, які вони 

вербалізують. З урахуванням належності до понятійних субсфер в нашій 

роботі ми виокремлюємо такі субсфери військової лексики та фразеології, 

як «Терористичні угруповання та антитерористичні організації», «Сучасні 

війни та військові конфлікти», «Зброя, військова техніка та 

устаткування».  

Сучасному суспільству доводиться вирішувати цілу низку проблем, 

однією з яких є боротьба з тероризмом. Англійська мова віддзеркалює нові 

події, зокрема, ті, що стосуються тероризму, актуалізуючи поняття, пов’язані 

з терористичною діяльністю. Тим самим виникає необхідність детальніше 

розглянути номінації, що вербалізують поняття «тероризм» та 

«антитероризм» та відповідну понятійну субсферу «Терористичні 

угруповання та антитерористичні організації». Оскільки тероризм став 

світовою загрозою, набувають широкого розповсюдження різні терористичні 

організації і відповідні органи, що їм протидіють. В нашій роботі ми 

приділяємо особливу увагу номінаціям терористичних угруповань та їх 

учасникам, тому виникає необхідність докладно розглянути їхнє місце та 

роль в сучасній англійській мові.  
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Війни ХХІ століття у багатьох випадках фактично позначають 

антитерористичні війни, внаслідок чого в англійській мові виникає стійке 

словосполучення war on terrorism [95, с. 34], а номінації терористичних війн 

за участі США та Європейських країн в Афганістані, Іраці, Пакістані 

актуалізуються в англійській мові за допомогою таких синонімічних 

одиниць: war on terror, global war on terror, підкреслюючи тим самим 

всесвітній характер таких війн:  

The George W. Bush administration responded to the 9/11 attack on the 

World Trade Center and Pentagon with an assault on U.S. civil liberty that 

Bush justified in the name of the "war on terror". (Counterpunch, 

June 3, 2008). 

The global war on terror acted as what, in the language of semiotics, is 

called a "floating signifier," able to be attached at will to a wide range of 

actions and policies. (Ethics & International Affairs, June 22, 2009). 

Автори деяких досліджень називають терористичні війни 

завуальованим поняттям «довга війна»  (long war, long war on terror): 

Recently published national security documents refer instead to the struggle 

against Islamic extremism as the “Long War.” The long war on terror is a 

strange, asymmetrical war, but it is a war just the same. (The New York 

Times, July 23, 2016). 

Основною одиницею англійської мови є terrorism та її похідні terrorist, 

terrorism. Необхідно зазначити, що базою для вербалізації загальних понять, 

пов’язаних з тероризмом, є лексична одиниця jihad. На її основі було 

створено цілу низку похідних лексичних та фразеологічних одиниць. Серед 

таких одиниць відзначимо найбільш поширені, що позначають ісламського 

воїна, учасника «священної війни», бойовика екстремістського 

мусульманського угруповання як з боку самих терористів (jihadi, jihadist, 

jihadist fighter), так і з боку тих, хто з ними бореться (jihadi terrorist, Johnny 

Jihad, Jihadi John): 
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The world's most dangerous jihadist was ruthlessly re-drawing the map 

of the Middle East last night as his gun-toting warriors stormed towards 

Baghdad; 

The leader of Isis just became the most powerful jihadist fighter in the 

world. (The Mirror, June 13, 2014). Ramming attacks have been used in jihadi 

terrorist attacks in France, Germany and the UK. (States News Service, 

Nov. 23, 2016); 

The world knows him as "Jihadi John," the masked man with a British 

accent who has beheaded several hostages held by the Islamic State and who 

taunts audiences in videos circulated widely online . (The Washington Post, 

Febr. 26, 2015). 

Крім того, з боку учасників антитерористичної боротьби шляхом 

телескопії були створені такі оказіональні одиниці, як jihottie (jihadist + 

hottie) «жінка або чоловік естетичної зовнішності, які беруть участь у 

терористичній діяльності або підтримують її»; jihobbyist (jihadist + hobby) 

«людина, що є прихильником радикального ісламу, але, яка не є членом 

радикальної групи»:  

There are even reports of online recruiting of youths to join the Islamic 

State using romance and marriage as enticements. Young women, particularly 

in the West, are promised a so-called jihottie of their choosing for a husband. 

Young men are offered an attractive and devoted wife. (The New York Times, 

Jan. 15, 2016); 

Jihobbyists’ are people drawn to the online theater of violent jihad, 

becoming increasingly radical as they delve deeper into Web forums. (The 

Christian Science Monitor, March 19, 2010). 

Необхідно також зазначити, що на основі лексеми jihad було створено 

низку сталих словосполучень: jihadist cell «терористична група, 

джихадистський осередок»; jihad factory «центр ідеологічної обробки 

мусульман (особливо мечеті й ісламські релігійні навчальні заклади) табір 
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для їхньої практичної підготовки»; field of jihad «поле битви» в ім'я джихаду, 

тобто територія, на якій ведеться боротьба мусульман проти «невірних»: 

Italian police broke up an alleged jihadist cell in Venice who had 

celebrated last week’s terrorist attack in London and planned to blow up the 

city’s famous Rialto Bridge in the hope of killing hundreds of tourists. (The 

Telegraph, March 30, 2017);  

Many now believe that law enforcement alone is not enough. They say 

the country's jihad factories, which still pump out recruits, must be shut down 

and the radicals de-radicalised. (The Sydney Morning Herald, Oct. 7, 2012); 

One of the most debated questions in 2003 was whether al-Qaeda was 

turning post-war Iraq into a new "field of jihad". (BBC News, Dec. 24, 2003). 

Із розвитком новітніх комп’ютерних технологій поняття «jihad» 

модифікується, виникає поняття «кіберджихад» (cyber-jihad) «електронна 

«священна війна» екстремістських організацій і угруповань, атака на 

інформаційні комп’ютерні системи, програми і дані»: Al-Qaeda is using 

online technology to plan attacks in pursuit of a "cyber-jihad", the government 

has warned. (BBC News, July 12, 2011).  

Відповідно для позначення «кібертерориста» виникає слово в 

англійській мові cyber-terrorist: An attack, however, may not be an attack like 

the one seen on Sept. 11 or the kind common in Israel. Instead, power 

companies and US officials are keeping an eye on cyberspace, to make sure 

the power grid isn't successfully attacked by a so-called cyber-terrorist or 

even a teenage hacker working from home (Natural Gas Week, July 29, 2002). 

Однак ключовою одиницею для позначення терористичної діяльності 

смертників виступає слово suicide. Так, терорист-камікадзе, який здійснює 

атаку, вбиваючи себе, заради ідеологічних або політичних цілей, в 

англійській мові вербалізується у вигляді фразеологічного словосполучення 

suicide bomber: A suicide bomber is somebody who dies for an ideology 
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whether it is right or wrong, they die for it. (The Washington Post, 

Oct. 20, 2017).  

Терористи-смертники також здійснюють терористичні атаки за 

допомогою автомобіля з бомбою або вибухівкою, тому в англійській мові 

такі терористи набули позначень suicide car-bomber, suicide driver:  

First, an IS suicide car-bomber struck the border town of Suruc, killing 

32 people, most of them volunteers planning to cross the border to provide aid 

to the Kurdish town of Kobane. (The Economist, Jul 28, 2015).  

A speeding suicide driver detonated his car bomb on a busy commercial 

avenue in Baghdad yesterday leaving six people dead and dozens wounded. 

(The Birmingham Post, Oct. 13, 2013).  

Оскільки розповсюдженості набувають терористичні атаки, шляхом 

використання вантажівок чи поїздів для підривної діяльності терористів, то в 

англійській мові активно функціонують позначення таких «активістів» truck 

bomber, train bomber:  

A Paris court has sentenced a French man with links to a suspected 

Madrid train bomber to four years in prison for abetting Islamic terrorists. 

(The Irish Times; May 26, 2004). 

Останнім часом вважається, що слово suicide не відбиває сутності 

терористичних акцій, оскільки з цього слова можна зрозуміти, що терорист 

вбиває тільки себе. Тому для позначення терориста, який крім себе, має намір 

убити велику кількість людей функціонує відповідне словосполучення 

homicide bomber: 

 The fact is that suicide bombing is not merely a means for the bomber to 

end his or her own life; it is a means to intentionally end the lives of others as 

well. Were that not the case, why would the homicide bomber choose to kill 

himself in a crowded place? (The Washingon Post, Apr. 7, 2007).  
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Із загрозою використання радіологічної зброї в терористичних актах 

пов’язана така номінація, як dirty bomber, що позначає терориста, який може 

виготовити або застосувати радіологічну бомбу:  

There still seems only the sketchiest of circumstantial evidence to link 

Abdullah al-Muhajir, the alleged "dirty bomber", with a terrorist atrocity in the 

United States. (The Herald News, June 16, 2010). Ця номінація була створена на 

базі неофіційної назви «брудної бомби» (dirty bomb), в якій використовується 

звичайна вибухівка для розсіювання радіологічного матеріалу. 

За допомогою такого механізму, як аналогія за зразком до 

словосполучення serial killer в англійській мові була створена фразеологічна 

одиниця serial bomber «серійний терорист, терорист-маніяк, що постійно 

здійснює терористичні акти»: In just a few days, Ahmad Khan Rahami went from 

virtually unknown to a suspected serial bomber. (CNN, September 20, 2016). 

Розглянемо найпоширеніші номінації терористичних угруповань, що 

активно діють в ХХІ ст. на території багатьох країн. Ісламські неурядові 

військові релігійно-політичні організації взяли на озброєння ідеї побудови 

світового «ісламського халіфату», саме тому вони сповідують екстремізм і 

терористичні методи. Головною метою цих угруповань є протистояння 

європейським, особливо американським, цілям. В англійській мові вони 

набули загальної назви anti-American forces, anti-U. S. Forces: 

The deaths in Helmand province were the first fatalities among U.S. 

forces in this country since December. But they came just two days after a Red 

Cross worker was killed in southern Afghanistan in what could signal a 

resurgence of activity by anti-U.S. forces in connection with the start of the 

war in Iraq. (The Washington Post, March 30, 2003).  

The Bush administration delivered a stern warning to Saddam Hussein 

this week that the United States would launch military strikes against Iraq if 

he tried to assist anti-American forces in Afghanistan or move against his 
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domestic opponents during the U.S.-led counterterrorism campaign. (The 

Washington Post, Oct. 10, 2001). 

Найвідоміші мусульманські угруповання ХХІ ст., які протягом 

останніх десятиліть діяли на території близького Сходу, Афганістану, 

Пакістану, Лівії це al-Qaeda, Army of Islam (AOI), Haqqani Network (HQN), 

HAMAS, Hezbollah (Hizballah), Indian Mujahedeen (IM), Islamic Jihad Union 

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

The Haqqani Network, whose origins lie in the anti-Soviet resistance, 

supported the construction of training and operational facilities in Eastern 

Afghanistan for the mujahedeen that were later used by al-Qaeda. (States 

News Service, Sept. 21, 2011).  

The Islamic Jihad Union was described as a Sunni Muslim group based 

in Central Asia that was an offshoot of the Islamic Movement . (The 

Washington Post, Jan. 30, 2014). 

Для цих ісламістських організацій характерним є агресивне ставлення 

до європейсько-християнських духовних цінностей, використання ісламу як 

революційної ідеології, проповідь шаріатського егалітаризму і жорстких 

правил суспільного життя, обов’язкових для «справжніх» мусульман, що 

перетворює віру в радикальну ідеологію. 

Назва «головної терористичної організації», яка протягом кількох 

десятиліть брала на себе відповідальність за терористичні акції, може 

функціонувати в англійській мові як в первинній формі al-Qaeda, так і в 

скороченій – Qaeda (Qa’ida):  

Al-Qaeda, an international terrorist network, is considered the top 

terrorist threat to the United States. (Council on Foreign Relations, June 06, 

2012). With its preeminence challenged by 'Islamic State,' Qaeda is trying to 

prove that it can still attack West. (Al-Arab, Jan. 15, 2015). 
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В англійській мові найменування угруповання al-Qaeda стало 

настільки звичним, що воно може функціонувати також в абревіатурній 

формі AQ, без подання розшифровки цієї абревіатури [5, с. 194]:  

This is the first time that AQ has gone local by translating its 

propaganda in Tamil and Malyalam spoken widely in the southern regions of 

Tamil Nadu, Kerala and also Sri Lanka in its bid to spread its ideology 

towards Islam, Sharia law, the armed conflict in Syria and Afghanistan and to 

motivate youth to join jihad. (Daily News, Aug. 27, 2016). 

З метою створення ісламської держави «фундаментальне» угруповання 

Аль-Каіда створює екстремістські терористичні групи, досить часто їх назви 

містять скорочення AQ та вживаються в абревіатурній формі: al-Qaeda in the 

Arabian Peninsula (AQAP), al-Qaeda in Iraq (AQI), al-Qaeda in the Islamic 

Maghreb (AQIM), Al Qaeda in the Indian Subcontinent (AQIS):  

Coalition forces operating in Baghdad on Monday targeted a long-time 

AQI operative in the city's Karkh neighborhood. (US Fed News Service, 

Nov. 11, 2008).  

AQIM, a violent extremist group based in Algeria, merged with al Qaida 

in September 2006. (US Fed News Service, Dec. 4, 2007).  

The AQIS is capable of providing additional resources and a global 

stage for these menacing groups. (The Daily Star, May 24, 2016). 

Слід приділити увагу також не менш активному терористичному 

угрупованню Taliban (Taleban): Three US soldiers were killed and another 

was wounded in eastern Afghanistan this weekend in an attack claimed by the 

Taliban. (Christian Science Monitor, June 16, 2017).В англійській мові ця 

назва вживається як для позначення фундаменталістського руху за створення 

мусульманської держави в Афганістані, так і для позначення учасника цього 

руху, особливо бойовика збройних формувань, хоча раніше таких бойовиків 

позначали словом Talib. 
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Поширення екстремістських, фундаменталістських груп в ісламському 

суспільстві, в англійській мові набуває назви «талібанізація» (Talibanisation). 

Водночас це слово вводить і поняття «перетворення країни на ісламську 

державу, зростання впливу у певній країні фундаменталістських угруповань» 

[7, с. 287]. Такий рух також позначає перехід до повного контролю cитуації 

та території талібами: The conspiracy of Talibanisation is on the rise in 

Karachi and MQM activists should remain mentally and physically prepared 

to face hard times ahead. (Times, Aug. 4, 2008). 

Останнім часом одним з активнодіючих сучасних терористичних 

угруповань є так звана «Ісламська держава» (Islamic State of Iraq and the 

Levant (ISIL)), яке пройшло довгий шлях реорганізації від частини Аль-Каїди 

до самостійного екстремістського угруповання. Історія його становлення 

відбилась також у численних назвах та їхніх абревіатурних позначеннях: al-

Qaeda in Iraq (AQI), Islamic State in Iraq (ISI), Islamic State of Iraq and al-Sham 

(ISIS), Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), Islamic State (IS): 

On the other hand, we have seen a dangerous rise in extremism as we 

witness a clear resurgence of al-Qaeda in Iraq, AQI, - also known as the 

Islamic State of Iraq and al-Sham, ISIS. (States News Service, 

Dec. 12, 2013); 

Assad also discussed the threat that the Islamic State (IS) poses in his 

country, dismissing arguments that it is being beaten back by Kurdish and 

Iraqi forces backed by US-led air support. (Christian Science Monitor, 

March 30, 2015); 

The Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) poses a clear threat to 

the people of Iraq and Syria, and to the broader Middle East, as well as U.S. 

persons, allies and interests in the region. (States News Service, 

Sept. 10, 2014). 

Слід зазначити, що основними військовими операціями так званої 

«Ісламської держави» є узгоджені кампанії по виснаженню можливостей та 
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морального духу військових опонентів та місцеві атаки з масовими жертвами 

mass casualty urban attacks:  

On top of that, in a range of attacks in Europe and elsewhere, this year 

we have seen greater ambition for mass casualty attacks. (The Washington 

Post, Oct. 5, 2017). 

Одним з найактивніших серед терористичних угруповань Сирії та 

Лівану вважається організація під назвою Jabhat al-Nusra, утворена в 2012 

році: Until recently, Jabhat al-Nusra was known as the most radical wing of the 

opposition seeking to oust Syrian President Bashar al-Assad. (The Washington 

Post, Oct. 29, 2013). Ця організація, також відома під назвою «Фронт 

перемоги» (al-Nusra Front), є найрадикальнішою стороною опозиції, яка 

намагалася усунути президента Сирії Башара аль-Асада:  

Blacklisting al-Nusra Front is one of several diplomatic moves planned by 

the administration to try to maneuver moderate opposition groups into position to 

shape a pro-Western government if President Bashar Assad is ousted. (The Seattle 

Times, Dec. 12, 2012). Дане угруповання неодноразово брало на себе 

відповідальність за вибухи, ціллю яких були автомобілі урядових осіб, тим 

самим було швидко визнано терористичною організацією Сполученими 

Штатами.  

Слід розглянути антитерористичні організації Європейського Союзу й 

США та їхні номінації, які функціонують в англійській мові починаючи з 

2001 року. Після вересневої трагедії 2001 року, тобто терористичних атак на 

США, вперше за все існування цієї країни, колишній президент США 

Джордж Буш-молодший під час саміту НАТО у Європі закликав країни світу 

об'єднатися з метою боротьби з тероризмом і оголосив про намір створити 

волелюбну коаліцію «coalition of freedom-loving nations»:  

A great coalition of freedom loving nations works everyday in many 

different ways to detect and defeat this menace. (The American Presidency Project, 

June 26, 2003). Дане поняття було використано для об'єднання, яке 
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спрямоване на виявлення спільних ворогів Сполучених Штатів та 

згуртування світової спільноти у підтримці проти війни з терором. 

Для того, щоб протистояти загрозам ХХІ століття від країн, що 

підтримують терористів і міжнародних злочинців, Сполучені Штати та їх 

партнери повинні були розробити нові механізми, які сприятимуть безпеці та 

захисту свободи. Таким механізмом у 2002 році стає об’єднання країн всього 

світу у «глобальну коаліцію за свободу» Global Freedom Coalition (GFC):  

A Global Freedom Coalition would offer the prospect of broader, more 

effective global cooperation on issues ranging from global terrorism, aggressive 

autocracies, and international crime to the protection of democratic institutions. 

(The Heritage Foundation, Febr. 4, 2009). Це об’єднання проти тероризму в 

англійській мові є загальною назвою, яка втілюється у конкретних назвах 

таких коаліцій.  

Так, в англійській мові певний час функціонувало фактично 

синонімічне словосполучення coalition of the willing, яке символізувало силу 

та міцність альянсу країн, які підтримують вторгнення Сполучених Штатів в 

Ірак в 2003 році. «Коаліція згодних» на момент створення складалася з 

тридцяти країн, її метою була антитерористична діяльність, спрямована на 

виявлення та знешкодження зброї масового знищення: There are 30 countries 

who have agreed to join the US in the “coalition of the willing” to rid Iraq of 

weapons of mass destruction. (The Times, March 25, 2003). 

Слід зазначити, що така номінація, як coalition of the unwilling в 

англійській мові позначає об’єднання країн, що відкрито виступали проти 

війни США з Іраком у 2003 році (зокрема Франція, Німеччина, Росія): 

President Bush's "coalition of the willing," long seen by much of the world as a 

shell for a largely U.S. operation in Iraq, is quickly becoming a coalition of the 

unwilling. (Deseret News, Feb. 22, 2007).  

А позначенням супротивників цієї війни стає поняття anti-American axis 

«антиамериканська вісь» [95, с. 85]: It would solidify the anti-American axis, 
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with China and perhaps India lining up behind France, Germany and Russia. 

(New Statesman, Apr. 20, 2004). Ця назва отримала також образне позначення 

axis of weasels: In a controversial amendment, congressmen voted that none of the 

money for rebuilding should go to companies from the so-called "axis of 

weasels" - France, Germany, Russia or Syria - because of their implacable 

opposition to the US-led conflict. (The Herald, Apr. 5, 2003). 

У той же час президент США Джордж Буш в своїй заяві про членство в 

союзі з європейськими країнами у боротьбі з тероризмом використав термін 

axis of evil «вісь зла» і досить часто його повторював протягом свого 

президентства, для того, щоб позначити країни, які він звинувачував у 

підтримці тероризму та пошуку зброї масового знищення, зокрема Іран, Ірак, 

Північну Корею: 

This article focuses on the Axis of Evil metaphor that was used by 

President George W. Bush in his State of the Union Address in 2002 to 

represent Iran, Iraq, and North Korea. After describing "axis" as a metonym 

for fascism and Nazism, and "evil" as a metonym for Satanic forces that 

implies an alliance of Iran, Iraq, and North Korea that is collectively 

responsible for evil deeds, the authors analyze the impact of this metaphor on 

Iranian self-image and politics. (The Middle East Journal, July 1, 2007).  

Ця номінація слугувала зразком для створення численних 

словосполучень, що функціонують в англійській мові: axis of annoyance, axis 

of friendship, evil axis of terror, axis of just as evil, axis of resistance, axis of 

terror, axis of unity:  

A new "axis of terror" - Iran, Syria and the Hamas-run Palestinian 

government - is sowing the seeds of the first world war of the 21st century, 

Israel claimed last night. (The Birmingham Post, Apr. 19, 2006); 

The Arab world is split as a result of a wider split in the Middle East 

between a US-led alliance and an "axis of resistance" players led by Iran. 
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(APS Diplomat News Service, Dec. 25, 2006). Тим самим, в англійській мові 

з’являється  модель «axis of», яка вводить поняття «об’єднання». 

Після трагедії 2001 року, коли Сполучені Штати відчули на собі 

терористичного удару, перед ними постала потреба в створенні нової 

відомчої структури з координування забезпечення національної безпеки, 

тому й було створене Управління внутрішньої безпеки (Office of Homeland 

Security). Згодом це управління було реорганізовано у міністерство 

Department of Homeland Security (DHS), яке призначене захищати 

американців від багатьох загроз, особливо від тероризму та вбезпечувати їх: 

As a result of the events of 11 September 2001, Congress created a new 

Department of Homeland Security in 2003. (The New York Times, May 23, 

2003).  

Одним з управлінь міністерства внутрішньої безпеки є Domestic 

Nuclear Detection Office (DNDO), спеціально створений досліджувально-

виконавчий орган по виявленню радіологічних та ядерних загроз:  

The Department of Homeland Security's (DHS) Domestic Nuclear 

Detection Office (DNDO) is responsible for addressing the threat of nuclear 

smuggling. (Defense Daily, July 3, 2008).  

А спеціальний загін, створений для пошуку та знешкодження ядерних 

пристроїв в інших країнах, насамперед в тих, у яких знаходяться 

терористичні осередки в англійській мові має неофіційну назву nuke squad:  

The Department of Homeland Security greatly expanded its nuclear 

search-and-disarmament teams, or “nuke squads” as they became known. 

(The Atlantic, Jan. 25, 2005). 

Трагічні події 2001 року були також підґрунтям для створення 

Національного центру боротьби з тероризмом (National Counterterrorism 

Center (NCTC)). Центр аналізує інформацію про тероризм, включаючи 

потенційну внутрішню інформацію про загрозу, спостерігає за 

міжнародними та внутрішніми зв'язками щодо потенційних загроз, генерує 
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інформацію для запобігання злочинним діям на національному рівні, 

підтримує антитерористичну діяльність США:  

A general consensus appears to have formed around the need for a 

National Intelligence Director (NID) and a National Counterterrorism Center 

(NCTC), both of which received the endorsement of President Bush shortly 

after the 9/11 Commission issued its recommendations. (The Washington Post, 

Sept. 8, 2004). 

Необхідно зазначити, що через терористичні загрози та військові 

конфлікти США постійно оновлюють та реорганізують військові формування 

та їх керівництво. Одне з головних командувань США має назву United States 

Special Operations Command та досить часто функціонує в абревіатурному 

позначенні USSOCOM. Воно становить собою війська спеціального 

призначення, спеціально створені, навчені та оснащені формування, які 

покликані вирішувати специфічні задачі із застосуванням військової сили в 

інтересах США, досягати військових, політичних, економічних цілей, цілей 

пропаганди та психологічної війни на території супротивника:  

The mission of the United States Special Operations Command is to 

"prepare special-operations forces to successfully conduct worldwide special 

operations, civil affairs, and psychological operations in peace and war in 

support of the National Command Authorities, regional combat commanders, 

and American ambassadors and their country teams. (States News 

Service; May 15, 2012). 

У подальшому роль командування під абревіатурною назвою SOCOM 

значно зросла. Розпочавши боротьбу з міжнародним тероризмом, 

керівництво Міністерство оборони США в своїй новій стратегії вказало, що 

основний тягар цієї війни лягає на підрозділи військ спеціального 

призначення:  

With the global war on terrorism putting greater demands on all of the 

armed services, the Marine Corps is working on ways to lighten the much 
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heavier load imposed on SOCOM since the 9/11 terrorist attacks. (Sea Power, 

March 1, 2003).  

Отже, аналіз інновацій на позначення терористичних угруповань та 

антитерористичних організацій уможливив розкрити зв'язок між мовою та 

соціальними явищами. Результати аналізу дали можливість виявити базові 

одиниці, що слугують центрами лексичних та фразеологічних інновацій. Так, 

лексема jihad є основою для утворення лексичних одиниць на позначення 

учасників терористичної діяльності (jihadi, jihadist, jihobbyist, jihottie). У 

творенні сталих словосполучень беруть участь одиниці bomb, jihad, terror 

(dirty bomber, field of jihad, homicide bomber, jihad factory, jihadist cell, jihadist 

fighter, jihadi terrorist, serial bomber, suicide bomber). Провідну роль в 

утворенні похідних цих одиниць відіграє словотвір, його активні способи та 

механізми.  

Фактичний матеріал дослідження свідчить про численні позначення 

терористичних угруповань в англійській мові, що активно діють на території 

багатьох країн як у вигляді словосполучень, так і в абревіатурних 

позначеннях: (al-Qaeda(AQ), al-Nusra Front, Haqqani Network (HQN), HAMAS, 

Hezbollah (Hizballah), Islamic Jihad Union (IJU), Islamic State of Iraq and the 

Levant (ISIL), Taliban). Що стосується антитерористичних організацій, США 

створюють нові відомчі структури, що координують та проводять 

антитерористичну діяльність. Серед таких організацій можна виділити 

Department of Homeland Security (DHS), National Counterterrorism Center 

(NCTC), United States Special Operations Command (SOCOM).  

 

3.2. Сучасні війни: номінації та характеристики 

 

Людству довелося пройти через дві Світові війни та тисячі локальних, 

які виникали через різні причини, але з однією єдиною метою, про яку 

стверджує військовий теоретик Карл фон Клаузевіц, а саме: «змусити 
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противника виконати його волю» [104, с. 154]. На сучасному етапі 

інформаційної революції війни набувають нових, специфічних форм. Ця 

«еволюція» звичайно знаходить відбиття у мові, відображаючи її 

відповідними номінаціями, які ми об'єднали у понятійній субсфері «Сучасні 

війни та військові конфлікти».  

Сучасні війни позначають загальною назвою «війни четвертого 

покоління» (fourth-generation war(fare). Поняття «війна четвертого 

покоління» базується на уявленні про історичний розвиток стратегії і 

тактики воєнних дій. Так, «війною першого покоління» іменують період 

використання гладкоствольної зброї і тактики «лінійного ведення бою». 

«Друге покоління» – це період застосування автоматичної зброї, період 

тактики «вогню і руху». «Війна третього покоління в умовах 

застосування танків і авіації вже була, в основному, війною ідей» [264]. 

Головною відмінністю «війн четвертого покоління» від війн 

попередніх поколінь є широке використання сучасної інформаційної 

техніки, тим самим, застосування високоточних видів зброї. Крім того, до 

особливостей «війни четвертого покоління» відносять майже повну 

«розмитість» таких категорій, як війна і мир, фронт і тил, військові і 

цивільні особи [264]. 

Fourth Generation warfare was the use of highly disaggregated forces 

(guerrillas, terrorists, and the like) managed by non-state actors to undermine 

conventional forces. (The Officer, Sept. 1, 2007). Fourth Generation warfare 

of “terrorism, guerrillas and insurgency of every kind” was developed by 

those unable to match the West in terms of firepower and technology. (The 

American Conservative, Nov. 19, 2015). 

Як зазначають вчені, теорія «війни четвертого покоління» заснована на 

уявленні про те, що перевага політичної волі при правильному і всебічному 

використанні сили й наявних ресурсів, а також вразливості ворожої сторони, 

здатні забезпечити розгром навіть переважаючого по економічній і 
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військовій силі ворога. На відміну від війн попередніх поколінь, «війна 

четвертого покоління» не націлена на досягнення перемоги шляхом розгрому 

збройних сил супротивника або знищення його воєнно-економічного 

потенціалу, а збройна перевага не розглядається достатньою й необхідною 

умовою перемоги у війні.  

Замість цього передбачається, передусім, безпосередній вплив на 

свідомість і волю суспільства, яке залучене в конфлікт та осіб, що приймають 

рішення, руйнація їх політичної волі, використання всіх наявних 

можливостей і засобів впливу для того, щоб змінити політичне положення 

противника, переконуючи його вище військово-політичне керівництво у 

тому, що їх стратегічні цілі або недосяжні, або їх досягнення надзвичайно 

дороге. При цьому сучасна агресія може здійснюватися як зсередини, так і 

ззовні та приймати різноманітні форми [13, с. 46]. 

«Війна четвертого покоління» використовує всі доступні механізми для 

досягнення стратегічних цілей – політичні, економічні, соціальні та військові. 

Основними формами ведення таких війн вважають тероризм та конфлікти за 

участі партизанських повстанців. «Війни четвертого покоління» 

довготривалі, вони вимірюються десятиліттями, а не місяцями або роками 

[288, с. 156]. 

В сучасній англійській мові досить часто поряд із повною назвою 

«війни четвертого покоління», на відміну від війн попередніх поколінь, 

вживається її абревіатурне позначення: Fourth-generation warfare (4GW) is 

indeed dangerous, with its destructive effects that consist of non-traditional tools 

that serve to target and destroy countries in a systematic way. (WAM News 

Agency, May 17, 2016). 

Підкреслимо, що словосполучення fourth-generation warfare це загальна 

назва, яка зазвичай втілюється в конкретні назви, що залежать від її 

характерних рис. Так, особливістю «війн четвертого покоління» слід вважати 

асемитрчність, вона заснована на різниці в швидкості, з якою сторони 
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воюють. Тим самим така війна іменується асиметричною війною (asymmetric 

warfare):  

Thus, nearly every prominent cyber actor began to develop and deploy 

cyberweapons before Stuxnet’s discovery in 2010, a reflection of the ongoing 

evolution of strategies toward asymmetric warfare. (The Christian Science 

Monitor, Sept. 12, 2015).  

Вона позначає військові дії, в яких ворогуючі сторони мають суттєво 

різний військовий потенціал, а слабкий противник вдається до нестандартних 

тактичних дій, до тероризму. «Асиметрія» сил побудована на здатності до 

ескалації військової сторони конфлікту, яка перемагає, в той час як 

«асиметрія» слабкості заснована на готовності та здатності уповільнити хід 

війни. 

Різновидом асиметричної війни можна вважати так звану «гібридну 

війну» (hybrid warfare) – військову стратегію, яка об’єднує звичайну війну й 

кібервійну. «Гібридною війною» вважають поєднання спеціальних сил, 

пропаганди, економічного тиску, підривної діяльності, кібератак та 

психологічної війни, яку наразі використовує Росія на сході України:  

There are many alternatives to conventional or nuclear warfare, 

including “hybrid warfare”, the combination of special forces, subversion, 

cyber- attacks and psychological warfare of the kind used by Russia in eastern 

Ukraine. (The Guardian, 17 April 2015).  

Mr. Putin's preferred method is “hybrid warfare”: a blend of hard and 

soft power. A combination of instruments, some military and some non-

military, choreographed to surprise, confuse and wear down an opponent, 

hybrid warfare ambiguous in both source and intent, making it hard for 

multinational bodies such as NATO and the EU to craft a response. (The 

Economist, Feb. 14, 2015).  
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Як свідчить наведений приклад, «гібридна війна» є поєднанням 

жорсткої та м’якої сили, головним завданням такої війни є заплутати та 

виснажити противника. 

Крім того, термін «гібридна війна» (hybrid warfare) використовується 

для позначення нападів із можливим застосуванням зброї масового знищення 

у поєднанні із звичайною зброєю та для того, щоб охарактеризувати гнучку й 

складну динаміку дій на бойовому просторі. Така війна має синонімічні 

позначення, які відбиваються в англійській мові за допомогою 

словосполучень irregular warfare, non-linear warfare, war of controlled chaos: 

For the past 13 years, the U.S. military was intensely focused on fighting 

two irregular warfare campaigns in Iraq and Afghanistan. (States News 

Service, Apr. 8, 2015). 

Non-linear warfare is comprised of various elements from conventional 

warfare, unconventional warfare, political, and even economic means but its 

success hinges on an initial information operations campaigned that is 

subsequently exploited by special operations forces (SOF) once it has reached 

a specific point. (Small Wars Journal, August 14, 2015). 

Із поняттям гібридної війни дуже тісно переплітається поняття 

«гібридний мир», яке відбивається словосполученням hybrid peace, тобто 

«стан, в якому перебуває потерпаюча від агресії країна, в той час як країна-

агресор намагається довести, що вона налагоджує мир». У такій ситуації 

знаходиться Україна, проти якої здійснюється агресія: One well-placed EU 

diplomat calls the new situation, a “hybrid peace” – a play on the well-known 

idea that Russia is fighting a hybrid war. (The Financial Times, Apr. 17, 2015). 

Крім того, в сучасній англійській мові функціонує ціла низка 

словосполучень із лексичною одиницею hybrid, які пов’язані з тактикою та 

стратегією ведення нових війн: hybrid conflict «конфлікт, в якому задіяні як 

елементи міждержавного конфлікту, так і недержавні суб’єкти»; hybrid threat 

«будь-який супротивник, який одночасно застосовує поєднання традиційних 
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та нерегулярних злочинних засобів чи дій на бойовому просторі», hybrid 

operations «суміжні, змішані дії на бойовому просторі», hybrid adversaries/ 

enemies «ворожі держави та державні вороги»: 

This is a hybrid conflict still in need of legal and policy innovation. (The 

Christian Science Monitor; Oct. 21, 2009); 

The hybrid threat consists of a set of adversaries ranging from nation-

states through insurgents and guerrilla groups down to criminal organizations 

and computer hackers all operating in a coordinated fashion to conduct an 

asymmetric campaign designed to defeat U.S. conventional military 

capabilities. (States News Service, Apr. 23, 2012); 

They can also use hybrid operations that combine with their existing on-

premise systems. (US State News, Oct. 21, 2009); 

Hybrid adversaries are irregular forces-fighters who do not belong to a 

nation's formal Army. (States News Service; Jan. 20, 2012). 

Одним з невід'ємних компонентів гібридної війни військові експерти 

вважють так звану «інформаційну» війну (information warfare), яка може 

включати в себе збір тактичної інформації, забезпечення безпеки власних 

інформаційних ресурсів, поширення пропаганди або дезінформації, щоб 

деморалізувати військо та населення ворога, підрив якості інформації 

супротивника і попередження можливості збору інформації супротивником:   

The other change is the emergence of ''information warfare,'' in which the 

most valuable assets are more powerful sensors - satellites, airborne cameras, 

handheld global positioning system equipment, robotic snoopers - that give the 

advantage to the side that can better read the battlefield and more quickly 

disseminate information to its commanders. (The New York Time Magazine, 

March 10, 2002). Зазначимо, що в 90-х роках це поняття вживалося у 

вузькому значенні і розглядалося як різновид радіоелектронної боротьби. 

До характеристик «війн четвертого покоління» належить і поняття 

«техноцентрична війна» (technocentric warfare): Technocentric warfare puts 
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the emphasis not on armour but on information. (The Economist, July 20, 2012). 

Як свідчить наведений приклад, під сучасною «техноцентричною війною», 

розуміються такі військові дії, вирішальним чинником у яких є не зброя, а 

інформація. 

Синонимічним поняттям для позначення «техноцентричної війни» 

виступає поняття «мережево-центрична» війна (network-centric warfare), це 

словосполучення є частіше вживаним в сучасній англійській мові. Під 

«мережево-центричною» війною розуміється організація і ведення бойових 

дій за допомогою інформаційно-комп’ютерних мереж:  

Originally conceived as part of OFT's push for network-centric warfare, the 

Stiletto is meant to serve as a floating data hub for a variety of high-tech devices, 

including drones and other intelligence, surveillance and reconnaissance 

equipment. Aerial drones can fly from the ship's decks, while smaller landing craft 

can launch from the ship, too. (USA Today, Oct. 24, 2013).  

Зазначимо, що в англійській мові функціонує і усічене 

словосполучення для позначення такої війни та її абревіатурне позначення:  

The Net-Centric Warfare (NCW) links sensors, communications systems, 

and weapons systems in an interconnected grid creating seamless data and 

information flows to warfighters, policy makers, and support personnel. (Defense 

A R Journal April 1, 2005).  

Необхідно зазначити, що протягом війни Америки та її союзників 

проти режиму С. Хусейна проти Іраку в 2003 році вже стояло завдання про 

перетворення всіх збройних сил США на «мережево-центрічні» (network-

centric military). 

«Техноцентрична» війна включає в себе «інформаційно-психологічну» 

війну (information and psychological warfare) і «кібер-війну» (cyber(netic)-

war(fare): Furthermore, a trend has emerged toward transition from isolated 

terrorist acts to large scale attacks that are assuming the character of subversive 

warfare in which information and psychological warfare methods of impact are 
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used, not least with the aim of creating an atmosphere of general fear and 

provoking anti establishment sentiments in society. (Military Thought 

Apr. 1, 2007). 

У процесі «кібер-війни» застосовують різноманітні технології для 

збору, обробки та розповсюдження розвідувальних даних. Засобами ведення 

такої війни можуть бути електронне засліплення, перенавантаження та 

вторгнення в інформаційні та комунікаційні системи супротивника [300, 

с. 30].  

Deterrence in cyber-warfare is more uncertain than, say, in nuclear 

strategy: there is no mutually assured destruction, the dividing line between 

criminality and war is blurred and identifying attacking computers, let alone the 

fingers on the keyboards, is difficult. (The Economist, Jul. 1, 2010). 

Функціонування в англійській мові лексичної одиниці cyber warfare 

спричинило появу таких новоутворень, як cyber attacks, cyberdefence, 

cybersecurity, cybersecrecy, cybervulnerability, cyberweapons [96, с. 30]: Cyber 

warfare is limited by rules, and civilian computers, networks and cyber 

infrastructure are protected against cyber attacks.  

These are among the conclusions reached by a group of legal and military 

experts in a manual on international law applicable to cyber warfare. (States 

News Service, July 1, 2013).  

In the 2013-2014 annual report by the U.S. Commerce Department’s 

International Trade Administration, it indicated that the United Arab Emirates will 

double its spending on homeland security from USD5 billion to USD10 billion in 

the next 10 years, with majority of the budget focusing on cyberdefence and 

cybersecurity. (Business Information News, March 1, 2015). 

В результаті широкомасштабного застосування сучасної техніки (hi-

tech) та відповідної «розумної» зброї (smart weapons), про що свідчать 

військові дії проти Іраку навесні 2003 року, в англійській мові виникає 

інновація smart war «розумна» війна: Because of its overwhelming technological 
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superiority, the US decided to fight a “smart” war, starting with the “shock and 

awe” tactics designed to stun Iraq into submission. (New Scientist, Dec. 20, 2006).  

Поняття «розумна війна» (smart war) в англійській мові відбивається 

також синонимічними назвами wired war, digital war: A wired world creates a 

wired war. Whether you are in combat or waiting for a loved one's return, 

protesting or staying the course, or just taking it all in , the Internet offers you 

more ways to live that experience - and share it with others around the planet. (The 

Virginian-Pilot, March 17, 2008). 

In digital war, attacks are often aimed at a small percentage of the world’s 

population, but often wind up affecting many more people online. (Time, 

March 22, 2016). Як показує приклад, в цифровій війні атаки націлені на 

невелику частину населення, але досить часто вони зачіпають ще багатьох 

людей в мережі Інтернет.  

Під час «цифрової війни» 2003 року на Ірак було скинуто велику 

кількість так званих «розумних ракет та бомб» (smart missiles, smart bombs):  

Hagenbeck's complaint has ignited a heated debate within the Pentagon, 

where policymakers and military leaders are struggling to understand the 

interaction between U.S. forces and a generation of exceedingly powerful, 

accurate weapons called smart bombs whose technology sometimes outstrips 

the capabilities of the humans using them. (Chicago Tribune, Oct. 13, 2002). 

Вважається, що подібна зброя є надпотужною та суперточною, вона 

нібито точно вражає лише воєнні об’єкти, тому таку повітряну кампанію 

проти цієї країни стали рекламувати евфемістично як зразок «чистої війни» 

(clean warfare):  

The dirty side of 'clean' warfare: a clean war can thus quickly become 

dirty, even for the Bundeswehr. By now, at least, Germans will have got wind 

of that. (DW News, Dec. 12, 2014). 
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«Сучасність» війни в умовах інформаційного прогресу підкреслюється 

використанням так званої «кібернетичної зброї» (cyber weapons) і широким 

застосуванням новітніх «військових кібертехнологій» (cyber technologies):  

What's become clear, cyber-experts say, is that the NSA and other US 

spy agencies have long stockpiled cyber-vulnerabilities - identifying, 

purchasing, or otherwise acquiring obscure flaws in computer code. Those 

vulnerabilities are then used to craft "exploits" - cyber-weapons or spying 

tools used to sneak into and spy on, or damage, computer networks worldwide, 

cyber-security experts say. (The Christian Science Monitor, May 5, 2014).  

Кібернетична розумна зброя здатна подавити волю супротивника і 

позбавити його головного - інформації. З'явився навіть спеціальний термін 

«розумна сила» (smart power):  

Mrs Clinton takes the opportunity to make her pitch for "smart power": not 

a return to discredited interventionism – for which America has no appetite – but a 

reassertion of the core idea that, at time of unnerving global flux, America must 

play an active role in shaping a better future. (The Telegraph, Aug. 16, 2014). Це 

поняття виникло, коли почала існувати потреба у «розумних» стратегіях, які 

поєднують інструментарій і жорсткої, і м’якої сили, використання не лише 

військової сили, але і залучення у військові союзи і партнерські програми. 

Перетворення військового простору на такий, в якому застосовуються 

«розумні» військові стратегії, призводить до ще більшого удосконалення 

засобів війни, все частіше у військових операціях використовуються 

безпілотні літальні апарати – drones, котрі мають офіційну назву Unmanned 

Aerial Vehicle (UAV). Використання дронів швидко зростає в останні роки, 

через те, що на відміну від пілотованих літаків, вони можуть перебувати в 

повітрі протягом багатьох годин та забезпечують оперативність отримання 

інформації.  

Ведення військових дій за допомогою безпілотних літальних апаратів 

іменують drone warfare: One of the reasons that drone warfare is increasingly 
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acceptable to the states and organisations that conduct is that, it is embedded in a 

very specific set of spatialities, temporalities, visualities and subjectivities – and I 

would argue that many of those are shared with, or are at least very similar to, the 

rhetoric and practice of both drone warfare and smart cities. (The Telegraph, 

Febr. 18, 2016).  

З іншого боку, сучасні «розумні» війни протиставляються «застарілій» 

війні. Ще існуючі на даний час елементи такої війни позначаються 

словосполученням blue-collar warfare. Така назва базується на тому, що 

словосполученням blue-collar позначається некваліфікована фізична праця, 

на відміну від розумової (white-collar):  

After one US marine was killed and another injured in fighting with Iraqi 

irregulars at a cement factory near Diwaniya, Lt Col BP McCoy described the 

incident as "blue-collar warfare". (The Guardian, March 29, 2008). 

Слід зазначити, що лексема warfare, яка є базовою одиницею, центром 

розглянутих нами одиниць, широко вживається для позначення майбутніх 

війн з використанням зброї масового знищення та вживається у складі цілої 

низки словосполучень: biological warfare (germ warfare), chemical warfare 

(gas warfare), nuclear warfare: 

I define biological warfare as use of agents of disease for hostile 

purposes. This definition encompasses attacks on human health and survival 

and extends to plant and animal crops. (Emerging Infectious Diseases, Nov. 1, 

2001); 

ISIL chemical attack on Kurds raises fear of gas warfare Industrial 

grade gas masks found on Isil fights "confirm they are prepared for chemical 

warfare along this sector of the front". (The Telegraph, Jul. 18, 2015); 

We believe that the Treaty represents a unique achievement in the 

promotion of global peace and security and in the reduction of the threat of 

nuclear warfare. (United Nations, Apr. 11, 2006). Широке функціонування 

https://visualmethodculture.wordpress.com/2016/02/18/smart-cities-and-drone-warfare-a-shared-visuality/


155 

таких одиниць свідчить про загрозу використання у майбутніх війнах зброї 

масового знищення. 

В нашому дослідженні ми вважаємо доцільним підкреслити, що наразі 

відбувається трансформація війн четвертого покоління у майбутні війни 

п’ятого покоління, які в англійській мові позначаються інновацією fifth-

generation warfare. «Війна п’ятого покоління» передбачає застосування 

найрізноманітнішої сучасної тактики і видів озброєння, в тому числі й зброї 

масового знищення, до яких вдаються учасники конфлікту з метою 

досягнення перемоги:  

Fifth Generation (unrestricted) Warfare is defined as the use of “all 

means whatsoever – means that involve the force of arms and means that do 

not involve the force of arms, means that involve military power and means 

that do not involve military power, means that entail casualties, and means 

that do not entail casualties – to force the enemy to serve one’s own interest. 

(The Strategist, June 4, 2006). 

В сучасній англійській мові функціонує словосполучення new-

generation warfare «війна нового покоління», воно також використовується 

для опису війни, яку веде Росія проти України, але аспекти такої стратегії 

були помітні ще раніше в Чечні та Грузії. Сутність такої війни полягає в 

тому, що вона поєднує в собі участь як прихованих маленьких держав, так і 

переважаючих за силою «наддержав»:  

It’s called “new-generation warfare,” and it targets Western 

weaknesses, not strengths. New-generation warfare differs from Western 

views of hybrid conflict in that it combines both low-end, hidden state 

involvement with high-end, direct, even braggadocio superpower involvement. 

(Association of the United States Army, May 20, 2016).  

На практиці ж російська «війна нового покоління» проявляється в 

п’яти елементах: 
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 введення агентів, політична пропаганда, інформаційні операції з 

використанням засобів масової інформації, корупція, компроміс місцевих 

чиновників; 

 захоплення місцевих урядових центрів, поліцейських дільниць, 

аеропортів та військових складів, створення контрольно-пропускних пунктів, 

руйнування транспортної інфраструктури, кібератаки, фальсифікований 

референдум; 

 розгортання російських військ, таємне введення важкого 

озброєння, створення навчальних таборів, які знаходяться на межі з іншою 

країною; 

 секретне сповіщення про стратегічні сили та контрольні 

перевірки, агресивне повітряне патрулювання сусідніх районів, з метою 

припинення їх участі; 

 використання та зловживання перемир’ями, пов’язаними з 

перемовами, перешкоджання отримання допомоги інших держав під 

загрозою ескалації конфлікту. 

Понятійна субсфера «Сучасні війни та військові конфлікти» відбиває 

особливості номінацій та характеристик нових військових конфліктів на 

сучасному етапі історії людства, а численні позначення в англійській мові 

сучасних війн свідчать про інтенсивний розвиток військового вокабуляру.  

 

3.3. Номінації зброї та військової техніки  

 

В сучасній англійській мові мовні одиниці на позначення назв зброї та 

технічного спорядження військових складають понятійну субсферу «Зброя, 

військова техніка та устаткування», об’єднану певним семантичним 

компонентом належності до видів зброї та технічних засобів оснащення. В 

нашій роботі ми виокремлюємо найменування військової техніки в 

англійській мові шляхом об’єднання їх в такі понятійні мікросфери:  
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 позначення сучасної зброї (weapons);  

 позначення технічних засобів оснащення (technical equipment). 

Розглянемо докладніше кожну з цих мікросфер, перша, з яких 

актуалізується шляхом номінацій, які позначають різні види зброї. Останнім 

часом у веденні бойових дій особливе місце займають надпотужні бомби. В 

англійській мові функціонують як офіційні, так і неофіційні назви бомб: 

bunker-busting bomb «могутня бомба, яка здатна пробивати багатометрову 

товщу скельних порід і бетону і знищувати підземні цілі»,  

daisy cutter «суперпотужна бомба, після вибуху якої створюється 

вогненна куля, що розплавляє буквально все в радіусі до двохсот метрів»,  

thermobaric bomb «термобарична бомба, яка після вибуху створює таку 

високу температуру і тиск, що в значному радіусі створюється повітряний 

вакуум», 

 microwave bomb (radio-frequency bomb, e-bomb) «мікрохвилева бомба, 

зброя, яка знищує або виводить з ладу головним чином, сучасну техніку й 

устаткування»,  

dirty bomb «бомба, в якій використовується звичайна вибухівка для 

розсіювання радіоактивного матеріалу»,  

ethnic bomb «різновид біологічної зброї, для заподіяння шкоди людям 

певних етнічних груп»: 

A conventional bunker-busting bomb designed to destroy targets that buried 

are deep underground in response to "an urgent operational need from theater. 

(The Economist, March 3, 2012).  

Though the military has previously used the word to designate a specific 

class of "fuel-air" weapons, the "thermobaric bomb" has assumed center stage for 

a fickle press who were just getting comfortable with the term "daisy cutter", the 

nickname for a 15,000-pound monster bomb used in Afghanistan in recent months. 

(The Washington Times, March 5, 2002).  
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The bulletin's "pastor's page" included essays that said Israel and South 

Africa "worked on an ethnic bomb that kills blacks and Arabs". (The Washington 

Times, Apr. 1, 2008). 

Слід виокремити одну з найбільших американських неядерних 

авіабомб, яка оснащена системою супутникового наведення, в англійській 

мові її іменують Massive Ordnance Air Blast (MOAB). Абревіатурне 

позначення цієї бомби в англійській мові має неофіційне позначення Mother 

Of All Bombs - «мати всіх бомб»:  

The weapon is officially called the Massive Ordnance Air Blast, but the 

initials have also been used to refer to it as the Mother of All Bombs. It is so big 

that it must be dropped from the rear of a cargo plane. (The New York Times, 

Apr. 30, 2003). 

Останнім часом розповсюджені так звані «саморобні вибухові 

пристрої» (improvised explosive device), які набули активного використання 

терористами з початком війни в Іраку 2003 р. Це словосполучення в 

англійський мові досить часто вживається в абревіатурній формі IED:  

The charges include one count of using and conspiring to use a weapon of 

mass destruction – an improvised explosive device or IED – against persons and 

property within the United States resulting in death, and one count of malicious 

destruction of property by means of an explosive device, resulting in death. (The 

Guardian, Apr. 23, 2013).  

Словосполучення improvised explosive device і відповідне його 

абревіатурне скорочення IED слугували базою для подальшого утворення 

сталих словосполучень, шляхом деталізації, зокрема, прирощення: vehicle-

born improvised explosive device (VBIED) – «автомобіль, оснащений 

саморобним вибуховим пристроєм», person-borne improvised explosive device 

(PBIED) – «саморобний вибуховий пристрій на тілі людини», improvised 

nuclear device (IND) – «саморобний вибуховий ядерний пристрій». 
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Слід зазначити, що кожен з цих видів вибухових пристроїв має 

численні синонімічні позначення в англійській мові. Так, словосполучення 

vehicle-born improvised explosive device (VBIED) вербалізується такими 

номінаціями, як: car bomb, suicide car, truck bomb, lorry bomb, train bomb, а 

людину, яка виконує терористичні операції за допомогою автомобіля 

іменують синонімічними словосполученнями: suicide car-bomber, suicide 

driver:  

Islamic terrorist groups are operating and planning to attack the United 

States with car bombs or other vehicle-borne improvised explosive devices 

(VBIED) (The New York Times, Sept. 3, 2014). 

Словосполучення person-borne improvised explosive device (PBIED) має 

такі синонімічні позначення, як suicide bomber, homicide bomber, homemade 

bomber. В залежності від способу використання вибухівки людиною-

смертником в англійській мові функціонують такі одиниці, як human bomb, 

suicide belt, suicide bomb, rucksack bomb, suitcase bomb:  

The insurgents load bombs into lorries and crash them into targets. The logs 

are replete with accounts of suicide-bombers ("PBIEDs", or person-borne IEDs, 

according to the US army jargon) who strap bombs to their bodies. (The Guardian, 

July 25, 2010). 

На сучасному етапі існують можливості використання зброї масового 

знищення. Хоча ймовірність застосування справжньої ядерної бомби 

терористами є незначною, але в той же час вважається, що існує загроза 

використання звичайних вибухових речовин для розсіювання радіологічного 

матеріалу. Така бомба має офіційну назву radiological dispersal device (RDD),  

але частіше вживається у таких номінаціях, як dirty bomb, radiological bomb:  

GTRI's Remove Program works around the world to remove excess nuclear 

and radiological materials that could be used for a nuclear weapon 

or radiological dispersal device (RDD), or "dirty bomb". (States News Service, 

Nov. 13, 2012).  
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There are also concerns IS could attempt to steal nuclear materials to create 

a so-called “dirty bomb”. (RT News, Apr. 2, 2016).  

He is suspected of working on a plot with al Qaeda terrorists to carry out an 

attack using a radiological bomb - a conventional explosive enhanced with 

radioactive material. (The Washington Times, July 11, 2002). 

Ці офіційні і неофіційні номінації слугували базою для подальшого 

утворення нового словосполучення для позначення у майбутньому 

саморобних вибухових ядерних пристроїв (improvised nuclear device):  

Three types of attack were outlined in the report. The most severe, but also 

the hardest to carry out, would be the detonation of an actual nuclear bomb, either 

obtained from a state’s stockpile or an improvised nuclear device made from 

stolen nuclear material. (The Telegraph, March 31, 2016). 

Оскільки ядерна зброя, і навіть «радіологічна», може спричиняти 

паніку серед великої кількості людей, то для пом’якшення таку зброю почали 

іменувати виразом weapons of mass effect «зброя масового впливу» [8, с. 24], 

яке утворилося за допомогою, з одного боку, такого механізму, як аналогія 

(на базі словосполучення weapons of mass destruction), а, з іншого боку, як 

евфемістична трансформація первинного словосполучення:  

Weapons of mass effect, or WME, are weapons capable of inflicting grave 

destructive, psychological and/or economic damage to the United States. These 

include chemical, biological, nuclear, radiological, or explosive weapons [5, с. 3].  

For a few hours at least today, the heat will be off George W Bush as 

America switches focus from Baghdad to San Diego. Maybe the Super Bowl will be 

the weapon of mass distraction that Bush has been praying for. (Independent on 

Sunday, Jan. 26, 2003). 

Поруч з матеріальною зброєю існує, так би мовити «віртуальна» зброя, 

яка призначена для нападів на комп’ютерні мережі супротивника. Новий вид 

так званої «кібер-зброї» (cyber weapons) використовується проти ворожих 

країн у вигляді нападів на інформаційні системи з метою виведення з ладу 
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комп’ютерної мережі: In recent years one of the topics of greatest interest in the 

international scientific community has been the development of new cyber 

weapons to use against hostile countries. (Security Affairs, Apr. 3, 2012).  

«Кібер-зброя» фактично має досить значний потенціал ураження, 

оскільки один напад на комп’ютерну систему може завдати більш значної 

шкоди в мережі супротивника. Використанням «кібер-зброї» зумовлюється 

застосуванням з боку терористів таких операцій, як «кібер-атаки» (cyber 

attacks), а їх здійснюють ісламістські групи хакерів, які отримали назву 

«кібер-халіфат» (cyber caliphate): 

 Junaid Hussain, a British Isis fighter who was killed in a drone strike in 

Syria, is believed to have been a key player in the so-called cyber caliphate waging 

war against the west online. (The Guardian, Nov. 17, 2015). 

До другої понятійної мікросфери «Технічні засоби оснащення» ми 

відносимо номінації на позначення технічних засобів спорядження 

військових й устаткування. Провідні армії світу готують своїх солдат по-

справжньому до нових війн, до більш маневрених та швидкоплинних 

конфліктів, в яких кожен солдат є самостійною бойовою одиницею. Для 

цього країни ведуть свої розробки, які втілюються в концепцію «солдат ХХІ 

століття» (Future Soldier Program). Зокрема, концепція збройних сил США 

щодо озброєння та оснащення майбутнього воїна отримала назву Future 

Force Warrior:  

With the Future Force Warrior Individual Ground System, every Soldier 

knows where their fellow Soldier is, even if they're not next to them. (Army News 

Service, Febr. 2, 2007).  

В цю концепцію входить ціла низка програм подальшого 

вдосконалення військової техніки, устаткування, спорядження, наприклад, 

американські програми «Наземний воїн» (Land Warrior) і «Повітряний воїн» 

(Air Warrior):  

The Land Warrior System marks the first time that a soldier has been able 
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to keep tabs on his buddies without monitoring them on the radio or keeping them 

in visual range. (Popular Mechanics, Oct. 30, 2009).  

The Air Warrior system, an aviation life-support and communications 

ensemble first fielded in 2004, and designed for Soldiers who work aboard rotary-

wing aircraft, was designed for use between five and six hours of flight time. 

(Army News Service, Apr. 3, 2012).  

Ці програми передбачають оснащення наземних і повітряних військ 

новітніми засобами ведення бою, персонального захисту від супротивника і 

комунікації [4, с. 124]. Згодом програма Land Warrior трансформувалася в 

проект під назвою Nett Warrior, дана номінація базується на власному імені 

військового Роберта Б. Нетта. Цей проект має офіційну назву Ground Soldier 

System (GSS): 

In fact, the Army will use soldier feedback from the deployment and use of 

the early prototype Land Warrior system to build Ground Soldier System (GSS), 

the next-generation integrated, modular system that will also be completely 

integrated into the Army's major modernization effort. (Defense Daily, Febr. 12, 

2007).  

США вже озброює своїх бійців комплектом оснащення Nett Warrior, 

завдяки йому командування отримує повну картину того, що відбувається, 

спостерігає за кожним солдатом, слідкує за місцем його розташування та має 

можливість безпосередньо віддавати йому наказ. Можливості комплекту 

устаткування Nett Warrior змінюють спосіб ведення бойових дій. Кожний 

боєць, оснащений цим комплектом – це обізнаний солдат на полі бою, який 

може пересуватися швидше, впевненіше та ефективніше: 

Nett Warrior gives Soldiers from team leader upwards situational 

awareness on the battlefield. (Army News Service, July 22, 2013).  

Збройні сили США впроваджують також нові концепції щодо 

оснащення військових, так на 2010 та 2020 роки були заплановані дві 
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програми для покращення бойової уніформи, які мають назву Future Force 

Warrior System:  

The Army's Future Force Warrior System is one step closer to being fielded 

as the Ground Soldier System following a successful demonstration in August of its 

electronic networking capability. (US State News, Sept. 7, 2006).  

Програма 2010 року передбачає модифікацію бойового спорядження та 

зменшення його ваги, в той час, як завданням програми 2020 року є 

використання нанотехнологій при створенні амуніції. З вищезазначеними 

назвами програм по оснащенню військових пов’язане і функціонування 

таких сталих словосполучень, як: battle rattle, smart uniform, smart body 

armor, happy gear, snivel gear. 

В понятійній мікросфері «Технічні засоби оснащення» нами були 

виділені номінації засобів транспортування військових. Так, одним з 

основних засобів пересування військових Сполучених Штатів з 2007 року є 

новий бронетранспортер, який може рухатись по замінованих дорогах. Він 

був спеціально розроблений, як такий, що може витримати вибухи 

саморобних пристроїв. В англійській мові цей транспортний засіб здобув 

офіційну назву Mine-Resistant Ambush Protected (MRAP), проте в мові 

військових таке поняття вербалізується за допомогою словосполучення mine-

resistant vehicle:  

The new generation of American mine-resistant, ambush-protected troop 

carriers, called MRAPs, will be sold, lent or donated to allied units in the most 

dangerous parts of Afghanistan, according to NATO officials. (The New York 

Times, Febr. 5, 2010). The Buffalo, a specialized mine-resistant vehicle, is one of 

the most recognizable pieces of route clearance equipment. (US State News, 

Sept 29, 2015). 

Наступним кроком у веденні бойових дій є використання роботів у 

військовій справі. Одним з головних видів роботів є так звані «безпілотні 

літальні апарати» (unmanned air vehicle – UAV), що допомагають не тільки в 
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розвідувальних цілях, але вони здатні навіть знищувати живу силу і техніку 

ворога. Таке словосполучення в англійській мові набуває назви unmanned 

combat air vehicle та відповідне абревіатурне позначення UCAV: The concept 

demonstrator will test the possibility of developing the first ever autonomous 

stealthy Unmanned Combat Air Vehicle (UCAV) that would ultimately be capable 

of precisely striking targets at long range, even in another continent. (US Federal 

News Service, July 12, 2010).  

Безпілотні літальні апарати, які використовують не тільки США, але й 

їх союзники, отримали синонімічні неофіційні назви такі, як drone, 

quadrocopter, hexacopter:  

U.S. Predator drone was in the area where a U.N. aid convoy was partially 

destroyed in Syria on Monday and had appeared on the scene minutes before the 

incident (Reuters, Sept. 21, 2016). Teaming up with Matternet, they developed a 

four-rotor "quadrocopter" which could carry a 500g payload up to 28km at speeds 

of 60km/h and could be operated by a smartphone. (The Mirror, March 12, 2012). 

A hexacopter fitted with a specialized camera and other equipment - such as 

a pressure altimeter, which records altitude of each shot - can hover about 100 to 

150 feet over a whale pod and provide scientists with vivid views that were 

previously unobtainable. (The Christian Science Monitor, Oct. 27, 2015). Слід 

зазначити, що американські військові застосовують їх в масових масштабах 

для ведення розвідки і нанесення повітряних ударів по цілях в Афганістані, 

Йемені, Пакістані, Сомалі, Сирії. 

Останнім часом все гостріше перед системами безпеки постає проблема 

боротьби з діями безпілотних літальних апаратів. Тому з’являється нова 

зброя проти безпілотних літальних апаратів, яка в англійській мові має різні 

назви, офіційну Anti-UAV Defense System (AUDS) та розмовні anti-drone, 

drone-killers:  

http://zbroya.info/uk/blog/7445_chotiristvolnii-lazer-sistemi-gatlinga-z-nimechchini/
http://zbroya.info/uk/blog/7445_chotiristvolnii-lazer-sistemi-gatlinga-z-nimechchini/
http://zbroya.info/uk/blog/7445_chotiristvolnii-lazer-sistemi-gatlinga-z-nimechchini/
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The system, called the Anti-UAV Defence System (AUDS), looks like a 

mounted turret but instead of shooting drones out of the sky with bullets, it 

fires nothing more menacing than radio waves. (The Guardian, June 2, 2016).  

Anti-Drone is an integrated anti-UAV defence system based on the best 

anti-UAV technologies to detect drones and intercept drones . (The Christian 

Science Monitor, May 10, 2013).  

The drone-killer is designed to disable unmanned air vehicles (UAVs) of 

all types. (The Washington Times, Febr. 15, 2013). 

Однією з ефективних систем наведення і знищення ворожих «дронів» 

розробили інженери компанії Boeing. Це досить компактна система, яка має 

назву Compact Laser Weapons System (CLWS), яка дійсно успішно проявила 

себе під час польових випробувань. Система здатна збити ворожий 

безпілотник лише за 15 секунд: 

The Compact Laser Weapons System (CLWS) can track down an 

unmanned aerial vehicle (UAV) and eliminate a threat. The CLWS focused on 

the target drone’s tail for 10 to 15 seconds, set it on fire, and destroyed it.  

(Fox News, Sept. 3, 2015). 

Понятійна субсфера «Зброя, військова техніка та устаткування», до якої 

належать відповідні поняття, що вербалізують неономінації військової сфери 

становить собою мікросистему, елементи якої взаємоповязані та 

співвідносяться з позамовною дійсністю. Під впливом мовних та позамовних 

чинників відбувається зміна частотності вживання номінацій на позначення 

видів зброї та технічного оснащення (спорядження) військових. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Всю військову лексику та фразеологію можна розподілити на понятійні 

субсфери. Диференціація спеціальної військової лексики за понятійними 

субсферами здебільшого відбувається не за мовною, а за зовнішньою для 
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мови ознакою, оскільки їх поєднує близькість тих понять і реалій, які вони 

вербалізують. Нами було виокремлено та проаналізовано такі понятійні 

субсфери, як «Терористичні угруповання та антитерористичні організації», 

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

устаткування».  

Англійська мова віддзеркалює нові події, пов’язані з тероризмом, 

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

необхідність детальніше розглянути номінації, що вербалізують понятійну 

субсферу «Терористичні угруповання та антитерористичні організації», яку 

було розподілено на мікросфери «Терористичні угруповання», 

«Антитерористичні організації», «Учасники терористичних-

антитерористичних дій».  

Нові військові конфлікти фактично вводять поняття 

антитерористичних війн, внаслідок чого в англійській мові виникають 

інноваційні стійкі словосполучення для їхнього позначення (war on terrorism, 

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

сталих словосполучень даної понятійної субсфери провідну роль відіграють 

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

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

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

В понятійній субсфері «Сучасні війни та військові конфлікти» було 

проаналізовано основні поняття, що відбивають різні аспекти сучасних війн. 

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

ключового слова в англійській мові war(fare), утворюючи численні номінації 

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

warfare) до конкретних позначень, що характеризують війни нового 

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

одиниця warfare, що актуалізує поняття «війна» виражає явища 

синонімічними засобами, залежно від параметрів та характеристик сучасних 
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війн. Так, в умовах комп’ютеризації це поняття актуалізується такими 

номінаціями на позначення різновидів війн: network-centric warfare, 

information warfare, cyber(netic)-war(fare).  

Крім того, підкреслено роль високих технологій, та їхній вплив на 

формування сучасних війн, що відбиваються такими позначеннями 

англійської мови, як drone warfare, smart war, digital war, wired war. 

Особливості поняття принципово нових війн відбиваються за допогою 

сталих словосполучень англійської мови: asymmetric warfare, clean warfare, 

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

Понятійну субсферу «Зброя, військова техніка та устаткування» було 

розподілено на мікросфери «Зброя» і «Технічні засоби оснащення», що 

включать поняття на позначення сучасної зброї та технічних засобів 

спорядження військових й устаткування. Головним поняттям першої 

мікросфери є «зброя» та відповідна лексична одиниця англійської мови 

weapons, за допомогою якої це поняття вербалізується у вигляді сталих 

словосполучень (weapons of mass destruction, weapons of mass effect).  

Ще одним головним поняттям у мікросфері «Зброя» є поняття 

«вибуховий пристрій», що відбивається за допомогою ключової лексичної 

одиниці англійської мови bomb, утворюючи значну кількість стійких 

словосполучень військової сфери (bunker-busting bomb, daisy cutter bomb, 

thermobaric bomb, microwave bomb, radio-frequency bomb, e-bomb, ethnic bomb, 

Mother Of All Bombs). Евфемістичним синонімом лексеми bomb виступає 

одиниця англійської мови device, за допомогою якої сформована чимала 

кількість англомовних фразеологічних інновацій військової сфери 

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

borne improvised explosive device, radiological dispersal device, improvised 

nuclear device).  

Понятійна мікросфера «Технічні засоби оснащення» вводить поняття, 

пов'язані з технічними засобами спорядження військових, устаткування та 
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транспортними засобами. Дані поняття відбиваються в сучасній англійській 

мові певними словами та словосполученнями (drone, quadrocopter, 

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

defence system, weapons system).  

В межах понятійних субсфер було встановлено зв'язок між поняттями 

військової сфери та функціонуванням лексичних одиниць та словосполучень 

на їх позначення. В ході аналізу понятійних субсфер військових інновацій 

англійської мови було встановлено взаємозв'язок та взаємозумовленості між 

мовними процесами та явищами соціальної дійсності. Понятійні субсфери, до 

яких належать відповідні поняття військової сфери англійської мови 

становлять собою мікросистему, елементи якої взаємопов'язані та 

співвідносяться з позамовною дійсністю.  

Основні результати, отримані в третьому розділі висвітлено в таких 

публікаціях: [1, 4, 5, 9, 11]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Результати нашого дослідження військової лексики та фразеології 

англійської мови дали змогу дійти наступних висновків. 

Військова сфера є одним із головних постачальників інноваційної 

лексики та фразеології (неологізмів) до словникового складу сучасної 

англійської мови. Військову лексику розглядаємо як один з компонентів 

лексичної підсистеми, що складається з номінативних одиниць, які 

спеціалізовано лексично, семантично та фразеологічно . Спеціальна 

військова лексика англійської мови була розподілена на термінологічну 

(терміни), професіональну (професіоналізми), специфічну лексику певних 

соціальних груп (жаргонізми (соціолекти)).  

Військовий дискурс – це комунікативна підсистема мовлення (текст 

в сукупності з позамовними прагматичними, соціокультурними, 

психологічними та іншими чинниками). Були виокремлені частини 

військового дискурсу: формальний військовий дискурс – представлено 

літературною (як нейтральною, так і термінологічною) лексикою; 

неформальний військовий дискурс – представлений розмовною (як 

літературною, так і нелітературною) лексикою, до останньої відносяться 

професіоналізми та жаргонізми; тексти, які мають «інтерстатусний» 

характер і займають проміжне положення між двома видами військового 

дискурсу: формальним і неформальним – представлено як літературною, 

так і розмовною лексикою. 

Для дослідження військової лексики та фразеології англійської мови 

застосовано системно-структурну методологію, яка спрямована на 

пошуки чіткого й об’єктивного наукового методу синхронного опису 

мовних явищ. Використано також функційну (прагматичну) методологію, 

що дозволила дослідити мовні одиниці в двох напрямках – від функції до 

засобу її реалізації й навпаки, від засобів реалізації до функції. Аналіз 
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англійськомовних військових новотворів відбувався в межах 

ономасіологічного, семасіологічного та системного підходів.  

Було з’ясовано, що основними шляхами поповнення словникового 

складу сучасної англійської мови військової сфери новими одиницями є 

словотвір (морфологічний) та семантичний шляхи. Практично всі 

лексичні інновації військової сфери було створено за допомогою 

активнодіючих в загальнолітературній мові способів словотвору 

(афіксація, абревіація, словоскладання, телескопія). На сучасному етапі 

розвитку англійської мови військової сфери найактивнішим способом 

словотвору є афіксація (47 % від загальної кількості лексичних одиниць). 

Особливою продуктивністю відзначаються  префікси (anti-, bio-, counter-, 

cyber-, de-, e-, hyper-, mega-, non-, super-); суфікси (–er, –ist, –ing, –ize).  

Словоскладання є одним із активних способів словотвору зокрема і 

в галузі військової лексики (26 % інновацій). Було визначено основні 

структурні моделі, що є характерними для лексики цієї сфери (n+n=N, 

n+n(-er)=N, n+n(-ing)=N, adj+n=N). Семантика певної частини 

композитних військових новотворів англійської мови не може бути 

виведеною із значення компонентів, нерідко такі складні слова 

вживаються в переносному значенні або навіть є повністю 

ідіоматичними.  

Інноваційні скорочення військової сфери, що складають 27 % від 

загальної кількості лексичних одиниць розподілено за структурними 

параметрами на абревіатури та усічення, в свою чергу в абревіатурах 

виокремлюємо такі різновиди: а) власне абревіатури; б) абревіатури, в 

складі яких крім слів з ініціальним скороченням є цифрові позначення; в) 

комбіновані абревіації, які складаються з двох компонентів, один з яких є 

графічним знаком (літера), а інший – повним словом Було доведено, що 

процес творення усічень та абревіацій торкається різних мовних рівнів, 

лексичного та синтаксичного. Телескопізми військового вокабуляру 
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англійської мови, як вид скорочень представлені двома групами: повні та 

часткові слова-злитки, що можуть бути представлені наступними 

моделями: ab + cd = ad, ab + cd = abd, ab + cd = acd. 

Військова сфера практично не використовує семантичний шлях, 

тобто загальнолітературну лексику у своїх спеціальних значеннях. Тому 

семантичний шлях у військовій сфері вживається майже винятково у 

процесі творення фразеологічних одиниць. Фразеологією ми вважаємо не 

тільки словосполучення з повністю або частковим переосмисленим 

значенням, але й стійкі словосполучення взагалі, в тому числі і сталі 

термінологічні словосполучення.  

В процесі аналізу фразеологічних одиниць військової сфери було 

досліджено сталі словосполучення в рамках семантичної та структурної 

класифікацій. Були проаналізовані механізми утворення нових 

фразеологічних одиниць, серед яких основними є метафоричний та 

метонімічний переноси, евфемізація. Аналогія як універсальний механізм 

відіграє особливу роль у формуванні військової фразеології англійської 

мови. 

Диференціація спеціальної військової лексики за понятійними 

субсферами відбувається за зовнішньою для мови ознакою, тобто ці 

субсфери  поєднуються концептуальною основою. Було виокремлено та 

проаналізовано такі понятійні субсфери, як «Терористичні угруповання та 

антитерористичні організації», «Сучасні війни та військові конфлікти», 

«Зброя, військова техніка та устаткування». В ході аналізу понятійних 

субсфер військових інновацій англійської мови підтверджуються 

специфічна єдність та взаємозумовленість між мовними процесами та 

явищами соціальної дійсності. Вербалізатори понятійних субсфер, до 

яких належать відповідні поняття військової сфери англійської мови, 

становлять собою мікросистему, елементи якої взаємопов'язані та 

співвідносяться з позамовною дійсністю. 
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Понятійну субсферу «Терористичні угруповання та 

антитерористичні організації» було розподілено на мікросфери 

«Терористичні угруповання», «Антитерористичні організації», «Учасники 

терористичних-антитерористичних дій». В процесі аналізу даної 

понятійної субсфери були виявлені ключові поняття (bomb, jihad, terror), 

що вербалізуються за допомогою лексико-фразеологічних одиниць (dirty 

bomber, field of jihad, homicide bomber, jihad factory, jihadist cell, jihadist 

fighter, jihadi terrorist, serial bomber, suicide bomber, war on terror, cyber-

terrorist). Позначення терористичних організацій хоча і мають екзотичний 

характер, але вони розповсюджуються в загальній літературній мові у 

тому числі і у вигляді абревіатур: al-Qaeda (AQ), Army of Islam (AOI), 

Haqqani Network (HQN), HAMAS, Hezbollah (Hizballah), Indian Mujahedeen 

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

В понятійній субсфері «Сучасні війни та військові конфлікти» було 

проаналізовано основні поняття, що відбивають різні аспекти сучасних 

війн. Головним поняттям цієї субсфери є «війна», воно вербалізується за 

допомогою ключового слова в англійській мові war(fare). Але це поняття 

набуває практично нового поняття «сучасна війна», воно актуалізується 

шляхом використання численних номінації від загальних назв (new-

generation warfare, fourth-generation warfare, fifth-generation warfare) до 

конкретних.  

Особливості поняття принципово нових війн відбиваються за 

допомогою сталих словосполучень англійської мови: asymmetric warfare, 

clean warfare, hybrid warfare irregular warfare, non-linear warfare, war of 

controlled chaos. В умовах комп’ютеризації це поняття актуалізується у 

вигляді словосполучень: network-centric warfare, information warfare, 

cyber(netic)-war(fare), drone warfare, smart war, digital war, wired war.  

Понятійну субсферу «Зброя та військова техніка» було розподілено 

на мікросфери «Зброя» та «Технічні засоби оснащення», що включать 
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поняття на позначення сучасної зброї та технічних засобів  спорядження 

військових й устаткування. Головним поняттям першої мікросфери є 

«зброя» та відповідна лексична одиниця англійської мови  weapons, за 

допомогою якої це поняття вербалізується у вигляді сталих 

словосполучень (weapons of mass destruction, weapons of mass effect, 

unconventional weapons).  

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

реалізовано ключовою лексичною одиницею bomb, яка й утворює значну 

кількість стійких словосполучень військової сфери англійської мови 

(bunker-busting bomb, daisy cutter bomb, thermobaric bomb, microwave 

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

Евфемістичним синонімом лексеми bomb слугує одиниця англійської 

мови device, за допомогою якої сформована переконлива кількість 

англійськомовних фразеологічних інновацій військової сфери (improvised 

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

improvised explosive device, radiological dispersal device, improvised nuclear 

device).  

Понятійна мікросфера «Технічні засоби оснащення» вводить 

поняття, пов'язані з сучасними технічними засобами ведення військових 

конфліктів та транспортними засобами для військових формувань. Дані 

поняття відбиваються в сучасній англійській мові певними словами та 

словосполученнями (drone, quadrocopter, hexacopter, unmanned air vehicle, 

mine-resistant, ambush-protected vehicle, defence system, weapons system).  

Було з’ясовано, що лексико-фразеологічні інновації понятійної 

субсфери «Зброя, військова техніка та устаткування» становлять 48 %, 

нові одиниці понятійної субсфери «Сучасні війни та військові конфлікти» 

складають 30 %, інноваційні номінації понятійної субсфери 

«Терористичні угруповання та антитерористичні організації» – 22 % від 

загальної кількості досліджуваних одиниць англійської мови військової 
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сфери. 

Отже, у дослідженні виявлені й деталізовані лінгвальні та 

соціолінгвальні особливості формування та функціонування нової 

лексики та фразеології військової сфери англійської мови. Вбачаємо 

перспективи подальших студій у дослідженні лінгво-когнітивного та 

синергетичного параметрів англійськомовних інноваційних одиниць 

військової сфери.  
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СЛОВНИК ІННОВАЦІЙНОЇ ЛЕКСИКИ ТА ФРАЗЕОЛОГІЇ 

 
age of terror початок третього тисячоліття, час, коли особливо загострилася 

терористична діяльність.  

Unfortunately, the enemy has also learned much in this new age of terror. (Newsweek, 

August 21, 2006). 

 

Americanize, v набувати американських рис або характеристик. 

US Secretary of Defense Ash Carter argued against a strong ground force in the fight 

against the so-called Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) noting that it would 

"Americanize" the conflicts and could turn those fighting ISIL "into fighting us instead". 

(Kuwait News Agency, Dec. 9, 2015). 

 

antiaccess warfare військова стратегія, в якій стратегічно вища влада намагається 

військовим, політичним або обома способами проникнути на територію, яку вона 

контролює. 

Likewise, Themistocles, Elizabeth I, Isoroku Yamamoto, and Adolf Hitler (after early 1943) 

did not know that they were conducting antiaccess warfare. (Naval War College Review, 

Jan. 1, 2018). 

 

antiaccess, n дії або засоби, як правило довгострокові, призначені для перешкоджання 

доступу сил супротивника до зони бойових дій. 

 

anti-bioterrorism, adj  такі заходи, що допомагають у боротьбиі з біотероризмом. 

A consolidated, modern lab is badly needed to support critical anti-bioterrorism 

responsibilities, including the development of vaccines against such threats as anthrax, 

smallpox and plague. (US State News, May 9, 2008). 

 

anticipatory self-defense збройна агресія проти певної країни, яка на думку агресорів, 

загрожує їм. 

Everyone's making hay over the White House's recent use of the phrase anticipatory self-

defense as justification to attack Iraq…They argue that anticipatory self-defense (ASD), or 

pre-emptive self-defense, is an excuse for naked aggression. One expert goes so far as to call 

it an ``international hunting license.'' (The Washington Times, July 25, 2005). 

 

anticountermining device пристрій, призначений для запобігання спрацьовування міни 

при ударі. 

A mine whose anticountermining device has been operated preventing the firing mechanism 

from being actuated. (Post-Tribune, Nov. 2, 2005). 

 

anti-drone, adj такий, що виявляє та перехоплює безпілотні літальні апарати (про 

систему). 

To incorporate drones in our lives in a good and safe way, we need anti-drone instruments. 

(States News Service, March 16, 2017). 
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anti-infiltration, adj такий, що бореться з супротивником, який потрапив на ворожу 

територію. 

There is an anti-infiltration grid in place now and it is now almost air-tight. The terrorists, 

who have already come in, will be wiped out. (Daily News & Analysis, June 14, 2017). 

 

anti-lift device пристрій, призначений для детонації міни. 

An antilift device is an attachment to or integral part of a landmine or other munition e.g. 

some fuze types found in general purpose air-dropped bombs, cluster bombs and sea mines. 

(US Fed News Service, November 16, 2015).  

 

anti-personnel munitions протипіхотне бойове спорядження. 

This information provides for positive control over munition activation--allowing safe 

passage for friendlies and non-combatants, over-the-air transfer of system control, 

activation of anti-tank, anti-vehicle, anti-personnel or non-lethal munitions or deactivation 

for safe munition recovery. (Armada International, Febr. 1, 2007). 

 

anti-recovery device пристрій, який не дає можливості ліквідувати вибуховий 

механізм. 

A mechanism for disarming an anti-recovery device for a weapon by electrically and 

mechanically interrupting the firing system of the weapon. (States News Service, Nov. 23, 

2015). 

 

anti-tank munitions протитанкове бойове спорядження. 

 

antiterrorism, n заходи або дії спрямовані на запобігання або зменшення тероризму.  

Antiterrorism is the starting point for coordinating defensive measures to maintain the 

readiness of the force and shape future operations. (States News Service, June 30, 2016). 

 

anti-vehicle munitions проти транспортне бойове спорядження. 

 

army blog див. war blog 

An Army blog previously limited to Soldiers and civilian employees, is now open to anyone 

who wants to tell an Army story. (States News Service, May 25, 2010). 

 

asymmetric conflict військові дії, в яких ворогуючі сторони мають суттєво різний 

військовий потенціал.  

 

asymmetric warfare див. asymmetric conflict 

Asymmetric warfare is a broad and generic concept with a wide spectrum of interpretations, 

the whole point is that asymmetric warfare is based on unpredictability and surprise. (Notts 

Politics, Jan. 15, 2015). 

 

axis of Evil країни, що проводять політику тероризму.  

Axis of Evil metaphor that was used by President George W. Bush in his State of the Union 

Address in 2002 to represent Iran, Iraq, and North Korea . (The Middle East Journal, July 1, 

2007). 
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baby nuke ядерна міні-бомба. 

The current Bush Administration is studying options for the development and production of a 

small, low-yield nuclear weapon called a baby nuke or bunker-buster, which would burrow 

into the ground and destroy a deeply buried hideaway of a "rogue" leader like Saddam 

Hussein. (The Boston Globe, Sept. 6, 2008). 

 

battle rattle військова амуніція, яку вояки переносять за собою під час бойових дій.  

From canteens to ammo clips and uniforms, 'battle rattle' is the stuff a soldier carriers to 

survive the day, and is here thoroughly explored in a book which examines changes in 

military clothing, packs and equipment. (California Bookwatch, March 1, 2007). 

 

battlefield WMD тактична оперативна зброя масового знищення. 

Despite intelligence that Saddam could deploy battlefield WMD in 45 minutes, our troops 

were inadequately protected. (Daily Mail, Dec. 12, 2003). 

 

bioattack, n використання бактерій, вірусів, токсинів для знищення людей і тварин або 

продуктів харчування. 

U.S. troops aren't ready for chemical and bioattacks. That's a big problem, because we're 

seeing these toxic threats more often in Syria and Iraq.  (Newsweek, Oct. 17, 2015). 

 

biodefense, n захист від використання біологічної зброї. 

America's biodefense, a term used to define the nation's readiness for a manmade or 

intentional biological event, such as the release of a weaponized pathogen.  (States News 

Service, Oct. 29, 2015). 

 

biosecurity, n запобіжні заходи для захисту від розповсюдження смертельних або 

шкідливих організмів та хвороб. 

 

bioterrorism, n використання біологічної зброї в терористичних актах; використання 

живих організмів та їх отруйних продуктів як засобів тероризму.  

We propose a conceptual framework for differentiating between bioterrorism and epidemic 

scenarios by monitoring disease diffusion in a population. (The Washington Times, Jan. 1, 

2013). 

 

bioweaponeer, n фахівець у галузі біозброї. 

 

bioweapon, n «біологічна зброя», живий організм або токсичний продукт, 

виготовлений з нього, використовується для вбивства або для заподіяння шкоди 

здоров’ю. 

Methods are disclosed for producing a bioweapon-sensitive fibrous-network product, 

wherein the subject products exhibit a color change in response to exposure to a biological 

agent (or portion thereof) as used in a bioweapon. (US State News, May 5, 2015). 

 

bombot, n дистанційно керований робот, що використовується у військових цілях, 

наприклад, перевірка саморобних вибухових пристроїв. 
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A robot, called a Bombot, destroys improvised explosive devices. The small off-road remote 

controlled vehicle, equipped with a small explosive charge delivery system, is now deployed 

in Iraq. (Defense AT&L, Aug. 2005). 

 

bombsite, n порожній район у місті, де всі будівлі були зруйновані під час 

бомбордування. 

 

briefcase nuke компактна ядерна бомба. 

 

BASE (British Aerospace Systems and Equipment) оборонна компанія Великобританії, 

що займається розробками в області озброєння, інформаційної безпеки.  

 

buddy-aid перша медична допомога пораненому, надана його бойовим товаришем.  

 

C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance 

and Reconnaissance) інтеграція людських і технічних засобів для успішного ведення 

воєнних дій. 

 

canalize, v змусити супротивника рухатися у певному напрямку використовуючи 

перешкоди. 

During stability operations, obstacles such as barrier systems canalize the movement of 

traffic through controlled checkpoints. (US State News, January 6, 2015). 

 

car-bomb attack здійснення терористичних атак за допомогою автомобіля з 

вибухівкою. 

 

car-bomb device вибуховий пристрій, розміщений всередині автомобіля для здійснення 

терористичних актів. 

 

car-bomb factory осередок для створення автомобілів з вибухівкою та транспортних 

засобів, що спричинюють атаки масованого ураження. 

An ISIS car bomb factory with vehicles and explosives to cause mass destruction has been 

discovered in the Iraqi city of Mosul. (Daily Mail News, April 1, 2017). 

 

car-bomb, n автомобіль з вибухівкою для здійснення терористичних атак . 

 

car-bomber, n терорист, що здійснює терористичні акти шляхом використання 

автомобіля з вибухівкою. 

 

car-bombing, n здійснення терористичних актів шляхом використання автомобіля з 

вибухівкою. 

 

carpet-nuke бомбардування «квадратно-гніздовим способом» з використанням ядерних 

зарядів 

 

casualty-free wars майбутні війни, майже без жертв у живій силі.  
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CATT (Combined Arms Tactical Trainer) основний тренер бойової групи британської 

армії. 

 

CBRN (chemical, biological, radiological, nuclear) attacks терористичні напади з 

використанням хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних матеріалів . 

We are faced with the realistic possibility of some form of unconventional attack. That could 

include a CBRN attack. (The Guardian, June 17, 2003).  

 

CBRN (chemical, biological, radiological, nuclear) defense захисні заходи, вжиті в 

ситуаціях, коли існує небезпека хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної війни, 

включаючи тероризм. 

CBRN officers provide the commander with tactical and technical advice to protect the force 

and employ CBRN defense capabilities in the area of operations. (States News Service, 

Dec.22, 2015). 

 

CBRN (chemical, biological, radiological, nuclear) protection система захисту від 

надлишкового впливу, призначена для захисту особи або групи осіб від хімічних, 

біологічних, радіологічних та ядерних загроз. 

 

CBRN (chemical, biological, radiological, nuclear) terrorism форма тероризму, яка 

включає зброю масового знищення.  

 

CBRN (chemical, biological, radiological, nuclear) threats шкідливе використання 

хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних матеріалів або зброї з наміром завдати 

значної шкоди. 

 

CBRN (chemical, biological, radiological, nuclear) weapons зброя, яка пов’язана з 

використанням хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних речовин.  

The extent of IS's interest in CBRN weapons is revealed by its past behavior, its religious 

motives, and the lack of an effective international deterrent to its activities  (Military Review, 

Sept. 1, 2016). 

 

C-day, n (Commence Day) день, в який розпочнеться розгортання операції. 

 

chicken-hawk, n особа, яка зараз виступає за війну, але колись вжила спеціальних 

заходів, щоб уникнути військової служби. 

 

clean warfare «чиста війна», вважається, що такі війни будуть без втрат в живій силі.  

The dirty side of 'clean' warfare: a clean war can thus quickly become dirty, even for the 

Bundeswehr. By now, at least, Germans will have got wind of that. (DW News, Dec. 12, 

2014). 

 

CNN-effect негативний вплив на економіку, викликаний людьми, які залишаються 

вдома, щоб спостерігати за новинами під час кризи або війни.  
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COMSEC (Communications Security) запобігання несанкціонованому доступу до 

телекомунікаційного трафіку або до будь-якої письмової інформації, що передається. 

 

counter-bioterrorism, n заходи боротьби з біотероризмом. 

 

counterdeception зусилля, спрямовані на дезорієнтування супротивника. 

As it turns out, the military cares a lot about "counterdeception," the art of looking through 

a ruse and perceiving the real intentions of its foes (The Boston Globe, Jan. 20, 2013). 

 

counter-drone, n боротьба з діями безпілотних літальних апаратів. 

 

counterpropaganda, n психологічні операції, спрямовані на спростування чи боротьбу 

з пропагандою супротивника. 

Counterpropaganda is increasingly becoming a critical component of our national security, 

and we should seek to coordinate efforts between State and Defense. (States News Service, 

Jun 29, 2017). 

 

counterterrorism, n антитерористична діяльність, заходи спрямовані на запобігання 

насильству в політичних цілях. 

Human factors in counterterrorism are still an area largely under-researched, and yet 

human factors have immense potential in developing effective policies and strategies for 

combating terrorism. (Military Review, May 1, 2016). 

 

cross-leveling, n військовий процес зміни кадрового складу офіцерів. 

Secretary Robert Gates has decided to end a stubborn Defense Department policy that forces 

the Army and Marine Corps to cobble together reserve fighting units by using individual 

volunteers borrowed from other units around the country The Pentagon bureaucracy calls 

this "cross-leveling." (The Virginian-Pilot, Jan. 23, 2007). 

 

cut and jog поступово припиняти бойові дії, завершувати війну. 

 

cyberattack, n напади на комп’ютерні мережі; спроба пошкодити чи зламати 

комп'ютерну систему або отримати інформацію, що зберігається в комп'ютерній 

системі, шляхом хакерства.  

 

cyber-criminality, n кібер злочинність.  

At the moment, Israel20 and the United States21 would be the main suspects/culprits, while 

an involvement of Russian cyber-criminality in one or more programming phases of some 

parts22 of Stuxnet itself cannot be excluded. (The Economist, Jun 29, 2010). 

 

cyber-jihad, n електронна «священна війна» екстремістських організацій і угруповань, 

атака на інформаційні комп’ютерні системи, програми і дані. 

This seemingly minor website attack sparked a cyberwar that quickly escalated into an 

international incident. Palestinian and other supporting Islamic organizations called for a 

cyber Holy War, also called a cyber-Jihad or e-Jihad. (Military Review, March 1, 2003). 
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cybersecurity, n захист даних та систем в мережах, підключених до Інтернету.  

Cybersecurity has become a high priority issue on the political agenda at the national, 

regional and international level and with companies all over the world.  (The Washington 

Post, Sept. 19, 2001). 

 

cybertactics, n засоби і тактики, які використовують в кібервійні. 

Nations or organised groups of individuals will continue to use cybertactics in an attempt to 

damage or destroy the secure information or funds of its targets. (The Washington Times, 

Febr. 15, 2003). 

 

cyberterrorism, n навмисна політично-вмотивована атака на інформаційні комп’ютерні 

системи, програми і дані.  

An act of cyberterrorism may be directed at the nation's banking system, telecommunications 

network, air traffic control system or virtually any critical infrastructure that heavily relies 

on network technology. (Network World, Febr. 18, 2002). 

 

cyberthreat, n загроза пошкодження або порушення комп'ютерної мережі чи системи. 

It's now clear this cyberthreat is one of the most serious economic and national security 

challenges we face as a nation. (National Defense, Sept. 1, 2009). 

 

cyberwar, n використання комп’ютерних мереж та Інтернету для пошкодження 

телекомунікацій, енергопостачання, транспортної системи тощо.  

An emergent mode of conflict, cyberwar is fundamentally a creature of the information and 

strategic innovations it fosters. (The World Today, Apr. 1, 2002). 

 

cyberweapon, n будь-який тип вірусу чи шкідливого програмного забезпечення, який 

викрадає дані або спричиняє зрив в роботі системи.  

A “weapon of mass destruction in the hands of a terrorist,” including a cyberweapon that 

could attack financial institutions or the energy sector.  (The Washington Post, Aug. 22, 

2013). 

 

daisy-cutter bomb суперпотужна бомба, після вибуху якої створюється вогненна куля, 

що розплавляє буквально все в радіусі до двохсот метрів. 

 

de-alert(ing), n не розповсюдження, стримування ядерного озброєння. 

The Assembly would call for a review of nuclear doctrines and, in that context, for immediate 

and urgent steps to reduce the risks of unintentional and accidental use of nuclear weapons, 

including through de-alerting and de-targeting of nuclear weapons. (US Fed News Service, 

Oct. 28, 2010). 

 

de-arming, n вилучення та знищення зброї. 

They also don't want to frighten gun owners who sincerely believe that gun confiscation and 

the de-arming of the population is what President Obama and many Democratic leaders 

secretly want to achieve (The Washington Post, March 13, 2013). 

 

death blossom стрілянина з автоматичної зброї довгими чергами. 
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decapitation strategy див. decapitation strike. 

 

decapitation strike масоване використання суперточної вогневої сили з метою 

знищення лідерів країни, командного складу збройних сил, позбавлення можливості і 

здатності управляти військами.  

 

de-conflict, n військова стратегія для запобігання конфлікту. 

Technologies that "de-conflict" the battlefield certainly can be improved so we can positively 

identify friend and foe.  (National Defense, May 1, 2003). 

 

deliverbot, n транспортний засіб або безпілотник, який доставляє пакунки та інший 

вантаж. 

For some, the announcement may have conjured visions of deliverbots whizzing through the 

air, ringing doorbells with mechanical arms. (The Wall Street Journal, December 2, 2013). 

 

de-proliferate, n скорочення або знищення ядерного озброєння. 

Tell North Korea, a danger to Asian stability, that you won’t come to its rescue as your 

grandfathers did if our bombers must de-proliferate its nukes. (The New York Times, Febr. 

14, 2002). 

 

digital warfare див. e-warfare. 

 

dirty bomber терорист, який може виготовити або застосувати радіологічну бомбу. 

 

DISCO (Defense Industrial Security Clearance Office) спеціальне відділення з охорони 

промислової безпеки. 

 

DNDO (Domestic Nuclear Detection Office) орган ядерної розвідки.  

 

dronehunter система для пошуку та нейтралізації ворожих безпілотних літальних 

апаратів. 

The DroneHunter system is available today for defense and federal government customers. 

(PR Newswire, Feb. 15, 2018). 

 

drone-killer, n зброя, система боротьби з діями безпілотних літальних апаратів. 

 

drone-strike, n нанесення удару, бомбардування за допомогою безпілотних літальних 

апаратів 

The target of the drone-strike was a suspected militant compound and the people killed were 

alleged militants, said officials to the media as the number of casualties was expected to rise . 

(Kuwait News Agency, Sept. 30, 2013).  

 

drone warfare ведення військових дій за допомогою безпілотних літальних апаратів. 

One of the reasons that drone warfare is increasingly acceptable to the states and 

organisations that conduct is that, it is embedded in a very specific set of spatialities, 
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temporalities, visualities and subjectivities – and I would argue that many of those are 

shared with, or are at least very similar to, the rhetoric and practice of both drone warfare 

and smart cities. (The Telegraph, Febr. 18, 2016). 

 

droneway, n повітряний коридор для використання безпілотних літальних апаратів. 

Our aim is to create a designated 'droneway' which will be recognised and included on 

aviation charts, so that civil and military traffic are aware that approved drones could be 

operating in a particular flight area. (The Scotsman, Sept. 11, 2017). 

 

eagle eye дистанційно-керований безпілотний літальний апарат. 

 

eagle flight вертоліт, який використовується для захисту певної місцевості.  

 

Easternize, v набувати рис, характеристик Сходу. 

 

e-attack, n використання комп'ютерних технологій, напади на інформаційні системи у 

стратегічних або військових цілях. 

SANA is exposed to an e-attack launched by foreign sides to prevent navigators and the daily 

visitors from reaching the website. (Daily Mail, June 21, 2012). 

 

e-bomb, n бомба, яка знищує або виводить з ладу сучасну техніку й устаткування.  

U.S. forces may use a new "e-bomb" during the invasion of Iraq as part of a 21st century 

blitzkrieg designed to render Saddam Hussein's forces blind, deaf, dumb and incapable of 

retaliation. (The Telegraph, March 20, 2003).  

 

embedding, n прикріплення журналіста до військової частини. 

In the mid-2000s he decided to pursue a journalism career, first by enrolling at 

Northwestern University's well-respected Medill School of Journalism and then by 

embedding with American troops in Iraq and Afghanistan. While preparing for his first 

embed, he started his blog. (CNN, Aug. 21, 2014). 

 

ERA (Explosive Reactive Armour) вибухонебезпечна броня. 

Brimstone has a 0.3 kg precursor and a 6.2 kg main charge and is effective against all 

known and projected armour, including ceramic materials and two-layer ERA (explosive 

reactive armour). (Armada International, Dec. 1, 2002). 

 

e-security, n захист від злочинного або несанкціонованого використання електронних 

даних або заходи, вжиті для досягнення цього. 

Hackers, organised criminals, cyber espionage and, in the extreme, cyber warfare and 

terrorism are all 'e-security' threats. (States News Service, September 23, 2009). 

 

Eurogeddon, n політична, економічна або військова криза Європейського Союзу.  

 

evader, n військовий на ворожій території, який уникає захоплення. 
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e-warfare, n організація і ведення бойових дій за допомогою інформаційно-

комп’ютерних мереж. 

Presentations at the conference will focus on e-warfare including signal intelligence, 

information operations, the level of progress in naval e-war solutions, digital signal.  (US 

News, Dec. 12, 2017).  

 

FCS (Future Combat System) програма переозброєння та реорганізації американської 

армії. 

 

field of jihad «поле битви» в ім'я джихаду, територія, на якій ведеться боротьба 

мусульман проти «невірних». 

Europe has become a "field of jihad", and it may be the part of the world where America 

faces the greatest threat from Islamic extremism. (The Economist, June 24, 2006). 

 

Fourth Generation Warfare (4GW) війни, в яких одна сторона використовує 

нетрадиційні тактики, у тому числі і терористичні. 

 

franchise terrorism тероризм, що здійснюється злочинними елементами, які 

формально не належать до терористичної організації. 

 

fratricide problem втрати в живій силі і техніці у результаті помилкових обстрілів і 

бомбардувань. 

 

freedom-loving coalition країни-союзники США в боротьбі з державами-спонсорами 

тероризму. 

 

friendly fire death смерть від власних військ у результаті помилкових пострілів і 

бомбардувань. 

 

friendly fire див. fratricide problem.  

 

gas warfare війна із застосуванням отруйних, задушливих газів. 

 

germ warfare війна, в якій використовуються бактерії, віруси та токсини для знищення 

живої сили. 

 

get the kick бути звільненим з армії за недостойну поведінку. 

 

ghost soldier фіктивний учасник бойових дій.  

The heaviest cost of the ghost soldier phenomenon is being exacted on the 

battlefield. (Charleston Gazette Mail, Jan. 11, 2016). 

 

global reach weapons зброя масового знищення, а саме міжконтинентальні балістичні 

ракети з ядерними боєголовками. 

 

gun truck броньований та озброєний транспортний засіб. 
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GWOT (the Global War on Terrorism) цілеспрямовані дії проти конкретних ворожих 

терористичних груп. 

 

happy gear захисне, особливо куленепробивне спорядження вояка. 

 

hexacopter тип безпілотного літака, невеликий вертоліт з шістьма лопатями, які 

обертаються на вершині, що використовується для зйомки або фотографування  з 

повітря.  

 

high power microwave бомба, яка знищує, або виводить з ладу головним чином, 

сучасну техніку й устаткування. 

 

high value target лідер терористичних угруповань як ціль знищення. 

 

hijabista  мусульманка, яка одягається модно але скромно. 

 

homeland security внутрішньодержавна безпека. 

 

homicide bomber терорист, який крім себе, має намір убити велику кількість людей.  

 

hostile fire втрати від ворожих сил. 

 

human bomb «пояс смертника», вибухівка на тілі людини. 

 

hybrid warfare військова стратегія, яка об’єднує звичайну і сучасну війну. 

 

hyperconflict інноваційний тип конфлікту. 

 

hyperterrorism новий тип тероризму 

The new hyperterrorism has arrived to stay. It dominates politics: witness the proposals 

mooted this week on increasing police powers and assimilating. (The Economist, June 9, 

2007). 

 

hyper-power «супердержава», тобто країна  з надзвичайними потенційними 

можливостями 

Every hyper-power faces an ironic situation in which, regardless of their chosen course of 

action - be it a moderate or aggressive response to the repeated challenges and hostility 

towards them - they would likely face growing resistance to their supremacy.(American 

Diplomacy, Apr. 17, 2013).  

 

IED (Improvised Explosive Device) саморобний вибуховий пристрій. 

 

IND (Improvised Nuclear Device) саморобний вибуховий пристрій, що містить 

радіоактивні матеріали, призначений для їхнього розповсюдження.  
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infartillery артилерійське з’єднання, яке здатне виконувати і функції піхотного 

підрозділу. 

 

information warfare див. e-warfare. 

 

INFOSEC процедури або заходи, що використовуються для захисту електронних 

даних від несанкціонованого доступу або використання. 

 

international terrorism тероризм, учасниками якого є терористи з іншої країни, не 

місцеві жителі. 

 

INTSUM (Intelligence Summary) зведення підсумків розвідки. 

 

ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant) екстремістська організація, яка займається 

терористичною діяльністю. 

 

Islamize «ісламізувати», перетворювати на ісламську продержаву, піддаватися впливу  

The service is "part of a well-defined strategy to Islamize American society and replace the 

Bible with the Koran, the cross with the Islamic crescent and the church bells with the Athan 

(the Muslim call to prayer). (The Washington Post, Sept. 25, 2009). 

 

jihad cell терористична група, джихадистський осередок. 

Israeli officials said the men were members of an Islamic Jihad cell that had helped plan two 

suicide bombings inside Israel this year. (The Washington Post, July 17, 2015).  

 

jihad factory табір для практичної підготовки джихадистів; центр ідеологічної обробки 

мусульман (особливо мечеті й ісламські релігійні навчальні заклади).  

The international community should put pressure on Pakistan to act against its 

indigenous jihad factory. (The Washington Times, Dec. 31, 2007). 

 

jihad job терористичний акт, евфемістична назва, яку вживають ісламські терористи.  

Making their jihad job easier would be an act of negligence for a government constituted to 

provide for the common defense. (The Virginian-Pilot, Dec. 9, 2010). 

 

jihadist ісламський бойовик; особа, яка бере участь у джихаді. 

 

jihottie жінка або чоловік естетичної зовнішності, які беруть участь у терористичній 

діяльності або підтримують її. 

 

jingle truck військова вантажна машина. 

 

lawfare (law+warfare) юридичні дії, як одна із форм війни. 

 

leadership target лідер терористичних угруповань як ціль знищення 

The Pentagon said that a "leadership target" in the Mansour residential area was bombed 

on Monday. (The Christian Science Monitor, Apr. 9, 2006). 



218 

 

limited action військовий  конфлікт, евфемістичне позначення. 

President Barack Obama said the United States was weighing '' limited action'' against 

Syria, as UN inspectors left the country Saturday and opened a window into a possible 

strike. (The Capital Times, September 1, 2013). 

 

long wars війни з тероризмом, що підкреслюють їх тривалість. 

 

martyrdom operations здійснення терористичних акцій в ім’я джихаду.  

 

MEDEVAC (Medical Evacuation) евакуація військових чи інших потерпілих в лікарню 

на вертольоті або на літаку. 

 

mega-terrorism «мегатероризм», тероризм, що набуває надзвичайних масштабів 

 

mega-weapons  надзвичайно потужна зброя. 

 

microwave bomb «мікрохвилева бомба», зброя для виведення з ладу сучасної техніки.  

 

microwave weapon зброя для виведення з ладу сучасної техніки та устаткування. 

 

milinet (military+network) мережа, яку використовують військові для зв'язку, 

командування та контролю.  

ARPANET was split into the Internet as we know it and MiliNet, a similar parallel network 

that our military uses for communications, command, and control. (Chicago Sun-Times, 

Aug. 27, 2004). 

 

militainment (military+entertainment) телевізійне шоу про війну або військові дії. 

 

military blog див. war blog 

He's met with soldiers and created a military blog called "The Sandbox" on his Web site for 

their stories, collecting the best entries in a new book. (The Cincinnati Post, Oct. 27, 2007). 

 

mine-resistant vehicle військовий транспортний засіб, який може рухатись по 

замінованих дорогах. 

 

MOAB (Massive Ordnance Air Blast) одна з найбільших американських неядерних 

авіабомб. 

 

mounting процес розміщення зброї та оснащення на позиціях. 

Handguard rails for the Type 89 that would allow for easy mounting of lights, lasers, and 

other components also appear to be distributed or made by OTS, but they appear to be 

extremely rare in usage. (The National Interest, June 16, 2018). 
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MOUT (Military Operation in Urban Terrain) всі військові дії, які плануються та 

проводяться на території місцевості, на якій техногенна споруда впливає на тактичні 

параметри, доступні для командира. 

 

MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) бронетранспортер, який може рухатися по 

замінованих дорогах. 

 

navwar (navigation+warfare) нові методи для запобігання використання навігаторів 

ворожими силами. 

Navigation warfare, or navwar, explores new methods to prevent hostile forces from 

exploiting GPS's reliable accuracy. (Defense Daily, Febr. 23, 2004). 

 

NBC (nuclear, biological, chemical) weapon нетрадиційна зброя, що включає ядерну, 

біологічну, хімічну. 

 

netwar війна, яку ведуть невеликі групи, не об’єднані загальним командуванням.  

 

network-centric warfare організація і ведення бойових дій за допомогою 

інформаційно-комп’ютерних мереж іменуються сталим словосполученням. 

nonbattle такий, що не пов'язаний з бойовими діями.  

It is curious so many nonbattle deaths would go unnoticed by the press and the public for so 

many years. (VFW Magazine, June 1, 2010). 

 

noncombat засіб спеціального призначення. 

 

noncombatant особа, яка не бере участь у бойових діях під час війни, наприклад 

військовий капелан або армійський лікар. 

U.S. military dependents, non-emergency essential civilians and contractors to walk step-by-

step through the process that would be used in a real-world noncombatant evacuation 

operation, or NEO. (USA News Service, Sept. 25, 2013). 

 

non-linear warfare військова стратегія, яка поєднує стратегію звичайної та сучасної 

війни. 

 

nuclear terrorism тероризм із застосуванням ядерної зброї. 

 

nuclear warfare війна із використанням ядерної зброї. 

 

nukebot робот, призначений для роботи в районах високого ядерного випромінювання. 

The precursor to the Japan Atomic Energy Agency came up with several nukebots, including 

RaBot, a rolling, double-armed robot that was resistant to radiation and could open and 

close valves while operating under remote control. (CNET, March 19, 2011). 

 

OPCON (Operational Control) командування в оперативному режимі, контроль за 

виконанням призначених місій. 
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OPSEC (Operational Security) стратегії запобігання від потенційних супротивників, 

виявлення критичних операційних даних. 

 

packbot  бойовий робот, що може проникати в будинки, зайняті ворогом і знищувати 

його. 

Though the firm did not see a major increase in government purchases of Packbot after the 

use of the robot in Afghanistan, company officials are hoping the device's wartime success 

will give it a prized place in the high-tech military's future operations. (The Boston Globe, 

Apr. 24, 2003).  

 

panda-hugger аналітик чи академік, який вважає, що Китай не становить ніякої 

військової загрози, особливо для США; прибічник китайської політики.  

A guy with the political baggage that he brings to the job, whether it's a conservative or a 

panda hugger" - the term used to describe pro-China analysts. (The Washington Times, 

June 21, 2010). 

 

panda-mugger аналітик чи академік, який вважає, що Китай становить військову 

загрозу, противник китайської політики. 

New York Times columnist Nicholas Kristof, who won a Pulitzer Prize for his coverage of the 

1989 massacre in Tiananmen Square, and who attended Wednesday night's state dinner at 

the White House, says American opinion on China is divided between "panda huggers" and 

"panda muggers". (The Irish Times, Jan. 21, 2011). 

 

PBIED (Person-borne Improvised Explosive Device) пристрій, що приховує вибухові 

речовини, як всередині людини, так і на її одязі або взутті. 

 

postal terrorism здійснення терористичних актів шляхом надсилання пакунків та 

конвертів з небезпечними речовинами. 

 

psyops (psychological+operations) тактика, спрямована на розповсюдження пропаганди 

у психологічній війні. 

 

psywar (psychological+warfare) психологічна війна.  

The heart of the program was psychological warfare, or "psywar," which was intended to 

confuse and demoralize the enemy. (The Washington Post, November 10, 2003). 

 

quadracopter  тип безпілотного літального апарату з чотирма лопатями. 

 

RDD (Radiological Dispersal Device) вибуховий пристрій для розсіювання 

радіоактивного матеріалу під час вибуху на великій території. 

 

rock and roll відкрити вогонь з автоматичної зброї. 

 

rucksack bomb вибуховий пристрій у вигляді рюкзака.  

 

RWS (Remote Weapon System) система дистанційного озброєння. 
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SAW (Squad Automatic Weapon) повністю автоматичний кулемет, який зазвичай 

видається одному солдату з команди. 

 

serial bomber «серійний» терорист. 

 

shock and awe масоване використання суперточної вогневої сили з метою придушення 

ворожого опору. 

 

slide-rule general військовий лідер із сучасним, інтелектуальним підходом до 

проблеми війни; полководець, що використовує сучасні методи і засоби ведення війни.  

 

sling the bat спілкуватися з місцевим населенням під час військових операцій.  

 

smart body armour  бронежилет зі спеціальними датчиками, що стежать за його 

цілісністю. 

 

smart bomb ракета, керована комп'ютером або лазером, напрямок якої можна змінити.  

 

smart missile див. smart bomb 

 

smart uniform див. smart body armour. 

 

smart war «майбутні війни», в яких застосовується сучасна техніка та «розумна зброя 

вважається, що такі війни будуть без втрат в живій силі. 

 

smart weapons зброя, яка, завдяки використанню бортових комп'ютерів, може вести 

себе до своїх цілей. 

 

snivel gear одежа або спорядження для створення комфорту солдата.  

 

special weapons ядерна зброя, евфемістичне позначення. 

The hard-line spiritual mentor of Iran's president has made a rare public call for producing 

the "special weapons" that are a monopoly of a few nations - a veiled reference to nuclear 

arms. (The Boston Globe, June 15, 2010). 

 

stability operations облави, прочісування місцевості, арешти військовими на зайнятій 

ворожій території, евфемістичне позначення.. 

 

suicide belt пояс смертника, вибухівка на тілі людини. 

Israeli security officials said their border police at a military checkpoint in the West Bank 

detained a young Palestinian man wearing a "suicide belt" packed with explosives. (The 

Washington Post, May 31, 2014). 

 

suicide car-bomber терорист-смертник, що здійснює терористичні атаки за допомогою 

автомобіля з бомбою або вибухівкою. 
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suicide driver див. suicide car-bomber 

 

suicide terrorism терористичні акти самовбивства через релігіозні та політичні 

переконання. 

 

suitcase bomb компактна бомба. 

Abedi used a suitcase bomb packed with home-made explosives and nails for the...suspicions 

he may have been acting as a "mule" carrying a suitcase bomb built by IS militants. (Daily 

News, May 26, 2017). 

 

suitcase nuke компактна ядерна бомба. 

No longer do the terrorists need to seek out the miniaturization technology needed to build a 

"suitcase nuke" for use in America.  (The New York Observer, March 6, 2006). 

 

superbomb (евфемістичне позначення) потужна воднева, термоядерна бомба. 

 

superterrorism дуже небезпечний тероризм з використанням зброї масового знищення.  

 

super-weapons дуже потужна зброя. 

 

Talibanize набувати характеристик або рис терористичного угруповання, наприклад, 

такого,  як Таліби 

Members of the coalition have sparked fears they are trying to "Talibanize" Pakistan's 

frontier states. (The Christian Science Monitor, March 6, 2003). 

 

target of opportunity (евфемістичне позначення) див. leadership target 

 

targeted leader див. leadership target 

The targeted leader has connections to a Taliban explosives and weapons facilitator who is 

involved with producing and distributing IEDs. (States News Service, Dec. 27, 2010). 

 

technocentric warfare див. e-warfare.  

Technocentric warfare puts the emphasis not on armour but on information. (The 

Economist, July 20, 2012). 

 

terrorist underworld підпільний світ терористичних організацій.  

 

terror-weapon зброя для здійснення терористичних актів, в тому числі і зброя 

масового знищення. 

The missiles fired by the Houthi/Saleh rebels are quite crude and imprecise. They are a 

terror-weapon, intended not so much to hit precise military targets but rather to inflict 

indiscriminate damage on civilians. (Air & Space Power Journal, May 1, 2013). 

 

toe-popper маленька протипіхотна міна, яка калічить ноги. 
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train bomb поїзд з вибухівкою для здійснення терористичних актів. 

 

truck bomb терористичні атаки, шляхом використання вантажівка з вибуховим 

матеріалом для здійснення  терористів 

 

UAV (Unmanned Aerial Vehicle) безпілотний літальний апарат. 

UAV that flies at high altitudes and low temperatures was one of the last that the Air Force 

needed to test in its current spate of trial runs before its fleet is certified to run on a 50 -50 

blend of jet fuel and alternative fuels. (The Christian Science Monitor, Nov. 23, 2010). 

 

UGV (Unmanned Ground Vehicle) радіокерований транспортний засіб (для здійснення 

терористичних актів). 

 

unconventional weapons (евфемістичне позначення) зброя масового знищення. 

 

urbot робот, якого можна використовувати під час війни в підземних комунікаціях 

міст для розмінування, виявлення біологічної і хімічної зброї.  

 

USCENTCOM (The United States Central Command) центральне штаб керівництва 

збройними силами США. 

 

USTRANSCOM (The United States Transportation Command) команда глобальної 

оборонної транспортної системи Сполучених Штатів.  

 

VBIED (Vehicle-borne Improvised Explosive Device) вибуховий пристрій, який 

розміщений всередині транспортного засобу, використовується в терористичних актах 

для вбивства людей або знищення майна. 

 

war blog персональні мілітариські сторінки в Інтернеті. 

 

war drone безпілотний літальний апарат, який використовується у військових цілях.  

 

war of controlled chaos військова стратегія, яка поєднує стратегію звичайної та 

сучасної війни. 

 

war on terror війна з тероризмом. 

Six years after the September 11 attacks, the Democrats running for president have 

drastically different ways of addressing terrorism, with one calling the war on terror a 

"bumper-sticker slogan". (The Washington Times, Sept. 11, 2007). 

 

war-blogger той, хто створює персональні воєнні сторінки в Інтернеті. 

War-blogger now criticizes Veterans Affairs from inside the agency. (The Washington Post, 

May 15, 2011). 

 

weaponize набувати властивості зброї, використовувати в якості зброї (особливо про 

радіоактивний матеріал, який може бути використаним для ядерної зброї).  
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Declaring that it would meet sanctions with "retaliation," the government of Kim Jong II 

vowed to "weaponize" all the plutonium it could extract from used fuel rods at its partially 

disabled Yongbyon nuclear plant. (The Boston Globe, Febr. 19, 2012). 

 

weapons of mass destruction (WMD) зброя масового знищення. 

The center will develop and maintain a lead role in emergency-response training. Its focus 

will be on responses to acts of terrorism involving nuclear, chemical, or biological weapons-

the so-called weapons of mass destruction or bioterrorism. (States News Service, Sept. 3, 

2011). 

 

weapons of mass effect (WME) зброя масового знищення (евфемістичне позначення). 

Often used as a synonym for "weapons of mass destruction" (WMDs), weapons of mass 

effect include more than the just the chemical, biological, radiological, and nuclear weapons 

encompassed by the term WMD. (US State News, Jan.19, 2013). 

 

weapons of terror зброя, яка пов’язана з використанням хімічних, біологічних, 

радіологічних та ядерних речовин. 

 

wired war див. e-warfare. 

A wired world creates a wired war. Whether you are in combat or waiting for a loved one's 

return, protesting or staying the course, or just taking it all in , the Internet offers you more 

ways to live that experience - and share it with others around the planet. (The Virginian-

Pilot, March 17, 2008). 
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