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АНОТАЦІЯ 

Калашникова М. Ю. Вербалізація концептосфери CULTURE 

новотворами сучасної англійської мови. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. Запорізький національний 

університет, Міністерство освіти і науки України, Запоріжжя, 2021.  

У дисертації розглядаються процеси вербалізації концептосфери 

CULTURE у сучасній англійській мові. У роботі здійснено лінгвокогнітивне 

осмислення феномена «культура», який сприймається як багатокомпонентне 

явище, пов’язане з різноманіттям життя та діяльності людини. В якості 

компонентів концептосфери CULTURE представлені творчий потенціал, який 

реалізується через мистецькі напрями, професійна культура, культура 

спілкування, культура соціальних відносин. Завдяки відібраним лексичним 

одиницям у фокусі опинилися такі сфери, як література, образотворче 

мистецтво, шоу-бізнес, мода та віртуальна культура.  

Базовим поняттям є «концепт», що розуміється як ментальне утворення, 

сконцентроване на формуванні розуміння певних явищ та надання їм визначень, 

які використовуються мовною особистістю в процесі розумової діяльності та є 

віддзеркаленням отриманого під час пізнавальної діяльності досвіду.  

У представленому дослідженні концептосфера сприймається як 

гетерогенне ментальне утворення, що включає сукупність вербально позначених 

та непозначених базових концептів, які репрезентують загальнолюдські поняття 

та концептуально значущі цінності, задовольняючи потреби 

когнітивно-дискурсивної сфери певної культури.  

Обґрунтовано, що когнітивний підхід є найефективнішим засобом для 

аналізу вербалізації концептосфери, завдяки якому її складові сприймаються як 

складні системи, що утворюються у свідомості певного індивіда у вигляді 

об’єктивованої його частини, фрагментів попереднього досвіду, патернів, схем, 
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гештальтів, що уможливлює концептуальне відтворення вербалізованих 

елементів культури у вигляді ієрархічної структури. 

Екстраполяція інструментарію лінгвосинергетики дає змогу відстежити 

механізми саморегуляції та самоорганізації представленої концептосфери, яка 

прагне до стану рівноваги, і процеси, що призводять до встановлення порядку в 

динамічній когнітивній системі, яка має складну багатокомпонентну структуру, 

змодельовану на базі лінгвокогнітивних розвідок. 

На базі методології, запропонованої А. М. Приходько, термін «поле» 

розширено в такий спосіб, щоб продемонструвати цілісність системи та 

ієрархічну структуру концептосфери CULTURE. До розгляду запропоновано 

системний устрій концептосфери, складовими якої є гіперконцепти, 

гіпоконцепти, мезоконцепти та катаконцепти. 

У роботі під поняттям «гіперконцепт» розуміється абстрактне 

концептуальне утворення без характерної національної специфіки, яке має чітке 

визначення в професійній термінології. Концептуальні утворення на гіперрівні 

розташовано за кількісним зростанням лексичного контенту: FASHION – 14 % 

інновацій, LITERATURE – 16 % інновацій, VISUAL ART – 18 % інновацій, 

SHOW BUSINESS – 20 % інновацій та VIRTUAL CULTURE – 32 % інновацій.  

Виявлено, що вся концептуальна система перебуває в стані вібрації через 

потужний зв'язок із гіперконцептом VIRTUAL CULTURE, складові якого 

забезпечують виникнення та функціювання атракторів із техногенним змістом. 

Розмір та потенційні напрями розвитку гіперконцепту VIRTUAL CULTURE не є 

детермінованими, свідченням чого є переоцінка значення цього ментального 

утворення в дослідженні вербалізації висвітлених концептів.  

Аналіз лексичного наповнення виокремлених гіперконцептів 

продемонстрував закономірність між формуванням нових номінацій та 

інверсійними відносинами всієї концептуальної системи з гіперконцептом 

VIRTUAL CULTURE. Виявлено, що кількість понять, безпосередньо пов’язаних 

із віртуальним світом, які входять до складу концептуального утворення, 
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впливає на зріст його кількісного лексичного наповнення (утворення 

неологізмів, які опосередковано пов’язані з новими технологіями). 

Згідно із запропонованою організацією, до складу кожного гіперконцепту 

входять менші за розміром ментальні одиниці, таксони спадкового рівня 

абстракції з характерною етнокультурною специфікою – гіпоконцепти. Було 

встановлено, що в реконструйованій ієрархічній організації концептосфери 

когнітивні утворення гіпорівня виконують роль «сита» для концептуальних 

утворень нижчого рівня, наділяючи їх національною специфікою. Гіпоконцепти 

виконують роль гіпонімів для універсальних категорій AGENT та OBJECT, через 

призму яких можливо дослідити кожне культурне концептуальне утворення як 

окремо, так і в сукупності.  

Дослідження засвідчило, що розташовані нижче за рівнем мезоконцепти, 

таксони, наближені до світу пересічного користувача культури, поділяються на 

ще менші ментальні утворення, які відзначаються своєю неподільною природою 

на певному етапі абстрагувальних можливостей розуму – катаконцепти. 

Зафіксовано активний стан хаосу на мезо- та катарівнях, що, з одного боку, 

свідчить про розвиток представленої концептуальної системи, а з іншого – 

обумовлено матеріалом дослідження, адже концентрація на неологійних 

процесах створює ефект неповної інформованості когнітивної системи. 

Головними шляхами об’єктивізації концептосфери CULTURE у сучасній 

англійській мові є семантичний та морфологічний шляхи. Відібрані неологізми 

поділено на лексичні, фразеологічні та семантичні. 

У процесі аналізу виявленого лексичного контенту концептуальних 

утворень мезорівня було встановлено головну закономірність – чим міцніший 

зв'язок зі складовими гіперконцепту VIRTUAL CULTURE, тим активніше мовна 

система використовує фразеологічні ресурси (47 % інновацій від загальної 

кількості). Під фразеологією в представленому дослідженні розуміються не 

тільки сполучення слів із повністю або частково переосмисленим значенням, але 

й стійкі словосполучення взагалі. Логіка виникнення фразеологічних новотворів 

найкраще простежується на мезорівні, адже більші за розміром концептуальні 
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утворення надають занадто узагальнене бачення процесів утворення лексичного 

контенту, а менші – катаконцепти – не дають змогу повною мірою відстежити 

параметри порядку, що виникають. 

Лексичні неологізми утворюються за допомогою активних у 

загальнолітературній мові способів словотвору – телескопії, афіксації, 

словоскладання, абревіації. Неологізми, утворені внаслідок процесів телескопії 

(21 % інновацій від загальної кількості), поділяються на дві групи – повні та 

часткові злиття. Найбільш продуктивними словотворчими моделями виявились 

моделі типу AB + CD = AD, AB + CD = ABD та AB + CD = ACD, внутрішня 

взаємодія між усіченнями відбувається у більшості випадків за типом 

гібридизації (збереження вихідного значення лексем), рідше за типом 

метафоризації. 

Абревіатурні позначення (2 % інновацій від загальної кількості) як один із 

видів скорочень використовуються як у контексті культури віртуального 

спілкування, так і для формування термінологічної бази та поділяються на три 

типи: 1) абревіатури; 2) ініціальні скорочення з цифровими позначеннями; 

3) цифрові позначення з фонетичним наслідуванням означуваних лексем. 

Одним із активних способів словотвору є афіксація (13 % інновацій від 

загальної кількості). Особливою продуктивністю відзначаються префікси (an-, 

anti-, bio-, cyber-, de-, dot-, e-, eco-, i-, mega-, micro-, re-, super-); суфікси 

(-ation, -ist, -er, -ing, -ism, -s, -y). 

Словоскладання є одним із найменш активних способів словотвору, про 

що свідчить 7 % інновацій (від загальної кількості). Композити представлені 

словотворчими продуктивними моделями N + N = N, N + N (-er) = N та 

N + N (-ing) = N. 

Семантичні неологізми складають 10 % інновацій (від загальної кількості). 

З’ясовано, що «енергії» семантичного наповнення однієї лексичної 

одиниці та її дериватів не є достатньо для створення номінації для об’єкта, який 

хоча б опосередковано пов’язаний із використанням комп’ютерних технологій 
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(винятком є сам гіперконцепт VIRTUAL CULTURE, адже його термінологічна 

база є вже достатньо сформованою).  

Вдалося встановити, що розвиток концептуальної системи сучасної 

англомовної культури має стохастичний характер – детерміновані попередніми 

поколіннями ціннісні параметри повністю втратили свої позиції 

(елітарність / масовість, духовність / матеріальність), лінійне бачення 

культурних процесів взагалі не є можливим, натомість простежуються інверсійні 

відносини з об’ємною культурною складовою – віртуальною культурою.  

Ключові слова: культура, концептосфера, гіперконцепт, гіпоконцепт, 

мезоконцепт, катаконцепт, концепт, інновація, словотвір, фразеологія.  

 

SUMMARY  

Kalashnykova M. Yu. Verbalization of CULTURE Conceptosphere by 

Means of Innovations of the Modern English Language. – Manuscript. 

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

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2021. 

Dissertation features verbalization peculiarities of CULTURE conceptosphere 

in the modern English language. The study presents linguocognitive approach to the 

notion "culture" that is interpreted as a multicomponent phenomenon relating to a 

broad variety of human activities. According to the study, basic components of 

CULTURE conceptosphere include creative potential, professional culture, 

communication culture, social culture. Based on selected lexical units, such spheres as 

literature, visual art, show business, fashion and virtual culture are in the focus.  

One of the key notions is a "concept" which is perceived as a mental entity 

concentrated on the formation of understanding and defining cetain phenomena, which 

are used by a linguistic persona during the process of mental activity, and it reflects the 

experience obtained during cognitive activity.  

In the present study, a "conceptosphere" is a heterogeneous mental entity, which 

includes a set of verbally marked and unmarked basic concepts that represent universal 
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notions and conceptually significant values, meeting the needs of the 

cognitive-discursive sphere of a particular culture.  

It is substantivated that the cognitive approach is the most effective tool for the 

conceptosphere verbalization analysis, due to which its components are perceived as 

complex systems formed during the mental activity of an individual in the form of its 

objectified part, fragments of previous experience, patterns, schemes, gestalts, which 

allows conceptual reflection of verbalized elements of culture in the form of a 

hierarchical structure.  

Extrapolation of the tools of linguosynergetics makes it possible to trace the 

mechanisms of self-regulation and self-organization of the presented conceptosphere, 

which strives for a state of equilibrium, and to outline the processes leading to order in 

a dynamic cognitive system with a complex multi-component structure modeled by 

means of linguocognitive studies. 

Due to the methodology developed by A. M. Prykhodko, the term "field" is 

expanded to exclude from the parametric palette the nuclear-peripheral principle to 

demonstrate the integrity of the system and the hierarchical structure of CULTURE 

conceptosphere. The system structure of the conceptosphere, the components of which 

are hyperconcepts, hypoconcepts, mesoconcepts and kataconcepts, is proposed for 

consideration. 

According to the study, the term "hyperconcept" is an abstract conceptual entity 

without characteristic national specificity, which has a clear definition in professional 

terminology. Conceptual entities at the hyper level are located by the quantitative 

growth of lexical content: FASHION is verbalized by 14 % of innovations, 

LITERATURE – by 16 % of innovations, VISUAL ART – by 18 % of innovations, 

SHOW BUSINESS – by 20 % of innovations and VIRTUAL CULTURE – by 32 % 

of innovations. 

It is deemed that the whole conceptual system is in a state of vibration due to the 

strong connection with the hyperconcept VIRTUAL CULTURE, the components of 

which ensure the emergence and functioning of attractors with man-made content. The 

size and potential directions of development of the hyperconcept VIRTUAL 
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CULTURE are not determined, as evidenced by the reassessment of the importance of 

this mental entity in the study of the concepts’ verbalization. 

The analysis of the lexical content of the selected hyperconcepts showed the 

regularity between the formation of new nominations and the inversion relations of the 

whole conceptual system with the hyperconcept VIRTUAL CULTURE. It was 

revealed that the number of terms directly related to the virtual world, which are part 

of the conceptual entity, affects the growth of its quantitative lexical content (formation 

of neologisms that are indirectly related to new technologies). 

According to the proposed system, each hyperconcept includes smaller mental 

units, i. e. taxa of the hereditary level of abstraction with characteristic ethnocultural 

specificity – hypoconcepts. It was found that in the reconstructed hierarchical 

organization of the conceptosphere, cognitive entities of the hypolevel play the role of 

a "sieve" for lower-level conceptual entities, endowing them with national specificity. 

Hypoconcepts play the role of hyponyms for the universal categories AGENT and 

OBJECT, through the prism of which it is possible to explore each cultural conceptual 

entity both individually and as a whole. 

The study showed that mesoconcepts which are located on the lower level, i. e. 

taxa close to the world of the average user of culture, are divided into smaller mental 

entities, which are characterized by their indivisible nature at a certain stage of abstract 

possibilities of mind - kataconcepts. Active state of chaos was detected in meso- and 

katalevels, which, on the one hand, indicates the development of the reconstructed 

conceptual system, and on the other hand, is caused by the research material, because 

the focus on neological processes creates the effect of incomplete awareness of the 

cognitive system. 

Semantic and morphological ways of verbal objectification of CULTURE 

conceptosphe are detected. Neologisms are divided into lexical, phraseological and 

semantic. 

The analysis of the lexical content of mesoconcepts showed the connection 

between the components of the hyperconcept VIRTUAL CULTURE and the active 

phraseological response of the language system (47 % of innovations). Phraseology in 
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the presented study means not only combinations of words with completely or partially 

rethought meaning, but also stable phrases in general. The logic of phraseological 

innovations emergence is traced at the mesolevel, as larger conceptual formations 

provide generalized vision of the processes of lexical content formation, and smaller – 

kataconcepts – do not fully highlight the emerging order parameters. 

Lexical neologisms are formed with the help of general methods of 

word-building – telescopy, affixation, stem-composition, abbreviation. Neologisms 

formed as a result of telescopy processes (21 % of the total number of innovations) are 

divided into two groups – full and partial mergers. The most productive word-building 

models are AB + CD = AD, AB + CD = ABD and AB + CD = ACD, the interaction 

between components occurs in most cases by hybridization (preservation of the 

original meaning), less often by metaphorization. 

Abbreviated naming units (2 % of the total number of innovations) as one of the 

types of shortening are used both in the context of the virtual communication culture 

and to form the terminological base and are divided into three types: 1) abbreviations; 

2) initial abbreviations with digital symbols; 3) digital symbols with phonetic imitation 

of denoted lexical units. 

One of the active ways of word-building is affixation (13 % of the total number 

of innovations). Productive prefixes are (an-, anti-, bio-, cyber-, de-, dot-, e-, eco-, i-, 

mega-, micro-, re-, super-); suffixes (-ation, -ist, -er, -ing, -ism, -s, -y). 

Stem-composition is one of the least active ways of word-building (7 % of the 

total number of innovations). Composites are represented by the following 

word-building productive models: N + N = N, N + N (-er) = N and N + N (-ing) = N. 

Semantic neologisms make up 10 % of innovations (of the total number). 

The study showed that the "energy" of the semantic content of one lexical unit 

and its derivatives is not enough to create a nomination for an object that is at least 

indirectly related to computer technology (the exception is VIRTUAL CULTURE 

hyperconcept, as its terminological base is already formed). 

It was established that the development of the conceptual system of the modern 

English-speaking culture has stochastic features – the value parameters predetermined 
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by previous generations have completely lost their positions (elitism / mass, 

spirituality / materiality), a linear vision of cultural processes is not possible because 

of inverse connections with the massive cultural component – virtual culture.  

Keywords: culture, conceptosphere, hyperconcept, hypoconcept, mesoconcept, 

kataconcept, concept, innovation, word-building, phraseology.  
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ВСТУП 

 

Поліпарадигмальний стан розвитку сучасної лінгвістики зумовлює 

актуалізацію пошуку взаємозв’язку між мовними та розумовими процесами. 

Питання про виникнення індивідуально-особистісної основи мовних явищ, у 

свою чергу, інспірує дискусії щодо антропофактора в сучасному мовознавстві, 

водночас вивчення та таксономія лінгвальних явищ уможливлює детальне 

відтворення глобальної картини світу. Отже, когнітивний підхід до вивчення 

мовних процесів є допоміжним у формуванні уявлення про фундаментальні 

когнітивні здатності людини.  

Особливий інтерес викликають принципи когнітивної лінгвістики, адже в 

полі зору опиняються складні співвідношення між концептами культури та їхнім 

значенням у мові та в культурі англомовних носіїв. Важливими параметрами в 

дослідженні природи концепту є його багатозначність, цінність і актуальність 

для культури, багатошаровість структури, дискретність, стабільність, 

рухливість кордонів концепту і визначеність його функцій [187]. 

Динамічні процеси, що останніми роками спостерігаються в царині 

лінгвістики, спровокували зацікавленість проблемою визначення концептів у 

рамках синергетичної парадигми, адже сьогодні спостерігаються значні 

зрушення від традиційних підходів до вивчення концепту та концептуальної 

системи. Синергетика слугує допоміжним апаратом для сучасної лінгвістики: 

завдяки новому куту зору, цей підхід сприяє доповненню термінології та 

дослідницького інструментарію, а також формуванню більш точного та 

систематизованого уявлення про певні явища за допомогою залучення 

принципів з інших галузей наук.  

Аналіз ієрархічної природи концептуальних утворень, у яких кожний 

компонент повторює основні риси функцій, структуру і форму цілого [101] 

наштовхує на розуміння зв’язків когнітивної лінгвістики з природничими 

науками, зокрема, фізикою. 

У контексті вищевикладеного, продуктивним видається використання 
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принципів синергетичного підходу та дослідницької методології 

лінгвокогнітивістики для вивчення концептуальних параметрів лексичних 

інновацій сучасної англійської мови. Завдяки тому, що впродовж багатьох 

десятиліть англійська лише укріплює свої позиції як світова lingua franca, як 

лінгвальний базис для формування інших мов (зокрема, мов програмування), як 

сприятливе середовище для утворення нових лексичних одиниць для номінації 

новітніх явищ (а відтак – і як невичерпне джерело лексичних запозичень для 

інших мов), сьогодні дослідження лексичних інновацій або новотворів із погляду 

збагачення, розширення та уточнення англомовної концептуальної картини світу 

є особливо актуальними.  

Детальний розгляд лексичних інновацій, які в більшості випадків 

фіксуються в електронних словниках, уможливлює відстеження та аналіз 

процесів і механізмів англомовної лінгвокультури, розуміння та реконструкцію 

її структури як когнітивного утворення через призму вербальних процесів. На 

формування нових лексичних одиниць впливають деномінативний, 

стилістичний чинники та тиск мовної системи [41], а одним із принципів 

утворення неологізмів, який привносить синергетичний параметр, є принцип 

лінгвальної економії. Важливим фактом є те, що в постійному використанні в 

мові залишаються, насамперед, новотвори, які допомагають описати 

найнагальніші проблеми людства, тим самим, завдяки аналізу мовних одиниць 

з’являється можливість ідентифікувати найактуальніші питання сучасної 

культури.  

Під поняттям «культура» найчастіше розуміють специфічний спосіб 

організації та розвитку людства, який реалізується за допомогою матеріальних 

продуктів та духовних цінностей, які підтримуються нормами та 

спеціалізованими регулювальними інститутами. У процесі добору та аналізу 

неологізмів було вирішено відмовитися від таких важливих параметрів 

класифікації цього поняття, як елітарність та масовість, адже на сучасному 

етапі розвитку глобальної культури грань між цими параметрами вже є доволі 

розмитою. Кількісний та якісний склад відібраних та проаналізованих 
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інноваційних лексичних одиниць свідчить про інтенсивний розвиток таких сфер 

культури, як література, образотворче мистецтво, шоу-бізнес, мода та 

віртуальна культура. 

Попри наявність ґрунтовних праць вітчизняних та зарубіжних науковців, 

які описують та аналізують концепти культури, відсутній інтеграційний підхід 

щодо структури англомовної концептосфери CULTURE та її складових. Умовна 

ригідність та здатність концептів культури модифікуватись під впливом 

екстралінгвальних чинників посилює перспективність аналізу як окремих 

складових, так і всієї концептосфери CULTURE у лексичному узусі сучасних 

носіїв англійської мови.  

 Актуальність теми зумовлена, по-перше, потребою висвітлення 

вербальної актуалізації культурних чинників у зв’язку із загальною 

антропоцентричною орієнтованістю сучасної лінгвістики; по-друге, 

необхідністю дослідження лінгвального рівня функціювання складових 

концептосфери CULTURE у сучасному англомовному соціумі; по-третє, 

відсутністю у вітчизняному та іноземному мовознавстві чіткого 

лінгвокогнітивного бачення структури концептосфери CULTURE та 

особливостей її вербалізації у сучасній англійській мові.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове 

дослідження 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) та уточнено науково-технічною радою Запорізького національного 

університету (протокол № 9 від 20 квітня 2017 року).  

 Метою роботи є з’ясування специфіки неологізмів, які репрезентують 

особливості сучасної сфери культури. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 
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- висвітлити поняття «концепт» крізь призму сучасних лінгвістичних 

теорій; 

- узагальнити основні дослідницькі підходи до опису структури концептів; 

- окреслити синергетичну природу концепту; 

- розкрити особливості структури та семантики концептосфери CULTURE 

в рамках лінгвокогнітивного та лінгвосинергетичного підходів; 

- відібрати новотвори, що вербалізують зазначену концептосферу; 

- проаналізувати та виявити особливості вербалізації сфери культури в 

сучасній англійській мові. 

Об’єктом дослідження є концептосфера CULTURE у сучасній 

англомовній лінгвокультурі. 

Предметом дослідження є когнітивний та синергетичний аспекти 

вербалізації концептосфери CULTURE. 

Матеріалом дослідження слугували близько 1300 лексичних та 

фразеологічних інновацій, які використовуються в таких сферах, як література, 

образотворче мистецтво, шоу-бізнес, мода та у віртуальному просторі. 

Джерелами матеріалу були друковані та електронні словники неологізмів, 

англійськомовні газетні видання та інтернет-публікації за 2001-2019 рр. 

Теоретико-методологійна база дослідження інтегрує когнітивний підхід 

до аналізу мовних та мовленнєвих проявів сучасної англомовної культури, 

спираючись на когнітивні дослідження таких вчених, як Н. Д. Арутюнова [10], 

А. П. Бабушкін [14, 15, 16], С. Г. Воркачев [35, 36], В. Еванс [249, 250, 251], 

С. А. Жаботинська [62, 63, 64, 65], В. І. Карасик [106], Дж. Лакофф [272, 273], 

В. А. Маслова [45, 46], А. М. Приходько [187, 190], О. О. Селіванова [195, 196].  

Залучення лінгвосинергетичного підходу до окреслення параметрів 

концептосфери CULTURE спирається на дослідження Н. Ф. Алефіренка 

[1, 2, 3, 4], Т. І. Домброван [49, 50, 51], С. М. Єнікєєвої [57, 58 ,59 60], 

Г. Г. Молчанової [158, 159, 160], Л. С. Піхтовнікової [174, 175, 176, 177, 178], 

Н. В. Таценко [213].  
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Аналіз неологізмів англійської мови, що репрезентують концептосферу 

CULTURE, ґрунтувався на наукових розвідках Л. Б. Гацалової [41], 

Ю. А. Зацного [71, 72, 73, 74, 75, 76], М. Кадоха [268], О. Л. Клименко [112, 113, 

114, 115], О. А. Кольцової [119], Ю. О. Мельник [150], М. О. Шутової [230]. 

Виявлення специфіки відібраних неологізмів також проводилося з урахуванням 

результатів соціальних досліджень О. І. Глазунової [44], Ю. М. Ємельянова [53], 

М. С. Кагана [80], М. Г. Маклюєна [140, 280], Т. Парсонса [271].  

Методологія дослідження визначається завданнями, матеріалом та 

загальною спрямованістю роботи, що зумовлює її концептуальні засади. 

Базовою інтегративною методикою дослідження визначено концептуальний 

аналіз, який включає в себе такі методи дослідження: метод лексикографічного 

дослідження – для визначення первинного значення мовних одиниць; метод 

контекстуального аналізу – для уточнення та доповнення імпліцитного змісту 

концептів; метод структурно-словотвірного аналізу – для виявлення структури, 

способів, моделей та механізмів утворення нових номінацій та їхніх похідних; 

виявлення дериваційного потенціалу номінанту концепту та відбиття 

особливостей його вербалізації в процесі дослідження концептосфери; метод 

пареміологічного аналізу – для визначення специфіки фразеологічних 

неологізмів, які увійшли до сучасної англійської мови з продуктів сучасної 

культури – кінофільмів, художніх творів; метод контент-аналізу – для 

дослідження вербальної репрезентації концептів як індикатору певного аспекту 

аналізованих ментальних утворень; метод кількісного аналізу – для визначення 

кількісних показників вербалізації представленої концептосфери.  

Наукова новизна дисертації визначається об’єктом та предметом 

дослідження та зумовлюється такими результатами: 

• проведено інтеграційний лінгвокогнітивний аналіз особливостей 

вербалізації найбільш об’єктивованих концептів культури на матеріалі 

сучасної англійської мови; 

• виявлено та реконструйовано ієрархічну організацію концептосфери 

загалом та її складових концептів; 
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• визначено специфіку актуалізації концептів культури на основі 

відібраного лексичного та фразеологічного матеріалу; 

• висвітлено синергетичні принципи розвитку лексичного наповнення 

концептосфери як складної відкритої нелінійної системи. 

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що вона деталізує 

когнітивні, лінгвокогнітивні, культурологічні параметри функціювання 

англійської мови. Уточнено понятійний апарат, що розширює термінологічний 

спектр когнітивної лінгвістики з використанням принципів лінгвосинергетики. 

Розкрито роль екстралінгвальних чинників, які впливають на формування та 

трансформації концептів культури. Встановлено особливості актуалізації 

концептів культури в сучасній англійській мові.  

Практичне значення наукової роботи полягає в можливості використання 

матеріалів та результатів дослідження у викладанні нормативних курсів із 

лексикології (розділ «Неологія»), спецкурсів із лінгвокогнітології, 

лінгвоконцептології та лінгвосинергетики у вищих навчальних закладах. 

Практичні здобутки наукового дослідження можуть бути застосовані в 

навчально-методичній роботі, на практичних заняттях з англійської мови, під час 

лексикографічної практики укладання довідників, словників та глосаріїв. 

Апробація роботи. Результати дисертаційного дослідження висвітлено в 

17 одноосібних публікаціях, з них 7 наукових статей, опублікованих у фахових 

виданнях України, 1 в іноземному збірнику наукових праць, 9 опублікованих 

матеріалів міжнародних конференцій.  

Основні положення та висновки дисертаційної роботи було висвітлено на 

міжнародних наукових та науково-практичних конференціях: «Мова та 

культура: сучасні аспекти співвідношення», (Одеса, 2017); «Теоретичні та 

прикладні аспекти розвитку науки» (Київ, 2017); «Науковий потенціал та 

перспективи розвитку філологічних наук» (Київ, 2017); «Пріоритети сучасної 

філології: теорія і практика» (Харків, 2017); «Філологічні науки: історія, 

сучасний стан та перспективи досліджень» (Львів, 2017); «Молода наука» 

(Запоріжжя, 2017); на зарубіжних міжнародних конференціях: «Иностранные 
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языки: инновации, перспективы исследования и преподавания» (Минск, 2018; 

2019); «The Thirteenth International Conference on Eurasian scientific development» 

(Vienna, 2017); на міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції 

«Сучасний стан та перспективи розвитку освітнього простору: глобальний 

вимір» (Запоріжжя, 2016). 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

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

використаних джерел (301 теоретичне джерело, 16 лексикографічних джерел) та 

ілюстративного матеріалу (81 найменування), 17 додатків. Загальний обсяг 

наукової праці становить 261 сторінка, основного тексту – 198 сторінок.  

У вступі обґрунтовано вибір та актуальність теми дисертаційної праці, 

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

окреслено матеріал та методи його аналізу, висвітлено наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення здобутих результатів, подано відомості про 

апробацію, публікації та структуру дисертації.  

У першому розділі «Теоретико-методологійні засади дослідження 

концептосфери CULTURE» представлено узагальнення точок зору щодо 

поняття «концепт» у контексті лінгвістичної полеміки; окреслено синергетичну 

природу концептуальних утворень; деталізовано поняття «концептосфера»; 

визначено особливості вербалізації концептосфери; здійснено аналіз 

лінгвокогнітивних та лінгвосинергетичних принципів систематизації 

концептосфери CULTURE; окреслено комплекс підходів та методів, 

застосованих для аналізу лексичного контенту концептуальних утворень. 

У другому розділі «Неологійна репрезентація концептів культури у 

сучасній англійській мові» наведено особливості вербалізації концептосфери 

CULTURE, яка представлена як відкрита неврівноважена та нелінійна система. 

Виокремлено та проаналізовано гіперконцепти: FASHION – 14 % інновацій, 

LITERATURE – 16 % інновацій, VISUAL ART – 18 % інновацій, SHOW 

BUSINESS – 20 % інновацій та їхні складові.  

У третьому розділі «Специфіка актуалізації концептів віртуальної 
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культури новотворами сучасної англійської мови» висвітлено системну 

організацію гіперконцепту VIRTUAL CULTURE, який є об’єктивованим 

32 % інновацій, та окреслено ключові параметри впливу віртуального світу як 

об’ємної складової на формування традиційно прийнятої англомовної 

лінгвокультури.  

У висновках відбито основні результати дисертаційної роботи, а також 

окреслено перспективи подальших наукових досліджень.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЙНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

КОНЦЕПТОСФЕРИ CULTURE 

 

1.1 Концепт у сучасних лінгвістичних студіях 

 

1.1.1 Концепт та його природа. Антропоцентрична парадигма за останні 

десятиліття посіла чільне місце в лінгвістичних студіях. Головним результатом 

антропологічної направленості у вивченні та демонстрації лінгвальних явищ є 

спроба відтворити глобальну картину світу, яка б повністю відбивала весь пласт 

людських знань про навколишній світ, а також знань про саму людину, яка є 

унікальним та складним явищем [102, с. 5]. 

Відомо, що поняття «когнітивна лінгвістика», яким мовознавці 

користуються вже більше чверті століття, надає неосяжні можливості для 

вивчення мови, концептуальних систем, людської когніції та загального 

значення конструктів [293, с. 104]. 

Когнітивний підхід допомагає сформувати повне уявлення про зв’язок 

людської свідомості з мовою та зобразити фундаментальні ментальні здатності 

людини: спроможність формувати структуровані уявлення на концептуальному 

рівні з численними рівнями організації, здатність уявити ситуації з різними 

рівнями абстракції, здатність встановити зв’язок між усіма гранями різних 

структур та відтворювати ті ж самі конкретні ситуації в рамках альтернативних 

шляхів [274, с. 105].  

До середини ХІХ ст. проблема взаємозв'язку мови й мислення розглядалася 

переважно у філософському аспекті. Ключовий термін когнітивної лінгвістики – 

концепт – далеко не одразу набув лінгвістичної семантики. Від початку він 

асоціювався виключно з філософією, і найбільшого розповсюдження набув 

завдяки працям середньовічного мислителя П’єра Абеляра: у контексті його 

філософії відбувалися спроби створення нейтральної позиції між поглядами 

реалістів та номіналістів [24, с. 5]. У XVII ст. поняття «концепт» (або з 



25 
 

італійської – «кончетто») було підхоплене європейськими поетами, зокрема 

Дж. Донном, Л. де Гонгорою, Ф. де Малербом: у контексті їхньої творчості воно 

позначало розлогу, химерну метафору й було невід’ємною частиною 

маньєристичної поетики.  

У мовознавстві першим, хто звернув увагу на взаємозв’язок мови та 

мислення, був видатний лінгвіст і мислитель В. фон Гумбольдт, який висунув 

припущення про визначальний вплив розумової діяльності на діяльність мовну 

[172, с. 181]. 

За останні роки значні зрушення в дослідженні концепту як центрального 

поняття лінгвокогнітивістики були здійснені завдяки науковим працям 

І. К. Архипова [11], С. О. Аскольдова [13], Л. В. Барсалоу [233, 234], Й. Брьокера 

[239], О. П. Воробйової [38], Р. Дірвен [246], В. Еванс [249, 250], 

С. А. Жаботинської [62, 63, 64], О. М. Кагановської [81], С. Кері [240], 

А. Е. Левицького [137], Р. У. Ленекера [274, 275, 276], С. І. Потапенка [141], 

Ф. Унгерера [299], Дж. А. Фодора [253, 254], Д. Р. Фокса [256]. Одним із 

провідних напрямів когнітивістики сьогодні є вивчення певних концептів та 

концептосфер (КСФ), що видно з праць таких дослідників, як 

С. П. Запольських [70], Н. М. Кириллова [111], Т. Аошуан [232], 

Б. А. Бєрвячонек [236], Д. Р. Фокс [257]. 

Взаємозв’язки між концептами культури та їхніми значеннями є доволі 

складними, тому два напрями, які вивчають ці взаємовідношення – когнітивна 

лінгвістика та лінгвокультурологія, базуються на вивченні семантики в мові та 

значення в окремій національній чи глобальній культурі. Тож головною метою 

сучасних лінгвокогнітивних студій є дослідити концепти та розглянути 

інтерпретації їхнього змісту. 

Сьогодні існують два основних підходи до вивчення концептів – 

когнітивний та лінгвокультурологічний. Такі науковці, як Н. Д. Арутюнова [10], 

Д. С. Лихачов [139], О. С. Кубрякова [128, 129, 130], І. А. Стернін [209, 210, 211] 

та ін. розглядають концепт з ракурсу когнітивної лінгвістики; С. Г. Воркачов 

[35, 36], В. І. Карасик [106], Ю. С. Степанов [207] та ін. обрали 
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лінгвокультурологічний напрям вивчення; головною метою обох підходів є 

визначення суті мовної свідомості та спроба зрозуміти базові розбіжності між 

різними культурами. В рамках обох наукових напрямів вивчення, концепти 

розглядаються як утворення, які були сконструйовані через розуміння значення, 

та які проявляються в здатності оперувати певними поняттями, що є складовими 

цього концепту. 

Традиційно виокремлюють три основних підходи до розуміння терміна 

«концепт»: лінгвістичний, культурологічний та когнітивний. Лінгвістичний 

напрям у вивченні цього поняття представлений у роботах С. О. Аскольдова [13], 

Д. С. Лихачова [139], В. В. Колесова [118], В. М. Телія [215]. Представники 

цього підходу визначають концепт як весь потенціал значення слова разом із 

його конотативним елементом. Прибічники когнітивного напряму розглядають 

сутність концепту як явище ментального характеру. З. Д. Попова, І. А. Стернін 

та інші представники воронезької наукової школи відносять концепт до 

розумових явищ та вказують на те, що він є глобальною розумовою одиницею, 

іншими словами, «квантом структурованої мови» [184; 185; 211]. Науковці, що 

дотримуються культурологічного напряму, визначають культуру як сукупність 

концептів та зв'язок між ними. Поняття «концепт» визначається як основний 

елемент у ментальному світі людини та велику роль має культурна інформація, 

яка передається носієм мови [208, с. 63]. 

Необхідно зазначити, що лінгвокультурологічний напрям сприймає 

семантичні утворення як концепти, що мають свою лінгвокультурологічну 

специфіку та які є відображенням мовного індивіда в площині певної культури. 

Багато науковців вважають, що концепти є одиницями свідомості, які 

репрезентують людський досвід. Зі свого боку, когнітивна лінгвістика визнає 

концепт як робочу одиницю КСФ, яка має вербальне вираження. 

На сьогодні науковці дійшли висновку, що концепти стають результатом 

колективної свідомості, виступаючи дискретною одиницею, «яка зберігається в 

національній пам’яті носіїв мови у вербально позначеному вигляді» (тут і далі 

переклад наш – М. К.) [15, с. 30]. Це свідчить про те, що в концептах зберігається 
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не лише індивідуальне знання й досвід, але і знання, загальне для всієї конкретної 

лінгвістичної спільноти; вони (концепти) «якоюсь мірою є «колективним 

несвідомим» сучасного суспільства» [15, с. 31]. 

Значний внесок у розвиток лінгвістичної концептології зробила 

О. С. Кубрякова запропонувавши оригінальне тлумачення терміна «концепт», у 

рамках якого концепт розглядається як оперативна одиниця пам’яті, 

ментального лексикону, концептуальної системи та мови, усієї картини світу, 

квант знання; дослідниця підкреслювала, що найважливіші концепти 

виражаються в мові [129, с. 142]. О. О. Залевська підкреслює індивідуальну 

природу концепту, вказуючи на «багатовимірність симультанної 

структури» [69, с. 253]. 

Автори «Короткого словника когнітивних термінів» подають визначення 

концепту як одиниці, яка є ідеальною та абстрактною, смислу, який 

використовується людиною під час процесів мислення, він відбиває зміст 

досвіду та знань, результатів усієї діяльності людини та процесів пізнання 

навколишнього світу у вигляді певних одиниць, «квантів знання» [131, с. 83]. 

Видатний мовознавець В. І. Карасик узагальнив уявлення про концепт, 

репрезентовані в лінгвістичних розвідках кінця ХХ ст.: 

- концепт – ідея, що включає абстрактні, конкретно-асоціативні та 

емоційно-оцінні ознаки, а також спресовану історію поняття; 

- концепт – особистісне осмислення, інтерпретація об'єктивного значення 

й поняття як змістового мінімуму значення; 

- концепт – це абстрактне наукове поняття, вироблене на базі конкретного 

життєвого поняття; 

- концепти – своєрідні культурні гени, що входять у генотип культури, що 

самоорганізуються в інтегративні функційно-системні багатовимірні (як 

мінімум тривимірні) ідеалізовані формоутворення, що спираються на 

понятійний або псевдопонятійний базис [107, с. 12–13]. 

Сам В. І. Карасик, розмірковуючи про сутнісні характеристики концепту, 

зазначає, що «лінгвокультурний концепт являє собою квант пережитого досвіду 
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та моделюється як тривимірне утворення, у складі якого можна виділити 

понятійні, образні та ціннісні характеристики» [106, с. 172]. 

В основу класифікацій концептів можуть бути покладені різні критерії, 

наприклад – носій концепту, сфера функціювання концепту, розумові процеси та 

культурні значення, що вкладаються в поняття концепту. Залежно від носія 

концепти можуть бути, як вказує В. А. Маслова, індивідуальними, 

мікрогрупповими, макрогруповими, національними, цивілізаційними та 

загальнолюдськими [146, с. 58]. 

Проаналізувавши теоретичну літературу, можемо підсумувати, що в 

сучасному мовознавстві існує значна кількість підходів до тлумачення терміна 

«концепт», зокрема культурологічний, психолінгвістичний, семантичний, 

логіко-понятійний, інтегративний та когнітивний.  

У контексті цього дисертаційного дослідження найбільш релевантним є 

таке визначення концепту: «концепт являє собою вираження естетичної 

специфіки мислення, і його вербалізація зумовлена лінгвокогнітивною 

етнокультурно маркованою асоціативною компетенцією носія концептуальної 

системи» [218, с. 144]. 

Кожний концепт беззаперечно є частиною культурної матриці. У нашому 

дослідженні ми спираємося на визначення, запропоноване В. І. Карасиком, 

«культурний концепт» являє собою «багатовимірне смислове утворення, у якому 

можна виділити ціннісні, образні та понятійні сторони» [106, с. 91]. Інше 

визначення доводить безпосередній зв'язок терміна «культура», який є 

провідним у нашому дослідженні, та терміна «концепт»: один із засновників 

концептології, Ю. С. Степанов вважає, що «концепт – це мікромодель культури, 

він породжує її та породжується нею» [311, с. 40]. Будучи «згустком культури», 

концепт несе в собі необхідну екстралінгвальну, прагматичну, іншими словами, 

позамовну інформацію [311, с. 41]. 

Ідея про щільний зв'язок концепту із самим поняттям культури 

відбивається в наукових працях В. А. Маслової, яка вважає, що концепт є носієм 

культурної пам’яті кожного народу [146, с. 38]. 
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Під час дослідження КСФ CULTURE, доцільним є звернутися до думки 

Г. Г. Слишкіна, який вважає, що формування концепту є процесом 

співвідношення результатів досвіду з раніше засвоєними культурно-ціннісними 

домінантами, які виражаються у релігії, мистецтві та ін. [202, с. 34], оскільки в 

рамках нашого дослідження культура є базовим поняттям, реалії якого 

відбиваються та закріплюються в мові завдяки її носіям. 

Концепти є складовими частинами КСФ CULTURE, яка є відкритою 

нелінійною системою, що демонструє здатність до самоорганізації на всіх своїх 

рівнях. Це утворення базується на сукупності вербально позначених та 

непозначених базових концептів, які репрезентують загальнолюдські поняття та 

концептуально значущі цінності, задовольняючи потреби 

когнітивно-дискурсивної сфери певної культури. 

Багато з наведених нами визначень репрезентують схожі позиції з приводу 

місця концепту в житті людини; значна кількість науковців вважає концепт 

згустком смислів у свідомості мовця та вважають, що концепт виступає в ролі 

культурного прошарку між людиною та світом, тому концепт, на відміну від 

поняття, не лише осмислюється, а й переживається в рамках певного 

культурного простору та відповідного досвіду. Крім того, являючи собою 

дискретну змістовну одиницю колективної свідомості, концепт відбивається в 

мові за допомогою вербалізації, що має прямий вплив на поповнення 

словникового складу мови. 

Зважаючи на вищевикладені положення, можна стверджувати, що 

концепти утворюють КСФ, яка є сукупністю всіх духовних елементів культури, 

що мають своє відбиття в мовній формі. За допомогою лінгво-семантичних форм 

концептів формується мовний дискурс культури. Сьогодні концепт посідає 

особливу роль у знаково-символічному розумінні культури, його можна віднести 

до макроодиниці, яка бере важливу участь у формуванні «культурного коду» 

людства. 

Під час дослідження КСФ CULTURE, ми вважаємо доцільним 

використовувати когнітивний підхід до визначення поняття концепт. 
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Використовуючи когнітивний підхід, концепт можна схарактеризувати як 

«ментальне явище свідомості, що репрезентує певне уявлення про фрагмент світу 

чи частину такого фрагмента» [221, с. 109]. 

У роботі ми визначаємо поняття «концепт» як ментальне утворення, яке 

сконцентроване на формуванні розуміння певних явищ та надання їм визначень, 

які використовуються мовною особистістю в процесі розумової діяльності, та яке 

є віддзеркаленням отриманого досвіду під час пізнавальної діяльності. 

У дослідженні важливим є чітке розмежування понять «культурний 

концепт» та «концепт культури». Термін «культурний концепт» ми розуміємо 

як ментальне утворення, яке може функціювати в рамках як певної національної 

картини світу, так і поза рамками національної специфіки, репрезентуючи 

глобальні культурні процеси, являючи собою отриманий досвід значної групи 

мовців. Поняття «концепт культури» є більш осяжним, адже отримані знання, 

що формують це ментальне утворення, перебувають у рамках певної культури.  

Найважливіші концепти відбиваються в мові та вони відзначаються 

сутністю, яку не можна проаналізувати лише на початку свого існування, але 

потім, у процесі свого становлення, вони стають частиною системи, на них 

впливають інші концепти та вони починають змінюватися. 

Пошук взаємозв’язків між концептами є складним та важливим процесом 

через те, що на базі цих утворень можливо прослідкувати та проаналізувати 

закономірності та нові напрями розвитку не лише мови, а й інших сфер 

діяльності людства. 

 

1.1.2 До питання про типологію концептів. Питання про типи концептів 

є визначальним для системного розуміння концептуального устрою певної 

лінгвокультури. Концепт належить до мовного феномена, а це означає 

можливість осмислення в категоріях структури, семантики й 

прагматики [110, с. 215–216]. Створення типології концептів можна вважати 

важливим досягненням концептології, адже в рамках цього наукового напряму 
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робляться все нові й нові спроби створити типологізацію, базуючись на 

різноманітних вихідних критеріях класифікацій. 

Сучасна когнітивна лінгвістика під час типологізації концептів 

зосереджується на вирішенні низки проблем: способах концептуальної 

організації; умов виникнення, розвитку та співвідношення мовних знаків; 

співвідношення між мовою та мисленням; взаємозв’язку між мовою та 

мисленням та ін. [173]. 

До ключових критеріїв оцінювання та систематизації концептів можна 

віднести середовище існування / актуалізації, зміст концепту, його 

універсальність або специфічність, місце в ієрархії та важливість у 

концептосфері, формат актуалізації [191, с. 4].  

В актуальній лінгвістичній парадигмі досі не узгоджено універсальну 

типологію концептів. Дослідники поділяють їх на індивідуальні, групові (статеві, 

вікові, соціальні) і загальнонаціональні [79]. Найбільш поширеними підходами 

до впорядкування концептів є: тематико-ідеографічні (наприклад, 

емоційні [126]), дискурсивно-текстові (концепти педагогічного, релігійного, 

політичного дискурсів або текстів [203, с. 141]), валоративно-аксіологічні: 

індивідуальні цінності (персональні, авторські), мікрогрупові (наприклад, 

сімейні), макрогрупові (соціальні, рольові, статусні), етнічні та загально 

людські, цивілізаційні (наприклад, цінності сучасного суспільства) [106, с. 390].  

Крім того, В. І. Карасик розрізняє параметричні та непараметричні 

(регулятиви та нерегулятиви) концепти, у той час, як М. В. Піменова приділяє 

велику увагу контекстам та виділяє такі види: образи, ідеї та символи 

[172, с. 215–216], а також концепти культури, які діляться на кілька груп: 

універсальні категорії культури – час, простір, рух, зміна, причина, наслідок, 

кількість, якість; соціально-культурні категорії: свобода, справедливість, труд, 

багатство.  

Існує вкрай складна проблема пов’язана з концептами, які 

репрезентуються абстрактно. А. П. Бабушкін у своїх наукових працях робить 

спробу розмежувати абстрактні та конкретні концепти [16, с. 78]. 
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Якщо розглядати концепти, спираючись на параметр міри, це уможливлює 

їхнє протиставлення як параметричних / непараметричних ментальних 

утворень [106, с. 59], тобто це допомагає оцінити їхню вимірність або сумірність 

у певних величинах.  

До параметричних належать концепти, що асоціюються в 

лінгвокультурній свідомості з певними кількісними або якісними показниками 

[106, с. 62]. Водночас, концепти, які профілюються на рівні відчуттів, уявлень і 

асоціацій (ДУША, ЛЮБОВ, СЛАВА), до яких доволі важко застосувати які-небудь 

критерії міри, можна віднести до непараметричних [106, с. 63]. 

У рамках когнітивної семантики типологізація концепту може бути 

здійснена в опозиції «універсальність – специфічність». За А. М. Приходько 

концепти, які є загальними та мають наднаціональний характер можуть 

вважатися універсальними. Вони відрізняються загальнолюдською значущістю 

[192, c. 95]. Універсальні концепти неоднорідні: в їхньому складі мають місце як 

категоріальні (філософські й теософські), так і онтологічні (емоційні, 

біосоціальні, фізіологічні) ментальні утворення [106, с. 64]. Концепти, що 

пов’язані зі специфічною культурою або субкультурою, можна віднести до 

специфічних. Загалом специфічні концепти викликають найбільшу 

зацікавленість у контексті лінгвокультурології через їхню здатність квантувати 

відповідні когнітивно-семантичні простори. Нерідко їх називають 

«культурними» концептами.  

Існує інша типологізація, згідно з якою концепти поділяються на текстові, 

художні та естетичні [81], [255].  

Завдяки детальному опрацюванню наукових праць А. П. Бабушкіна, 

можна розмежувати такі поняття, як гіпероніми, фрейми, інсайти, сценарії та 

калейдоскопічні концепти [14, с. 13–15]. За М. М. Болдиревим виділяються 

конкретно-почуттєві образи, уявлення, схеми, поняття, прототипи, пропозиції, 

фрейми, скрипти, гештальти [27, с. 64–65]. У своїх працях С. Г Воркачев 

виокремлює концепти вищого рівня (обов’язок, щастя, любов, совість) та 

звичайні концепти. Г. Г. Слишкін розрізняє первинні й вторинні концепти, 
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метаконцепти (які утворюються в результаті осмислення продуктів попередньої 

концептуалізації та на базі яких яких і реалізується рефлексія носія мови) 

[201, с. 94], а також пропорційні, сформовані, ті, що формуються, крайні та 

рудиментарні лінгвокультурні концепти. 

Базуючись на сучасних наукових теоріях, можна виділити такі типи 

концептів, зважаючи на критерії приналежності до певного виду ментальної 

діяльності: концепти світогляду [16]; емоційні концепти [220]; концепти тексту 

[106]; концепти художнього мислення [38]; концепти культури [139]. 

До числа актуальних питань концептології належить і роль зв'язку 

концепту з вербальними засобами вираження («образ, що відбиває фрагмент 

національної картини світу, узагальнений у слові» [174, с. 81]. Цей зв'язок має чи 

не найважливішу роль у рамках нашого дослідження, адже саме воно є об’єктом 

безпосереднього аналізу.  

Для лінгвокогнітивного аналізу значущою є типологія концептів за 

характером їхньої «важливості» для людини, отже, можна розділити їх на дві 

групи: вербалізовані та невербалізовані. З. Д. Попова та І. А. Стернін 

запропонували свою типологізацію концептів за регулярністю їхньої 

вербалізації. За цим критерієм концепти поділяються на стійкі та нестійкі. 

Перші мають закріплені за ними мовні засоби вербалізації, які часто 

використовуються в процесах спілкування та мислення. У нестійких концептів 

відсутні закріплені за ними засоби вербалізації – вони або вживаються 

нерегулярно, або є в процесі формування [184, с. 52]. Ця класифікація можлива 

завдяки тому, що існують концепти, які вживаються регулярно і призначаються 

для повсякденного використання, а одиниці, що їх вербалізують, закріплені в 

словниках і є загальнозрозумілими. Інші концепти використовуються під час 

індивідуальної мисленнєвої діяльності й не призначені для обговорення.  

Завдяки тому, що концепт виступає в ролі багатовимірного ментального 

утворення, необхідного для засвідчення людського досвіду та відтворення 

факторів дійсності, ми можемо виділити одну з найважливіших функцій 

розглянутого поняття – структурування знань у рамках розумових процесів.  
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Звертаючи увагу на те, що концепт пов’язаний із вербальними засобами 

вираження, у цьому дослідженні ми особливу увагу приділяємо типології 

концептів за характером їхньої важливості для людини, а саме – регулярності 

вербалізації концептів (стійкі та нестійкі). Серед важливих завдань роботи є 

розв’язання проблеми виділення закріплених за концептами мовних засобів 

вербалізації, які перебувають у регулярному вжитку та зафіксовані в словниках.  

 У процесі аналізу щільно відібраних вербальних одиниць ми робимо 

спробу розмежувати когнітивні та лінгвокультурні концепти, адже в рамках 

когнітивної лінгвістики перші виражені відповідними мовними одиницями та не 

здатні до поліапелювання (реалізація з використанням цілої низки одиниць 

мови). Варто зазначити, що ці відмінності мають велике значення під час аналізу 

фактичного матеріалу, тому ми намагаємося дотримуватися підходу, 

характерного для когнітивної лінгвістики. 

Під час дослідження структури КСФ CULTURE увага була приділена 

загальнонаціональним концептуальним утворенням, адже індивідуальні 

концепти не піддаються потрібній стандартизації. Той факт, що речі 

матеріального світу відбиваються в когнітивних структурах, зумовив добір 

конкретних концептів у якості дослідницького матеріалу цієї дисертації. 

 

1.1.3 Синергетична природа феномена «концепт». Сьогодні однією із 

важливих характеристик лінгвістики є побудова парадигм, унаслідок чого 

виникають парадигмальні простори, в рамках яких пріоритетним є 

когнітивно-дискурсивний вектор вивчення мови та її культурних та семіотичних 

продуктів, створення нових принципів та параметрів аналізу лексичних 

інновацій.  

Завдяки дослідженням сучасних науковців, стає зрозуміло, що 

вкорінюється тенденція, яка характеризується відхиленням сучасної науки в 

сторону міждисциплінарних процесів [208, с. 64]. 

 Ще в другій половині ХХ століття в результаті виникнення ідей глобальної 

еволюції поряд з ідеями систематичного підходу почав формуватися новий 
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міждисциплінарний науковий напрям, який Ґерман Гакен назвав синергетикою. 

Науковець зазначав, що синергетика вивчає системи, що складаються з великої 

кількості частин, компонентів та підсистем, іншими словами, з багатьох деталей, 

які перебувають у складній взаємодії [222, с. 205], тим самим він підкреслював 

міждисциплінарні властивості цього напряму. 

 Синергетика не є новою наукою, але це «новий інтегрувальний напрям у 

науці, завданням котрого є виявлення загальних ідей, методів та закономірностей 

у різних галузях природознавчих та гуманітарних наук» [212, с. 4]. Основним 

завданням цього нового напряму стало відкриття закономірностей, які лежать в 

основі процесів самоорганізації, які вивчають різні науки, як природознавчі, так 

і гуманітарні [158, с. 200].  

 Сам термін «синергетика» можна вважати неологізмом, адже він з’явився 

у довідниковій літературі порівняно нещодавно. У словнику іноземних слів 

[310, с. 350] поняття «синергетика» з грецької мови перекладається як «спільна 

дія», «співдружність», «співпраця», водночас акцент робиться на когерентності 

функціювання частин проти цілого. За визначенням тлумачного словника: 

«Синергетика – наука, що вивчає явища синергізму, у свою чергу, синергізм – 

комбінована дія компонентів системи, що має властивість 

самоорганізовуватися» [312, с. 402]. 

Синергетика насамперед є загальнонауковою дослідницькою програмою, 

яка постачає науці нову нелінійну пізнавальну модель [100; 156], що спирається 

на трьох китів – предметне завдання, математичне моделювання та філософську 

рефлексію [116; 117]. 

Використання міждисциплінарного терміна «синергетика», який пояснює 

виникнення, а також самоорганізацію моделей та структур у відкритих системах, 

що є далекими від термодинамічного балансу [261, с. 108], у процесі вивчення 

мовних явищ, не є чимось надзвичайним. Такі терміни, як «одиниця», 

«довжина», «висота», «поле», «ядро», «конституція», «морфологія», «еволюція», 

«структура», «знак», «сигнал» вдало використовуються як у гуманітарних 

науках, так і представниками точних та технічних наук [162, с. 12]. Тому 
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«виникнення» нових термінів у контексті певної науки доволі часто є 

результатом наукової комунікації, адже таке явище, як використання 

термінологічної номінації та засобів опису інших галузей пізнання 

практикується вкрай успішно. 

Важливим для дослідження є припущення щодо ролі синергетики в процесі 

формування нової єдиної наукової картини світу, яка сама стає одним з основних 

інструментів [12, с. 69]. Синергетика виконує роль комунікатора, який буде 

допомагати оцінювати ступінь пов’язаності результатів однієї науки та 

перекладати діалект певної науки на високу латину міждисциплінарного 

спілкування [47, с. 215]. 

 Сьогодні, з огляду на наукові роботи Ю. А. Данилова [46], 

Т. І. Домброван [50], С. М. Єнікєєвої [54; 59], В. Н. Каразіна [102], 

Г. Г. Молчанової [159], М. А. Можейко [156], Л. С. Піхтовнікової [174; 175; 176], 

А. М. Приходько [188], Н. В. Хруцької [224], можна припустити, що 

інтерпретація картини світу як синергетичного явища набуває значної 

популярності в лінгвістиці ХХІ ст., тож дослідження, проведені в рамках 

синергетичної парадигми на сьогодні є надзвичайно актуальними. 

Завдяки розвідкам Т. І. Домброван, на ґрунті літератури за останні десять 

років, стає можливим окреслити аплікативний потенціал синергетичної 

парадигми в лінгвістиці. Сьогодні, у рамках вивчення лінгвосинергетики, 

найбільша увага приділяється проблемам синергетики 

тексту (К. І. Белоусов [23], О. І. Глазунова [44], Г. Г. Москальчук [161]) 

дискурсу (Н. Ф. Алефіренко [1], О. Ю. Муратова [163], Л. С. Піхтовнікова [176], 

О. В. Пономаренко [181; 182], Є. Л. Словикова [200]). Менш розкритими є 

проблеми вивчення синергетики перекладу (Л. В. Кушина [161]), ідіолектики 

(О. О. Семенець [197]), синергетики мовних девіацій (В. Е. Пашковський [171]), 

словотворення (Т. І. Домброван [50, 51], С. М. Єнікєєва [57]). Зважаючи на 

сучасні наукові роботи, присвячені вивченню особливостей лінгвосинергетики, 

проблеми синергетики дискурсу та тексту є найбільш опрацьованими.  
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Сьогодні синергетичний підхід успішно застосовується для вирішення не 

лише комунікативних проблем інтерактивності (дисипація, мітигація, 

акомодація, переключення кодів), але й питань, пов’язаних із когнітивним 

порядком [188, с. 168]. Проблема визначення концептів у рамках синергетики 

постала через те, що «поняття концепту й концептуальної системи мови були 

включені до нового наукового апарату лінгвістики та вони тепер є важливою 

частиною цілої низки нових напрямів у науці» [132, с. 142]. 

Понятійно-термінологічний апарат сучасного мовознавства значно 

збагатився поняттями, прийнятими в межах синергетики: холізм, цілісність, 

цілеспрямованість, функціональність системи, внутрішня ієрархічна 

будова (принцип безпосередніх складових, гіпердогматичні відношення в 

системі мови) [158, с. 203].  

Говорячи про гнучкість системи, потрібно окремо підкреслити таку рису, 

як різноманітність, адже це її здатність до адаптації в середовищі, що постійно 

змінюється. Різноманітність елементів у системі робить її стійкою до 

багатоваріативного майбутнього. Це виправдовує наявність факту випадковості 

в процесі мовного акту, необхідність синергії порядку та хаосу [158, с. 204–205].  

Процес саморозвитку стає можливим також за умови наявності таких 

факторів: достатня складність системи, відкритість системи (інформаційна та 

енергетична), нелінійність, наявність зворотних зв’язків, взаємопереходи 

порядку та хаосу, нестійкість (наявність біфуркації, фазові переходи), наявність 

механізмів відбору, здатність процесів до кооперації [158, с. 205]. 

Синергетичний підхід у рамках когнітивної лінгвістики є необхідним, адже 

завдяки такому методу вдається краще заглибитися у сутність структури та 

зрозуміти причини виникнення або зникнення нових когнітивних утворень.  

Кожна концептуальна система може самоорганізуватися, оскільки різні 

підсистеми, що входять до її складу, не можуть бути в стані рівноваги, водночас 

вони наділені специфічною ієрархією та можуть змінювати один одного та 

навколишнє середовище. Присутні атрактори та репелери в таких системах 

можуть самоорганізовуватися. Параметр порядку під впливом атракторів 
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допомагає побудувати та впорядкувати експліцитну та імпліцитну інформацію, 

вибираючи її із семантичного континууму та рекурсивно уточнюючи її зміст 

[151, с. 98].  

Провідну роль для когнітивних утворень виконує саме параметр порядку, 

адже під його впливом починають діяти принципи ієрархічної самоорганізації в 

системі. Важливим є той факт, що процес самоорганізації поширюється відразу 

у двох напрямах, адже виникають підсистемні утворення, з одного боку – 

взаємопов’язані, а з іншого, утворювані один для одного [151, с. 99]. 

Важливим аспектом синергетичного бачення мовних процесів є 

когнітивно-комунікативних дуалізм, який, за А. М. Приходько, є «…потужним 

фактором, що визначає організаційні умови й механізми породження 

висловлення, подолання ентропії, забезпечення переходу від хаосу до порядку, 

усунення нерівноваги системи на користь рівноваги» [188, с. 169]. 

Синергетичні властивості інформації впливають на процес організації 

когнітивних утворень, адже «кількість гілок, що виходять із біфуркаційної точки, 

визначає набір нових можливих дисипативних структур» [30, с. 113]. У цьому 

контексті Ю. М. Канигін використовує термін «когнітивна ентропія», якому 

відповідає поняття «когнітивний дисонанс» – «міра відхилення системи від 

певного стану, що приймається за еталонний (оптимальний)» [99, с. 52].  

У контексті лінгвістичного дослідження концепту мова йде передовсім про 

його мовне втілення. Саме цей факт зумовив уточнення значення концепту, 

запропоноване В. М. Манакіним: «біт етнокультурної інформації, що відбиває 

світ національного сприйняття предметів і понять, позначених 

мовою» [143, с. 23].  

У процесі визначення місця концепту в рамках синергетики, необхідно 

приділити увагу двом процесам – концептуалізації та категоризації, адже вони 

тісно пов’язані між собою. М. В. Нікітін вказує на те, що категоризація є 

«способом концептуалізації дійсності» [168, с. 92], але, використовуючи їх, носій 

мови стикається з двома різними кінцевими пунктами призначення, адже перший 

спосіб зорієнтований на виділення мінімальних одиниць людського досвіду в 
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їхньому змістовному уявленні, іншими словами, у «представленні авторської 

системи ідей, втілених у дискурсі» [194, с. 215]. Другий спосіб полягає в 

організації одиниць за принципами подібності або відмінностями, віднесення їх 

до певного класу [178].  

Концептуалізація й категоризація є результатом когнітивних процесів, що 

спрямовані на групування, спираючись на певну загальну підставу – 

дискретність образів, які можуть спостерігатися, випробовуватися, перевірятися 

чи згадуватися [168, с. 102], отже, у свідомості носія зменшується обсяг об’єктів, 

які трапляються в повсякденному житті, через те, що знання про них було 

угруповано.  

Фрактальний підхід до дослідження понятійних репрезентацій концептів 

має багато схожих рис із когнітивною комп’ютерною графікою, адже остання є 

сукупністю прийомів та методів образного уявлення умов завдання, яке дає 

змогу отримати підказку для його вирішення [78, с. 58]. Якщо такі форми 

відстежуються в семантиці мови та дійсно є фрактальними формами, то побудова 

їхніх геометричних репрезентацій є перспективною для розроблення нового 

методу вивчення структури значень, а особливо значень слів, що найбільшою 

мірою приховані від безпосереднього спостереження [78, с. 59]. 

 Значну зацікавленість спричиняють способи «входів у 

концепт» [188, с. 16]. Фактично, за допомогою мовних одиниць різних рівнів 

(лексем, фразеологізмів, вільних словосполучень, речень) утворюються способи 

мовної апеляції до концепту, але необхідно зазначити, що знакова одиниця в 

деяких випадках може спиратися та наштовхувати на інші концепти, що, у свою 

чергу, сприяє створенню складніших мовних фігур – загадок, евфемізмів, 

підтекстів, натяків. Але водночас концепт є когнітивним феноменом, за яким 

міститься певна структура знання, та основною метою об’єктивації її одиниці 

номінації є визволення одиниці із пам’яті носія мови [130, с. 130].  

Утворення концептуальних інтеграційних ланок не обмежується виключно 

сферою мови – цей процес пов’язаний із більшістю аспектів людської діяльності. 

Цей пізнавальний потенціал вивчається в рамках різних наукових галузей – 
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таких, як математика, дизайн, антропологія, політологія та, звичайно,  

лінгвістика.  

Сьогодні, якщо поглянути на наукові доробки вчених різних галузей, стає 

зрозумілим, що синергетика концентрує увагу на самоорганізації об’єктів у 

рамках різних сфер, де вони мають змогу існувати; водночас кожен об’єкт 

залишається в полі зору традиційних наук, а синергетика, зі свого боку, 

допомагає доповнювати термінологію та висновки завдяки новому куту огляду. 

Тим самим вплив синергетики на лінгвістичні науки дає змогу розширити не 

тільки бачення, а й розуміння нових та вже давно наявних понять, за такої умови 

кожен розглянутий об’єкт має свою унікальну системну природу.  

 

1.1.4 Концептосфера у вимірах системи й структури. У сучасній 

лінгвокогнітивістиці найбільш розповсюдженою є думка про те, що 

«концептуальний корпус мови не є однорідним у плані своєї організації, 

характеру образів, що викликаються, ступеня валоризації та, відповідно, 

інтеріоризації в лінгвокультурній свідомості» [188, с. 169]. Не є він однорідним 

і з погляду законів сполучуваності та шляхів комбінування концептів між собою, 

а тому певного студіювання вимагає проблема їхнього системного устрою, що 

задається, вочевидь, законами категоризації й концептуалізації дійсного та 

уявного світів.  

Зважаючи на сучасні тенденції, пов’язані із вивченням концептів, 

поступово змінюється ставлення до поняття «концептосфера», адже тепер воно 

розглядається «не в пласкому вимірі, а як складна конфігурація хвилеподібних 

викривлених плоскостей» [209, с. 152]. Підхід до поняття «концептосфера» 

радикально змінився – вивчення цього явища призвело науковців до розуміння, 

що цей феномен є складним та багатогранним утворенням.  

Термін «концептосфера» був введений у вітчизняну науку 

Д. С. Лихачовим. КСФ, за його визначенням, це «сукупність концептів нації, 

вона утворена всіма потенціями концептів носіїв мови. Концептосфера народу 

ширша за семантичну сферу, представлену значеннями слів мови. Чим багатша 
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культура нації, її фольклор, література, наука, образотворче мистецтво, 

історичний досвід, релігія, тим багатше концептосфера народу» [139, с. 4]. 

Поняття «концептосфера» розуміється як «упорядкована сукупність 

концептів, що існують у вигляді узагальнених уявлень, розумових картинок, 

схем, понять, фреймів, сценаріїв, гештальтів, що узагальнюють різноманітні 

ознаки зовнішнього світу» [139, с. 5], або як «певна сукупність психоментальних 

уявлень етносу, яка незримим ореолом оточує його мову» [139, с. 6]. У цьому 

розумінні КСФ може розглядатися як система систем, як «концептуарій 

культури» [105, с. 85], як «інформаційна база мислення» [209, с. 71], як своєрідне 

вмістище, банк, депозитарій концептоодиниць певних мовних соціумів 

(етносфера).  

Будь-які наукові розвідки в галузі концептології зачіпають і питання 

систематизації концептів. Наприклад, А. Д. Бєлова вказує на 

«складноструктурованість» [25, с. 23], В. І. Карасик і В. А. Маслова – на 

«багатомірність» [104, с. 215; 146, с. 104], М. В. Нікітін – на їхню «системну 

організацію» [168, с. 277].  

Говорячи про системність, науковці мають на увазі деяку сукупність 

типологічно різних концептів у їхній єдності та розмаїтті, у якій уся палітра 

ментальних образів упорядковується у вигляді певних патернів, сформованих за 

принципами структури й системи. М. В. Піменова зазначає, що концептосистеми 

є основою мовної картини світу та визначає їх як «весь обсяг моделей 

осмислення й опису світу і його фрагментів» [172, с. 205].  

Не дивлячись на той факт, що КСФ – сутність ментальна (розумова) і вкрай 

важко спостерігати за її внутрішніми процесами, сучасні науковці впевнено 

заявляють, що обидва поняття «концепт» та «концептосфера» є відбиттям 

реального мислення та вони не спираються на слова (невербальне мислення). 

Концептосфера має доволі впорядкований характер [209, с. 72]. З цього 

виходить, що концепти, які утворюють КСФ завдяки своїм ознакам, вступають у 

системні відносини за своєю схожістю та відмінностями, формують ієрархії з 

іншими концептами.  



42 
 

Для процесу реконструкції КСФ CULTURE важливим є той факт, що 

життєвий досвід людини постійно збагачує змістове наповнення концептів, які 

складають певну КСФ, причому збагачується як образний компонент концепту, 

так і раціональна складова – інформаційний мінімум та інтерпретаційні 

ознаки [209, с. 74]. В. І. Карасик зазначає, що багато концептів зникають у 

процесі розвитку громадського життя, прикладами можуть слугувати концепт 

«місництво» та науковий концепт «ефір» [105, с. 205]. Також науковець вводить 

поняття «згасання концепту» – поступове виведення концепту з реалій картини 

світу людини [105, с. 208]. 

Зрештою, КСФ – це єдиний когнітивно-семантичний континуум етносу, 

включений у інформаційну систему вищого порядку – ноосферу, «єдиний 

когнітивно-семантичний континуум людства» [143, с. 31]. 

Завдяки вивченню семантики мовних знаків можна проникати в КСФ 

людей, можна з'ясовувати, що було важливим для того або іншого народу в різні 

періоди його історії, а що залишалося поза полем його зору, тоді як для іншого 

народу це виявлялося істотним [209, с. 75]. На основі цього методологійного 

положення були розроблені методи когнітивної лінгвістики, які тепер уже дають 

змогу виявляти особливості не лише національного, але і групового мислення, та 

усю різноманітність індивідуально-авторських КСФ. 

Як відомо, система є «сукупністю елементів, що перебувають у 

відношеннях і зв'язках між собою та утворюють певну цілісність», яка за 

ступенем наростання складності включає об'єкт-систему, систему об'єктів 

одного роду й безліч об'єктів-систем [108, с. 57]. Іншими словами, невіддільними 

атрибутами будь-яких матеріальних чи ідеальних систем є множинність, зв'язок, 

цілісність і структурованість. Крім того, вони характеризуються такими 

інгерентними принципами, як логічність і мінливість, із яких випливають їхні 

істотні властивості – ієрархічність / лінійність, ізоморфізм / поліморфізм, 

симетрія / асиметрія, стійкість / нестійкість, суперечливість / несуперечливість 

[108, с. 62]. 
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КСФ гетерогенна за своєю суттю: «…уся палітра представлених у ній 

концептів упорядковується у вигляді певних ділянок, що формуються за 

принципами структури і системи» [191, с. 9]. Ми маємо зазначити, що це 

стосується як вербалізованих, так і невербалізованих, як предметно-конкретних, 

так і абстрактно-ідеальних концептів. 

Той факт, що концепт не завжди має прив'язку до слова, був помічений 

дослідниками вже давно. Очевидно, у КСФ присутня чимала кількість 

невербалізованих концептів, а значна частина концептів індивідуальної 

свідомості взагалі не підлягає вербалізації. Проте наявність або відсутність 

вербального оформлення не впливає на реальність існування концепту як 

оперативної одиниці мислення [189, с. 123]. У своїй мисленево-мовленєвій 

діяльності людина активно користується як вербалізованими, так і 

невербалізованими концептами спонтанно й емпірично, тому що в процесі 

збагнення концептів вона спирається на міркування, почуття та 

інтуїцію [189, с. 124]. 

Деякі фахівці вважають, що концепти групуються в низки, поєднані між 

собою ланками, й утворюють сітку, порівнювану з картинами світу, і що 

всередині цих рядів вони упорядковані за принципом протиставлення й 

бінарності [25, с. 24]. Досліджуваний матеріал, однак, показує, що 

концептосистеми організовані набагато складніше. Ця організація 

детермінується основним системологічним алгоритмом – ієрархічністю, що його 

можна порівняти із принципом «матрьошки», кожна складова якої повторює в 

основних своїх рисах функції, структуру і форму цілого. Остання нагадує саму 

себе на всіх рівнях обраного діапазону: «…подібно до того, як кожний качан 

цвітної капусти нагадує саму капусту, а кожний камінь у горах – самі гори» 

[101, с. 208].  

У нашому дослідженні необхідно враховувати специфіку прийняття КСФ 

CULTURE носіями англійської мови, через той факт, що менталітет та КСФ тісно 

пов’язані та взаємодіють у процесах мислення.  
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Як зазначає І. А. Стернін, менталітет формується під впливом економічних 

умов, політичних змін, соціально-політичних процесів, природних явищ, 

контактів з іншими етнічними групами [209, с. 70], тому ми маємо зазначити, що 

КСФ формується завдяки інформаційній базі когнітивної свідомості як цілого 

народу, так і певної особистості.  

Важливим для дослідження є той факт, що «концептосфера являє собою 

певним чином структуровану сукупність обов'язкових знань і 

національно-детермінованих і мінімізованих уявлень тієї або іншої спільноти, 

які мають усі носії того або іншого національно-культурного менталітету» 

[125, с. 218].  

Під час реконструкції ієрархічної системи КСФ до уваги береться той факт, 

що «системна організація будь-якого об'єкта дозволяє виділення таксонів 

вищого й нижчого порядку, які існують за принципом включеності одних до 

складу інших, а точніше – вкладеності. У деякому континуумі виділяється 

стільки концептів, скільки підрозділів у ньому виявляються істотними для 

людської практики, і вони настільки дискретні, наскільки істотна й 

відпрацьована в досвіді дискретизація відповідної ділянки денотативної 

сфери» [169, с. 280]. Ми спираємося на цей підхід під час реконструкції КСФ 

CULTURE, адже одним із завдань є продемонструвати системну організацію 

цього масштабного ментального утворення на основі людської практики та 

уживаності тих чи інших понять.  

У представленому дослідженні під поняттям «концептосфера» ми 

розуміємо об’єктивно наявну сукупність вербально позначених та непозначених 

базових концептів, які репрезентують загальнолюдські поняття та 

концептуально значущі цінності, задовольняючи потреби 

когнітивно-дискурсивної сфери певної культури. 

Підбиваючи підсумки, потрібно зазначити, що серед головних ознак КСФ 

виділяються множинність, зв'язок, цілісність і структурованість, наявність у її 

складі великої кількості вербальних та невербальних одиниць ментального 
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характеру. Не менш важливою особливістю такого типу когнітивного утворення 

є впорядкований та систематичний характер.  

Перспективи дослідження поняття «концептосфера» визначаються 

зростаючою зацікавленістю до концептуального бачення світу та необхідністю 

логічного структурування отриманих знань про навколишній світ.  

 

1.2 Предметна область дослідження концептів культури 

 

1.2.1 Феномен культури в міждисциплінарних дослідженнях. 

«Культура» є одним із засадничих понять людського соціуму, яке 

використовується для позначення як глобальних процесів цивілізаційного 

штибу, так і конкретних вузькоспеціалізованих феноменів. Надзвичайно 

масштабний та мультидисциплінарний характер цього поняття зумовлює 

необхідність уточнення його специфіки взагалі та в контексті дисертаційного 

дослідження зокрема.  

Сучасні соціальні процеси, що зрештою призводять до культурних 

трансформацій, допомагають цій проблематиці підтримувати дискусійний 

статус. Усе більш важливе місце в системі міжкультурної комунікації посідають 

механізми поширення культурної продукції.  

Говорячи про сучасне розуміння поняття «культура», необхідно зазначити, 

що останнім часом соціум демонструє певну неоднорідність щодо виховання, 

освіти, та сфери діяльності індивідуума. Демократизація сучасного суспільства, 

орієнтація на глобалізацію культурних процесів, транснаціональний характер 

важливих культурних конструктів зумовлює неоднорідність, переривчастість, 

семантичну лабільність цього поняття – фактично те, що сучасні польські 

філософи З. Мелосик та Т. Шкудлярек називають «мерехтінням значень» 

[149, с. 170]. Тож за таких умов формування особистості в сучасному суспільстві 

відбувається нерівномірно, що також стає причиною багатогранності цього 

поняття.  
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Концепт «культура» в його філософсько-етичному вимірі був уперше 

озвучений ще в добу античності – у другому розділі («Про подолання болю») 

філософської праці «Тускуланські бесіди» видатний римський філософ 

Марк Тулій Цицерон писав про філософію як про «cultura animi» («cultura autem 

animi philosophia est» [278, с. 173], тобто «обробляння душі»: «а обробляння 

душі – це і є філософія: вона виполює в душі вади, готує душі до посіву та 

вкладає в неї – себто, засіває – лише те насіння, що, дозрівши, принесе багатий 

врожай» [144]. Однак, у своєму традиційному значенні поняття «культура» 

починає фігурувати у філософському дискурсі не раніше XVIII ст. завдяки 

працям німецьких філософів передовсім, І. Канта та Й. Ґ. Ґердера.  

Сьогодні існує понад 500 визначень поняття «культура», адже ним активно 

послуговуються в різноманітних сферах наукового знання та людської 

активності – від філософії та культурології до сільського господарства та 

мікробіології. У контексті цього дослідження нас цікавлять передовсім ті 

дефініції, що відбивають культуру як продукт людської діяльності, який впливає 

на розвиток різних сфер життя людства, у тому числі, і на мову. Тут ми можемо 

виокремити конкретні визначення поняття «культура» (філософські, 

антропологічні, культурологічні, соціологічні тощо), які можна знайти, 

насамперед, у підручниках і словниках, і які мають на меті якомога повніше 

описати цей феномен, з огляду на різні аспекти його побутування.  

Так, приміром, «Короткий енциклопедичний словник філософських 

термінів» надає таку дефініцію: «Культура – це освіта, розвиток, виховання; усі 

ті матеріальні й духовні цінності, які створені людиною в процесі творчості, 

діяльності, те що привнесено творцями (архітекторами, художниками, поетами 

і т.д.)» [306, с. 142]. 

«Новітній словник філософських понять» визначає культуру як «систему 

надбіологічних програм людської діяльності, що перебувають у стані розвитку; 

поведінку і спілкування, які стають умовою відтворення і зміни соціального 

життя у всіх його основних проявах» [308, с. 194]. У підручнику з культурології 

можна знайти, приміром, таке визначення: «культура – це програми діяльності, 
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поведінки і спілкування, складові корпусу культури, представлені різноманіттям 

різних форм: знань, навичок, норм і ідеалів, зразків діяльності й поведінки, ідей 

і гіпотез, вірувань, соціальних цілей і ціннісних орієнтацій» [217, с. 259]. У 

західних культурологічних студіях найбільш цитоване визначення культури 

належить англійському етнологу й антропологу Е. Б. Тайлору: «культура – це 

складна цілісність, що включає знання, вірування, мистецтво, мораль, закон, 

звичай та будь-які інші можливості та звички, набуті людиною як членом 

соціуму» [298, с. 1].  

Цікаво, що розвиток інформаційних технологій та активна діджиталізація 

суспільства здійснює вплив і на вокабуляр, яким послуговуються вчені для 

дефініції культури. Якщо у ХХ сторіччі для визначення сутності культури 

послуговувались такими лексемами як «мислення», «відчуття», «діяльність», 

«символ», «релігія», «звичай» тощо, то в новітніх дефініціях фігурують уже такі 

слова як «матриця», «програмне забезпечення», «програмування» та ін. 

Яскравим прикладом тут може бути визначення, запропоноване у 2001 році 

американським дослідником Ґ. Гофстеде: «культура – це спільне ментальне 

програмне забезпечення, колективне програмування свідомості, яке відрізняє 

членів однієї категорії чи групи людей від іншої» [262, с. 13].  

Крім власне наукових визначень, можна виокремити цілу низку 

різноманітних спостережень про сутність культури, висловлених 

представниками різних філософських течій, культурологічних шкіл тощо. Такі 

вислови складно назвати повноцінними дефініціями, адже вони фокусуються 

лише на якомусь конкретному аспекті культури, проте тлумачать його детально, 

почасти парадоксально і промовисто. Так, приміром, представник французького 

екзистенціалізму Жан-Поль Сартр писав: «Культура нікого й нічого не рятує й 

не виправдовує. Але вона є справою рук людини – у ній вона шукає своє відбиття, 

у ній вона впізнає себе, тільки в цьому критичному дзеркалі вона і може побачити 

своє обличчя» [53, с. 24]. Сучасний британський прозаїк М. Бредбері визначив 

культуру як «спосіб впоратися зі світом, описавши його в деталях» [238, c. 11], а 

український поет Д. Павличко зауважив, що «культура – це позитивна, морально 
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вартісна творчість людини, спрямована на подолання часових меж її життя, на 

передачу свого безсмертя в безсмертя нації, до культури якої та людина 

належить» [170]. Так чи інакше, але ці вислови до певної міри уточнюють 

сутність культури та акцентують її есенціальну роль для людства.  

У якості прикладів тут можна навести такі визначення: «Культура 

складається з моделей мислення, відчуття й реагування, що набуваються й 

передаються символами, що позначають видатні досягнення людських спільнот, 

охоплюючи ті, що втілені в мистецтві; питоме ядро культури складається з 

традиційних (тобто, історично похідних та відібраних) ідей та пов’язаних із ними 

цінностей» [270, c. 86] та «культура – це створені й успадковані змістові моделі 

цінностей, ідей та інших символічно-значущих систем, що є факторами 

формування людської поведінки» [272, c. 583]. 

Базуючись на викладених вище визначеннях, можна стверджувати, що 

культура – це набір певних цінностей, ідей, символів, практик, що актуалізується 

в найрізноманітніших сферах людської діяльності, передовсім – у мові. 

На сьогодні проблема взаємозв’язку мови та культури є одним із 

найскладніших та суперечливих питань філологічних студій. Складність цієї 

проблеми обумовлюється значною кількістю аспектів, хронологічними рамками 

та розмаїттям понять того, що можна віднести до мови та культури.  

Одним із перших вчених, хто звернув увагу та почав вивчення проблеми 

взаємодії та відношень мови та культури був Вільгельм фон Гумбольдт, який у 

своїх працях знайшов єднальну ланку між мисленням, мовою та культурою [263].  

За В. фон Гумбольдтом зв'язок між мовою та мисленням має глибоке та 

вкрай суперечливе підґрунтя, але також ці поняття настільки тісно пов’язані, що 

їхнє окреме існування неможливе. Водночас перше місце відводиться мисленню 

через те, що воно випереджає мову, яка уповільнює вираження думок. Саме тому 

мова займає проміжне положення між людиною та об’єктивним баченням світу, 

вона зумовлює ставлення суб’єкту до предметів, адже сприйняття оточуючої 

реальності залежить від мовних уявлень [263, с. 156]. Отже, розуміння проблеми 
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зв’язку мови та мислення має міцний та беззаперечний зв'язок із питанням 

взаємодії мови та культури.  

За В. фон Гумбольдтом ми можемо виділити такі положення:  

1) матеріальна та духовна культура знаходять своє відображення в мові; 

2) кожна культура за своєю природою національна, її характер 

відбивається в мові завдяки особливого бачення оточуючого світу; 

3) кожній мові властива специфічна для кожного народу внутрішня форма; 

4) внутрішня форма мови – вираження культури певного 

народу [145, с. 78].  

Науковці вважають, що в сучасній лінгвістиці, філософії та антропології 

виокремилося декілька підходів щодо цього питання [216, с. 28]. Перший підхід 

вивчає мову як «дзеркало культури», водночас зв’язки в цій схемі 

«мова-культура» скеровані лише в один бік. Якщо спиратися на цей підхід, 

значення мови в рамках культурних процесів знецінюється, вона стає 

формальним відбиттям культурних проявів та не відзначається самостійним 

функціюванням.  

Другий підхід базується на дослідженнях американських науковців 

Е. Сепіра та Б. Уорфа, котрі вказують на активну роль мови в когнітивних 

процесах та її важливу роль для культури [216]. Отже, згідно з гіпотезою 

лінгвістичної відносності, увага приділяється причинному зв’язку між мовою та 

культурою, в рамках якої головна роль відводиться мові (яка сприймається як 

керівна сила в процесі сприйняття соціальної дійсності та яка переплітається з 

культурою, проникаючи у її глиб). 

Третій підхід, який ми вважаємо найбільш релевантним у контексті нашого 

дослідження, ґрунтується на діалектичній єдності мови та культури, у рамках 

якої обидва параметри перебувають у залежності та в постійній взаємодії, 

залишаючись водночас автономними знаковими системами.  

Вплив культури на мову є очевидним, зважаючи на це, ми окреслили 

найважливіші його ознаки, втім, питання щодо впливу мови на культуру 

залишається відкритим та є вкрай складним.  
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Специфіка поняття «культура» полягає в його багатогранності та 

міждисциплінарності. Дослідження культури відзначаються багатовекторністю 

та комплексним підходом, адже цей концепт актуалізується в 

найрізноманітніших сферах людської діяльності. Хоча в культурологічних 

студіях низка питань і досі інспірує дискусії, усе ж у царині гуманітаристики 

дослідники досягли певного консенсусу щодо сутності культури, її ролі як 

детермінанти людської свідомості загалом та мовної свідомості зокрема.  

 

1.2.2 Когнітивний аспект організації концептосфери. Важливою для 

дослідження об’єктивізації КСФ CULTURE у сучасній англійській мові є 

проблема визначення параметрів самоорганізації значних за розміром 

вербалізованих систем. З цього приводу С. М. Єнікєєва вказує, що 

«самоорганізація макросистеми як адекватна реакція на дію з боку інших систем 

та середовища може виявлятися через вихід зі вжитку застарілих та створення 

нових лінгвальних знаків, заміну одних мовних засобів іншими, функційну 

модифікацію вже наявних у мові одиниць» [58, с. 142]. 

Важливе місце в описі концептуальних структур посідає проблема 

встановлення концептополя, адже воно може сприйматися як своєрідний симбіоз 

граматико-лексичних і функційно-понятійних полів, тож повинно описуватися 

як певне інтегроване ціле, істотні ознаки якого формуються через взаємозв'язки 

частин. Як зазначає А. М. Приходько, «оскільки концепти не можуть 

упорядковуватися ані за архісемним принципом, ані за принципами лексичних 

груп, їхня системна організація важко піддається опису в термінах 

ядерно-периферійного устрою – необхідного атрибута будь-якого 

поля» [187, с. 223]. 

Важливим для цього дослідження є визначення поняття «концептополе», 

яке, згідно з баченням А. М. Приходька, є «певним фрагментом (ділянкою) 

концептосфери, що являє собою стійке угруповання типологічно і значеннєво 

однорідних та ієрархічно упорядкованих концептів, спеціалізованих на 

організації когнітивно-семантичних просторів. З концептологічних позицій, 
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концептополе – це певна множина однорідних концепт-об'єктів, поєднаних 

єдиною логіко-смисловою лінією» [187, с. 224]. 

У рамках визначення питання, пов’язаного зі структурою культурних 

концептуальних утворень, постає проблема концептопольового устрою 

когнітивно-семантичних просторів мови. А. М. Приходько пропонує два 

варіанти вирішення цієї проблеми: «повна відмова від терміна «поле» в 

розв’язанні проблем, пов’язаних зі структурою концептосистеми, чи розширення 

його розуміння в такий спосіб, щоби виключити з параметричної палітри 

ядерно-периферійний принцип» [187, с. 215]. У рамках цього дослідження, через 

потребу в демонстрації цілісності системи та її структурованості ми вирішили 

спиратися на другий принцип.  

Концептополе варто відрізняти від лексико-граматичних і 

функційно-понятійних полів, адже «лексико-граматичне поле, 

характеризуючись чітко вираженим семасіологічним підходом до аналізу мовної 

матерії, передбачає підвищену дослідницьку увагу до засобів «упаковування», 

тоді як функційно-понятійне поле, базуючись на ономасіологічному підході, 

передбачає рух наукової думки від плану змісту до плану вираження» 

[190, с. 182]. 

А. М. Приходько підкреслює, що «концептополе є певним фрагментом 

(ділянкою) концептосфери, що являє собою стійке угруповання типологічно й 

значеннєво однорідних та ієрархічно упорядкованих концептів, спеціалізованих 

на організації когнітивно-семантичних просторів. З концептологічних позицій, 

концептополе – це певна множина однорідних концепт-об'єктів, поєднаних 

єдиною логіко-смисловою лінією» [190, с. 182–183]. Водночас ім’я концепту й 

назва концептополя можуть іноді збігатися, але навіть у випадку спільності 

номінації окремі концепти й окремі концептополя, безумовно, різняться обсягом 

і характером своїх складових. 

У рамках цього дослідження проводиться реконструкція системного 

устрою КСФ CULTURE на базі запропонованої А. М. Приходьком структури, 

що дає змогу використовувати такі вкладені одна в одну ментальні одиниці, як 
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«макроконцепт», «гіперконцепт», «гіпоконцепт», «мезоконцепт», 

«(ката)концепт», що є основними, але, ймовірно, не остаточними таксонами 

постульованої концептосистеми [189, с. 182]. Системна організація 

концептополя була запропонована у вертикальному вигляді піраміди з вістрям 

угору (див. Додаток А). 

Згідно із запропонованою організацією макроконцепти – ті базові 

концепти, які репрезентують загальнолюдські поняття, та, як правило, належать 

до категоріальних величин («субстанція», «простір», «час», «причина», 

«кількість», «якість», «людина» тощо) і можуть бути інтерпретовані як 

концепт-ідея [190, с. 189]. 

Розглядаючи поняття «культура» крізь призму лінгвокогнітивних студій, 

потрібно зазначити, що це когнітивне утворення є сукупністю концептуально 

важливих цінностей і для виявлення та аналізу його структури необхідне 

введення специфічного термінологічного апарату. Спираючись на той факт, що 

культура кожного народу демонструє головні притаманні КСФ ознаки – 

множинність, адже вона складається зі значної кількості вербалізованих та 

невербалізованих ментальних одиниць різних рівнів, та системність, цілком 

логічним є використання цього терміна для опису її структури в якості синоніму 

до поняття «макроконцепт».  

У розвідках, присвячених теорії концепту, М. В. Піменова зазначає, що 

«…і макроконцепти, і гіперконцепти позбавлені, як правило, національної 

специфіки й не завжди мають спеціальне ім'я в наївній картині світу. Зате вони 

чітко окреслені в науковій картині світу й за своєю суттю є високоабстрактними 

сутностями, що збирають під своїм «дахом» національно марковані одиниці 

спадних рівнів абстракції. Водночас вони нерідко являють собою певного роду 

розширення фізичних величин» [189, с. 184]. 

Далі стоять гіпоконцепти «таксони спадного рівня абстракції, через що 

можна припустити наявність у них певної етнокультурної специфіки; вони 

стоять трохи ближче до фізичних величин» [189, с. 185].  



53 
 

Продовжуючи розгляд вищезазначеної схеми, А. М. Приходько звертає 

увагу на те, що мезоконцепти – це таксони, ще більше наближені до життєвого 

світу людини [190, с. 190].  

Останніми в структурі розглядаються ката(концепти), які «є дрібними й 

неподільними на певному етапі розвитку абстрагувальних можливостей розуму» 

[190, с. 190]. Водночас науковець зазначає, що саме (ката)концепти найчастіше є 

об’єктом досліджень і саме їх стосуються всі ті численні й нерідко суперечливі 

дефініції, які мають місце в когнітивній лінгвістиці. 

У процесі визначення ієрархічної структури КСФ CULTURE, було 

вирішено звернутися до сучасної фізичної картини світу, проводячи паралель 

між культурою та фізичною матерією. Навколишній світ являє собою матерію, 

якій притаманна безліч властивостей, яка перебуває в різноманітних, 

взаємопов’язаних формах, що мають здатність перетворюватися одна в 

одну [199, с. 13–14]. 

З огляду на сучасну фізичну картину світу, найважливіша властивість 

матерії – структурна та системна організація, яка виражає впорядкованість 

існування матерії у вигляді величезного розмаїття матеріальних об’єктів різних 

масштабів і рівнів, пов’язаних між собою єдиною системою ієрархії [45]. При 

чому взаємодійні об’єкти обмінюються енергією та імпульсом – основними 

характеристиками їхнього руху, та наявні в природі матеріальні 

об’єкти / системи є різноманітними [там само]. 

Підставою для такої єдиної картини світу став неосяжний характер 

відкритих Ньютоном законів руху тіл. Цим законам із дивовижною точністю 

підпорядковуються як значні за розміром небесні тіла, так і дрібні піщинки [193], 

що відповідає принципам існування різнорівневої системи КСФ CULTURE. 

У єдиному матеріальному світі можна виділити три основні структурні 

галузі, що розрізняються між собою за принципами просторової протяжності 

їхніх фізичних об'єктів і процесів, головними типами фундаментальних 

взаємодій, основними утворювальними структурними елементами матерії й за 
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характером їхніх основних фізичних закономірностей. Це мікросвіт, макросвіт 

і мегасвіт [45]. 

Базуючись на основних принципах сучасної фізичної картини світу, можна 

стверджувати, що мікросвіт є світом тих об’єктів, які не відповідають одиницям 

вимірювання людини, макросвіт – це світ об’єктів, які можна порівняти з 

одиницями вимірювання людини, а мегасвіт – це світ об'єктів, які незрівнянно 

більше в порівнянні з уявленнями людини. Існування субмікросвіту є 

суперечливим у рамках фізичної картини світу, адже, ймовірно починаючи з цих 

масштабів втрачають сенс просторово-часові уявлення [165]. 

У свою чергу, гіпоК – ментальні одиниці, які є меншими за розміром ніж 

гіперК, таксони спадкового рівня абстракції з характерною етнокультурною 

специфікою. У реконструйованій системі мезоК – таксони наближені до світу 

користувача культури, які поділяються на ще менші ментальні утворення, що 

відзначаються своєю неподільною природою на певному етапі абстрагувальних 

можливостей – катаК [190, с. 184].  

Роль катаК у реконструкції культурних концептуальних систем полягає в 

демонстрації вербальних процесів, у нашому випадку – неологійних. На відміну 

від когнітивних утворень вищого рівня, на катарівні ніколи не будуть 

спостерігатися параметри порядку.  

На основі аналізу відібраних неологізмів, що актуалізують основні сфери 

культури в сучасній англійській мові, було реконструйовано ієрархічну системну 

організацію КСФ CULTURE (див. Додаток В). 

Запропонована структура КСФ CULTURE демонструє поділ на гіперК 

FASHION, LITERATURE, VISUAL ART, SHOW BUSINESS та VIRTUAL 

CULTURE. У свою чергу, в кожного із зазначених гіперК відзначається здатність 

до флуктуації, про що свідчить поділ концептуальних утворень гіперрівня на 

менші утворення – елементи гіпорівнів.  

Одразу привертає увагу той факт, що всі гіперК поділяються на дві 

універсальні концептуальні категорії – AGENT та OBJECT (див. Додаток Б), які 

виконують роль гіперонімів для реконструйованих концептуальних утворень, 
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що демонструє наявність точки біфуркації, яка сигналізує про необхідність 

позначення продуктів культури та користувача / творця культури (людини). 

ГіпоК у відтвореній системі виконують роль «сита» для концептуальних 

утворень нижчого рівня, наділяючи їх національною лінгвокультурною 

специфікою.  

Демонстрація катаК у рамках загальної системи ускладнюється великим 

обсягом цього когнітивно-культурного прошарку, саме тому в роботі 

запропоновано до розгляду окремі підсистеми, які дають змогу детально 

розглянути процеси об’єктивації концептів у сучасній англійській мові.  

З огляду на реконструйовану структуру, можна зробити висновок, що КСФ 

є гетерогенним ментальним утворенням, компоненти якого демонструють 

фрактальність, вказуючи на відкритість (дисипативність) системи. КСФ 

CULTURE є відкритою нелінійною системою, яка демонструє здатність до 

самоорганізації на всіх своїх рівнях. Структура КСФ CULTURE, яка базується 

на неологізмах сучасної англійської мови, не засвідчує поділ на духовну та 

матеріальну культуру через тонку грань, яку вкрай складно ідентифікувати в 

такого типу реконструкціях ментальних утворень через тісний філософський 

зв'язок між духовним та недуховним культурним продуктом. 

У процесі реконструкції представленої концептуальної системи було 

вирішено не проводити поділ між елітарною та масовою культурою носіїв 

англійської мови, причиною чого є результати аналізу відібраного лексичного 

матеріалу, що об’єктивують вищезазначені культурні концепти різних рівнів.  

 

1.2.3 Лінгвосинергетичний аспект організації концептосфери. Сьогодні 

науковці різних галузей поділяють думку про те, що рушійною силою сучасних 

досліджень є наукова міждисциплінарність, оскільки саме «кросс-фертилізація 

різних дисциплін створює новий інтелектуальний простір» [116, с. 113]. 

Водночас у філологічних студіях значна увага приділяється міждисциплінарній 

природі синергетики, адже саме цей науковий напрям уможливлює 

концептуальний прорив у мовознавстві. 
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Наукова картина світу ХХ сторіччя була значним чином фрагментована, 

що було зумовлено тяжінням різних сфер знання до вузької 

спеціалізації [141, с. 42]. Зважаючи на останні наукові лінгвістичні роботи, стає 

очевидною необхідність у застосуванні нової парадигми в рамках різних підходів 

до вивчення світу [117]. З розповсюдженням інтернету, мобільних телефонів та 

навіть появою великого адронного колайдера, зважаючи на їхні синергетичні 

властивості, революційні процеси значно прискорилися, тим самим вони 

допомогли відстежити траєкторію еволюції людської свідомості, творчості та 

людської природи взагалі [162, с. 11].  

Фундаментом для нового, закладеного наприкінці ХХ ст., 

міждисциплінарного напряму у вивченні мови сучасна лінгвістика завдячує 

Л. С. Піхтовніковій та Р. Г. Піотровському В своїх роботах науковці підкреслили 

системну організацію мови, за такої умови акцент був зроблений на тому, що 

лінгвосинергетика не йде всупереч, а навпаки, доповнює філологічний підхід до 

базових положень, пов’язаних із мовою, яка розглядається як мегасистема, що 

характеризується відкритістю, нелінійністю та здатністю до змін [174; 177]. 

Як зазначає Л. С. Піхтовнікова, роботи, що присвячені вивченню 

лінгвосинергетики, надають змогу зрозуміти синергетику ментальної діяльності 

людини [174]; отже, представлена галузь досліджень є актуальною та навіть іноді 

рятівною в процесі розуміння та аналізу сучасних вербальних процесів.  

На нашу думку, застосування синергетичної методології для реконструкції 

та опису концептуальних систем сьогодні є найбільш релевантним. Особливість 

синергетики полягає у її відкритості, готовності до діалогу на правах 

безпосереднього учасника діалогу або посередника [46; 47]. Такий підхід також 

допомагає розглянути та уможливлює аналіз нової концепції мови, яка розглядає 

її як складну організовану мегасистему [43], що визначається складною 

ієрархічною організацією, складові якої мають когерентний зв'язок.  

Внутрішня організація КСФ CULTURE демонструє системні якості, які є 

обов’язковими для нормального функціювання та розвитку самої системи, що 

свідчить про присутність когерентності. Саме цей параметр допомагає 
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переходити компонентам системи в узгоджений стан. Поняття «когерентність», 

походить від латинського слова cohaerentia, яке перекладається як «внутрішній 

зв’язок» чи «пов’язаність», та вказує на узгоджену поведінку компонентів 

складної системи в процесі її самоорганізації [49, с. 53]. Головною умовою для 

коеволюції систем є когерентні зв’язки [182, с. 215]. 

Розглядаючи основні напрями розвитку лінгвосинергетичного підходу, 

Т. І. Домброван пропонує умовний поділ лінгвосинергетики на «синхронічну та 

діахронічну» [49, с. 25]. Такий поділ можливий через постійний розвиток мовної 

системи та її рухливість, водночас такий поділ «…припускає лише тимчасове, 

зумовлене дослідницькими завданнями з виділення вивчення мови в стані 

рухливого балансу (синхронія) та в стані міжфазного переходу та / або режимів 

із загостренням, що підштовхує до якісних змін в організації та функціюванні 

мови (діахронія)» [49, с. 26]. Ці два стани доповнюють один одного, впливаючи 

на самоорганізацію системи, або певного її фрагменту, водночас уможливлюють 

пояснення певних станів та процесів, допомагають передбачити можливі 

тенденції розвитку або згасання.  

За Т. І. Домброван процес самоорганізації кожної системи «…базується на 

встановленні нових зв’язків між елементами (частинами та підсистемами) цієї 

системи, за такої умови старі зв’язки можуть або зберігатися (що відбувається 

рідше), або перегрупуватися (як правило)» [51, с. 57].  

Інструментарій синергетики, який використовується для розкриття 

процесів об’єктивації КСФ CULTURE, включає сім основних принципів: два 

принципи буття та п’ять принципів становлення [12, с. 71]. До принципів буття 

належать гомеостатичність та ієрархічність (характеристика фази стабільного 

функціювання системи та порядку). Серед принципів становлення 

виокремлюють: нелінійність, відкритість (незамкнутість), динамічна 

ієрархічність і спостережливість (актуалізація фази становлення системи, 

проходження нею певних трансформацій на шляху до нового  

порядку) [51, с. 78–80]. 
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Поняття «порядку» та «хаосу» мають провідне значення для реконструкції 

колективних змін у певній системі, адже вони використовуються для позначення 

стабільного та нестабільного станів різнорівневих концептуальних утворень, 

засвідчуючи розвиток усієї КСФ. Т. І. Домброван підкреслює, що поняття «хаос» 

є відомим ще з античних часів, та воно «…традиційно асоціюється з 

нестабільністю, плутаниною, руйнуванням та / або змішуванням усього, 

набуваючи при цьому негативної оцінки» [51, с. 53]. 

У результаті дисипативних процесів хаос на одному рівні може створити 

новий порядок, а на іншому – нові системні відносини, при цьому він вказує, що 

«порядок – це системність, однорідність, симетрія, хаос – протилежність цих 

якостей. У мові постійно ведеться боротьба між цими двома тенденціями, хаос 

переходить до стану порядку, але всередині порядку утворюється новий хаос, 

який, не зважаючи на обмежений матеріал, створює свою систему, свій порядок, 

але на іншому рівні, в іншій сфері» [40, с. 288]. 

Запропонована структура КСФ CULTURE демонструє здатність до 

самоорганізації, про що свідчать ієрархічні відносини внутрішніх базових 

концептуальних елементів, які забезпечують становлення цільного утворення, 

демонструючи складну, та при цьому узгоджену поведінку в рамках вихідного 

середовища. Відмінність між поведінкою параметрів порядку та підлеглих 

частин системи полягає у значно повільнішій реакції цих параметрів порядку на 

зовнішні подразники [182]. 

Ієрархічність є «найголовнішим принципом структурної організації 

багаторівневих динамічних систем, який характеризує взаємну кореляцію й 

супідрядність процесів на різних рівнях системи, забезпечуючи її функціювання 

й поведінку загалом» [306, с. 852].  

Лінійність визначається Т. І. Домброван як «…причинно-наслідкова 

детермінованість, яка оприявнюється завдяки пропорціональним реакціям 

системи на силу зовнішнього впливу. Лінійність характеризується принципом 

накладення, або суперпозиції, коли результат суми впливу дорівнює сумі 

результатів кожного окремо» [49, с. 54].  
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На противагу цьому поняттю в лінгвосинергетиці використовується 

поняття «нелінійності», яке увійшло до лінгвістики з точних наук, де воно 

відзначається великим спектром способів вирішення. На відміну від лінійної 

системи, нелінійна не має властивостей суперпозиції, а частота її вихідного 

сигналу залежить від її амплітуди. О. М. Князєва вказує, що поняттю 

«нелінійність» дорівнює багатоваріантність [117, с. 54], велика кількість 

альтернативних шляхів еволюції, тому його не треба сприймати лише як 

«фундаментальний концептуальний вузол нової парадигми, а значно ширше – як 

нову парадигму нелінійності».  

Багатоваріантність розвитку та альтернативні шляхи еволюції 

сигналізують про відкритість та нелінійність КСФ CULTURE, свідченням чому 

є значна кількість мезоК та катаК, які виникають, що створює передумови для 

парадигмальної нелінійності.  

Точки нестабільного стану системи – точки біфуркації – це свідчення 

виникнення спектру можливостей переходу системи в інший стан, варіантів 

шляхів розвитку [18, с. 209]. Для КСФ CULTURE точки біфуркації стають 

рушійною силою розвитку, адже у відповідь на стан хаосу, у цьому випадку, 

система реагує виникненням нових різнорівневих концептуальних утворень. У 

випадку утворення точок біфуркації – статусу кризи системи, для КСФ поняття 

«порядку» посідає протилежну позицію стосовно хаосу, «маючи позитивну 

конотацію, сигналізуючи про розвиток цього когнітивного утворення та його 

творчий потенціал. Завершення біфуркаційного переходу системи в нову якість 

повністю виключає можливість її повернення до попереднього стану, що робить 

процес незворотнім» [142, с. 95]. 

Поняття флуктуації тісно пов’язане з явищем біфуркації, адже це – 

механізм самоорганізації системи та її саморегуляції. Процес флуктуації 

перебудовує систему КСФ CULTURE, наближаючи її до найбільш стійкого 

стану та оптимальної адаптації до зовнішніх чинників (у цьому конкретному 

випадку – соціальних та культурних процесів людства). З погляду синергетики, 
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флуктуації є рушійною силою розвитку системи через той факт, що вони 

уможливлюють виникнення нового порядку. 

Серед функцій атрактора виділяють створення й підтримання стійких 

структур мовленнєвої комунікації; пояснення наявності постійних відхилень від 

норми, що призводить до створення нових структур. Інструментами атрактору є 

параметри порядку, які формують ієрархічні відносини, реагуючи на обмеження 

[213, с. 26]. 

За критерієм мети атрактори поділяються на три типи: точковий (функція – 

одна структура), періодичний атрактор (функція – дві структури) та 

квазіперіодичний атрактор (функція – нові структури) [31, с. 19]. Особливу 

зацікавленість стимулює квазіперіодичний атрактор, адже він є «зоною тяжіння 

всіх елементів, що надає змогу існувати цілому, одночасно допускаючи 

можливість існування в стані відносної стабільності й переходу до іншого стану» 

[42, с. 64]. Креативний атрактор організує та самоорганізує структуру КСФ, 

наближуючи систему до хаосу. 

Поняття «фрактал» (з лат. fractus «дрібний», «переривчастий») було 

введено в науковий обіг американським математиком Б. Мандельбротом у 

1975 р. Сьогодні Г. А. Котельников визначає поняття «фрактал» як «явище 

масштабної інваріантності, коли такі форми самоорганізації систем 

(матеріальних та соціальних) мають схожі риси з попередніми формами» 

[123, с. 58–59]. Т. І. Домброван наочно демонструє структури, що мають подібні 

принципи самоорганізації, наводячи приклади: «…хмари, корали, басейни річок, 

флору (наприклад, крона дерева, «візерунки» листя), кровоносна та судинна 

системи в живих організмах, легені та ін.), адже вони мають свою фрактальну 

співмірність. Інший приклад – Сонячна система та будова атому. Що стосується 

продукту, створеного людиною, то тут можна згадати архітектурні споруди, 

адже вони також мають принципи фрактальності [49, с. 53].  

Науковці пояснюють таке розповсюджене цього терміна тим, що головною 

особливістю систем організованих за фрактальним принципом є просторове 

«заощадження». Б. П. Безручко вказує на те, що «…фрактальний об’єкт займає 
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обмежений простір, у той час, як його довжина прагне до безкінечності» 

[22, с. 108]. Т. І Домброван наголошує на тому, що, розглядаючи мову як 

синергетичну систему, можна побачити фрактальні принципи організації, 

водночас «…одним із патернів фрактальної організації мовної мегасистеми є 

суб’єктно-предикатна система» [49, с. 53]. 

Реконструйована КСФ демонструє уявну фрактальність 

(квазіфрактальність) через неповну інформованість системи, що спричинено 

дослідженням неологійних процесів мови. Для вивчення системного устрою 

культурних концептів доцільним є використання універсальних категорій 

AGENT та OBJECT, адже кожне культурне явище проходить крізь «призму» 

творця / користувача культури та засобів створення / продукту культури.  

Під час опрацювання вербалізованих когнітивних систем ми робимо 

акцент на тому, що мова належить до певного різновиду динамічних систем, які 

можуть налаштовуватися відповідно до певних умов [151, с. 100]. Необхідно 

брати до уваги характеристики подібних систем, адже завдяки ним стають 

зрозумілими певні властивості мови, які неможливо пояснити в рамках 

традиційної лінгвістики.  

Підбиваючи підсумки, ми можемо зазначити, що системний устрій 

концептуальних систем уможливлюється завдяки біфуркації – роздвоєнню 

одного інформаційного вузла на два в певній точці нестійкості, водночас 

кількість вихідних гілок із концептів різних рівнів визначає набір нових 

потенціальних дисипативних структур у рамках досліджуваного 

концептуального поля. Цей процес відбиває принципи організації когнітивної 

системи, водночас інформація в цьому контексті демонструє характеристики 

синергетичного порядку.  

Одним із базових понять стає когнітивна ентропія – міра відхилення 

системи від певного стану, який набуває оптимального значення. У цьому 

контексті ентропія – це недоінформованість, відсутність порядку, відхилення від 

еталону через недостатність певних інформаційних ресурсів. Такий принцип 

демонструє еволюційну динаміку мовної системи.  
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Отже, якщо, спираючись на все вищезазначене, екстраполювати 

інструментарій синергетики на концепт, а точніше, на його вербалізацію, можна 

зробити припущення, що сукупність мовних одиниць, що вербалізують 

концепт – це динамічна система, що має власну структуру, яку ми моделюємо на 

основі лінгвокогнітивних розвідок. Отже, ця система має механізми 

саморегуляції та самоорганізації та прагне рівноваги.  

Однак цій системі властива й ентропія, виявами якої є саме вербальні 

інновації (неологізми). Вони можуть бути зосереджені в тих вузлах структури, 

де концептуально відбувається категоризація нових явищ, а, отже, вони 

отримують назву. За таких умов ентропія цієї системи є низькою.  

Якщо ж неологізми, особливо ті, що є абсолютними синонімами та 

відрізняються лише дериваційною моделлю та / або сферою вживання, 

виникають у багатьох вузлах структури – завдяки прагненню певного індивіда 

надати нової назви старому об’єкту / поняттю (авторські неологізми, 

оказіоналізми), або завдяки спрощенню мовних одиниць згідно з тенденцією 

економії мовних зусиль, або завдяки процесам кодифікації певних понять в арго 

чи молодіжному жаргоні – ентропія набуває великого масштабу.  

Оскільки система прагне рівноваги, вона у своєму розвитку досягає точки 

біфуркації, у якій може продовжувати зберігати всі інновації, що з’явились, 

упорядкувавши їх за функційними стилями, обґрунтувавши їхнє одночасне 

існування; або відтіснити певні неологізми на периферію (віднесення їх до 

архаїчних форм). 

Атракторами в такій ситуації будуть такі фактори, як прагнення до 

гармонійного позначення нових об’єктів, до функційної диференціації одиниць 

мови. Репелерами ж будуть мовні закономірності створення інновацій, закон 

економії мовних зусиль, прагнення мови до спрощення вербальних структур, 

забезпечення зручності їхнього вживання, позбавлення від абсолютних 

синонімів. 
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1.2.4 Новотвірний аспект вербального аранжування концептосфери 

CULTURE. У всі часи одним зі способів розвитку мови було оновлення її 

словотворчих систем, а саме – розвиток нових формотворчих моделей слів, 

трансформація одиниць, що вже існують, зростання або зменшення їхньої 

продуктивності та велика різноманітність інших факторів словотворчого 

процесу.  

В англійській мові сьогодні спостерігається своєрідний «неологійний 

бум», що є виправданою реакцією мовних суперсистем на наукові, технічні, 

культурні зміни в розвитку людства. Реконструкція КСФ CULTURE на основі 

новотворів уможливлює відстеження шляхів та способів утворення нових 

лексичних одиниць (ЛО) і фразеологічних одиниць (ФО), процесів, пов’язаних з 

їх удосконаленням, і підрахунок кількісного зростання словникового складу 

сучасної англійської мови. Аналіз неологізмів, які об’єктивізують феномени 

сучасної культури, допомагає ідентифікувати зовнішні «подразники», що 

запускають процеси саморегуляції та самоорганізації лексичної та словотвірної 

макросистем і мовної системи в цілому.  

Не можна не погодитися з тим фактом, що сучасні соціокультурні процеси 

завдячують розвитку засобів масової інформації та соціальних медіа, водночас 

розвиток технологій стимулює виникнення нових, до цього незнайомих жодній 

культурі, віртуальних реалій, що відбиваються в словниковому складі мови.  

Якщо сприймати мову як інструмент для вивчення життя певного народу, 

то лексика в цьому контексті слугує лакмусовим папірцем для соціальних та 

культурних змін. Виникнення нових слів відповідає певним потребам народу, 

адже у взаємодії «мислення – мова», останній компонент виконує «обслуговчу» 

функцію.  

Як засвідчують сучасні лінгвісти, одним із найпродуктивніших шляхів 

збагачення словникового складу є формування нових понять, водночас 

Ю. А. Зацний зазначає, що «визначення неологізмів як слів або зворотів, що 

створені для позначення нового (раніше невідомого) предмета або для 

вираження нового поняття, не можна вважати вичерпним, оскільки таке 
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визначення включає далеко не всі різновиди інновацій» [74, с. 12]. Важливим 

фактом є те, що в постійному використанні в мові залишаються в насамперед 

новотвори, які допомагають описати актуальні проблеми людства.  

У процесі аналізу відібраних новотворів ми спираємося на роботи 

Л. Б. Гацалової [41], С. М. Єнікєєвої [61], Ю. А. Зацного [72, 73, 74, 75], 

О. Л. Клименко [112, 113], Р. К. Махачашвілі [147, 148], О. Д. Мешкова [152], 

О. О. Селіванової [195] та інших науковців.  

У сучасній англійській мові неологізми виникають на основі різних 

принципів. Як зазначає Кольцова О. А., панівну позицію займає принцип 

лінгвістичної економії, який виникає через інтенсивний ритм сучасного життя, 

темп якого допомагає відчути постійну нестачу часу [119, с. 604]. 

Соціокультурні процеси впливають на саму природу мови, змінюючи підхід до 

словотворчих моделей. Найбільш активно в процесі актуалізації новотворів 

беруть участь злиття, скорочення та абревіація [119, с. 605] через той факт, що 

такі способи утворення неологізмів залучають мінімальну кількість мовних 

ресурсів.  

На формування нових ЛО впливають різноманітні фактори, та, як зазначає 

Л. Гілбер, серед цих факторів виокремлюють: 

1) деномінативний (необхідність позначання нового об’єкта); 

2) стилістичний (потреба в експресивному забарвленні мови); 

3) тиск мовної системи (утворення потенційно можливих слів на основі 

вже наявних моделей) [41, с. 208]. 

Потрібно зазначити, що сучасна лінгвістика не має чітко визначеної єдиної 

термінологічної бази, яка б розмежовувала такі поняття як «новотвір», 

«неологізм» та «інновація». Раніше термін «інновація» використовувався в 

рамках визначення всіх нових слів, що виникли в мові внаслідок структурних та 

семантичних змін або запозичень, та сьогодні дослідники почали визначати 

інновації як родове поняття, що позначає нові явища на всіх рівнях мови 

[198, с. 16]. Різні дослідники розглядають поняття «новотвори» як неологізми, 

що можуть складатися як із різних слів, що раніше використовувалися в мові, так 
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і елементів або нових комбінацій [6, с. 227], водночас цей термін тісно 

пов'язаний із дериваційними процесами в мові та вказує на морфологічні, 

синтаксичні та фонетичні параметри виникнення нового слова, що з’явилося в 

мові завдяки деривації [109, с. 119].  

Важливо зазначити, що згідно із сучасними лінгвістичними студіями 

поняття «неологізм» отримало широке розуміння, згідно з яким всі нові ЛО, що 

виникають у мові та мовленні, отримують статус неологізму, та більш вузьке, в 

рамках якого лексика може вважатися неологійною, якщо вона виникла через 

потребу надати назву новому явищу або висловити нове поняття та функціонує 

у мові в якості готових відтворюваних одиниць [29, с. 129]. 

Поняття «неологізм» сьогодні також може трактуватися як «слово чи 

сполука, використані мовою в певний період на позначення нового або вже 

наявного поняття, чи набуття одиницями мови нових значень, що 

усвідомлюються як такі носіями мови» [196, с. 504].  

Досліджуючи неологізми, що актуалізують КСФ CULTURE, ми 

дотримуємося точки зору Ю. А. Зацного, згідно з якою під цим поняттям 

розуміється «виникнення слів або словосполучень, що з’явилися в мові 

впродовж певного періоду або які використовувалися лише один раз у певному 

тексті або акті мови» [304, с. 12], адже саме цей підхід дає змогу максимально 

широко та повноцінно проаналізувати та оцінити процеси, що стимулюють мовні 

системи до відповідних реакцій.  

Також потрібно зазначити, що поняття «неологізм» може розумітися як 

вияв не лише літературних інновацій, а також тих одиниць, які виникли в системі 

мові як наслідок реалізації певних цілей у нелітературних системах. У цьому 

контексті мова іде про терміни, номенклатурні одиниці, професіоналізми 

[94, с. 12–13]. Завдяки функційній мобільності лексики, як зазначає 

Ю. А Зацний, від периферії до ядра мовної макросистеми відбувається вхід 

елементів нелітературних мікросистем (сленгу, жаргонів) до літературної мови. 

Стрімкий темп розвитку англійської мови пришвидшує вказані процеси, 
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водночас спостерігається більш демократичне ставлення до сприйняття як 

літературної письмової форми мови, так і усної [94, с. 12].  

Унаслідок метаморфоз, яким піддаються елементи спеціальних та 

нелітературних підсистем мови, їхній статус перетворюється на статус 

неологізмів у рамках всеосяжної системи через масштабне використання їх 

носіями мови. 

У процесі розгляду новоутворень словникового складу мови, постають 

проблеми як теоретичного, так і практичного характеру. Через цей факт 

більшість науковців виділяють такі проблемні аспекти: 

- проблема присвоєння новотвору статусу неологізму (увага приділяється 

тому, як довго слово функціонує в обігу мовців, чи потрапило воно в словник); 

- необхідність створення наукових стандартів, які уніфікують маркування 

неологізмів; 

- нечіткість стилістичної характеристики неологізмів (питання про 

віднесення новотворів до сленгових одиниць, професіоналізмів, термінів та 

інших шарів лексики) [230, с. 81]. 

Спираючись на роботи таких вчених, як І. В. Арнольд [9], 

В. І. Заботкиної [68], М. Кадох [268], Н. З. Котелової [122], можливо відстежити 

основні характеристики притаманні неологізмам, а саме – сучасна конотація 

новизни, закріплення в словниковому складі мови, відсутність авторства та 

присутність номінативної функції. 

Сучасні класифікації неологізмів свідчать про наявність різних критеріїв 

щодо добору новоутворених понять. У процесі аналізу КСФ CULTURE 

використовуються найбільш поширені критерії добору неологізмів: спосіб появи, 

тривалість існування, ступінь новизни, відношення до мови або мовлення, спосіб 

словотворення [39, с. 162].  

З огляду на дослідження сучасних лінгвістів [39, 73], неологізми 

поділяються на лексичні, фразеологічні та семантичні.  

Важливу роль для вербальної репрезентації КСФ CULTURE новотворами 

англійської мови відіграють процеси метафоричного та метонімічного 
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перенесення, евфемізація, аналогія, сприяючи активному утворенню 

семантичних та фразеологічних новотворів.  

У контексті цієї роботи значущим є чітке відокремлення понять 

«метафора» та «метонімія». Сьогодні лінгвісти визначають метафору як 

«перенесення найменування того чи іншого предмета на інший предмет або 

явище на підставі їхньої подібності або прихованого порівняння, причому 

уподібнення одного предмета іншому може здійснюватися внаслідок досить 

спільних ознак» [302]. Прикладом можуть слугувати окремі ЛО (bug «помилка 

комп’ютерної програми», flame «образливе емоційне повідомлення в інтернеті»), 

і словосполучення, в яких може бути переосмислений як один компонент (bandit 

sign «нелегальний комерційний знак у громадському місці», pink-slip party 

«вечірка для людей, що втратили роботу в інтернет-компанії»), так і обидва (dog 

food «використання програмного забезпечення на стадії тестування», logic bomb 

«комп’ютерний вірус для видалення або модифікування даних»). 

Спираючись на традиційні погляди щодо сутності поняття метонімія, 

можна стверджувати, що «це такий механізм семантичних змін, при якому 

перенесення найменування на предмети або явища іншого роду здійснюється 

через наявні реальні (або уявні) зв’язки між ними» [179, с. 87], іншими словами, 

у випадку метонімічного перенесення слова замінюють одне одного за 

основними критеріями суміжності, а саме – частина замість цілого поняття, 

матеріал замість цілої речі, символ замість явища. Відібраний матеріал свідчить 

про наявність таких прикладів метонімічного перенесення: first-mover advantage 

«перевага, яку здобуває компанія, випускаючи на ринок новий товар», street spam 

«велика кількість реклами в місцях громадського користування», stores with 

doors «магазини з фізичним розташуванням»,  

Семантичні новотвори активно проходять процес переосмислення – 

звуження або розширення вже наявного поняття. Прикладом розширення 

значення може слугувати ЛО Amazon, що є власною назвою одного із перших та 

популярних інтернет-сервісів, яка не так давно здобула нове значення – 

«відібрати бізнес у більш відомого конкурента, створивши першим 
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представництво в мережі Інтернет». Завдяки звуженню значення виникли 

неологізми samurai «комп’ютерний хакер, якого наймають за для проникнення в 

корпоративні комп’ютерні системи на законних умовах»; to fire «надсилати 

образливі повідомлення через електронну пошту або соціальні мережі». 

На сучасному етапі розвитку лінгвістики не існує універсального підходу 

до тлумачення терміну «фразеологізм», а визначення, що перебувають в обігу, є 

доволі суперечливими; щобільше, для позначення цього поняття як одиниці 

мови, використовуються такі терміни: фразеологічна одиниця, фразеологічний 

вираз, фразеологічний зворот, фразема, стале словосполучення, ідіоматичне 

словосполучення, ідіома, ідіоматизм, фіксована фраза, стійка сполука 

[179, с. 89].  

Теоретичною базою в процесі дослідження фразеологічних неологізмів 

слугували наукові доробки таких вчених, як Н. М. Амосова [7], А. П. Бабушкін 

[16], Я. Баран, М. Зимомря [20], В. С. Виноградов [33], О. В. Кунін [133], 

Е. О. Кущ [134], В. М. Мокієнко [157], В. М. Телія [215], М. М. Шанський [227], 

Т. Шіппан [285]. 

Сучасна лінгвістика пропонує два підходи до розуміння поняття 

«фразеологізм», а саме «стале сполучення слів, яке повністю або частково є 

переосмисленим» [176, с. 108]. У визначенні специфіки культурних 

фразеологічних неологізмів, ми спираємося на ширше розуміння [133, с. 105], 

згідно з яким, до фразеологізмів належать «не просто сполучення слів із 

повністю або частково переосмисленим значенням, це словосполучення взагалі, 

включно з термінологічними єдностями слів».  

Серед ознак, за якими уможливлюється процес ідентифікації ФО, 

Т. Шіппан виокремлює п’ять основних: семантична єдність; здатність 

фразеологізмів заміняти слова; неможливість членування значення 

фразеологізмів на значення їхніх компонентів; цілісність значення 

фразеологізму; спонука до історичного студіювання для виявлення у багатьох 

фразеологізмів вмотивованості значення [285, с. 24]. 
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Лінгвістичні дослідження демонструють декілька загально прийнятих 

підходів до класифікації фразеологізмів, а саме – граматичний, 

структурно-семантичний, функційно-стилістичний, тематичний [155].  

У процесі аналізу тематичних неологізмів було вирішено спиратися на 

класифікацію академіка В. С. Виноградова [33, с. 138], згідно з якою ФО 

поділяються на три основні групи: фразеологічні зрощення (ФЗ), фразеологічні 

єдності (ФЭ) та фразеологічні сполучення (ФС).  

Згідно з цією класифікацією під «фразеологічними зрощеннями» в роботі 

розуміються стійкі сполучення слів, складові компоненти яких не впливають на 

цілісне значення фразеологічного утворення, водночас для них характерна 

синтаксична неподільність та в більшості випадків зміна положення компонентів 

не є можливою (big media «основні засоби масової комунікації, до яких не 

входять соціальні медіа», Cyber Black Friday «традиційний онлайн-розпродаж»). 

Під терміном «фразеологічні єдності» в дослідженні розуміються 

«лексично неподільні звороти, які сприймаються як стійкі порівняння або 

метафори, узагальнене значення компонентів яких повністю або частково 

зв’язане з їхньою семантикою» [179, с. 120] (Mongolian hordes «велика команда 

робітників, організована для швидкого виконання складного проєкту», 

PowerPoint Ranger «офіцер збройних сил, віртуоз у створенні комп’ютерних 

презентацій». 

Поняття «фразеологічні сполучення» сприймається як стійкі звороти мови, 

значення яких зумовлюється семантикою їхніх складових із характерним 

вільним значенням (dynamic commerce «продаж товарів через інтернет за 

домовленими цінами», sock puppet «підставна особа, яка бере участь в 

онлайн-дискусіях»).  

Проблема словотворення, його структурних елементів та основних 

механізмів на цьому етапі розвитку лінгвістики є вкрай актуальною, її 

висвітлюють у своїх роботах такі науковці, як Г. Б. Антрушина [8], 

О. В. Афанасьева , Н. Н. Морозова [8], І. В. Арнольд [9], С. М. Єнікєєва [60].  
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С. М. Єнікєєва підкреслює, що: «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)» [60, с. 25]. 

До найбільш продуктивних моделей утворення новотворів у сучасній 

англійській мові належать: афіксація, словоскладання, телескопія, конверсія. 

Серед менш продуктивних науковці виділяють усічення та абревіацію.  

Лінгвісти відносять афіксацію до одного із найпродуктивніших способів 

утворення нових ЛО сучасної англійської мови. Цей спосіб утворення ЛО 

базується на приєднанні до кореня слова префіксів та суфіксів.  

Згідно із сучасними дослідженнями [34], [179], [230], [243], афікси 

можливо поділити на такі групи: 

- продуктивні: префікси ana-, anti-, bi-, bio-, co-, cyber-, dis-, de-, e-, hyper-, 

hypo-, inter-, non-, re-, super-, para-, pre-, trans-, та суфікси -er, -ist, -ize, -ing; 

- непродуктивні, що майже не беруть участь у творенні неологізмів: ab-, 

ad-, arch-, be-, cis-, dys-, en-, epi-, for-; 

- мертві афікси, які можливо зустріти в певних ЛО: -d, -s, -ce.  

В. І. Заботкіна підкреслює традиційність цього способу словотворення для 

англійської мови, та наголошує на тому, що виникнення похідних неологізмів 

фіксується у свідомості користувачів мови тільки у випадку усвідомлення 

новизни поняття [68].  

Аналіз відібраних тематичних неологізмів продемонстрував, що до 

найбільш продуктивних моделей формування номінацій за допомогою 

словоскладання належать N + N (back story, crowdsensing, friendsourcing, 

workshifting) та Adj. + N (flatform, mudblood), при чому серед складних 

неологізмів переважна більшість слів належить до двокомпонентних одиниць.  

Для нових понять, що виникають завдяки засобам масової інформації, 

характерна приналежність до іншого способу словотворення – телескопії, адже 

саме цей прийом має найбільший вплив на реципієнта. За умови утворення 
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неологізмів у такий спосіб, нова ЛО виникає завдяки злиттю повної основи 

одного слова з усіченою основою іншого слова або на основі злиття усічених 

основ двох слів [136, с. 101]. Прикладом можуть слугувати такі ЛО: algosniffing 

(algorithm + sniffing), roboadvisor (robot + advisor), infomediary 

(information + intermediary). 

Щодо конверсії Л. Бауер вказує, що такий спосіб словотворення є вільним 

і майже кожна лексема може брати участь у цьому процесі [235, с. 108]. 

Конверсія є процесом утворення нової лексеми завдяки трансформації однієї 

частини мови в іншу без змін у написанні або вимові. На основі аналізу 

відібраного матеріалу, було встановлено, що цей процес у більшості випадків 

сприяє утворенню дієслів від іменників (fire – to fire «надсилати образливі 

повідомлення через соціальні мережі або електронну пошту», email – to email 

«написати листа через електронну пошту», spam – to spam «використовувати 

електронні комунікації для несанкціонованих повідомлень»). 

До менш продуктивної моделі словотворенні належить усічення – 

скорочення слова без змін у лексико-граматичному значенні [39, с. 159]. Уже 

усічені форми можуть як розширювати своє значення, так і звужувати, беручи 

активну участь у формуванні телескопічних неологізмів (actorvist 

(actor + activist), informania (information + mania), privatopia (private + utopia).  

Також участь у процесі вербалізації нових понять у рамках концептів 

культури беруть абревіатури – скорочення слів за допомогою виокремлення та 

поєднання початкових літер, які поділяються на фонетичні абревіатури (GPS 

«Global Positioning System», PGST «permanent global summer time») та акроніми 

(XAI «explainable artificial intelligence», JOMO «joy of missing out»).  

Згідно зі статистичними даними, що подаються сучасними лінгвістами, до 

найбільш продуктивних способів утворення нової лексики в англійській мові 

відзначаються: основоскладання (29,5 % від усього корпусу неологізмів), 

афіксація (24 %) та конверсія (3 %) [119, с. 609]. Деякі вчені підкреслюють, що 

спосіб скорочення (злиття, абревіатури, акроніми) уже не займає провідну 

позицію [34, с. 120]. 
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Особливо актуальну проблему для цього дослідження становить 

диференціація нових слів за приналежністю до мови, що є важливим параметром 

у процесі визначення узуальності та оказіональності ЛО [114, с. 98]. А. Г. Ликов 

підкреслює, що «…оказіоналізми мають синхронну природу через той факт, що 

подібно канонічним словам, вони асоціативно пов’язані з останніми 

словотворчими, семантичними, граматичними та іншими відношеннями й у 

мові, і в самому процесі спілкування; формуються оказіоналізми не тільки на базі 

вже наявних морфем, але й також є зрозумілими для носіїв мови…Оказіоналізми 

є діахронними через те, що вони є фактами суто мовними та не підлягають 

відтворенню, і в разі виникнення не залучаються до лінійного ланцюжка часової 

послідовності мовних актів» [150]. 

Особливу важливість має креативний потенціал носія інформації, адже, як 

зазначає С. М. Єнікєєва, «креативний потенціал людської свідомості втілюється 

в життя у формі когнітивної здатності до засвоєння нової інформації, до більш 

поглибленого вивчення вже пізнаного та конкретизації, до створення нових 

пізнавальних моделей, але ця здатність завжди стикається з природною 

перешкодою, що притаманна кожній мові – обмеженим набором знакових 

засобів» [58, с. 141]. Це свідчить про те, що завдяки потребам мовця (соціальним, 

культурним, науковим) відбувається формування нових слів для опису реалій, 

що виникають. 

До словникового складу мови входять ті слова, за допомогою яких носію 

вдається розкрити поняття, які співвідносяться з важливими питаннями 

сучасності, щобільше, мовна система англійської мови зазнає інноваційних 

інтеграцій унаслідок актуальних суспільних процесів.  

У рамках вивчення питання самоорганізації концептуальних культурних 

утворень, процеси неологізації допомагають продемонструвати та довести 

синергетичну природу цих концептуальних систем, адже зовнішні та внутрішні 

фактори сприяють формуванню саме синергетичної складової. Інновації було 

поділено за лексичними, фразеологічними та семантичними ознаками 

(див. Додаток Г). Ми маємо зазначити, що одна з найважливіших ролей 
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відводиться саме пришвидшенню процесів у свідомості мовця, пов’язаних зі 

сприйняттям зовнішнього середовища та досвіду всього народу, що допомагає 

розглянути та детально проаналізувати нові процеси, характерні для певної 

культури.  

 

1.3 Методологія і методика дослідження концептосфери CULTURE 

 

Теоретико-методологійні положення дисертаційної роботи зумовили 

створення інтеграційної методики щодо актуалізації КСФ CULTURE у сучасній 

англійській мові. Завдання, матеріал та загальна спрямованість наукової праці 

сприяли формуванню комплексу методів та прийомів наукової студії.  

На першому етапі дослідження проводиться контент аналіз відібраних 

неологізмів, що репрезентують КСФ CULTURE, який базується на кількісному 

описі змісту комунікації та спрямований на категоризацію якісних текстових 

даних [138, с. 68]. Цей метод полягає в дослідженні вербальної репрезентації 

концептів як індикатору певного аспекту аналізованих ментальних утворень. 

Процедура контент-аналізу включає охоплює: 

1. Виявлення смислових одиниць залежно від змісту, мети та завдань 

дослідження, що в CULTURE випадку становить актуалізована лексика, що 

формує КСФ CULTURE у сучасній англійській мові. 

2. Вибір одиниць підрахунку та подальша реєстрація регулярності появи 

культурних неологізмів. 

3. Проведення процедури підрахунку з використанням схем, згідно із 

запропонованою класифікацією за виділеними угрупуваннями [120, с. 40–45]. 

Потрібно зазначити, що в процесі дослідження вербалізації КСФ 

CULTURE інтент-аналіз не є доцільним, адже необхідне маркування 

неологізмів, за допомогою яких конституюються базові складові когнітивні 

утворення, у більшості випадків або відсутнє, або недостатньо експресивно 

забарвлене.  
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На другому етапі базовою інтегративною методикою дослідження 

визначено концептуальний аналіз, який залучує такі методи дослідження: 

1. Метод лексикографічного дослідження. Цей метод є необхідним для 

розгляду концептуальних утворень КСФ CULTURE, адже він включає в себе 

аналіз первинного значення мовних одиниць. Такий підхід допомагає 

охарактеризувати семантику слів, що наповнюють концепт, описати їхні 

асоціативні та конотативні складові [127], [145], [205]. Завдяки використанню 

методу лексикографічного дослідження стає можливим визначення параметрів 

когерентності КСФ CULTURE, завдяки уточненій семантиці слів (ЛО selfie, selfie 

stick, digicam можуть входити до складу як мезоК DIGITAL ART, так і до мезоК 

SOCIAL NETWORK). У контексті дослідження використовуються 

спеціалізовані словники неологізмів, адже це один зі способів визначення 

динаміки розвитку концепту через відстеження потрібної лексики, яка перебуває 

в стані новотвору лише приблизно 20 років [76, с. 189]. 

2. Структурно-словотворчий аналіз. На базі цього методу, який допомагає 

простежити встановлення похідних відношень, уможливлюється виявлення 

дериваційного потенціалу номінанту концепту та відбиття особливостей його 

лексико-семантичного поля в процесі дослідження КСФ CULTURE (cineplex 

(cinema + complex): movieplex, megaplex, twelveplex). Як зазначає Крючкова Н. В., 

аналіз словотворчої «активності» ключової лексеми, що вербалізує концепт, її 

етимології, виявлення та опис семантики дериватів сприяє виявленню низки 

додаткових когнітивних ознак досліджуваного концепту [127, с. 271]. 

3. Дослідження внутрішньої форми слова. Для встановлення особливостей 

фрагментів духовної та матеріальної культури аналіз внутрішньої форми слова 

відіграє велике значення. Внутрішня форма становить ту частину значення 

слова, яка найбільш тісно пов'язана з мовною картиною світу. Внутрішня форма 

завжди розуміється як «жива ознака, що лежить в основі номінації, усвідомлення 

основи найменування» [229, с. 57]. Внутрішня форма слова відрізняється від 

поняття «етимологія слова».  
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Прикладом можуть слугувати неологізми, що в процесі культурних 

модифікацій змінили своє початкове значення – bomber, популярний сьогодні 

серед молоді вид одягу, який спочатку використовувався пілотами ВВС США 

під час Другої світової війни (bomber jacket); популяризований тип легкого, 

здебільшого льняного, пальто duster, якому притаманні вільні форми крою, при 

чому оригінальні dusters (з англ. dust – пил) у XIX ст. слугували вершникам 

захисним одягом від пилу. 

4. Дослідження лексико-семантичних груп. Структурно-семантичний 

аналіз лексико-семантичних груп базується на інформації отриманої зі словників 

та є актуальним для дослідження культурних концептів, адже 

лексико-семантичні групи демонструють яскраву виразність системності 

лексики – цей тип угруповань об'єднує всі істотні аспекти системних зв'язків між 

словами з урахуванням синонімії, антонімії, багатозначності не як ізольованих 

явищ, а в їхньому реальному взаємозв'язку.  

Також у дослідженні використовується дистрибутивний метод, в процесі 

якого «мовні одиниці описуються через сукупність їхнього оточення, іншими 

словами, у сполученні з одиницями того ж найменування» [206, с. 94], 

дистрибутивно-статистичний аналіз, який супроводжується математичними 

узагальненими даними, які базуються на лексичній сполучуваності, та метод 

компонентного аналізу, який полягає у «виділенні елементарних мінімальних 

одиниць значення, які можуть мати різне найменування: семи, диференціальні 

ознаки, компоненти, семантичні ознаки, семантичні множники» [206, с. 94]. 

5. Пареміологічний аналіз. Цей метод використовується в дослідженні для 

аналізу фразеологічних неологізмів, які увійшли до сучасної англійської мови з 

продуктів сучасної культури – реклами, кінофільмів, художніх творів, та які є 

віддзеркаленням сучасної мовної картини світу англомовних носіїв. Прикладом 

можуть слугувати фразеологічні вирази «Yippie-ki-yay Mother f*cker», «Show me 

the Money», «Hasta La Vista, Baby», адже вони є застиглим осмисленням сучасної 

культури. Пареміологічний аналіз має тісний зв’язок із контекстуальним.  
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6. Контекстуальний аналіз. Цей метод аналізу в контексті дослідження 

КСФ CULTURE дає змогу уточнити та доповнити імпліцитний зміст концепту. 

Дослідження концептуальної структури текстів, у яких використовуються 

неологізми, має особливе значення, оскільки в такий спосіб репрезентується як 

базова, загальнонаціональна концептуальна картина світу, так і 

індивідуально-авторська. З цією тезою погоджуються багато дослідників, 

наприклад, В. А. Маслова [145, 146]. 

Контекстуальний аналіз у роботі здійснюється в трьох напрямах: 

а) лексико-системному, який базується на вченні про слово як одиниці 

лексичної системи; 

б) функційному, який передбачає аналіз комунікативної діяльності з 

урахуванням ЛО; 

в) когнітивному, який спирається на основні положення когнітивної 

лінгвістики.  

На завершальному етапі відбувається аналіз результатів, отриманих під 

час проведення перших двох етапів дослідження та формулювання висновків. 

На нашу думку, вищезазначені методики дослідження доцільно 

використовувати для фіксування та пояснення концептуальної системи сучасних 

носіїв англійської мови. Метод концептуального аналізу КСФ CULTURE 

полягає, з одного боку, у розгляді мовних засобів вираження концептуальних 

утворень, що входять до складу КСФ, а з іншого – у реконструкції структури 

КСФ та фрагментів мовної картини світу, що є віддзеркаленням.  

 

Висновки до першого розділу  

 

1. Важливу роль у вивченні мовних явищ має антропоцентрична 

спрямованість, адже когнітивний підхід уможливлює вивчення та більш 

детальну демонстрацію взаємозв’язків мовної особистості та лінгвальних 

процесів. Відповідно до критеріїв приналежності до певного виду ментальної 

діяльності, увага приділяється концептам культури завдяки тому, що вони є 
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відбиттям аспектів життя людства, сформованої системи цінностей та можливих 

параметрів розвитку лінгвокультури.  

2. У дослідженні використовується когнітивний підхід, у контексті якого 

базове поняття «концепт» визначається як складна система, що утворюється у 

свідомості певного індивіда у вигляді вербалізованої його частини, фрагментів 

попереднього досвіду, патернів, схем, гештальтів, що уможливлює 

концептуальне зображення вербалізованих елементів сучасної культури у 

вигляді ієрархічної структури.  

3. Завдяки сучасним досягненням концептології сформовано різні підходи 

до типологізації концептів, підґрунтям для яких слугують різні критерії 

класифікацій – середовище існування / актуалізації, зміст концепту, його 

універсальність або специфічність, місце в ієрархії та важливість у 

концептосфері, формат актуалізації, які використовуються під час пошуку 

сполучних ланок для реконструкції та аналізу когнітивних утворень, необхідних 

для системного розуміння концептуального устрою культури.  

4. Концептосфера – гетерогенне ментальне утворення, що включає 

сукупність вербально позначених та непозначених базових концептів, які 

репрезентують загальнолюдські поняття та концептуально значущі цінності, 

задовольняючи потреби когнітивно-дискурсивної сфери певної культури. 

Феномен концептосфери CULTURE полягає в його багатогранності, адже це 

поняття можна розглядати в рамках багатьох дисциплін. Культура є одним із 

засадничих понять людського соціуму, яке використовується для позначення як 

глобальних процесів цивілізаційного штибу, так і конкретних 

вузькоспеціалізованих феноменів. У цьому дисертаційному дослідженні світ 

культури інтерпретується як результат розумових та фізичних зусиль людства. 

5. На базі сформульованої А. М. Приходьком методології, до розгляду 

запропоновано системний устрій концептосфери, складовими якої є 

гіперконцепти, гіпоконцепти, мезоконцепти та катаконцепти. У роботі під 

поняттям «гіперконцепт» розуміється абстрактне концептуальне утворення без 

характерної національної специфіки, що має чітке визначення в професійній 
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термінології, та може поділятися на менші за розміром ментальні одиниці, 

таксони спадкового рівня абстракції з характерною етнокультурною 

специфікою – гіпоконцепти. Було встановлено, що в реконструйованій 

ієрархічній організації концептосфери когнітивні утворення гіпорівня 

виконують роль «сита» для концептуальних утворень нижчого рівня, наділяючи 

їх національною специфікою. Гіпоконцепти є гіпонімами для універсальних 

категорій AGENT та OBJECT, через призму яких можливо дослідити кожне 

культурне концептуальне утворення як окремо, так і в сукупності. Розташовані 

нижче за рівнем мезоконцепти, таксони наближені до світу пересічного 

користувача культури, поділяються на ще менші ментальні утворення, які 

відзначаються своєю неподільною природою на певному етапі абстрагувальних 

можливостей розуму – катаконцепти.  

6. Екстраполяція інструментарію лінгвосинергетики в цьому дослідженні 

дає змогу відстежити механізми саморегуляції та самоорганізації 

реконструйованої концептосфери CULTURE, яка прагне до стану рівноваги, і 

процеси, що призводять до встановлення порядку в динамічній когнітивній 

системі, що має складну багатокомпонентну структуру, змодельовану на базі 

лінгвокогнітивних розвідок. У полі зору опинились процеси ентропії, виявами 

якої є новотвори.  

7. У сучасній англійській мові спостерігається виникнення значної 

кількості неологізмів, що свідчить про реакцію мовних суперсистем на процеси 

діяльності людства, тому для відбиття актуальних параметрів вербалізації 

процесів сучасної лінгвокультури проводиться аналіз неологізмів сфери 

культури. Головними шляхами об’єктивізації концептосфери CULTURE у 

сучасній англійській мові є семантичний та морфологічний шляхи. Відібрані 

неологізми поділено на лексичні, фразеологічні та семантичні.  

8. Основними факторами, що впливають на формування нових лексичних 

одиниць, є: необхідність позначення нових об’єктів / понять / явищ, потреба 

експресивного насичення мови, тиск мовної системи. У контексті 

представленого дослідження процеси неологізації допомагають відтворити 
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синергетичну природу концептосфери завдяки демонстрації зовнішніх факторів 

впливу на концептуальну систему.  

Основні положення та висновки першого розділу відбито в одноосібних 

публікаціях дисертантки [82, 84, 87, 90, 93, 96, 97, 98]. 
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РОЗДІЛ 2 

НЕОЛОГІЙНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТІВ КУЛЬТУРИ У 

СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 

2.1 Гіперконцепт FASHION та його похідні 

 

У сучасній культурологічній парадигмі фігурує безліч визначень поняття 

«мода». У представленому дослідженні ми спираємося на концепцію 

С. М. Михайлова, згідно з якою: «Мода – це нетривала єдність та масове 

поширення тих чи інших зовнішніх проявів культури: смаків, поведінки, 

стилістичних ознак виробів, прийнятих критеріїв їхньої естетичної оцінки» 

[21, с. 77].  

Дослідження вербалізації культурних процесів у сучасній англійській мові 

доцільно почати саме з гіперК FASHION, адже мода є найдоступнішим та 

найпопулярнішим проявом культури, складові якого транслюють актуальні 

соціально-історичні процеси.  

Канадський філософ та філолог М. Маклуен стверджував, що одяг є 

«зовнішнім розширенням шкіри людини» [42, с. 96]. Поняття «одяг» можна 

розуміти і як механізм управління теплом, і як засіб соціального визначення 

«Я» [280]. Дослідження цього концептуального утворення базується не тільки на 

висвітленні та аналізі нових номінацій одягу (існує поширена помилкова думка, 

згідно з якою, поняття «мода» та «одяг» є синонімами).  

Не дивлячись на те, що гіперК FASHION історично виділився із 

семантично ширшого поняття «одяг», модна індустрія з’явилася не так давно. 

Щобільше, за останні десять років інтерес до моди значно збільшився серед усіх 

шарів населення через збільшення споживчої здатності [124, с. 52]. 

Мода, одяг, зовнішність – це маркери, за допомогою яких людина визначає 

своє місце в соціальній системі координат. Питання про те, чи варто слідкувати 

за модою, фактично позбавлене сенсу, оскільки кожний споживач культури 
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робить це в той чи інший спосіб, завдяки перебуванню в невпинному потоці 

інформації. 

Аналіз відібраного матеріалу свідчить про швидке реагування мовної 

системи на швидкоплинність модних тенденцій, що є результатом зростання 

споживацької спроможності. Ця відповідь оприявнюється у вигляді нових 

номінацій. За аналогією з популярним словосполученням fast food утворилося 

поняття fast fashion, що саме й позначає швидкоплинність моди. Синонімічним 

поняттям є ФЄ speed chik. Завдяки алюзії на ресторан швидкого харчування 

MacDonalds, було утворено неологізм із негативним забарвленням McFashion – 

масова сурогатна мода. 

ГіперК FASHION є складним феноменом, аналіз якого допомагає 

дослідити актуалізацію КСФ CULTURE. Нижче за рівнем у представленій 

системі розташовуються гіпоК FASHION PRODUCT та HUMAN IN FASHION, 

які наділяють національною специфікою нижчі за рівнем концептуальні 

утворення. Специфіка останніх зумовлюється нагальною необхідністю 

задоволення людських потреб, спричинених швидкоплинними тенденціями, що 

залишає відбиток на лексичному складі сучасної мови.  

 

2.1.1 Інноваційна об’єктивація гіпоконцепту FASHION PRODUCT. 

Поступова відмова від узагальнених уявлень про красу та стандарти тілесності 

відбилась у лексичному складі англійської мови у вигляді ФЄ size inflation, 

позначаючи той факт, що образ пересічного користувача культури вже не 

дорівнює ідеалам із «глянцю», тому в магазинах одягу також використовуються 

манекени з розмірами L, XL, XXL. 

Неологізми, що репрезентують мезоК WEAR у сучасній англійській мові, 

дають змогу виокремити катаК – FOOTWEAR, OUTWEAR, SWIMWEAR, 

UNDERWEAR (див. Додаток Д). 

Аналіз відібраних неологізмів, що репрезентують мезоК WEAR, 

демонструє активну реакцію мовної системи на фразеологічному рівні. Серед 
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основних способів формування ФО була виділена модель N + N, що сигналізує 

про утворення нових понять на основі синтезу вже наявних об’єктів.  

ФЄ mom jeans «джинси рівного крою з високою посадкою», яка входить до 

складу катаК OUTWEAR, є прототипом іншої зручної моделі boyfriend jeans, 

своєрідним антонімом до якої можна вважати номінацію skinny jeans «завужені 

джинси»:  

Women’s boyfriend jeans come with stretchable material which sits properly on 

your waist while giving your legs a lot of breathing space. Women’s boyfriend jeans 

are a great alternative if you want to break free from skinny jeans and get yourself 

into a ‘breather’. [https://freakins.com/collections/boyfriend-jeans] 

На основі тематичного компонента boyfriend утворено низку номінацій, які 

є різновидами стилізованого зручного одягу: boyfriend jacket «піджак вільного 

крою», boyfriend blazer «спортивний піджак вільного крою», boyfriend coat 

«просторе пальто», boyfriend sweater «широкий светр», boyfriend shirt «сорочка 

чоловічого фасону». Компонент boyfriend є синонімом іншого сучасного 

напряму oversize «речі вільного крою, які виглядають завеликими». Усі ці нові 

поняття є складовими нового напряму в моді – casual style або smart casual 

«елегантний повсякденний стиль». 

Зручність ходи як для жінок, так і для чоловіків є невідмінною складовою 

повсякденної моди. ФЄ clog shoes «зручне взуття на товстій підошві без задника» 

утворилась на основі семантичного компонента clog «дерев’яні черевики».  

Попри потяг до комфорту, яким продиктована характерна для останнього 

десятиліття мода на взуття на пласкій підошві, сьогодні трапляються номінації, 

які пов’язані з взуттям на підборах, про що свідчать ФС: stack sandal «сандалі на 

високих підборах та платформі»; pickle stabber «черевики на високій супертонкій 

шпильці».  

Сучасна мода на взуття відчула вплив таких популярних музичних груп та 

виконавців, як Kings of Leon, Kaiser Chiefs, The Kills, The Horrors, Jack White, 

Mod Fun, Neils Children, Blanaid Montague, Klaxons, коли в середині 2000-х років 

особливим попитом почали користуватися winkle pickers – черевики на плоскій 

https://freakins.com/collections/boyfriend-jeans
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підошві з гіпертрофовано звуженим носком. Інший вид популярних гостроносих 

черевиків, який позначаються ФЄ – sock boot.  

Через популяризацію культу на певні частини тіла, потреби моди 

торкнулися також і спідньої білизни, про що свідчить ФО, утворена завдяки 

метафоризації – butt bra «білизна для моделювання форм тіла».  

Мода виникає як на використання спідньої білизни, так і на її відсутність. 

Прикладом може слугувати ФО go commando, яку було утворено за нетиповою 

для більшості мезоК моделлю V + N: 

‘I’m never ever naked beneath my trousers. If God had wanted men to ‘go 

commando’ he wouldn’t have invented polycotton with two per cent lycra! When my 

zip broke once I was glad to have boxers on.’ (Mail on Sunday, March 18, 2001). 

Процеси телескопії беруть активну учать у формуванні лексичного 

наповнення мезоК WEAR. Значну частину складають телескопізми, утворені за 

допомогою повного злиття.  

Неологізм troulottes «широкі штани, які не закривають щиколотки» було 

утворено за допомогою зрощення лексем culottes «кюлоти» та trousers «штани». 

Цей вид одягу зазнав популяризації в середині 2000-х років завдяки модному 

впливу актриси Сієни Міллер та співачки Вікторії Бекхем (його відносять до 

актуального модного напряму, який позначається ФЄ street style).  

Нова тенденція до змішування сезонного призначення одягу стала основою 

для виникнення телескопізму swacket (sweater + jacket) «компонування светру та 

куртки». Іншим прикладом може слугувати неологізм shacket (shirt + jacket) 

«куртка-сорочка». У 2016 році головний дизайнер бренду Topshop назвав такий 

блендінг ключовою тенденцією розвитку моди: 

“The popularity of the shackett has grown to such an extent that we now 

consider the piece as a key spring/summer staple.” (The Telegraph, March 15, 2016). 

Для покращення візуальних пропорцій тіла, особливо лінії талії, для 

чоловіків було створено особливий різновид білизни mirdle (man + girdle). 

Також, завдяки впливу телевізійного продукту, а саме британського телесеріалу 

The Avengers, утворився неологізм emmapeeler (Emma + Pleer), який слугує 
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позначенням для чорного, облягаючого трико, схожого на те, яке носив персонаж 

Емми Піл. 

Неологізація торкнулась і такого дивного феномену, як пара спортивного 

взуття, що звисає з лінії електропередачі. Цей атрибут міського пейзажу є досить 

звичним для районів компактного проживання чорношкірого населення в 

американських містах і може позначати певне місце як точку продажу 

наркотиків, або територію впливу певної банди, чи місце загибелі мешканця 

цього району. Завдяки розповсюдженості таких знаків було утворено поняття 

shoefiti (shoe + graffiti). Цей новотвір привернув увагу через актуалізацію 

представленого поняття у світі високого мистецтва. Інший телескопізм flatform 

утворився завдяки зрощенню слів flat та platform, і позначає взуття на щільній та 

плоскій підошві: 

I’d always fancied that when I was invited to a Reith lecture it would be given 

by a severe eminence in tweeds, rather than a breezy bloke from Essex wearing a 

T-shirt dress, sea-green tights and “flatform” shoes. (The Guardian, October 12, 

2013). 

Творіння французького дизайнера Луі Реара – бікіні, яке отримало назву 

від атолу Bikini, є найпопулярнішим різновидом купального костюма. Змістом 

атрактора в представленій частині концептуального утворення мезорівню є 

синтез ісламської культури та європейських модних тенденцій. 

Завдяки усіченню лексеми bikini утворено низку телескопізмів, які 

позначають актуальні різновиди купальних костюмів: skirtini (skirt + bikini) 

«купальний костюм із короткою спідницею, довжина якої може варіюватися 

залежно від культурних маркерів»; burkini (burqua + bikini) «купальний костюм 

для мусульманських жінок із синтетичних матеріалів, який прикриває все тіло та 

голову, залишаючи відкритим тільки обличчя та кисті, та який складається зі 

штанів та сукні з капюшоном»; facekini (face + bikini) «схожа на балаклаву маска, 

що допомагає захистити обличчя від сонячних опіків, залишаючи відкритими 

тільки отвори носа, очі та рот»; camikini (camisole + bikini) «поєднання закритого 

топу та класичних бікіні плавок».  
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All the new words entering dictionaries today are not from the computer industry 

or Wall Street. Swimsuit makers are doing their part. Take tankini. This year, the new 

buzzword is camikini — a combination of a camisolelike top with a bikini bottom. (The 

Houston Chronicle, May 25, 2000). 

Серед неологізмів, що увійшли до складу мезоК WEAR, значну частину 

складають саме семантично переосмислені ЛО. Неологізм hoodie «бавовняний 

светр із каптуром» набув поширення тільки наприкінці 1990-х років завдяки 

тому, що компанія Champion надагодила випуск робітничого одягу, що набув 

популярності серед молоді. Цей предмет одягу є таким же актуальним серед 

блогерів та моделей як і bomber – тип куртки, який повторює мотиви верхнього 

одягу, який був розроблений для пілотів ПС США під час Другої світової війни 

(bomber jacket).  

Різновид одягу, який позначається семантичним неологізмом duster «легке 

льняне пальто з вільним кроєм», став популярним завдяки топмоделі Белі Хадід. 

Першим значенням представленого терміну було «захисний одяг вершників». 

Універсальні та комфортні штани із бавовни, які спочатку були частиною 

уніформи американських армійців, зберегли свою назву та сьогодні відомі як 

семантичний неологізм chinos. Жіночі костюми також не втрачають 

актуальності, крім того, поступове стирання гендерних ознак усе більше сприяє 

популярності жіночих смокінгів, про що свідчить семантичний неологізм 

tuxedos. 

Як свідчать критики моди, термін sneakers «кросівки» тепер 

використовують тільки люди, далекі від актуальних тенденцій. На зміну йому 

прийшов неологізм trainers «кросівки пастельних відтінків», утворений за 

аналогією до першої номінації. На основі тематичного компонента sneaker 

утворено композит sneakerhead «прихильник спортивного взуття»: 

Sneaker Con, arguably the world’s largest sneaker show is where 

“sneakerheads” go to buy, sell and trade the latest and rarest kicks. (abcNEWS, 

December 9, 2019). 
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Провідний японський дизайнер Рей Кавакубо підкреслює, що за останні 50 

років не з’явилося жодного нового силуету одягу [357]. У представленому 

дослідженні мезоК WEAR підтвердженням цього ствердження може слугувати 

значна кількість семантично переосмислених понять, які входять до системи 

мови як у вигляді семантичних новотворів (18 % інновацій), так і в складі нових 

фразеологічних утворень (48 % інновацій). Більшість відібраних фразеологічних 

неологізмів створена за продуктивною моделлю N + N, що свідчить про синтез 

наявних реалій.  

Неологізми, утворені завдяки телескопії, також є характерними для мезоК 

WEAR (20 % інновацій). Більшість понять утворено завдяки частковому злиттю. 

Композити становлять 6 % інновацій, складні слова представлено основною 

структурною моделлю N + N = N. Суфіксальним способом утворено 8 % 

інновацій, серед продуктивних афіксів виділено суфікс -s.  

На основі аналізу відібраних неологізмів було встановлено, що сьогодні 

мезоК ACCESSORIES є одним із найменш вербально розроблених 

концептуальних утворень у рамках реконструкції КСФ CULTURE. Серед катаК, 

що входять до складу мезоК ACCESSORIES, було виділено BAG та GARNISH 

(див. Додаток Д). 

Аналіз новоутворень, що увійшли до складу мезоК ACCESSORIES, 

свідчить про відповідь мовної системи на екстралінгвальні подразники 

формуванням нових номінацій саме на фразеологічному рівні (99 % інновацій). 

Основними словотворчими моделями є N + N та Adj. + N. Семантично 

переосмислені ЛО здебільшого входять до складу фразеологічних утворень, 

рідше трапляються семантичні неологізми (1 % інновацій).  

Завдяки словотворчій моделі Adj. + N утворено ФЄ funny pack, що є 

номінацією для поясної сумки. Для позначення такого різновиду аксесуарів, 

завдяки тематичному компоненту bag, на основі більш поширеної для 

представленого мезоК продуктивної моделі N + N, утворено синонімічну низку 

ФЄ: belly bag, belt bag, body bag, bum bag, ket bag:  
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Simple and straight to the point, the classic fanny pack is designed to sit low on 

the hips but can be just as easily be slumped over the shoulder like a body bag. (Bazaar, 

July 16, 2020). 

За продуктивною моделлю Adv. + N, яка є нехарактерною для 

представлених катаК, був утворений неологізм it bag «культова сумка». 

Антонімом є ФЄ stealth bag, яка позначає дизайнерські сумки, які не містять 

лейблів виробника (stealth – комплекс способів зниження помітності бойових 

машин [135, с. 779]. Тематичний компонент stealth також узяв участь у ФЄ stealth 

wear «одяг або аксесуари, що використовуються для відволікання від 

особистості власника». 

Сьогодні фразеологічним центром для мезоК ACCESSORIES є номінація 

statement, яка утворює значну кількість сталих словосполучень: statement 

accessories, statement bag, statement band, statement bracelet, statement earrings, 

statement headgear, statement neckless, statement perfume, statement ring, statement 

shirt, statement socks: 

An added bonus: Statement socks are an easy and often inexpensive indulgence. 

Though high-end designs are certainly available (you can buy $185 socks at Barney’s, 

should your path in life lead to that). (The Atlantic, October 1, 2014). 

Проаналізовані ФО, що репрезентують мезоК ACCESSORIES, свідчать 

про спроби мовної системи наблизитися до стану рівноваги за допомогою 

пошуку власних ресурсів на фразеологічному рівні. Змістом атрактора в цій 

частині системи є використання соціальних маркерів, які призводять до 

виникнення нових понять, що є синтезом уже наявних об’єктів та явищ (про що 

свідчить найпоширеніша продуктивна словотворча модель N + N).  

 

2.1.2 Інноваційна об’єктивація гіпоконцепту HUMAN IN FASHION. 

Порівнюючи стандарти краси тіла в різні часи, можна побачити, що канони 

існували впродовж віків та змінювалися доволі повільно під впливом історичних 

факторів – загального економічного стану, викликаного мирним чи воєнним 

станом, хвороб та епідемій, культу історичних особистостей.  
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Сучасна мода зазнає стрімких змін насамперед через комерційну складову 

(що свідчить про тісний зв'язок мезоК EXTERNAL BODY MODIFICATION з 

обома гіперонімами AGENT та OBJECT), адже основні тренди одягу, аксесуарів, 

зовнішності людини активно пропагуються через соціальні мережі. 

Структура мезоК INTERNAL BODY MODIFICATION базується на 

основних параметрах впливу на людський організм зсередини для адаптації 

зовнішності під певні стандарти моди. На базі новотворів було реконструйовано 

формуючі катаК – DIET та FITNESS (див. Додаток Е). 

Аналіз неологізмів, що репрезентують мезоК INTERNAL BODY 

MODIFICATION, продемонстрував, що саме фразеологія посідає головне місце 

у формуванні нових ЛО. Серед основних словотворчих моделей виділяються 

Adj + N, N + N, та, на відміну від більшості інших мезоК, у контексті 

дослідження всієї структури КСФ CULTURE, у представленій частині 

концептуальної системи використовуються моделі Adj + N + N, N + N + N, 

Conj. + Adv. +V + Adv. + N та інші. Такі об’ємні конструкції зазнають процесів 

скорочення (винятком є мезоК MOVIE та SEMIDIGITAL ART).  

Мода на дієти є такою ж реалією, як і мода на одяг. Тепер дієти часто 

спрямовані не тільки на досягнення стрункості, а й на оздоровлення в цілому. 

Значна кількість відібраних ФО, що репрезентують катаК DIET, були утворені за 

продуктивною моделлю Adj + N. 

ФЄ clean eating, утворена завдяки метафоричному перенесенню, позначає 

дієтичну практику, яка уникає оброблених та рафінованих продуктів, та 

базується на вживанні свіжих харчових продуктів. Мода на здорове харчування 

призвела до появи поняття, якій відповідає ФЄ golden rice «генетична 

модифікація рису, яка дає змогу підвищити вміст мікроелементів та вітамінів». 

ФЄ Paleo diet «раціон, що базується на продуктах, якими харчувалися наші 

предки: горіхи, ягоди, яйця та м'ясо», утворена завдяки продуктивній моделі 

N + N, та має тісний зв'язок із новотвором ancestral health «фізична активність та 

здоровий раціон наших палеолітичних предків». 
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Серед лексико-семантичного наповнення катаК FITNESS поширені 

продуктивні фразеологічні моделі Adj + N та N + N, про що свідчать відібрані 

новотвори. Як сам тематичний компонент fitness, так і його усічені форми, 

використовуються для утворення фразеологічних та телескопічних номінацій. 

ФС Fit Aerobics або Fitness Aerobics позначає будь-який вид фізичної активності 

з низькою інтенсивністю. Синонімом є ФО Pump aerobics «фізична активність із 

мініштангами та музикальним супроводом». Під час таких занять також 

використовується специфічне спорядження, номінація для якого була утворена 

завдяки телескопії – fitball (fitness + ball) «надувний м’яч для фітнесу». 

Іншим популярним різновидом фітнес-вправ є ZUMBA «танцювальна 

фітнес-програма на основі латиноамериканських ритмів». Комплекс 

фітнес-прав, який також позначається телескопічним новотвором crossfit, який 

був розроблений у 2001 році колишнім гімнастом Грегом Глассманом для 

пожежників, стрімко поширився серед мас: 

CrossFit is a lifestyle characterized by safe, effective exercise and sound 

nutrition. CrossFit can be used to accomplish any goal, from improved health to weight 

loss to better performance. [https://www.crossfit.com/what-is-crossfit] 

Сьогодні вплив фітнесу відчув популярний спортивний напрям – 

адаптована йога, що викликало появу таких видів тренувань: fitness yoga 

«інтеграція древньої гімнастики до основних принципів фітнесу», acro yoga 

«суміш акробатики та йоги», air yoga «йога в підвішеному стані». 

Відібрані неологізми свідчать про тісний зв'язок між мезоК INTERNAL 

BODY MODIFICATION та HARDWARE, про що сигналізують ФЄ: life tracking 

«моніторинг важливих процесів тіла (пульс, кількість спалених калорій, фази 

сну)»; низка синонімічних номінацій activity tracker, fitness band, fitness tracker 

«пристрій для відстежування процесів пов’язаних із фітнесом»; fitness app 

«додаток для відстеження життєво важливих показників»; workout app «додаток 

для фізичних вправ»:  

Owning an Android device won’t do these things for you but there are plenty of 

apps that can help you track it when you do it yourself. Fitness apps have become 
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shocking good at what they do and some can manage more than just fitness. 

[https://www.androidauthority.com/best-fitness-apps-android-567999/] 

У сучасній англійській мові зафіксовані й інші види фізичної активності, 

мода на які поширилась із 2000-х років, про що свідчать ФЄ: Nordic Walking «вид 

техніки ходьби з використанням спеціально розроблених палок», functional 

training «спортивні заняття, на яких використовуються рухи із повсякденного 

життя, аби зробити тіло сильнішим», pole dance «вправи на пілоні, які включають 

елементи еротичних танців поряд із базовими рухами спортивної гімнастики», 

waist training «активне формування красивої лінії талії за допомогою фізичних 

вправ». 

Ці та інші новотвори засвідчують, що на відміну від інших мезоК, у рамках 

яких ментальні розлади отримують номінації завдяки процесам телескопії, 

мезоК INTERNAL BODY MODIFICATION та EXTERNAL BODY 

MODIFICATION актуалізується саме завдяки ФО, що свідчить про наближення 

цих концептуальних утворень до медичної сфери, адже скорочення не є 

характерним способом формування медичної термінології.  

Прикладом можуть слугувати синонімічні ФС, що позначають потяг до 

вдосконалення тіла за допомогою дієт та інших модифікацій, утворені на базі 

продуктивної моделі N + N (perfection fatigue, perfectionist disorder, ugliness 

syndrome) та менш поширеної моделі Adj. + N + N (dysmorphic body disorder, 

imagined ugliness syndrome, imagined ugliness disorder): 

BDD was originally called imagined ugliness syndrome and has also been 

called dysmorphic syndrome, dermatologic hypochondriasis, body dysmorphia, and 

dysmorphophobia. (International Journal of Woman’s Dermatology, November 20, 

2017). 

Завдяки продуктивній словотворчій моделі N + N, на основі тематичного 

компонента slimming, утворено низку ФО, яка поповнила лексичний контент 

катаК DIET: slimming business «бізнес, що пропонує можливості для схуднення», 

slimming craze «масовий рух за схуднення», slimming industry «індустрія 

схуднення», slimming seeker «учасник масового руху за схуднення».  

https://www.androidauthority.com/best-fitness-apps-android-567999/
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Інший тематичний компонент food використано при формуванні 

номінацій, пов’язаних із модою на якість їжі та з надлишковою вагою: food baby 

«проблема розтягування шлунку через переїдання, dirty food «швидкоїжа та 

нездорова їжа», ugly food «токсична їжа».  

В американському та канадському варіантах англійської мови вже існує 

ФЄ freshman fifteen, що є позначенням накопиченої за період першого року 

навчання надлишкової ваги через вживання фастфуду. Аналогом українського 

ідіоматичного виразу «бочка з тістом» став неологізм muffin top, який позначає 

жировий прошарок на животі та боках, що випирає над поясом штанів. Ціле 

покоління постраждало через культ переїдання та нездорову популяризацію 

ресторанів швидкого харчування, про що свідчить фразеологізм Generation XL:  

Generation XL embraces the growth of the hospitality industry pioneered by 

The Tail of the Baby Boom. The availability of formerly exotic items such as Pad Thai, 

arugula lettuce and shriracha made everyday life support eating into an international 

adventure to be savored as often and abundantly as possible. 

[https://stevegallanter.wordpress.com/2012/11/07/definition-generation-xl/] 

Через потяг мовної системи до економії простору об’ємні ФО, що входять 

до складу катаК FITNESS, використовуються у вигляді абревіатур, які також 

беруть участь у формуванні ФО.  

Акронім BOSU «нова система фітнесу», що розшифровується як Both Sides 

Up, утворено за продуктивною моделлю Adv. + N + Adv. Представлена 

номінація, яка використовується автономно, є акронім від ФО BOSU balance 

trainer або BOSU ball «гумовий м’яч, який може використовуватися з двох 

сторін – півсферою вверх та до низу». Інший приклад такого типу абревіатур – 

акронім HIT (high intensity training) «періоди енергійної активності». 

Новий вид фітнесу, який позначається ФЄ slide aerobics, утвореною за 

звичною словотворчою моделлю N + N, також базується на використанні нового 

виду спортивних знарядь slide deck «дошка для занять фітнесом».  

Абревіатура IIFYM входить до складу лексичного наповнення катаК DIET 

та розшифровується ФС if it fits your macros «дієта, яка дозволяє вживати 

https://stevegallanter.wordpress.com/2012/11/07/definition-generation-xl/
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будь-яку їжу, доки денний раціон включає потрібну кількість калорій та 

макроелементів», утвореним за допомогою продуктивної моделі 

Conj. + Adv. +V + Adv. + N. 

Процеси телескопії в лексичному наповненні мезоК INTERNAL BODY 

MODIFICATION свідчать про потяг мовної системи до економії простору та, у 

деяких випадках, про зв'язок із латинізованими грецькими терміноелементами 

(a-, an-, ortho-), які притаманні медичній термінології.  

Телескопізм Pegan (Paleo + vegetarian) позначає їжу, яка є різновидом 

вегетаріанського харчування. Інший підхід до дієтичного харчування sirtfood, 

який отримав назву завдяки телескопічному зрощенню (sirtuins + food), позначає 

їжу з високим вмістом сіртуїнів (клас білка), що сприяє втраті ваги. 

Неологізм orthorexia (ortho + anorexia) утворений для позначення 

екстремальних дієт, що викликають патологічні стани (порівняно відоміша 

лексема для позначення розладів харчування – anorexia). Нестачу ваги в 

моделей, у зв’язку з популяризацією вищезгаданих понять, сьогодні називають 

rexy (anorexia + sexy), а людину, яка страждає від реакції організму на подібне 

харчування, завдяки непоширеному серед відібраного матеріалу суфіксу -ic, 

позначають інновацією orthorexic: 

Orthorexia also can be induced by a host of extreme diets: raw foodism, with 

the mantra «The greatest enemy of man is the cooking stove»; macrobiotics, which 

mandates that vegetables be sliced in a certain fashion; the self explanatory 

fruitarianism; and breatharianism, extreme fasting. (Chicago Tribune, Oct. 14, 2001). 

Проблема зайвої ваги трапляється навіть у домашніх улюбленців, про що 

свідчить телескопізм fatimal (fat + animal). Термінальна стадія розладу обміну 

речовин позначається номінацією toebesity (toe + obesity). Тематичний 

компонент toe взяв участь у формуванні ФЄ toe lipo та loub job з однаковою 

дефініцією «хірургічне видалення надлишків жирової тканини з пальців ніг». 

Усічення від тематичного компонента fitness, який бере активну участь у 

формуванні ФО, використано для формування низки телескопічних утворень: 
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fitlife (fitness + life) «фітнес як спосіб життя»; fitspiration (fitness + inspiration) 

«захоплення фітнесом»; fitspo (fitness + sport) «спортивні заняття з фітнесу». 

У нашому матеріалі зафіксовано також семантичні неологізми, які були 

утворені завдяки звуженню значення: diet «низький вміст цукру», fibre 

«харчовий матеріал, який не перетравлюється», sling «тканинне спортивне 

знаряддя»; та процесу метафоризації – light «низькокалорійний», to graze 

«постійно щось їсти, жувати, не дотримуватися харчового режиму»: 

Coca‑Cola Light is a lighter version of Coca‑Cola Original Taste. A low calorie 

alternative with a delicious taste. 

[https://en.coca-colaarabia.com/brands/coca-cola-light] 

Фразеологія займає головне місце у формуванні нових номінацій, що 

входять до складу мезоК INTERNAL BODY MODIFICATION (65 % інновацій). 

Серед лексичного наповнення було встановлено найбільшу кількість варіацій 

продуктивних моделей: Adj + N, N + N, Adj + N + N, N + N + N, Adj. + N + N, 

Adv. + N + Adv., Conj. + Adv. +V + Adv. + N. Через масивність таких 

фразеологічних конструкцій система мови тяжіє до просторової економії, саме 

тому новоутворені ФО зазнають процесів абревіації (8 % інновацій).  

У формуванні телескопізмів активну участь беруть латинізовані грецькі 

афікси (a-, an-, ortho-), що свідчить про зв'язок лексики представлених катаК із 

медичною термінологією (2 % інновацій). Змістом атрактора для відповіді 

мовної системи саме у вигляді телескопічних утворень (23 % інновацій) є 

активне комерційне пропагування здорового способу життя (що включає 

харчування, спорт, специфічне спортивне знаряддя). Усічені форми швидше 

сприймаються користувачем культури та виконують роль специфічних маркерів, 

відбиваючись на рівні умовних рефлексів. 

Семантичне переосмислення номінацій є одним із найменш характерних 

способів наповнення лексичного контенту катаК INTERNAL BODY 

MODIFICATION, про що свідчить 2 % інновацій. 

Вдосконалення зовнішності за допомогою певних маніпуляцій є 

актуальним із прадавніх часів. Комерціалізація послуг індустрії краси та нові 
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технічні та технологічні можливості значно розширили спектр модних напрямів, 

які невпинно змінюються вже не щодесять років, а майже щорічно. 

Новотвори, що вербалізують мезоК EXTERNAL BODY MODIFICATION в 

англійській мові, свідчать про нову моду на специфічні вдосконалення 

зовнішності. До представленого мезоК включено зовнішні фактори, що 

впливають на зміни, пов’язані з людським тілом – стайлінг волосся, 

косметологію та косметичну хірургію. На базі відібраних неологізмів 

реконструйовано катаК STYLING, COSMETOLOGY, COSMETIC SURGERY 

(див. Додаток Е). 

Аналіз неологізмів, що репрезентують мезоК EXTERNAL BODY 

MODIFICATION, свідчить про відповідь мовної системи на фразеологічному 

рівні. Активну участь у формуванні лексичного контенту катаК беруть 

продуктивні словотворчі моделі Adj. + N та N + N. Це явище викликане 

формуванням понять на базі наявних реалій та необхідністю уточнення 

специфіки нових номінацій. 

Про вплив віртуальної культури на формування лексико-семантичного 

наповнення мезоК EXTERNAL BODY MODIFICATION свідчать ФЄ, утворені 

за продуктивною моделлю Adj. + N та N + N.  

Як свідчить аналіз неологізмів, метафоричне переосмислення також 

впливає на формування нових номінацій. Одним із прикладів, що входить до 

складу катаК STYLING, є іронічна ФЄ bar-code hairstyle «чоловіча зачіска, схожа 

на штрихкод».  

Серед проблем, що спонукають звернутися до пластичного хірурга, окреме 

місце посідають зміни у формі овалу обличчя та шиї – «друге підборіддя» та 

«провислі» м’язи, які з’являються через постійно нахилену голову під час 

використання електронних девайсів, що позначається синонімічними 

неологізмами smartphone face та digital neck (або tech neck).  

Соціальні медіа сприяють «косметичному розшаруванню» суспільства, 

встановлюючи недосяжні стандарти краси. Підтвердженням є ФЄ cosmetic 

underclass «категорія людей, що не мають фінансової спроможності проводити 
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естетичні модифікації тіла», яка має чітку негативну конотацію. За аналогією з 

ідіоматичним виразом in the closet утворено ФЗ plastic closet, що позначає 

активних користувачів естетичної хірургії, охочих приховати факт будь-яких 

маніпуляцій. 

Мода на малоівазивне пластичне втручання, зокрема на так звані «ін’єкції 

краси», популяризоване засобами масової інформації та соціальними медіа, 

відбилась у лексичному складі сучасної англійської мови у вигляді ФЄ face 

ironing «використання колагену для розв’язання проблем, пов’язаних із тургором 

шкіри». Іншим прикладом може слугувати ФЄ botox party «неофіційне соціальне 

зібрання у домашніх умовах, на якому лікар-косметолог робить ін’єкції ботоксу 

всім присутнім», та її синонім pumping party «виконання значної кількості 

хірургічних маніпуляцій одночасно»: 

A Botox party – a social gathering at which Botox injections are given, often in 

a person's home – might seem like a comfortable way to get Botox treatments, 

sometimes at reduced rates. However, a Botox party might not have measures in place 

to ensure safe and effective treatments. 

[https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/expert-answers/botox-part

y/faq-20058384] 

Сучасна косметологія спрямована не тільки на механічне корегування 

недоліків зовнішності, а й на терапевтичне, про що свідчить неологізм skin food, 

що позначає різні косметичні засоби з корисними речовинами.  

Змістом атрактора для формування номінацій косметичних продуктів є 

вплив країн Азії (з найбільшою економікою) на формування глобальних 

косметичних тенденцій. Поява неологізму Anti-Pollution «захист від шкідливого 

впливу довкілля» (значно рідше трапляється номінація AntiSmog), утвореного 

завдяки афіксації, була спричинена екологічним станом. Уперше термін 

використано в назвах косметичних продуктів Азії.  

Пропагування культу краси та молодості відбилося в лексичному складі 

сучасної англійської мови у вигляді низки синонімічних фразеологічних 

новотворів із тематичним компонентом skin: glossy skin, dewy skin, glass skin. Ці 

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/expert-answers/botox-party/faq-20058384
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/expert-answers/botox-party/faq-20058384
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поняття позначають рівний тон та здоровий вигляд шкіри з характерним для 

молодих людей сяянням:  

The latest K-beauty trend has nothing to do with fun products and everything to 

do with the final result. Glass skin, which is the fancy name for clear, luminous, 

seemingly transparent skin, is taking over social media – and one person's skin-care 

routine for achieving the look is going viral. (Allure, October 23, 2017).  

Неологізм SPA «комплекс заходів із догляду за шкірою обличчя, шиї, рук 

та всього тіла», який зазвичай помилково вважають акронімом, походить від 

назви міста Спа в Бельгії, яке славиться своїми оздоровчими мінеральними 

водами. На основі представленої номінації утворено ФО: SPA bath «ванна для 

СПА-процедур», SPA bath gel «гель для душу з мінеральними добавками», SPA 

cure «курортне лікування», SPA day «день присвячений догляду за собою», SPA 

room «СПА-кімната».  

Процеси телескопії також впливають на формування номінацій 

косметичних послуг, а саме, на основі лексеми SPA, утворено неологізм spatique 

(SPA + boutique) «магазин із необхідними товарами та СПА-послугами». 

Різновидом таких процедур краси є поняття, що позначаються телескопізмом 

vinotherapy (vine + therapy) або ФС wine SPA – використання деякої кількості 

вина в спеціалізованих ваннах під час водної терапії. Телескопізм fassage 

(facial + massage) «масаж обличчя» є дуже поширеним у контексті 

СПА-процедур.  

Такий спосіб використовувати спиртні напої для поліпшення стану шкіри 

з давніх часів є поширеним і в Японії. Водночас система англійської мови 

вплинула на формування номінації для давнього обряду іншої культури, про що 

свідчить ФЄ sake SPA «додавання саке під час СПА-процедур», яка активно 

використовується як запозичення в країнах Азії.  

Серед інших ФС, які були сформовані за притаманною мезоК EXTERNAL 

BODY MODIFICATION продуктивною моделлю N + N, на основі тематичного 

компонента SPA, можна виділити: coffee SPA, honey SPA, milk spa, mud SPA, salt 

SPA, tea SPA: 
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Well, what if I told you that you could completely disconnect from your schedule, 

while bathing in a bold red? There are wine spas in the world, and they are everything 

you've been looking for, for the ultimate self-care, treat yo' self trip (if you're 21 or 

over). [https://www.elitedaily.com] 

Лексико-семантичне наповнення катаК свідчить про переоцінку стандартів 

краси. Яскравим прикладом є ФЄ body positive «соціальний рух за природну 

красу тіла людини» та номінація pit bush «навмисне вирощування волосся в 

інтимних зонах», що увійшла до складу катаК STYLING.  

Особливої популярності набули модні тенденції, пов’язані з рослинністю 

на обличчі чоловіків. Фразеологічний новотвір five-o'clock shadow, утворений за 

продуктивною моделлю N + N + N, позначає невелику щетину, яка з’являється 

на обличчі в кінці робочого дня, а популярний тренд серед рок-виконавців здобув 

номінацію flower beard «борода, прикрашена квітами».  

Семантичне наповнення неологізму perma-ryouth вказує на тенденцію до 

нездорових спроб зберегти молодість із застосуванням пластичної хірургії, а 

особа, яка прагне до постійного хірургічного вдосконалення тіла, позначається 

ФЄ beauty junkie.  

Вплив мезоК SOCIAL NETWORK також відбивається на лексичному 

поповненні представлених катаК, про що свідчать популяризовані в соціальних 

мережах фразеологічні новотвори mommy makeover «підтяжка тіла» та Facebook 

facelift «підтяжка обличчя в реальному світі, яка базується на параметрах, 

створених у віртуальних додатках»: 

Семантичні неологізми не є поширеними в рамках мезоК EXTERNAL 

BODY MODIFICATION, але, як і у випадку з іншими катаК, які входять до 

складу гіперК FASHION, такі новотвори беруть участь у формуванні ФО. 

Прикладом може слугувати семантичний неологізм Cinderella «людина з 

естетичною формою стопи», на основі якого утворено ФЄ Cinderella surgery (або 

Cinderella procedure) «створення естетичної форми стопи та пальців ніг, яке 

включає видалення жирових тканин».  

https://www.elitedaily.com/
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Процеси телескопії мають значний вплив на формування лексичного 

контенту катаК, що є складовими мезоК EXTERNAL BODY MODIFICATION, 

свідченням чому є відібрані новотвори. У всіх випадках атрактором для 

формування часткових та повних зрощень є необхідність позначення нового 

поняття, яке утворено на базі вже наявних реалій (а не економії простору, як у 

випадку формування телескопізмів, що були утворені під тиском інтенцій 

віртуальної культури).  

Спостерігається активне поповнення лексичного складу англійської мови 

двома типами скорочень: повними та частковими.  

Телескопізм boyzilian (boy + brazilian) «повна епіляція волосся в чоловіків 

за допомогою воску», який є частковим скороченням, утворено за аналогією до 

поняття brazilian, яке є загальною номінацією для цієї процедури. Загальна 

стурбованість екологічністю продуктів косметології та гігієни вплинула на 

формування нового поняття, яке позначається телескопізмом no-poo 

(no + shampoo) «відмова від використання шампунів», який також належить до 

часткового типу усічення: 

Experimenting with no-poo is relatively low risk. In fact, daily showers and 

shampooing are only a recent trend.If you have a history of skin or scalp issues, you 

should talk with your healthcare provider or dermatologist before attempting it. 

Otherwise, nearly anyone can try no-poo. 

[https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/no-poo#candidate] 

Нові номінації, що формують лексичне наповнення катаК COSMETIC 

SURGERY, які утворюються завдяки процесам телескопії, базуються на 

латинських медичних термінах та терміноелементах і позначають маніпуляції з 

різними частинами тіла: abdominoplasty (abdomen + -plasty) «хірургічна підтяжка 

живота»; c-tuck (Caesarian section + tuck) «проведення пластичної хірургії на 

животі відразу після кесаревого розтину» (також використовується номінація 

mommy tuck); surgiholic (surgery + -aholic) «людина, залежна від косметичної 

хірургії»; umbilicoplasty (umbilical + -plasty) «естетичне вдосконалення пупка за 

допомогою косметичної хірургії».  
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Неологізми англійської мови, що позначають терміни пластичної хірургії, 

вказують на значну стривоженість людини через молодість, на бажання 

виглядати привабливо якомога довше. Неологізм kidult (kid + adult) є номінацією 

для особи середнього віку, що намагається виглядати значно молодше та 

дотримуватися молодіжного стилю життя.  

Також серед телескопізмів трапляються поняття, що позначають фізичні та 

косметичні вади, а саме: mascne (mask + acne) «тип акне, який спричиняється 

постійним використанням медичної маски» (також використовується ФС 

mask acne); kninkles (knee + wrinkles) «зморшки на шкірі над колінами»; racne 

(rack + acne) «висипання на жіночих грудях»: 

It doesn't matter if you're someone who regularly get breakouts or if you have 

nearly perfect skin, mascne, or mask acne, is an unfortunate side effect of the daily 

mask-wearing we're all doing to slow the transmission of Covid-19. (WIRED, August 

23, 2020). 

Значно рідше в представлених катаК трапляються композити. 

Продуктивною моделлю для процесу словоскладання є N + N, що свідчить про 

пошуки мовної системи власних ресурсів для створення нових номінацій на 

основі сталих понять, адже, у випадку із проаналізованим матеріалом, 

здебільшого такі неологізми утворюються завдяки процесам метафоризації.  

На основі тематичного компонента hawk утворилися два нових терміни, які 

входять до складу катаК STYLING – frohawk та fauxhawk. Перший позначає 

афрозачіску, стилізовану під ірокез (afro + hawk), а у випадку з fauxhawk 

(faux + hawk) – це зачіска, у якій волосся верхньої частини голови є довшою, тим 

самим нагадуючи яструба. А на базі зрощення слів man та landscaping утворився 

метафоричний новотвір manscape – створення малюнку чи візерунку на місці 

росту волосся за допомогою гоління. 

До лексичного складу катаК COSMETIC SURGERY увійшов тільки один 

композит – dadbody (dad + body) «людина із помітним пивним животом та 

нерозвинутою мускулатурою»: 
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As one Clemson University sophomore explains, the "dadbod" says, "I go to the 

gym occasionally, but I also drink heavily on the weekends and enjoy eating eight slices 

of pizza at a time." 

[https://www.buzzfeed.com/juliegerstein/i-will-be-your-father-figure] 

Неологізми, що входять до складу лексичного контенту катаК, свідчать про 

наявні флуктуації через взаємодію представленого мезоК EXTERNAL BODY 

MODIFICATION з мезоК SOCIAL NETWORK. Змістом атрактора є вплив 

соціальних медіа на встановлення стандартів моди в контексті доступних 

косметологічних засобів, що дає підстави говорити про нелінійний розвиток 

мовної системи. Прагнучи до стану рівноваги англійська мова знаходиться в 

пошуку власних лексичних ресурсів, про що свідчать утворювані продуктивні 

моделі формування ФО (64 % інновацій). Панівну більшість фразеологічних 

номінацій утворено на основі словотворчих моделей Adj + N, N + N, що є 

свідченням уточнення вихідних характеристик наявних реалій, які 

використовуються для позначення нових понять та об’єктів.  

Більшість телескопічних лексичних утворень мезоК EXTERNAL BODY 

MODIFICATION, базуються на латинських медичних усічених термінах та 

терміноелементах грецького походження (28 % інновацій). Процеси телескопії 

займають провідне місце через формування нових понять на базі відомих реалій. 

Композити становлять 8 % інновацій, складні слова представлено основними 

структурними моделями N + N = N, N + N (-ing) = N. Метафоричне 

переосмислення компонентів сприяє утворенню номінацій, складові якого 

семантично є неподільними.  

 

2.2 Гіперконцепт LITERATURE та його похідні 

 

Сьогодні під поняттям «література» традиційно розуміється «комплекс 

художніх текстів; які вивчає наука літературознавство, та що включає в себе 

теорію та історію літератури, літературну критику» [121, с. 18]. Література 

виконує дві основні функції: інформаційну та естетичну [56, с. 20]. 
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На нашу думку, найбільш універсальним визначенням терміну 

«література» в рамках цього дослідження може слугувати бачення 

запропоноване Н. Ю. Костюриною: «Література – це явище, що об’єднує всі 

пам’ятки усної та письмової творчості людини не залежно від того, до якої галузі 

діяльності та знання вони належать» [121, с. 35]. 

До європейських мов слово «література» увійшло лише у ХІХ сторіччі. 

Сьогодні це явище набуло багатьох форм завдяки наявності великої кількості 

різноманітних видів письмових текстів, водночас доволі ризиковими є спроби 

встановлення меж між тим, що є літературою, а що не належить до неї. 

Прикладом може слугувати таке явище як комікси (з англ. comic – «смішний») – 

намальовані історії, які викладаються в картинках та поєднують у собі риси 

таких видів мистецтва, як література та образотворче мистецтво [226, с. 148].  

Ситуація, пов’язана з місцем літератури в сучасній культурі все більш 

ускладнюється – на початку ХХІ століття, у добу пізнього постмодернізму, 

притаманною рисою якого є розхитування культурних кордонів та підваження 

культурних конвенцій. вкрай складно визначити чітку різницю між елітарною та 

масовою літературою. Виникнення такого популярного явища як 

«мідл-література» сигналізує про те, що сьогодні автор намагається 

задовольнити як кваліфікованого (обізнаного), так і масового читача.  

Ґрунтуючись на підтриманому багатьма літературними критиками баченні 

С. Чуприніна, можна скласти таку структурну схему сучасної літератури: 

якісна / актуальна література; масова / формульна література; мідл-література 

[226, с. 148-149]. 

На основі відібраного лексичного матеріалу було проаналізовано 

об’єктивацію гіперК LITERATURE у сучасній англійській мові. Під дією 

періодичного атрактору представлене когнітивне утворення демонструє поділ на 

гіпоК LITERATURE PRODUCT та HUMAN IN LITERATURE, які зумовлюють 

культурну специфіку новоутворених реалій, що відбиваються в периферії мови, 

організовуючись у мезоК: GENRE, LITERARY WORK, AUTHOR та READER. 
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2.2.1 Інноваційна об’єктивація гіпоконцепту LITERATURE 

PRODUCT. Аналіз неологізмів, що беруть участь у формуванні лексичного 

наповнення мезоК GENRE, свідчать про щільний зв'язок із мезоК MOVIE, який 

входить до складу гіперК SHOW BUSINESS. Було встановлено, що 20 % 

інновацій, які слугують позначеннями для сучасних фантастичних та 

фентезійних жанрів, входять до складу обох мезоК, що свідчить про 

когерентність представленої системи. Під час дослідження КСФ CULTURE було 

вирішено включити ці номінації до лексичного контенту мезоК GENRE, адже 

формування нових кінематографічних напрямів найчастіше відбувається в 

контексті гіперК LITERATURE. 

На основі аналізу лексичного контенту мезоК GENRE було 

реконструйовано формуючі катаК: FANTASTIC, LITERATURE REALISM, 

MEMOIR, ONLINE LITERATURE, POETRY, VISUAL LITERATURE 

(див. Додаток Ж). 

Завдяки аналізу новотворів, що репрезентують катаК FANTASTIC, 

встановлено, що головну роль у створенні нових ЛО виконує словоскладання, 

що не є характерним для інших катаК реконструйованої системи.  

Тематичний компонент punk прийняв участь у формуванні обширної низки 

композитів. До основних ретрофутуристичних жанрів належать: stonepunk 

«зображення світу, у якому герої переживають часи неолітичної революції», 

sandalpunk «твори, художній світ яких подібний до реалій періоду Античності та 

залізного віку», middlepunk «світ майбутнього, який функціонує, 

використовуючи технології середньовіччя», clockpunk «світ, у якому панують 

технології епохи Відродження», steampunk «світ, занурений в естетику 

індустріалізації ХІХ – початку ХХ сторіччя», dieselpunk «світ 1930-1940 років, 

коли дизельні двигуни були основним джерелом енергії, та характерними 

естетичними напрями є ар-деко та нуар», atompunk «зображення технологічного 

розвитку, атомного віку, освоєння космосу», nowpunk «світ після подій 11 

вересня 2001 року».  
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Жанр middlepunk має похідні піджанри: candlepunk, castlepunk, 

dungeonpunk, plaguepunk. До цієї категорії також можна віднести піджанри 

swordpunk, який демонструє синтез середньовічної культури та робототехніки.  

До жанру steampunk відносять: gaslight romance, boilerpunk, mannerpunk, 

teslapunk, western steampunk, nerfpunk. До піджанрів dieselpunk відносять: 

decopunk, flapperpunk, atompunk. 

Steampunk is technically the period from Victorian England to the first world 

war, but done in a science fiction way. A past that never was. After WWI? It’s all 

dieselpunk, baby. (The Globe and Mail, December 22, 2005). 

Фантастичне бачення буття людства в часи стрімкого технологічного 

розвитку друго половини ХХ ст., атомного віку, освоєння космосу утворило 

піджанр atompunk або atomicpunk, при чому піджанр sovietpunk зображує світ цих 

часів, у якому комунізм встановив панування.  

Майбутнє світу може бути описано як у вигляді природної послідовності 

його розвитку, так і на прикладі війн та фатальних катастроф. Серед сучасних 

футуристичних жанрів можна виділити biopunk, nanopunk, postcyberpunk, 

liberpunk, salvagepunk. Напрям наукової фантастики, твори якого 

концентруються на соціальних та психологічних аспектах використання генної 

інженерії та біологічної зброї, здобув номінації biopunk та genepunk. Композит 

nanopunk позначає зображення проблем, пов’язаних із використанням 

нанотехнологій у світі майбутнього.  

Інший популярний піджанр наукової фантастики postcyberpunk висвітлює 

майбутнє вже не в таких похмурих кольорах, як піджанр cyberpunk, при чому 

основна увага в таких художніх текстах приділяється технічному розвитку 

людства. До цього піджанру можна віднести: greenpunk, solarpunk, cyberprep.  

Well, cyberpunk cities are controlled by big corporations, so there has to be a 

high society of wealthy, clean living people. To me this looks like a comparison between 

the streets and the elite. (The Chaser", Variety, 17 May 2008). 

Новий літературний піджанр, для якого характерним є зображення 

утопічного світу з притаманними західному стилю життя рисами, позначається 
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новотвором liberpunk. Піджанр salvagepunk демонструє антиутопічний світ після 

апокаліпсису, де грошовий еквівалент втратив свою значущість, натомість 

головну роль у соціумі тепер виконує функціональність.  

У 2011 році на просторах інтернету виникла мікрокультура seapunk, що 

вплинуло на формування тенденцій у музичній галузі, вебдизайні та літературі. 

Естетика фентезійного жанру seapunk пов’язана з зображенням моря та життя в 

його глибинах.  

У популярній літературі жанр фентезі досить часто не відрізняють від 

наукової фантастики, проте цей різновид сучасної літератури не пояснює 

правила існування міфопоетичного світу твору з наукової точки зору, натомість 

його провідною художньою стратегією є використання (подекуди осучаснених) 

міфологічних та казкових мотивів. До цього жанру належать такі піджанри як: 

aeropunk, carniepunk, dreampunk, elfpunk, mythpunk, silkpunk, splatterpunk, 

stitchpunk. 

Yes, Elfpunk is a real genre, not something I made up while bored. Elfpunk 

takes Elves and the other creatures of Faerie and throws them into a contemporary 

story. [https://ageofsteam.wordpress.com/2010/07/19/what-is-elfpunk/] 

Процеси фразеологізації беруть активну участь у формуванні лексичного 

наповнення мезоК GENRE. Серед головних продуктивних моделей варто 

виокремити Adj. + N та N + N. Сьогодні в англійській мові фіксуються 

новотвори, утворені за продуктивною моделлю N + N, що відбивають 

різноманітні варіювання вже усталених жанрів. Для жанру, який позначається 

ФЄ kmart realism і k-mart realism, характерним є стислий стиль оповідання та 

реалістичне зображення дійсності, водночас він занурює читача в похмурий світ 

представників робочого класу.  

Усього 50 років тому народи Хмог, які належать до азійських етнічних 

меншин, сформували власну письмову мову, але попри це, завдяки творчості 

хмонгсько-американського письменника Маі Дер Ванга, було утворено нову 

літературну традицію Hmong-American. Внесок у розвиток поетичної організації 

художньої англійської мови зробили й афроамериканські поети, представивши 

https://ageofsteam.wordpress.com/2010/07/19/what-is-elfpunk/
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світові віршовані твори, написані з використанням елементів так званих 

«чорних» діалектів. Цей літературний напрям позначається ФЄ ebonic poetry, 

утвореною за продуктивною моделлю Adj. + N: 

In the finished work, the text appears only in fragments, spliced with street 

vernacular and what Harris calls ebonic poetry.(The Guardian, Oct. 20, 2009). 

У 2000 році англійський літературний критик Джеймс Вуд ввів до 

загального обігу термін hysterian realism – літературний твір із нестандартними 

персонажами та паралельними сюжетними лініями. Базою для створення цієї 

номінації став художній метод зображення реальності з включенням магічних 

елементів у неї – magical realism. У 2012 було утворено нову номінацію new 

adult – жанр, у якому протагоністами є люди від 18 до 25 років.  

While brand names are frequently found in Kmart realism, the most crucial 

aspect of the genre is its subject matter: people whose lives are circumscribed by strip 

malls, trailer parks, rent-to-own stores, tattoo parlors, gun shops. (Chicago Tribune, 

January 25, 2002). 

Вплив віртуального світу простежується в лексичному контенті мезоК 

GENRE 2014 завдяки ФЄ twitted short story «коротка розповідь у вигляді серії 

публікацій у соціальній мережі Twitter» і twitter novel «літературний твір обсягом 

у 140 слів, який публікується в соціальних мережах». Більшою за обсягом 

епічною формою є blog book, що являє собою не просто збірку коротких історій 

з інтернету, а цілу книгу, що базується на публікаціях із блогів. 

На базі продуктивної моделі Adj. + N, за аналогією з назвою іграшки 

magnetic poetry, утворено номінацію kinetic poetry «поетичний твір, у якому 

використовується мова програмування Java, або анімаційна програма Flash». 

Завдяки поєднанню мистецтва, техніки та літератури виник інтерактивний 

жанр, що позначається авторським неологізмом combinatorial. Схожим 

напрямом є progression literature, суть якого полягає в можливості читача 

висловлювати власні ідеї та думки щодо майбутнього персонажів, адже всі 

історії мають відкриту кінцівку.  
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Тематичний компонент lit (усічення від ЛО literature) узяв участь у 

формуванні низки ФЄ: lab lit «деталізоване пояснення наукових фактів у 

літературному творі», shtick lit «викладення незвичного життєвого досвіду 

автора», sick lit «жанр, у якому головні герої переживають страшні хвороби».  

No offense, Dennis, babe, but don’t…you think it’s time standup comedians 

stopped hauling down big-bucks advances just for typing up their old routines? Jerry 

Seinfeld popularized this literary subgenre (let’s call it Shtick Lit) with his 1993 

bestseller Seinlanguage, a flimsy collection of bits. (People, April 1, 1996). 

Акцент на ґендерному розмежуванні в літературі простежується завдяки 

синонімічним ФЄ chick lit, mommy-lit та lad lit – жанри, у яких головними героями 

є представниці жіночої статі, та lad lit – самолюбиві юнаки. Схожим поняттям є 

новотвір утворений унаслідок блендінгу – fratire (fraternity + satire) 

«демонстрація розбещеності та хамської поведінки чоловіків на фоні 

регулярного алкогольного сп’яніння». 

Інший літературний жанр, що здобув номінацію tart lit, допомагає 

підійняти завісу над світом найдавнішої професії, при чому авторами таких 

творів є колишні повії. ФЄ tart noir є похідним поняттям та включає елементи 

детективу. Синонімічні номінації domestic porn та mommy porn, утворені завдяки 

процесам метафоризації, позначають жанр в якому детально описуються способи 

вдосконалення побуту.  

КатаК BIOGRAPHY у більшості випадків актуалізується завдяки ФЄ, 

утвореним на основі продуктивної моделі N + N: judas biography «біографія 

колишнього друга», misery lit «автобіографічний роман про особисту травму 

автора», cashier memoirs «висвітлення життя касирів та іншого обслуговуючого 

персоналу»; та менш поширеної продуктивної моделі N + conj. + N – kiss and tell 

«автобіографія з пікантними подробицями приватного життя». 

Змістом атрактора для формування нових номінацій є расове походження, 

гендерні питання, соціальні та культурні проблеми, про що свідчать ФЄ check 

box fiction та issue literature (також використовується issues literature).  
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Також на базі тематичного компоненту literature, за менш поширеною 

моделлю N + N + N у контексті лексичного контенту мезоК GENRE, утворено 

ФЄ new weird literature «поєднання складових реального світу з елементами 

фантастики або фентезі». Трапляється також скорочена форма – New Weird. 

Популяризація жіночого рукоділля, особливо такого його різновиду як 

скретбукінг (створення саморобних книжок або альбомів у тезніці колажу) 

викликала семантичне переосмислення поняття memory book, спровокувавши 

масове виробництво стилізованих під альбоми ручної роботи книг із 

фотокартками та написами. У 2007 році Наталі Такер Міллер заснувала 

видавничий дім Ageless Sages, який спеціалізується на виготовленні нового типу 

візуалізованої літератури – picture books «книжки з малюнками для людей 

похилого віку». Схожим поняттям є композит xeroxlore «викладення твору у 

вигляді анекдотів, жартів, виразів, міських міфів та історій, що можуть бути 

подаватися у формі фотодокументів». 

ФО graphic novel позначає спосіб викладення романів за допомогою 

графічних прийомів, який є відмінним поняттям від терміну comic book, що 

використовується у контексті періодичних видань. 

Тематичний компонент fiction було використано при формуванні 

номінацій для нових жанрів за продуктивною моделлю N + N: lucid fiction 

«демонстрація сюрреалістичної реальності, де засоби масової інформації 

використовуються як маніпулятивна зброя»; poop fiction «гумористична 

література про екскременти, що викладається у формі анекдотів» (цей жанр 

орієнтований на наймолодшу аудиторію та прикладом слугує «Captain 

Underpants»). Новотвір climate fiction, який також використовується в усіченій 

формі – Ci-Fi, позначає жанр, у якому підіймаються важливі проблеми пов’язані 

з екологічною ситуацією та глобальним потеплінням, при чому сюжет 

розгортається в теперішньому часі або в найближчому майбутньому.  

From the Captain Underpants series to Walter The Farting Dog, tales of 

breaking wind are turning slews of children onto what is being described as “poop 

fiction”. (The Toronto Star, May 2, 2004). 
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Аналіз неологізмів свідчить про активні процеси телескопії, що 

відбуваються при формуванні лексичного наповнення мезоК GENRE. Серед 

продуктивних моделей виділяються AB + CD = AD та AB + CD = ACD, 

взаємодія між усіченнями відбувається в більшості випадків за гібридним типом.  

За допомогою зрощення лексем carnage та pornography утворено 

номінацію carnography, яка використовується не тільки в літературознавстві, а й 

у кінематографі, та свідчить про значну кількість сцен різанини, вбивств та 

інших проявів насилля в сучасному культурному продукті.  

Неологізм foodoir (food + memoir) позначає новий тип мемуарів, що 

включають рецепти або просто сфокусовані на їжі, гастрономічних вподобаннях 

або на процесі приготування страв. За аналогією з телескопізмом me-moir 

(me + memoir) «мемуари, у яких сюжет сконцентрований на егоцентризмі 

автора» було утворено номінації momoir (mom + memoir) та popoir 

(papa + memoir) – жанри, які розкривають особливості батьківства. На базі 

продуктивного суфікса -ist сформовано ЛО, що є позначеннями для авторів – 

momoirist та popoirist.  

His eight books include award-winning memoirs of his mother (“Looking 

After”) and his father (“Rogue River Journal”), which he calls his “momoir” and 

“popoir.” (The Sunday Oregonian, April 19, 2009).  

Жанр plutography сконцентрований на красивому житті відомих та 

заможних людей. Також завдяки тематичному компоненту graphy, на базі 

терміноелементів грецького походження, утворено номінацію autopathography 

«автобіографія людини з патологічними відхиленнями або страшною 

хворобою». 

Не так давно завдяки зрощенню слів fantastic та fiction утворено неологізм 

fanfic – аматорські твори за мотивами популярних оригінальних літературних 

творів та творів кіномистецтва. Очікуваним явищем стало несприйняття цього 

творчого напряму, про що свідчить номінація antifanfic.  

Про когерентність системи свідчать телескопізми bitpunk (8-bit + punk) 

«зображення світу технологій 70-80-х років ХХ сторіччя» та cyberpunk 
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(cybernetics + punk) «відображення занепаду культури через розвиток 

комп’ютерних технологій», який демонструє тісний зв'язок із музичними 

напрямами chip tune та chipcore, що входять до складу мезоК MUSIC. 

Вплив атрактору з техногенним змістом простежується завдяки аналізу 

лексичного наповнення катаК POEM, про що свідчать телескопізми nerdku 

(nerd + haiku) «хайку, пов’язаний із науковими чи технічними темами»; piem 

(pi + poem) «вірш, у якому довжина кожного слова відповідає цифрі в 

десятковому розширенні математичної постійної Пі»; pi-ku (pi + haiku) «хайку, 

побудоване за розширенням математичної постійної Пі». 

У результаті зрощення лексем prose та poem до словникового складу 

увійшов неологізм proem, який є різновидом білого вірша, який має зв'язок із 

поетичними образами та де присутній певний ритм.  

Отже, аналіз лексичного контенту мезоК GENRE свідчить про 

нехарактерну поведінку системи на представленому рівні, адже більшість 

номінацій утворено завдяки словоскладанню (37 %). Серед основних 

продуктивних моделей виділяється модель типу N + N = N. Телескопізми 

представлені двома групами – повні та часткові злиття (21 % інновацій).  

Також відзначаються не менш активні фразеологічні процеси, про що 

свідчить 36 % інновацій. Серед основних моделей формування ФО виділяються 

N + N та Adj. + N, що є притаманним для більшості катаК усієї системи.  

Утворення неологізмів шляхом афіксації є менш характерним 

(6 % інновацій). Серед продуктивних префіксів виділяються cyber- та post-.  

У рамках реконструкції гіперК LITERATURE вивченню підлягає не тільки 

нова термінологія літературознавства, а й новотвори, що висвітлюють розвиток 

цього культурного утворення в професійній та споживчій сферах існування 

представників англомовної лінгвокультури.  

На базі добору та аналізу неологізмів, що об’єктивізують мезоК 

LITERARY WORK, виділено три формуючі катаК: AUTHOR’S NEOLOGISM, 

LITERARY DEVICE, PUBLICATION MODE (див. Додаток И). 

Аналіз новотворів, що увійшли до складу катаК PUBLICATION MODE, 
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свідчить про концентрацію концептуальної системи на розмірах літературних 

творів і видань. Вплив віртуального світу, що спричинив виникнення нової 

культури спілкування, яка сконцентрована насамперед на економії простору та 

часу, відчувається й у рамках представленого катаК PUBLICATION MODE. 

Потяг користувачів культури до зменшення обсягів споживаної інформації 

простежується завдяки низці неологізмів, які позначають невеликі розміри 

літературних творів: microfiction, microstories, nanofiction, postcard fiction, short 

short stories, short-shorts, sudden fiction, very short stories. Тенденція до швидкого 

сприйняття інформації спровокувала виникнення поняття snackable literature 

«невеликий літературний твір із простим сюжетом». 

Також прикладом слугують ФЄ: airplane book «компактна друкована 

форма художньої літератури», flash fiction «невеликий твір художньої 

літератури», flash nonfiction «маленький твір науково-популярної літератури», 

hint fiction «короткий літературний твір, що складається не більше ніж з 25 слів, 

та натякає на довшу та складнішу сюжетну лінію». Книга, що знаходиться в топі 

продаж, але яку читачі не дочитують до кінця, часто через великі розміри, 

отримала назву unread bestseller.  

У зв’язку з популяризацією електронних книжок, велика увага 

приділяється зацифруванню паперових носіїв інформації. Процес перенесення 

контенту із уже наявного носія в електронний позначається телескопізмом 

shovelware (shovel + software), а процес сканування коміксів та їхній переклад 

тепер називається scanlation (scan + translation).  

Концентрація концептуальної системи на формі видання простежується 

завдяки ФО Washington read «процес пошуку інформації в друкованій книзі в 

магазині» та thud factor «характерний звук удару друкованої книги об стіл». ФО 

Google books «зацифровані книги компанією Google» та Google hands або Google 

fingers «випадкове зображення рук операторів на сторінках зацифрованих книг» 

належать до електронної форми літератури.  
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A couple weeks ago I briefly mentioned the issue of ghostly Google book 

scanners’ hands appearing in digitized versions of Google’s books. (Future of the 

Book, March 11,2016). 

Важливу роль мають новотвори, пов’язані з авторськими прийомами або 

певними характеристиками твору, про що свідчить лексичне наповнення катаК 

LITERARY DEVICE. Для позначення неправдивих біографічних даних у 

літературі, які подаються кандидатами для виборів, використовується ФЄ mythic 

arch. Завдяки американському письменнику Гарі Тертлдаву світ побачив 

неологізм Turtledove effect, або його інша форма – Harry Turtledove effect, який 

позначає неправдоподібну вставку символів або подій із головної часової лінії 

до альтернативної історії. Компетентне викладення інформації за допомогою 

письмової мови позначається ФС text literacy. Робота цілої команди 

письменників над одним твором здобула назву table writing.  

Процеси телескопії також беруть активну участь у формуванні нових ЛО 

катаК LITERARY DEVICE, свідченням чому є новотвори: backstory 

(background + story) «виклад певної інформації, що може слугувати історичним 

підґрунтям для роману, сценарію чи іншого літературного твору»; bonkbuster 

(bonk + blockbuster) «перенасичений еротичними сценами літературний твір»; 

fictomercial (fiction + commercial) «художній твір із нативною інтеграцією»; 

plothole (plot + pothole) «сюжетна діра в літературному творі або продукті 

кінематографу»; pornopatch (pornography + patch) «обов’язкова еротична сцена 

в літературному творі або фільмі»; storylining (story + outlining) «викладення 

основних етапів, на яких базується сюжет оповідання».  

У лексичному наповненні мезоК LITERARY WORK простежується вплив 

атрактору з техногенним змістом, про що свідчить необхідність уточнення 

параметрів уже наявних реалій. Потяг мовної системи до економії простору 

виражається у використанні блендінгу. Як свідчить проаналізований матеріал, 

усічення від лексеми electronic, уже майже набуло статусу префікса. Отже, у полі 

зору опинилися новотвори: ebook (electronic + book) «електронна книга»; eprint 

(electronic + print) «засканований варіант наукової статті»; pbook (paper + book) 
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«друкована форма видання книги»; treeware (tree + software) «надруковане на 

папері видання».  

Велика увага читачів тепер приділяється художнім текстам, 

оприлюдненим у мережі інтернет. Неологізм pay-per-read утворено на базі 

іншого нового поняття – pay-per-view, та позначає комерційний варіант 

публікації, у якій читач сплачує за перегляд видань опублікованих в інтернеті, 

які він дійсно читає.  

Важливу роль у формуванні мезоК LITERARY WORK мають авторські 

неологізми. Особливою продуктивністю при формуванні ЛО та ФО 

відзначаються фентезійний та фантастичний жанри.  

ФЄ white knowledge, автором якої є британський фантаст Террі Пратчетт, 

позначає інформацію, яка засвоюється без особливих зусиль. Завдяки 

науково-фантастичній літературі до складу сучасної англійської мови увійшов 

новотвір robo sapiens «людина-робот». На базі латинського терміноелемента 

грецького походження andro- (належність до чоловічої статі) утворено 

номінацію androbot «фантастична істота, яка стоїть у ланці між людиною та 

роботом». 

Вплив деяких літературних творів можна назвати доленосним, адже після 

виходу у світ книги американського письменника Дугласа Купленда «Generation 

X», ціле покоління американської молоді позначається новотвором Generation X, 

а для представників цієї вікової групи утворено похідні номінації Generation Xer, 

Gen Хег, Хег. Це явище спровокувало виникнення тенденції для подальшого 

поділу на Generation Y «покоління, народжене з 1980 по 1990 рр.» та Generation 

Z «покоління, народжене з 1990 по 2010 рр.»: 

Any sense that the work ethics is less vital among X-ers is just not borneout. 

(Fortune, February 21, 2004). 

Екранізовані літературні твори активно впливають на формування нової 

лексики, про що свідчать номінації: Potterhead «прихильник серії книжок про 

Гаррі Поттера», Pottermania «надмірне захоплення темою про Гаррі Поттера», 

Twillight mom «матір-фанат саги «Сутінки».  
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Завдяки серії фантастичних романів англійської письменниці Джоан 

Роулінг про пригоди хлопчика-чарівника Гаррі Поттера до складу сучасної 

англійської мови увійшли авторські неологізми: Dark Mark «магічна Чорна 

мітка», Death Eater «фантастична істота, пожирач смерті», dementor 

«фантастична істота, що харчується позитивними людськими емоціями», 

firewhisky «фантастичний напій, вогненний віскі», Golden Snitch «елемент 

магічного спортивного спорядження», mudblood «дитина чарівника та людини», 

muggle «людина, що не має магічних здібностей», Patronus «магічна істота, яка 

викликається за допомогою закляття», portkey «фантастичний портал», Quidditch 

«фантастична спортивна гра», Veritaserum «магічна сироватка правди».  

Pottermania, which has been building for the better part of a decade, peaked 

last night. The phenomenon is familiar to anyone who has not "disapparated" 

(disappeared) from the planet since "Harry Potter and the Sorcerer's Stone" appeared 

in the United States. (The Washington Post, July 21, 2007). 

Важливу роль у формуванні мезоК LITERARY WORK мають авторські 

неологізми. Особливою продуктивністю при формуванні ЛО та ФО 

відзначаються фентезійний та фантастичний жанри.  

На базі відібраного матеріалу, що формує лексичне наповнення мезоК 

LITERARY WORK, було встановлено, авторські неологізми складають 41 % 

інновацій, які ми віднесли до фразеологічних інновацій. Процеси фразеології 

вплинули на формування 29 % інновацій. Серед характерних продуктивних 

моделей виділяються N + N та Adj. + N.  

Телескопізми представлені двома групами – часткові та повні злиття 

(11 % інновацій). Композити складають 7 % інновацій, серед продуктивних 

моделей виділяється модель типу N + N = N. 

Афіксальним способом утворено 12 % інновацій, серед найбільш активно 

використовуваних префіксів виділяються anti-, de-, e-, micro-; суфіксів -ing.  

 

2.2.2 Інноваційна об’єктивація гіпоконцепту HUMAN IN 

LITERATURE. Завдяки аналізу лексичного наповнення гіпоК HUMAN IN 
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LITERATURE виявлено дію періодичного атрактора, про що свідчить утворення 

двох підструктур на мезорівні – AUTHOR та READER. У процесі реконструкції 

структури мезоК AUTHOR виявлено катаК: AUTHOR’S SPECIALIZATION та 

WORK PROCESS (див. Додаток К). Аналіз неологізмів, що об’єктивують мезоК 

AUTHOR, засвідчив, що більшість новотворів формується завдяки процесам 

фразеології, на базі продуктивної моделі N + N.  

Лексичне наповнення катаК WORK PROCESS включає поняття, що 

відбивають процеси роботи письменників чи письменницьких груп. За аналогією 

з поняттям lion tamer «приборкувач левів» утворено номінацію information tamer, 

що позначає автора, який спеціалізується на поясненні складних наукових та 

технічних понять. Виникнення ФЄ information taming викликане необхідністю 

позначення самого процесу обробки такого типу інформації. 

Номінація idea debt виникла для позначення стану планування проєкту, у 

тому числі й літературного, за браком спроб його виконання. ФЄ copyright 

violation «порушення авторських прав» має прямий зв'язок із ФЄ, утвореною на 

базі афіксації – recreativity editing «змішування декількох художніх текстів для 

створення «оригінального» продукту». 

За аналогією з поняттям drive-by shooting «стрільба під час їзди» утворено 

неологізм drive-by editing, який використовується для позначення руйнування 

частини, або, навіть, усієї сюжетної лінії задля пришвидшення процесу 

опублікування літературного твору. Це поняття за експресивним забарвленням 

стоїть поруч із номінацією blurb whore – комерційно зорієнтований письменник. 

ФЄ argumentum ad tl;dr «занадто велика кількість аргументів», утворена на 

базі абревіатурного позначення виразу too long; didn’t read, активно 

використовується як у рамках віртуального листування, так і в якості 

характеристики літературного продукту. Зі свого боку, новотвір writo 

(write + typo) «помилка зроблена під час письма від руки», віднести до 

віртуального світу не можна.  

Серед відібраного ілюстративного матеріалу також можна помітити 

новотвори, що виникли в результаті активних процесів блендінгу. КатаК 
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AUTHOR’S SPECIALIZATION об’єктивується в сучасній англійській мові 

завдяки телескопізмам: cyberscriber (cyber + subscriber) «онлайн-письменник»; 

belligerati (belligerent + literati) «письменник, що пропагує екстремістські 

настрої».  

Нещодавно виник новий літературний жанр – neuronovel 

(neurological + novel), у якому поведінка та мотивація героїв є результатом 

психічних розладів. Для позначення автора, який працює в цьому жанрі, 

використовується новотвір neuronovelist. Телескопізм fictomercial 

(fiction + commercial) утворено як номінацію для комерційно зорієнтованого 

літературного продукту.  

British writer Fay Weldon opened up a whole new financial can of worms with 

her novel “The Bulgari Connection,” sponsored by the Italian jewelry company 

Bulgari in return for a few mentions in the plot. Some critics wailed about the new field 

of “fictomercial,” but most accepted the book for what it is: a harmless little 

experiment by a talented novelist. (The Atlanta Journal and Constitution, December 

15, 2001). 

На базі словотворчої моделі N + N = N сформовано композити, які 

позначають специфіку літературного продукту: fleshwriting «замовлення 

літературного продукту та його використання під власним ім’ям», fruitloopery 

«недоречне використання наукової або технічної термінології», ghostwriting 

«анонімне створення літературного продукту», patchwriting «використання 

великої кількості оригінального лексикону та синтаксису в оповіданні». За 

допомогою продуктивного суфікса -er утворено їхні деривати, які увійшли до 

лексичного складу катаК AUTHOR’S SPECIALIZATION: fleshwriter, fruitlooper, 

ghostwriter, patchwriter. 

Набір характерних мовно-стилістичних рис того чи іншого літературного 

твору, що допомагають ідентифікувати його автора, позначається новотвором 

writeprint. Схожим поняттям є Franzenesque «присутність манери письма 

американського письменника-романіста Джонатана Франзена у творах інших 

авторів»: 
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By contrast, Hallberg often dispenses with the dictates of journalism to burrow 

into the psychic and familial underpinnings of his characters in a Franzenesque, if not 

Dickensian, manner. (The New York Times, October 8, 2015). 

Аналіз матеріалу засвідчив, що лексичні неологізми представлено: 

телескопізмами (20 %), композитами (19 %), ЛО, утвореними завдяки суфіксації 

(19 %). Серед продуктивних суфіксів виявлено морфеми -er, -ist, які 

використовуються для позначення роду діяльності людини в контексті створення 

культурного продукту. Завдяки процесам фразеології, на базі продуктивної 

моделі N + N, утворено 42 % інновацій.  

Не дивлячись на неактивну вербалізацію мезоК READER, вдалося 

відтворити катаК EMOTIONAL STATE та READING EXPERIENCE (див. 

Додаток К), що засвідчує актуалізацію почуттів та емоційного стану читача в 

лексико-семантичному наповненні концептів.  

Серед ФЄ, утворених за продуктивною моделлю N + N, виділяються 

новотвори, що позначають емоційний стан: book hangover «емоційний дистрес 

через дочитаний до кінця літературний твір», media snug «комфортне місце для 

читання чи іншої активності», research rapture «піднесений стан, що виникає 

внаслідок вичерпного вивчення інформації в літературі», trigger warning 

«інформація в літературі, яка може викликати занепокоєння».  

Афіксальним способом утворено номінації, які формують лексичний 

контент катаК READING EXPERIENCE: antilibrary «список непрочитаних 

книжок», transliteracy «спроможність читати, використовуючи відразу декілька 

видів носіїв інформації – друковану та електронну», zinester «читач, який надає 

перевагу журналам».  

Також у лексичному складі катаК READING EXPERIENCE було 

зафіксовано низку композитів: binge-read «перевага, що віддається творам 

певного письменника або серії книжок», finishability «літературний твір, який 

можливо дочитати до кінця та дістати задоволення від процесу», typochondriac 

«маніакальне відстеження помилок та неточних фактів у тексті». 
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Новий громадський рух з обміну книжками, який позначається 

композитом bookcrossing, зумовив виникнення низки абревіатурних позначень, 

адже ця процедура передбачає онлайн-реєстрацію літератури. Отже, до складу 

сучасної англійської мови увійшли новотвори: AVL (Available) «статус доступної 

книги»; PC (Permanent Collection) «зареєстрована книга, яка не підлягає обміну 

в цей момент»; RES (Reserved) «статус зарезервованої книги»; TBR (to be Read) 

«зареєстрована книга без рецензії читача»; TRAV (Travelling) «статус книги, що 

зараз перебуває у іншого читача». 

BookCrossing is defined as "the practice of leaving a book in a public place to 

be picked up and read by others, who then do likewise." The term is derived from 

bookcrossing.com, a free online book club which was founded to encourage the 

practice, aiming to "make the whole world a library." 

[https://www.definitions.net/definition/bookcrossing] 

Аналіз неологізмів, що формують лексичне наповнення мезоК READER, 

демонструє, що лексичні неологізми, утворені завдяки афіксації, 

складають 58 %. Серед продуктивних префіксів виділено anti-, trans-; 

суфіксів - er. Мовна система на представленому рівні також звертається до 

фразеологічних ресурсів (42 %), масивні конструкції зазнають процесів 

абревіації. 

 

2.3 Гіперконцепт VISUAL ART та його похідні 

 

Сьогодні різновиди мистецтва не втрачають своєї актуальності – вони 

продовжують жити та розповсюджуватися в часі (музика, танець, міміка), у 

просторі (архітектура, скульптура, живопис), або належати до категорії 

просторово-часових (цирк, кінематограф, театр) [80, с. 54–56]. Найчастіше 

серед основних показників просторових видів мистецтва визначають: існування 

в просторі, незмінність та відсутність ознак розвитку в часі; наявність 

предметного характеру; втілення через обробку первинного матеріалу; 

безпосереднє та візуальне сприймання глядачами [231, с. 139–140].  

https://www.definitions.net/definition/bookcrossing
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Одна із найважливіших характеристик художньо-творчої діяльності – 

пізнавальне освоєння світу через естетичні категорії, а основною метою стає 

перетворення набутого духовного досвіду в художньо-естетичні цінності. 

Мистецтво – це унікальна форма суспільної свідомості, один з основних 

компонентів духовної культури людства, специфічний рід практично-духовного 

пізнання світу, що уможливлює відбиття дійсності за допомогою художніх 

образів [52, с. 28–29].  

Значну роль у формуванні особистості людини відіграє мистецтво, та 

найбільший вплив має образотворче мистецтво (мистецтво відбиття дійсності). 

Під цим поняттям розуміють «розділ пластичних мистецтв, вид художньої 

творчості, до якого відносять різноманітні напрями живопису, графіки та 

скульптури» [305, с. 602].  

Потрібно зазначити, що сучасне образотворче мистецтво знаходиться в 

стрімкій фазі розвитку, про що свідчить відбиття нових понять на 

фразеологічному рівні: ABC art «мистецтво спрощення та елементарних 

складових частин кольору та форми», kinetic art «мистецтво руху об’єктів», 

luminal art «мистецтво світлових ефектів», op art «мистецтво оптичних ефектів», 

pop art «мистецтво, що черпає образи та форми з рекламних постерів, коміксів 

та інших комерційних зображень», soft art «мистецтво м’яких матеріалів».  

У світлі змін, яких зазнав світ із появою комп’ютерних технологій, 

усталена класифікація поняття «образотворче мистецтво» зазнала значних змін. 

Потрібно визнати, що в професійному художньому середовищі постала 

проблема визначення технології створення художніх витворів мистецтва, а 

також їхньої естетичної оцінки. У центрі уваги тепер знаходиться не образ та 

ідея, створені митцем, а технологія їх втілення.  

Сучасна система класифікації образотворчого мистецтва, що базується на 

традиційних академічних принципах, конфліктує з новими технологічними 

шляхами створення художніх продуктів мистецтва. Твори художнього 

мистецтва сьогодні можуть бути поділені на такі категорії: 
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1) традиційні (traditional art) – витвори мистецтва, які спочатку були 

створені як не інтерактивні оригінальні фізичні об’єкти (що не зазнають жодних 

змін у часі та просторі); 

2) цифрові/аналогові (digital art) – витвори мистецтва, оригінал яких 

спочатку був створений у цифровому середовищі. Цей вид мистецтва 

використовує нові, нематеріальні, гнучкі інструменти, та, усе ж таки в основі 

його знаходяться принципи традиційного мистецтва; 

3) гібридні (semi-digital art) – витвори мистецтва, що створюються за 

допомогою цифрових та матеріальних технологій, сучасних та традиційних 

технік [166].  

Аналіз відібраних неологізмів свідчить, що екстралінгвальне середовище 

найбільше вплинуло на організацію гіперК VISUAL ART. На цьому етапі 

розвитку концептуальна система наблизилася до зруйнування, проте, вона 

блискавично змінила свою структуру, про що свідчать відмінності у формуванні 

утворень нижчого рівня.  

Переходячи від одного типу атрактору до іншого (від періодичного до 

точкового / квазіперіодичного атрактора) на рівні мезоК, система опинилась у 

стані хаосу, але цілий спектр альтернатив, наданих віртуальних світом, призвів 

гіперК VIRTUAL CULTURE до нової структуризації, в якій мовна система 

спромоглася досягти стану рівноваги, вивівши концептуальну систему з 

кризового стану. 

 

2.3.1 Інноваційна об’єктивація гіпоконцепту VISUAL ART PRODUCT. 

На базі відібраного лексичного матеріалу була зроблена спроба реконструювати 

ієрархічну систему гіперК VISUAL ART, в якій гіпоК VISUAL ART PRODUCT, 

під дією квазіперіодичного атрактора, демонструє поділ на мезоК DIGITAL ART, 

SEMI DIGITAL ART та TRADITIONAL ART, що суттєво відрізняється від 

формування інших мезоК КСФ CULTURE, адже на цьому етапі, під дією 

періодичного атрактора, характерним для всієї концептуальної системи є 

виникнення двох утворень. У процесі розвитку гіпоК HUMAN IN VISUAL ART 
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опинився під дією точкового атрактора, про що свідчить формування лише 

одного мезоК CREATOR.  

У представленому дослідженні простежується тісний взаємозв’язок між 

гіперК VIRTUAL REALITY та саме мезоК DIGITAL ART. Як свідчить аналіз 

відібраних неологізмів, що вербалізують гіперК VISUAL ART у рамках 

англійської мови, лексичні компоненти мезоК DIGITAL ART (не дивлячись на 

їх нечисленність) мають вплив на формування лексичного наповнення всіх 

інших мезоК, що входять до складу представленого концептуального утворення 

гіперрівня. Це свідчить про когерентність концептуальної системи загалом, адже 

неологізми, які виконують роль квантів у представленій системі, зберігають 

властивість цілого.  

Дослідження гіперК VISUAL ART доцільно почати з мезоК DIGITAL ART, 

адже цей вид мистецтва сьогодні посідає ключові посиції у свіовому артпросторі. 

Починаючи з 1960-х років для позначення поняття «цифрове мистецтво» 

використовувались різні номінації, серед яких найпоширенішими є computer art 

та multimedia art. Сьогодні термін digital art позначає «художній витвір, для 

створення якого використовуються цифрові технології», та входить до складу 

більш широкого значення терміну new media art «нове медіамистецтво».  

Завдяки аналізу лексичного матеріалу було реконструйовано катаК 

DIGITAL ART та DIGITAL PHOTOGRAPHY (див. Додаток Л). Головна роль у 

формуванні лексичного наповнення представленого мезоК належить процесам 

фразеології, що свідчить про переоцінку та адаптацію мовної системи під 

потреби когнітивних процесів людства. Серед головних продуктивних моделей 

виділяються Adj. + N та N + N, що є наслідком необхідності уточнення 

характеристик утворюваних понять, на базі наявних реалій, завдяки 

фразеологічним номінаціям.  

ФС Mathematical Art вважається одним із перших видів цифрового 

мистецтва. Під цим терміном розуміють зображення або звуки, які 

відтворюються за допомогою спеціально створеного алгоритму на комп’ютерній 

техніці. Цей термін є складовою мистецького напряму Science Art «візуалізація 
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математичних моделей». Також сюди входить поняття, що отримало номінацію 

Data Art, яке позначає візуалізацію значних масивів комп’ютерних даних: 

“In all of these patterns, I do think there is an essential idea of who we are,” 

Frick said. Data art can’t capture the essence or totality of somebody—if either 

exists—any more than a handprint on a cave wall can 

[https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2015/05/] 

Неологізм Immersive Art вплинув на формування значної кількості ФО, які 

увійшли до складу різних мезоК. Під цим терміном розуміється інтерактивне 

мистецтво, яке сприяє повному контакту з глядачем. Імерсійне мистецтво 

охоплює різноманітні алгоритмічні процеси. Сюди також відносяться витвори 

цифрового мистецтва, які належать до поняття Augmented Reality «додаткова 

реальність». 

Поняття Pixel Art «створення зображень у простих графічних редакторах», 

яке було утворене за продуктивною моделлю N + N, вважається канонічним 

напрямом цифрового мистецтва сьогодні. 

Напрям, який позначається ФС Digital Illustration «цифрова ілюстрація», 

має значний вплив на формування продуктів культури, пов’язаних як з 

віртуальною реальністю, так і з комерційним продуктом звичної фізичної 

реальності. До цього різновиду цифрового мистецтва також можна віднести 

поняття Digital Painting «цифровий живопис», яке вважається найбільш 

консервативним у контексті цифрового продукту. 

ФС Digital Music «цифрова музика, що може бути написана як людиною, 

так і комп’ютерними програмами», свідчить про когерентність представленої 

системи, адже це поняття активно функціонує як у межах гіперК SHOW 

BUSINESS, так і гіперК VIRTUAL CULTURE.  

Значний вплив на сучасну культуру має мистецький напрям, який 

позначається ФС, що містить абревіатуру з цифровим позначенням – 3D Art 

«створення тривимірного цифрового простору». Така техніка необхідна для 

створення та функціювання нового стилю Video Games Art «відео ігри як об’єкт 

мистецтва». 

https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2015/05/
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До медіамистецтва також увійшло поняття «мережеве мистецтво», що 

стало базою для появи ФС: Internet Art, Interactiv.Art, Net Art, Post-Internet Art, 

Web Art, Web Design Art. 

Провідним фактором, який формує сучасні мистецькі тенденції, стало 

поняття New Sincerity «напрям у мистецтві, культурі та філософії, спрямований 

на відхід від постмодерністської іронії та цинізму, та використання щирого 

бачення світу як провідного мотиву» [269], саме тому увагу потрібно приділити 

мистецькому напряму Digital Photography «цифрова фотографія», адже розвиток 

сучасних технологій надав змогу пересічній людині максимально наблизитися 

до створення мистецьких об’єктів.  

Процеси телескопії беруть активну участь у формуванні неологізмів, що 

входять до складу мезоК DIGITAL ART. Телескопізми вокабуляру цифрового 

мистецтва представлені двома групами: повні та часткові зрощення. Змістом 

атрактора на представленому рівні є потяг мовної системи до економії простору, 

адже більшість представленої лексики використовується саме в контексті 

віртуального простору.  

Цілком очевидним є той факт, що між фотографією та сучасними 

технологіями утворився щільний зв'язок, про що свідчить використання 

характерного для більшості мезоК тематичного компонента digital. На основі 

повного зрощення лексем digital та camera було утворено неологізм digicam 

«цифрова фотоапаратура». Інший новотвір, який також було утворено завдяки 

процесам телескопії, позначається номінацію diginecker (digital + rubbernecker) 

«водій, який зупинився на дорозі, щоби зробити фото, та спровокував ДТП». 

Неологізм selfie (self-portrait photograph), який позначає різновид 

автопортрету, набув поширення у 2000-х роках. Увагу потрібно приділити 

моноподам, чи палицям для селфі – selfie sticks (рідше трапляються номінації 

narcisstick та wand of narcissus), які були створені в 1983 році та слугували 

додатком до фотоапарата «Minolta Disc-7». У1995 році це поняття увійшло до 

книги «101 безглуздий винахід».  
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За цей час лексема selfie взяла участь у формуванні низки телескопічних 

новотворів: backie (back + selfie) «фото власної спини»; belfies (bum + selfie) 

«власноруч зроблена фотографія попереку»; couplie (couple + selfie) «селфі з 

коханою людиною або другом»; footsie (foot + selfie) «фотографія власних 

ступень»; gelfie (gym + selfie) «селфі, зроблене в спортивному залі»; legsie 

(leg + selfie) «фото власних ніг»;shelfie (shelf + selfie) «фото однієї або декількох 

полиць»; usie (us + selfie) «селфі з іншими людьми»; yogi (yoga + selfie) 

«фотографія, зроблена під час заняття йогою»: 

What is it, you ask? If you didn't figure it out in the last two seconds by the name, 

I'll tell you: it's a selfie-style photo, but it's taken of two people instead of one. Get it? 

Couple equals "couplie!" 

[https://www.yourtango.com/2014207977/couples-love-selfies-why-ill-never-take-couplie] 

На основі аналізу відібраних неологізмів було встановлено, що соціальні 

медіа мають значний вплив на формування тенденцій, пов’язаних із 

фотомистецтвом. ФЄ golden hour використовується в професійній термінології 

фотомитців, попри той факт, що від початку це поняття функціонувало в 

соціальних мережах на позначення «ідеального природного освітлення – часу 

сходу або заходу сонця».  

Цифрова ретуш дає змогу створити наближену до сучасних стандартів 

зовнішність, про що свідчить номінація digital diet. Своєрідними антонімами 

вважаються поняття, що позначаються ФЄ: no-edit edit «невідредаговане фото, 

яке викладається в соціальних медіа», in-the moment «фотографія в соціальних 

мережах, яка відтворює природню атмосферу».  

Ще одним результатом потягу сучасного користувача до культурного 

напряму New Sincerity стало поняття, що дістало номінацію ugly photo (також 

використовується неологізм ugly selfie «максимально натуральні фотографії з 

відразливими елементами»). 

Аналіз новотворів, що вербалізують мезоК DIGITAL ART, свідчить про 

вплив фразеологічних атракторів на формування лексичного складу, змістом 

яких є переоцінка наявних реалій. Було встановлено, що на представленому 

https://www.yourtango.com/2014207977/couples-love-selfies-why-ill-never-take-couplie
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мезорівні 68 % інновацій належать до фразеологічних утворень, серед яких 

панівна більшість є ФС, що свідчить про зменшення рівню метафоризації, у 

порівнянні з іншими мезоК. Змістовно переосмислені номінації, у вигляді 

семантичних неологізмів, не є поширеними (6 % інновацій). 

Серед проаналізованого матеріалу було виявлено 26 % телескопізмів, які в 

більшості випадків представлені повними зрощеннями. Екстралінгвальні 

чинники (серед яких виділяються потяг до економії простору, у контексті 

віртуальної культури, та утворення нових понять на базі наявних реалій) 

підштовхують мовну систему до такого типу скорочень.  

У процесі аналізу відібраного лексичного матеріалу було встановлено, що, 

внаслідок дії квазіперіодичного атрактора, через потяг концептуальної системи 

до рівноваги, утворився мезоК SEMI DIGITAL ART. На основі новотворів 

сучасної англійської мови було виділено три катаК, які входять до складу 

представленого когнітивного утворення мезорівню: ARCHITECTURE, 

THEATRE, SCULPTURE (див. Додаток Л). 

Не дивлячись на той факт, що саме нові технології створили передумови 

до стану нестабільності культурної концептуальної системи, перехід людства до 

цифрових технологій посприяв «переродженню» звичних форм мистецтва та їх 

трансформації з традиційних у гібридні, що уможливило їхній розвиток у рамках 

сучасних культурних тенденцій. У цьому дослідженні під поняттям «гібридна 

техніка» ми розуміємо – використання цифрових та матеріальних технологій.  

Аналіз відібраних неологізмів свідчить про панівну позицію фразеології у 

формуванні нових номінацій, що входять до складу мезоК SEMI DIGITAL ART. 

Симбіоз наявних реалій провокує семантичне переосмислення фразеологічних 

компонентів у складі нових номінацій, про що свідчить значна кількість 

різноманітних продуктивних словотворчих моделей. 

Не зважаючи на кількість неологізмів, що входять до складу лексичного 

наповнення катаК THEATRE, нові номінації свідчать про те, що 

просторово-часова категорія мистецтва, яка пройшла через тисячоліття, не 

втрачає своєї культурної актуальності. 
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Було встановлено, що лексема theatre є фразеологічним центром для всього 

катаК, про що свідчать відібрані ФЄ. 

За продуктивною моделлю N + prep. +N було утворено номінації: theatre of 

absurd «театр абсурду», theatre of cruelty «театр жорстокості», theatre of voices 

«вокальний театр»:  

Co-commissioned by Carnegie Hall especially for Paul Hillier and Theatre of 

Voices, David Lang's The Little Match Girl Passion was awarded the 2008 Pulitzer 

Prize in Music. Setting Hans Christian Andersen's fable in the format of Bach's St 

Matthew Passion, Lang elevates the suffering of the little match girl with poignant, 

evocative music. [https://singers.com/group/Theatre-of-Voices/] 

Поняття, що позначає новий різновид інтерактивного театру, позначається 

номінацією immersive theatre «імерсійний театр». До цього напряму також 

належить сучасний вид театральних вистав, у якому глядачі беруть участь – 

choose-your-own-adventure theater. 

На основі нового напряму, який позначається ФС documentary theatre 

«документальний театр», було утворено різні види театральної вистави: 

autobiographical theatre, ethnodrama, investigative theatre, theatre of fact, theatre of 

witness, verbatim theatre.  

Під дією квазіперіодичного атрактора, змістом якого є гендерне уточнення, 

поняття «моновистава» здобуло відразу три номінації: solo performance, one-man 

show, one-woman show: 

In light of International Women’s Day, we’re looking to four searing 

one-woman shows which address issues that women have faced for centuries, and 

continue to today; including social injustices, the grief of losing a child, feminism, 

violence and mental health. 

[https://www.anothermag.com/design-living/10656/the-irrepressible-impact-of-four-o

ne-woman-plays-from-recent-history]  

Різні підходи до сучасного театру спровокували відповідь мовної системи 

на фразеологічному рівні на базі зовсім різних словотворчих моделей, які не є 

поширеними в контексті вивчення мезоК всієї КСФ: N + Conj + N + N – sound 

https://singers.com/group/Theatre-of-Voices/
https://www.anothermag.com/design-living/10656/the-irrepressible-impact-of-four-one-woman-plays-from-recent-history
https://www.anothermag.com/design-living/10656/the-irrepressible-impact-of-four-one-woman-plays-from-recent-history
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and light show «театр, у якому використовуються світлові та звукові спецефекти»; 

Adj + N + N – black light theatre «чорний театр». На основі поширеної моделі 

Adj + N були утворені номінації: black theatre «театр, у якому грають 

афроамериканці для афроамериканців», plastic theater «пластичний театр» 

поєднання драми та хореографії.  

Аналіз відібраних неологізмів вказує на те, що словоскладання майже не 

використовується в процесі створення театральної термінології, про що свідчить 

лише один композит, утворений за продуктивною моделлю N + N = N, 

theatredom «театральний світ»: 

Of course that medium is television and not the world of theatredom, where the 

seasonal offerings are your usual fare of pantomimes and other feel good shows. 

[http://www.thegrouchycritic.com/the-manchester-project-at-christmas-review/] 

Аналіз ФО, що входять до катаК SCULPTURE, свідчить, що серед 

основних продуктивних моделей виділяються Adj + N, N + N, як і в інших 

проаналізованих мезоК. Не зважаючи на масивні фразеологічні конструкції 

(Adj. + prep. + N + N, Adj. + N + N, Adj. + Adj. + N), що виникають під час 

формування новотворів, процеси абревіації не беруть участь у створенні 

лексичного наповнення мезоК SEMI DIGITAL ART.  

Було встановлено, що тематичний компонент sculpture є фразеологічним 

центром для катаК SCULPTURE, про що свідчать відібрані неологізми. Сучасна 

скульптура звертає увагу на гострі соціальні проблеми в поєднанні з естетичною 

складовою. 

Одним із сучасних способів взаємодії глядача із продуктом скульптури є 

форма дзеркальності, через той факт, що така поверхня має властивість до 

трансформації та змін під час контакту з навколишнім світом. Такий вид 

скульптури позначається ФЄ Mirror Sculpture. 

Завдяки роботам сучасних скульпторів, особливої популярності набув 

фігуративізм. Так, моторошні та сповнені порожнечі скульптури 

південнокорейського автора Парк Кі Пюня створили основу для виникнення 

нового напряму в мистецтві, який позначається ФЄ Hollow Human та Hollow 

http://www.thegrouchycritic.com/the-manchester-project-at-christmas-review/
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Figurative Sculpture «фігура людини, яка частково демонструє тонкий сталевий 

каркас». 

Новий напрям Anatomical Sculpture зображає бюст із відкритою матрицею 

сталевих каркасів, які можуть продовжувати конструкцію тіла людини, чи 

створювати частину тварини. Мінімалістичні скульптури Dissolving Children 

демонструють ефект частково зниклих силуетів дітей, який досягається за 

допомогою зображення тільки частин тіла з металевих каркасів, які є натяком на 

цілу фігуру.  

Італійський скульптор Віллі Вергенер намагається продемонструвати 

деградацію сучасного світу за допомогою мистецького напряму Wood Sculpture, 

який зображає людей занурених у соціальні чи екологічні проблеми. Скульптури 

з дерева, що створюють ілюзію розчинення фігури в пікселях, натякаючи на 

руйнівний контакт з аналоговим світом та підіймаючи екзистенційні питання, 

позначається неологізмом Pixelated Wood. 

ФЄ Glitch art позначає вид образотворчого мистецтва, основною метою 

якого є створення ілюзії цифрових та аналогових помилок. Цей напрям має 

величезну популярність та вплив на всі категорії образотворчого мистецтва, про 

що свідчить сучасний різновид інтерактивної скульптури – Furniture Derived 

from Software Errors «тривимірні скульптури, що демонструють ілюзію «глюку» 

за допомогою програмного забезпечення CAD».  

Появою інтерактивного напряму в мистецтві In-Game Glitches, який здобув 

популярність завдяки фотографіям людей у соціальних мережах, що їдуть на 

невидимих велосипедах, які тільки відкидають тінь, світ завдячує художнику 

Чжао Хуасену.  

Італійський скульптор Енріко Ферраріні займається створенням класичних 

скульптур, знаходячись під впливом творінь Донателло та Мікеланджело, 

поєднуючи зображення людей зі спотвореною цифровими неполадками 

реальністю – Classical Glitch Sculpture. Дефініцією для терміну Glitch Sculpture є 

«зображення людей зі спотвореними, розтягнутими частинами тіла, що можуть 
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бути повторно зображені декілька раз, за для створення ефекту «нереальної 

реальності»: 

Faces are stretched, doubled and offset or multiplied many times over in 

Japanese sculptor Yoshitoshi Kanemaki’s stunning glitch sculptures made of wood. 

The artist makes many of these sculptures in miniature, but some are life-sized. 

[https://weburbanist.com/2017/04/03/pixelated-masterpieces-32-real-life-works-of-3d

-glitch-art-design/2/] 

ФЄ Birth Art «мистецтво народження» свідчить про появу єдиного нового 

напряму в скульптурі, який не використовує цифрові технології. Витвори 

мистецтва, що належать до представленого напряму, позначаються ФС: belly 

cast, belly mask, pregnancy belly cast, pregnant plaster cast, prenatal cast. 

Науковці відносять архітектуру до просторово-часових видів мистецтва, 

через той факт, що митець організує об’єми, силуети та маси, які сприймаються 

глядачем у тривимірному просторі. Відтак, архітектура являє собою 

художньо-образну організацію простору за допомогою будівельних конструкцій 

[180, с. 118-120].  

Аналіз відібраних неологізмів, що входять до складу катаК 

ARCHITECTURE, свідчить про активну відповідь мовної системи на 

фразеологічному рівні. Серед основних продуктивних моделей виділяються 

Adj + N, N + N, як і в більшості катаК. Змістом атрактора для виникнення нових 

ФО є екстралінгвальні чинники – необхідність позначення розміру продукту 

архітектури, його екологічність, соціальна роль та естетична складова.  

Поняття, що позначається ФЄ hostile architecture, репрезентує соціальні 

стандарти, адже за допомогою дотримання правил цього напряму 

уможливлюється вплив та регулювання поведінки населення. Прикладом може 

слугувати встановлення шипів у певних місцях для утримання бездомних людей 

від сну там. Синонімом цього поняття є номінація homeless deterrent – спеціальна 

конструкція або дизайнерське рішення, яке утримує безхатченків від ночівлі у 

спеціалізованих місцях.  

https://weburbanist.com/2017/04/03/pixelated-masterpieces-32-real-life-works-of-3d-glitch-art-design/2/
https://weburbanist.com/2017/04/03/pixelated-masterpieces-32-real-life-works-of-3d-glitch-art-design/2/
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Тема зовнішньої реклами для багатьох міст та населених пунктів є вкрай 

болючою, через її масове використання та невідповідності загальній естетиці 

архітектурних споруд. ФЄ banner blindness, яка є актуальним поняттям і на 

просторах віртуального світу, позначає здатність ігнорувати рекламні об’яви. 

Проблема залишків старих рекламних об’яв відбилась у мовній системі у вигляді 

метафоричного неологізму ghost sign. 

Через постійне розширення території міста, непоправної шкоди зазнає 

довкілля, та дизайнери, намагаючись зберегти контакт людини з природою, 

розробили новий підхід до озеленіння міст, який позначається ФЄ vertical forest 

«будівлі, у яких можна висаджувати дерева на більшості балконів». Будинки з 

«зеленими дахами» позначаються низкою синонімічних номінацій: green roof, 

eco roof, living roof. 

За аналогією до популярної зачіски, яка позначається сленговою 

номінацією big hair, була утворена ФЄ big hair house, що позначає потворні 

будинки, розмір яких є надмірно великим у порівнянні з сусідніми будівлями. 

Синонімічним поняттям є iceberg home або iceberg basement «будинок, більша 

частина якого споруджується під землею, а верхня доступна обзору».  

У деяких містах із розвиненою економікою споруди обладнуються 

спеціальним дахом зі шпилем, щоби додати необхідної додаткової висоти, що 

відбилось у лексичному складі сучасної англійської мови у вигляді ФЄ Vanity 

height. Декілька визначень має неологізм Garage Mahal, який утворився на основі 

назви мавзолею-мечеті Тадж-Махал. Перше значення номінації Garage Mahal – 

великий або розкішний гараж чи автостоянка. Також цей неологізм позначає 

головний офіс компанії Dale Earnhardt Inc., названої на честь Дейла Єрнхарта, 

американського автогонника NASCAR Sprint Cup Series. 

Малі розміри будівель майже не відбиваються на фразеологічному рівні 

сучасної англійської мови, про що свідчить незначна кількість номінацій. 

Неологізм pocket condo позначає зовсім малий кооперативний дім. Для 

позначення естетичної складової використовуються ФЄ, утворені завдяки 

процесам метафоризації – monster home «велика будівля, розмір якої не 
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відповідає архітектурним параметрам інших споруд» та vinyl village «райони з 

непривабливою архітектурою»: 

As this boxy design spread, each new house dramatically changed the 

streetscape of its neighbourhood. This “monster home” – some bigger than before – 

ultimately intruded on the traditional Victorian-era aesthetic of westside 

neighbourhoods. [https://montecristomagazine.com/design/monster-homes-met-vanc

ouvers-need-affordable-housing] 

Завдяки процесам телескопії до складу сучасної англійської мови активно 

входять назви актуальних будівельних напрямів. Мовна система реагує на такий 

тип скорочень через потяг до економії простору та утворення нових понять на 

базі наявних реалій без метафоричного переосмислення. Відібрані телескопізми 

представлені двома групами: повні та часткові злиття.  

На основі усіченої форми лексеми architecture, до складу мовної системи 

увійшли неологізми biotecture, jengatecture, oystertecture, barkitecture. 

Команда Массачусетського технологічного інституту підтримала 

популярний напрям, який позначається неологізмом biotecture 

(biology + architecture), та створила будинок майже повністю з природних 

матеріалів – дерев та рослин, при чого використовувалася технологія pleaching 

«сплетення матеріалів у міцні конструкції». 

Принципи настільної гри Дженга були використані при створенні нового 

напряму Jengatecture (Jenga + architecture) «будівельні конструкції, що 

складаються з використаних коробок». Будівельна організація Cornerstone 

активно експериментує в цій галузі, надихаючись основними візуальними 

особливостями Jengatecture, створюючи будівлі в новому стилі, який 

позначається композитом Jengaform.  

Не так давно з’явилася практика вирощування устричних рифів, основним 

завданням яких є фільтрація води та зменшення інтенсивності берегових хвиль, 

яка здобула назву oystertecture (oyster + architecture). У 1999 році світ побачила 

книга під назвою Barkitecture, що спровокувало виникнення неологізму 
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barkitecture (bark + architecture) «естетичний напрям, який займається 

створенням та оформленням будиночків для тварин». 

Під новим поняттям advertecture (advertisement + architecture) сьогодні 

розуміється розміщення реклами на стінах будівель, а тенденція до масового 

використання реклами, що спотворює їх зовнішній вид будівель, відбилась у 

лексичному складі сучасної англійської мови за допомогою терміну brandalism 

(brand + vandalism).  

Завдяки зрощенню слів private та utopia було утворено неологізм 

privatopia, який використовується для позначення району, у якому асоціація 

домовласників встановлює чіткі правила щодо утримання та зовнішнього 

вигляду будинків та прибудинкової території. Поняття, яке позначається 

телескопізмом McMansion (McDonalds + mansion), на початку свого існування 

мало позитивну конотацію, адже відповідало звичайній будівлі, що не має 

архітектурних відмінностей від оточуючих споруд, та згодом воно набуло зовсім 

протилежного значення. Сьогодні неологізм McMansion означає великий 

розкішний будинок, який за жодними параметрами не вписується в загальну 

архітектурну картину. 

Процес словоскладання є поширеним у лексичному наповненні катаК 

ARCHITECTURE, про що свідчать відібрані неологізми. Найбільшою 

активністю відзначається продуктивна словотворча модель N + N = N. У 

більшості випадків композити використовуються для позначень різних типів 

будівель та міського простору.  

На основі лексеми scraper було утворено низку неологізмів: earthscraper, 

farmscraper, landscraper, treescraper. 

У сучасних реаліях постійно повстає проблема нестачі простору на 

території міст, тому активно практикується використання вертикальних ферм 

(vertical farm), а новотвір farmscraper слугує позначенням для високої будівлі, 

що знаходиться у використанні для вирощування сільськогосподарських 

культур. Для позначення таких ферм також використовується композит skyfarm, 
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що свідчить про дію періодичного атрактора під час формування представлених 

номінацій.  

Потяг до просторової економії на території міст демонструють новотвори 

startercastle «великий будинок, побудовані на порівняно невеликій території від 

інших споруд» та earthscraper «багатоповерховий будинок у формі піраміди, 

основна частина якого збудована під землею». 

Наприкінці XVI сторіччя номінація landscraper позначала високе вітрило, 

але згодом унаслідок семантичного розширення, так почали називати високих 

коней, а потім і рослих людей, і тих, хто їздив на високих велосипедах, високі 

головні убори, навіть довгі оповіді та байки Сьогодні ж семантичний неологізм 

landscraper відповідає надзвичайно довгій будівлі, зокрема, комерційним 

підприємствам.  

У Сполучених Штатах дедалі популярнішими стають будинки типу 

earthship – екологічно самодостатня будівля, системи в якій живляться від 

поновлюваних джерел енергії, при чому частково створюється таке житло з 

використаних шин та вторинних матеріалів. У 1990 році на тему такого 

будівництва вийшла книга Майкла Рейнольдса «Earthships: How to Build Your 

Own». Високі будівлі майбутнього, що нагадують дерево, та є максимально 

енергоавтономними, позначаються неологізмом treescraper. 

Під час економічного буму у 1980-х роках у великих містах постали 

численні офісні будівлі зі скла й бетону, та сьогодні новим позначенням для 

бізнес-центрів, де легко орендувати приміщення, став неологізм see-through. 

Доступність будівлі для людей з обмеженими можливостями – наявність 

спеціалізованих проходів без сходів, достатньо широких дверних отворів та 

обладнаних вбиралень, позначається новоутвореним композитом visitability. 

У рамках вивчення лексичного контенту катаК ARCHITECTURE потрібно 

зазначити, що велике значення для сучасної культури має містобудівна 

діяльність загалом, адже вона включає територіальне планування, зонування, 

планування території, реконструкцію.  
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Ландшафт, який має естетичну цінність, що відкривається з певної 

географічної точки, за допомогою зрощення слів view та shed, отримав назву 

viewshed. За аналогією з цим поняттям утворився композит viewshaft – пейзаж із 

природними об’єктами, що відкривається між будівель та іншими спорудами. 

Довгострокове обслуговування та управління громадськими та приватними 

територіями тепер має назву placekeeping.  

Синонімом слова «парк» сьогодні може слугувати композит parklet, але 

відмінність у тому, що це поняття більше пов’язане з місцевим бізнесом. 

Неологізми, що входять до лексичного складу катаК ARCHITECTURE, 

свідчать про використання афіксації для створення нових номінацій. У цьому 

випадку система мови не звертається до семантичного переосмислення реалій, 

використовуючи наявні лексичні ресурси в поєднанні з поширеними 

продуктивними префіксами (cyber-, de-, mega-, re-, super-, un-). 

Було встановлено низку лексичних неологізмів, які позначають сучасні 

процеси реконструкції архітектурних споруд: deconvert «процес переобладнання 

багатоквартирного будинку в одноквартирний, який уже зазнав 

перепланування», rearchitect «внесення змін у дизайн будівлі чи його 

структуру», undecorate «оновлення зовнішнього вигляду будівлі, для створення 

простішого дизайну». 

Про зміст атрактора для утворення лексичних неологізмів свідчать 

префікси cyber- , e-, techno-, які сигналізують про симбіоз сучасної архітектури 

та нових технологій. Низка синонімічних неологізмів позначає тематичну міську 

територію, присвячену комп’ютерним технологіям: cyberpark, epark, ezone, 

technopark. 

Серед інших продуктивних префіксів виділяються mega-, super-, які 

використовуються для уточнення розмірів будівлі, про що свідчить низка 

лексичних неологізмів: megatall «будівля, висота якої не менш ніж 600 метрів», 

supertall «будівля, висота якої не менш ніж 300 метрів». Також префікс 

mega- виконує роль компонента, який розвиває ескалацію негативної конотації, 

про що свідчить новотвір megashed «дуже неприваблива будівля»: 
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A new word has entered the vocabulary of environmental protest: megashed. A 

well-organised “stop the shed” campaign is currently centring on a disused RAF 

airfield just outside Andover, next to the busy A303, where Tesco plans to build an 

enormous distribution warehouse. (New Statesman, August 18, 2008). 

Фразеологія посідає чільне місце у формуванні нових номінацій, що 

входять до складу мезоК SEMI DIGITAL ART (69 % інновацій). Представлене 

когнітивне утворення мезорівню продемонструвало значну кількість варіацій 

продуктивних моделей: Adj + N, N + N, Adj. + prep. + N + N, Adj. + N + N, 

Adj. + Adj. + N. На відміну від інших мезоК, у яких трапляються масивні 

фразеологічні конструкції, на представленому мезорівні мовна система не тяжіє 

до простору економії, у вигляді абревіації.  

Характерною рисою, притаманною вербалізації мезоК SEMI DIGITAL 

ART, є наявність більшої кількості композитів (13 % інновацій). Основною 

словотворчою моделлю є N + N = N.  

Серед проаналізованого лексичного матеріалу телескопізми 

використовуються рідше – 11 % інновацій, більшість новотворів представлена 

повним зрощенням.  

У формуванні лексичних неологізмів активну участь беруть префікси (7 % 

інновацій) cyber- , e-, techno-, які сигналізують про симбіоз сучасної архітектури 

та нових технологій. Серед інших продуктивних префіксів виділяються: bio-, 

eco-, de-, mega-, re-, super-, які беруть участь у формуванні лексичного складу 

катаК ARCHITECTURE. 

Семантичні неологізми не є характерними для лексичного наповнення 

проаналізованого мезоК SEMI DIGITAL ART. 

Переходячи до аналізу особливостей вербалізації мезоК 

TRADITIONAL ART, ми ще раз маємо уточнити, що під поняттям «традиційне 

мистецтво» ми маємо на увазі мистецькі техніки, які не включають використання 

сучасних комп’ютерних технологій, а не академічні принципи живопису, 

скульптури та графіки. Аналіз відібраного лексичного матеріалу свідчить, що в 

сучасному світі ставлення до таких проявів культури, як тату та графіті, 
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кардинально змінилось, трансформувавши «маргінальний» статус на 

мистецький.  

На основі відібраних неологізмів, семантичне наповнення яких є 

максимально відділеним використання цифрових технологій, було виділено 

катаК GRAFFITI та TATTOO (див. Додаток М), які входять до складу мезоК 

TRADITIONAL ART. 

Аналіз лексичного наповнення катаК демонструє активну відповідь мовної 

системи на семантичному рівні. Кількість виявлених семантичних неологізмів 

(68 % інновацій) свідчить про унікальні процеси вербалізації, у рамках 

дослідження всієї культурної концептуальної системи. Змістом семантичного 

атрактора є використання наявних мистецьких напрямів у контексті соціально 

неприйнятого продукту мистецтва – тату та графіті.  

Серед видів тату вже виділяються класичні напрями, що позначаються 

семантичними неологізмами: New School, Old-School, Neo-Traditional: 

According to Inked Magazine, traditional tattoos incorporate bold black lines 

and a classic color palette. The neo traditional tattoos, however, take that basic tattoo 

formula and add their own modern flare to it. 

[https://www.yourtango.com/2018316577/neo-traditional-tattoos-design-ideas] 

Тату індустрія налічує безліч стилів, у яких працюють сучасні майстри. 

Змістом атрактора для виникнення низки напрямів є вплив віртуальної культури, 

що стимулює систему мови звертатися до лексичного наповнення гіперК 

VIRTUAL CULTURE: 3D (three-dimensional space) «техніка тату, що 

уможливлює перенесення тривимірного малюнка, починаючи з геометричних 

фігур, закінчуючи героями мультфільмів та складними пейзажами, на будь-яку 

частину тіла», biomechanical «тату, що зображують об’ємні зубчасті та дроти 

металеві конструкції», inverted «тату, що зображує негатив фото», glitch 

«зображення викривлених ліній реальних предметів», negative space «тонке 

зображення світу за допомогою техніки негативу», pixel «ностальгічний стиль 

тату, який надихається графікою 8-бітних відеоігор». 
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Семантичний неологізм geometric позначає напрям, для якого 

характерними є зображення складних абстрактних форм, що поєднуються між 

собою в конструкції. Аскетичні татуювання, що створюються за допомогою 

простих ліній, належать до напряму, який позначається номінацією line. 

Татуювання в стилі outline мають прості та чіткі контури без заливки. Додавання 

градієнту – перетікання одного кольору в інший, перехід від світлого до темного; 

використання його як основної колірної схеми, відносить татуювання до стилю, 

який позначається семантичним неологізмом gradient. 

Митці, що працюють у менш відомому стилі, який ще розвивається – 

destrutturato, створюють зображення за допомогою чорних ліній на фоні 

яскравих плоских кольорових плям. Ще більш спрощеним та мінімалістичним 

напрямом є стиль minimalist «відмова від складних конструкцій та зрозуміле 

символічне значення при створенні тату малюнків». Татуювання, що нагадує 

графічний ескіз, отримало номінацію sketch. 

Через стан нестабільності концептуальної системи, який виник через 

переоцінку значення тату в контексті мистецтва, мовна система відреагувала 

пошуком власних ресурсів на семантичному рівні, про що свідчать нові 

номінації, утворені на основі національно-культурної лексики. Прикладом є нові 

стилі тату: Celtic «тату з кельтськими мотивами», Chicano «поєднання зображень 

Пресвятої Діви Марії, Ісуса Христа з гангстерськими мотивами, трояндами та 

черепами, в основі якого лежать Іспанські традиції», Japanese «зображення 

ілюстрацій до японських легенд, квіток лотоса, ієрогліфів», Mandala 

«відтворення сакральної схематичної конструкції або зображення з буддійських 

та індуїстських релігійних практик», Mayan «тату техніка, яка використовує 

елементи, що є характерними для культури Мая», Norse «скандинавські 

тематичні татуювання». 

Етнічні стилі тату, що позначаються семантичними неологізмами Tribal, 

Polynesian, Maori, мають свої відмінності, та вважаються одними із 

найпопулярніших, адже вони розкривають особливості яскравих культур:  
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Perhaps that is one of the reasons Polynesian tattoos are becoming more and 

more popular. But what is the difference between Polynesian and Maori? 

[https://www.ideatattoo.com/en/tribal-maori-polynesian] 

Про когерентність концептуальної системи, у рамках дослідження гіперК 

VISUAL ART, свідчить семантичний зв'язок між проаналізованою лексикою 

мезоК TRADITIONAL ART. Нові напрями тату мистецтва спираються на 

тенденції, пов’язані зі світом графіті, про що свідчать номінації: ambigram 

«тату-напис, який можна прочитати з обох сторін», dotwork «створення малюнків 

за допомогою крапок», graffiti «тату малюнок, що імітує техніку графіті», 

lettering «каліграфічні написи на тілі людини», quote «тату-зображення виразу», 

word «тату-зображення одного слова». 

Змістом семантичного атрактора для формування нових номінацій 

представленого катаК став потяг маргінального прояву культури до традиційно 

прийнятих видів мистецтва, про що свідчать неологізми: portrait 

«гіперреалістичний стиль, який використовується для зображення портретів», 

silhouette «тату-зображення силуетів із використанням чорного кольору», 

surrealism «сюрреалістичні татуювання».  

Вплив масової культури на формування лексичного складу завдяки 

семантичному неологізму Pop Art «зображення персонажів коміксів, популярних 

представників музичного бізнесу, або будь-які предмети, що мають зв'язок із 

популярною культурою»:  

A pop art tattoo will stunningly amplify your sense of masculine amazement. 

These vivacious masterpieces can deliver an extraordinarily evolved outlook on 

personal aesthetics. [https://nextluxury.com/mens-style-and-fashion/] 

Попри застарілі погляди на те, що графіті та стріт-арт створюються 

виключно поза рамками закону та є ознакою гетто, усе більше спільнот офіційно 

включають ці напрями в концепції оформлення сучасних кварталів та районів 

міст, що відбивається в культурній концептуальній системі. Та не кожне графіті 

можна віднести до категорії мистецтва, та не всім соціальним групам 

https://www.ideatattoo.com/en/tribal-maori-polynesian
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подобається такий спосіб самовираження, про що свідчить семантичний 

неологізм to buff «зафарбовувати графіті».  

У сучасній культурі заведено виділяти п’ять основних видів графіті, які 

можуть бути виконані в різних стилях: bombing, clean advertising, scratching, 

tagging, scrabbing, writing. Представлені неологізми були утворені на основі 

семантично переосмислених лексем за допомогою продуктивного суфікса -ing. 

Ці ж лексеми, унаслідок процесу вербалізації (трансформація в дієслово), зараз 

позначають нанесення графіті – to bomb, to write, to tag, to scratch.  

Серед екстремальних видів графіті було виділено напрями, які 

позначаються семантично переосмисленими номінаціями informals «нанесення 

малюнків графіті на поверхню міського транспорту», roof-top «графіті на дахах 

будинків»; та телескопізмом giraffiti (giraffe + graffiti) «графіті на значній 

висоті». 

Формування номінацій для стилів графіті також зумовлюється 

особливостями стилістики, про що свідчать семантичні неологізми: abstract 

«зображення абстрактних форм», aquascape «зображення підводних пейзажів та 

просто води», characters «деталізоване зображення популярних персонажів 

фільмів, мультфільмів чи книг», pinstripe «зображення деталізованих 

конструкцій, що створюється завдяки простим та чітким лініям», pointillism 

«візуальний поділ малюнків графіті на блоки, що надає змогу досягти ефекту 

затінення та змішування світлотіней», throw-up «використання двох кольорів та 

простих ліній для створення графіті», watercolor «відтворення акварельної 

техніки в тату-малюнках». 

На відміну від інших представлених мезоК, що входять до складу гіперК 

VISUAL ART, процеси фразеології не посідають провідне місце у формуванні 

лексичного наповнення катаК. Проте, поширені фразеологічні моделі N + N та 

Adj. + N, свідчать про недостатність ресурсів мови для створення семантичних 

неологізмів, саме тому система знаходиться в пошуках нових номінацій на 

фразеологічному рівні, звертаючись до процесів метафоризації. 



139 
 

ФЄ bubble letter позначає один із найперших стилів графіті, для якого 

характерні «дуті» великі літери, об’ємні форми, насичені контрастні фарби. ФЄ 

chip graffiti використовується для позначення специфічного різновиду графіті, 

яке можна роздивитися за допомогою спеціалізованого обладнання.  

Порівняно новим у стріт-арті є явище, що позначається ФЄ clean 

advertising – метод нанесення графіті, який включає трафарет, замість фарби 

використовуються мийні засоби та щітки, а «полотном» слугує будь-яка брудна 

поверхня. 

На основі аналізу відібраних неологізмів, було встановлено, що для 

формування фразеологічних номінацій активно використовується тематичний 

компонент style: wild style «малюнки графіті зі складним переплетінням літер, 

для створення яких використовується фарба щонайменше трьох кольорів», 

messiah style «техніка графіті, для якої характерні літери з ефектом, схожим на 

накладення шарів», Trash Polka Style «поєднання сюрреалізму та реалізму в 

малюнках тату». 

Змістом атрактора для створення неологізмів реконструйованих катаК є 

вплив цифрового світу, про що свідчать ФЄ: computer style «візуальний поділ 

малюнка графіті на фрагменти з різним нахилом», FX style або 3D style 

«створення 3D ілюзії»: 

3D graffiti create a space illusion which appeals the audience as, differently 

from an out-lined painted image, in this case the subject enters more easily in the 

spectator’s imaginary and mingles with the audience’s perception of surrounding 

reality. [http://petrograff.ru/interv-yu-s-peeta/] 

ФЄ gramp stamp «тату на попереку літньої жінки» було утворено на основі 

телескопічного зрощення одного із компонентів gramp (granny + tramp). 

Представлений сленгізм утворився за аналогією до іншої ФЄ tramp stamp, що 

позначає татуювання на попереку молодої жінки.  

Значна кількість неологізмів катаК TATTOO була утворена за 

продуктивною моделлю Adj + N, що свідчить про необхідність семантичного 

уточнення нових понять завдяки новим номінаціям. Прикладом можуть 

http://petrograff.ru/interv-yu-s-peeta/
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слугувати ФЄ: broken glass «техніка тату, яка використовує 3D-ефект для 

відтворення шматочків битого скла», optical illusion «використання оптичних 

ілюзій при створенні малюків тату», ripped skin «ілюзія розірваної шкіри та 

об’єктів, що, на думку автора, можуть розташовуватися під нею», stained glass 

«використання яскравих кольорів для досягнення ілюзії світла, що проходить 

крізь вітраж», white ink «використання білої фарби для створення татуювань», 

wood carving «малюнки на тілі, що створюють ілюзію різьби по дереву».  

За допомогою продуктивної моделі V + prep., що майже не спостерігається 

серед всього відібраного лексичного матеріалу, було утворено ФЄ blast over. Для 

позначення техніки тату в чорних та сірих тонах, яка позначається неологізмом 

black and grey, була використана нехарактерна для відтворених катаК 

продуктивна модель N + prep. + N. Інший новотвір paint brush stroke, який також 

базується на нехарактерній продуктивній моделі N + N + N, був утворений для 

позначення різних варіацій акварельного та градієнтного дизайну в мистецтві 

тату. 

Процеси телескопії майже не спостерігаються в рамках лексичного 

наповнення мезоК TRADITIONAL ART (беруть участь виключно для 

позначення мистецького продукту). В усіх випадках формування телескопізмів 

провідним компонентом є усічена форма від лексеми graffiti: calligraffiti, giraffiti, 

scratchiti: 

This, explains Shoe, is the fundamental idea behind what he describes as 

calligraffiti. The form of art he says he conceived in 2007, which as the name suggests, 

is a fusion of calligraphy and graffiti. (BBC News, August 6, 2013). 

Аналіз новотворів, що вербалізують мезоК TRADITIONAL ART у сучасній 

англійській мові, свідчить про зв'язок лексичного наповнення концептуальних 

утворень та інверсійними відносинами з гіперК VIRTUAL CULTURE – чим 

міцніший зв'язок концептуальних утворень із віртуальною культурою, тим 

активніше мовна система використовує фразеологічні ресурси. У більшості 

випадків енергії семантичного наповнення одного вже наявного лексичного 

утворення недостатньо для створення номінацій для нових об’єктів, які хоча б 
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опосередковано пов’язані з комп’ютерними технологіями. Підтвердженням 

цьому є наповнення мезоК TRADITIONAL ART семантичними неологізмами, 

який майже не перебуває в контакті з гіперК VIRTUAL CULTURE – 78 % 

інновацій. Афіксально утворені інновації складають 2 %, продуктивний 

суфікс -ing використовується для позначення нових мистецьких напрямів.  

У порівнянні з іншими мезоК, у контексті вивчення всієї КСФ, при 

формуванні нових номінацій, що входять до складу мезоК TRADITIONAL ART, 

мовна система значно рідше звертається до фразеологічного рівня (20 % 

інновацій). Значна кількість неологізмів була утворена за продуктивними 

моделями N + N та Adj + N, що свідчить про необхідність семантичного 

уточнення нових понять із використанням іншої ЛО. 

 

2.3.2 Інноваційна об’єктивація гіпоконцепту HUMAN IN VISUAL 

ART. Через інверсійний зв'язок із гіперК VIRTUAL CULTURE система гіперК 

VISUAL ART опинилась у стані найбільшого хаосу, що призвело до нетипової 

для всіх інших гіперК структуризації. У процесі розвитку гіпоК HUMAN 

опинився під дією точкового атрактора, про що свідчить формування лише 

одного мезоК CREATOR.  

Лексичне наповнення мезоК CREATOR, визначаючи місце людини у 

формуванні продуктів візуального мистецтва, перебуває у зв’язку з іншими 

мезоК, які входять до складу гіперК VISUAL ART, що є свідченням наявної 

когерентності системи. Встановлено, що катарівень представлено 

концептуальними утвореннями 3D DESIGNER та INFLUENCER (див. 

Додаток М). 

Базуючись на аналізі відібраних неологізмів, було встановлено, що для 

створення номінацій, які позначають місце людини у формуванні продуктів 

архітектури, мовна система звертається до фразеологічного рівня, при чому 

масивні фразеологічні конструкції зазнають абревіації, що не є притаманним для 

новоутворених термінів, які позначають продукти мистецтва.  
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Суспільний рух, представники якого намагаються боротися з 

архітектурним несмаком поруч зі своїми оселями, позначається неологізмом Yes 

In My Back Yard, який використовується у вигляді акроніму (з використанням 

продуктивного суфікса -ism) YIMBYism. Синонімічним поняттям є суспільний 

рух, який отримав назву BANANA (build absolutely nothing anywhere near anyone), 

представники якого виступають проти забудівлі території свого району. За 

допомогою продуктивного суфікса -s було утворено номінацію BANANAs, яка 

використовується стосовно активістів представленого руху. 

Для уточнення гендерного впливу на формування естетичного та 

практичного наповнення будівлі використовуються ФЄ woman cave та man cave. 

Аналіз неологізмів, що входять до складу мезоК HUMAN IN VISUAL ART, 

є підтвердженням гіпотези щодо недостатньої енергії семантичного наповнення 

одного вже наявного лексичного утворення для створення нових номінацій, 

пов’язаних із віртуальним світом. Свідченням цьому є ФЄ, що позначають 

сучасні професії, які базуються на використанні комп’ютерних технологій: 3D 

animator, 3D designer, broadcast designer, content developer, data artist, digital 

architect, digital art designer, digital artist, digital sculptor, graphic art designer, 

graphic artist, graphic designer, interface designer, multimedia animator, multimedia 

developer, package developer, visual image developer, visual journalist:  

The end goal of graphic designers is to make the organizations that hire them 

recognizable and prominent. Graphic designers often collaborate on projects with 

artists, multimedia animators, and other creative professionals. 

[https://www.careerexplorer.com/careers/graphic-designer/] 

Людина виконує роль провідника між концептуальними утвореннями, які 

позначають продукт, та віртуальною культурою. ФЄ social media influencer 

«користувач соціальних мереж, який має велику та лояльну аудиторію» є 

свідченням взаємодії між усіма представленими мезоК та гіперК VIRTUAL 

CULTURE. У контексті дослідження гіперК VISUAL ART, саме нові популярні 

тенденції впливають на формування концептуального змісту мистецьких 

https://www.careerexplorer.com/careers/graphic-designer/
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напрямів. Похідними номінаціями від неологізму influencer є: mega-influencer, 

macro-influencer, micro-influencer, nano-influencer.  

Лексичне наповнення всіх реконструйованих катаК продемонструвало 

найменшу кількість неологізмів, що є номінаціями для психічних порушень у 

рамках сучасних культурних реалій. Одним із таких понять є photophobia «страх 

бути зненацька сфотографованим», яке не є семантичним неологізмом 

(photophobia з лат. – хвороблива чутливість ока до світла), а було утворене 

завдяки зрощенню лексем photograph та phobia.  

ФЄ flat mommy «надрукована фотографія матері у збільшеному форматі, 

яка використовується для підтримання комфорту вдома під час її відсутності» та 

її синонім flat daddy, свідчать про потяг користувачів культури до використання 

цифрових технологій не тільки для творчого самовираження, а й для 

встановлення психологічної стабільності. 

Завдяки аналізу лексичного наповнення мезоК CREATOR було 

встановлено, що мовна система знаходиться в пошуку нових номінацій саме на 

фразеологічному рівні (82 % інновацій), при чому масивні фразеологічні 

конструкції зазнають абревіації (8 % інновацій), що не є характерним для 

неологізмів, що слугують позначенням для продуктів мистецтва.  

Лексичні неологізми не є поширеними в представленому когнітивному 

утворенні мезорівню. Завдяки афіксальному способу утворення було 

сформовано 9 % інновацій, серед продуктивних префіксів було виділено mega-, 

macro-, micro-, nano-; суфіксів -er, - s. Ще рідше спостерігаються процеси 

телескопії (1 % інновацій).  

 

2.4 Гіперконцепт SHOW BUSINESS та його похідні 

 

Під поняттям «шоу-бізнес» сьогодні прийнято розуміти комерційну 

діяльність у сфері розваг та розважальних видовищ [67, с. 58]. Також цей термін 

використовується у вузькому значенні, позначаючи музичну індустрію, продукт 

якої призначений для масового споживача.  
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Однак до цього комерційно-культурного утворення відноситься не тільки 

музична естрада, а й інші різновиди розважальних видовищ, до яких можна 

віднести конкурси краси, кіноіндустрію, телебачення. У ширшому контексті 

шоу-бізнес є рекламою всього, що попадає в його кругообіг. 

Величезне значення для всіх напрямів розважальної індустрії є 

екстравагантне та детально оформлене подання продукту для залучення більшої 

аудиторії споживачів. У центрі уваги опиняється виконавець – glamour puss 

«зірка», celebrity «селебріті», supernova «нова зірка», який часто продовжує грати 

свою роль уже «за кадром».  

Під поняттям «шоу-бізнес» сьогодні також розуміють: компанії, що 

спеціалізуються на створенні та розповсюдженні аудіо- та відеопродукту; 

артистів та спортсменів; кіно, музику, телебачення та інші різновиди 

розважальної індустрії.  

На базі відібраного лексичного матеріалу була зроблена спроба 

реконструювати ієрархічну організацію гіперК SHOW BUSINESS, у якій кожне 

концептуальне утворення під дією періодичного атрактора демонструє поділ на 

два нижчі за рівнем концептуальні згустки. Отже, до складу гіпоК SHOW 

BUSINESS PRODUCT увійшли мезоК MUSIC та MOVIE, а до складу гіпоК 

HUMAN IN SHOW BUSINESS мезоК CELEBRITY та FAN. 

 

2.4.1 Інноваційна об’єктивація гіпоконцепту SHOW BUSINESS 

PRODUCT. Система сучасної англійської мови активно поповнюється ЛО 

завдяки новим напрямам, трендам, різним видам продукту шоу-бізнесу. Як 

свідчить проаналізований лексичний матеріал, змістом атракторів, які 

спричиняють стан нестабільності як концептуальної системи, так і мовної, є 

стрімка комп’ютеризація світу. Неологізми, що актуалізують мезоК MUSIC у 

сучасній англійській мові (див. Додаток Н), вказують на тісний зв'язок музичної 

індустрії з технологіями ХХІ сторіччя, та надають змогу реконструювати катаК 

ENTERTAINMENT, MUSIC GENRE, TECHNOLOGICAL INNOVATION.  

Зафіксовано активні процеси фразеології в лексичному наповненні 
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реконструйованих катаК, серед продуктивних моделей виділяється модель типу 

N + N. У рамках лексичного наповнення катаК TECHNOLOGICAL 

INNOVATION, на базі тематичного компонента mashup, який слугує 

позначенням для неоригінального музичного твору, що найчастіше утворюється 

внаслідок накладення вокальної партії одного вихідного твору на музичний 

супровід іншого, утворено ФЄ mushup album «мешап альбом», mashup mixer 

«аудіоміксер», mashup song «пісня-ремікс». Записи зберігаються в різних 

аудіоформатах, які позначаються абревіатурними позначеннями: mp3 (MPEG-1 

Audio Layer III або MPEG-2 Audio Layer III) і wav (Waveform Audio File Format).  

Діджей Джун Пейк першим поєднав музичний виступ із відео супроводом. 

Таке явище згодом отримало номінацію video scratch. Також ФЄ video scratch 

використовується як загальний термін стосовно техніки аудіо та відео 

редагування.  

Фразеологічні інновації, що увійшли до лексичного наповнення катаК 

ENTERTAINMENT, також демонструють прямий зв'язок із новими 

технологіями, свідченням чому є ФЄ: mobile clubbing «прослуховування музики 

на власному електронному пристрої в музичному клубі», silent disco (також 

відстежено похідні поняття silent dubstep, silent techno, silent rave та ін.) «загальна 

назва для масових заходів із музичним супроводом, який транслюється через 

навушники»: 

Apparently, this secret rave movement has been sweeping the country called a 

"silent rave" or a "silent disco." Party people gather in one spot, fire up their iPods 

and get their groove on to whatever music they like. (New York Observer, April 17, 

2008). 

ФО найактивніше представлені в лексичному контенті катаК MUSIC 

GENRE, утворені за продуктивними моделями N + N та Adj. + N + N. На базі 

тематичного компонента music утворено номінації: beach music «попмузика на 

базі блюзу», new age music «сучасне поєднання класичної музики та джазу», roots 

music «музичний напрям, який відбиває культурні особливості певного народу», 

world music «етномузика», worldbeat music «поєднання поп- або рокмузики з 
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етнічними музичними напрямами»: 

Broader-minded music education, mass travel and international promotion have 

also helped bring world music – the music of non-western cultures – to a huge 

audience. (The Economist, September 14, 2006). 

Також виділено формування тематичних музичних жанрів: candy pop 

«музика для дітей та підлітків», ethnic pop «етнічна попмузика, яка поєднує 

національні музичні традиції з західною попмузикою» (rai є синонімічною 

номінацією), sea punk «музичний напрямок, у якому використовуються елементи 

хіп-хопу, попмузики та ритм-енд-блюзу в поєднанні з естетикою моря», wizard 

rock «тематичний музичний жанр, прихильники якого надихаються серією книг 

про Гаррі Поттера».  

Номінацію witch house вперше використав музикант Тревіс Еджеді, 

говорячи про новий електронний окультно-містичний стиль музики, у якому 

активно використовуються звуки з фільмів жахів, прийоми уповільнення та 

пришвидшення звуків та голосу, ритм-машини (MIDI rhythm machine).  

Вплив різних культур на музичну сферу спостерігається в лексичному 

наповненні катаК MUSIC GENRE. Не так давно виник жанр танцювальної 

музики Shangaan electro, який є сумішшю клубних електроритмів та традиційної 

народної музики народу шанагаан. Новий напрям японської музики Kawaii metal, 

який є ще не до кінця є зрозумілим для представників інших культур, є 

поєднанням рок-металу, хеві-металу та японської ідол-музики.  

Не завжди сучасна англійська мова звертається до власних ресурсів, про 

що свідчить запозичена у 1990-х роках ЛО karaoke «непрофесійне виконання 

пісень під спеціалізований музичний супровід», яка стала базою для утворення 

низки фразеологічних новотворів: home karaoke machine «музичний портативний 

автомат, який підключається до телевізора», karaoke bar (karaoke club) «клуб, у 

якому відвідуючи виконують популярні пісні», karaoke machine «музичний 

апарат із записами популярної музики», karaoke session «зустріч людей для 

любительського виконання популярних пісень». 

Виникнення низки ФЄ flavour of the week, flavour of the month, flavour of the 
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year, яка використовується стосовно популярного музичного продукту, 

викликано глобальним розповсюдженням моди на все «музичне». 

У лексичному контенті катаК TECHNOLOGICAL INNOVATION 

спостерігаються незначні процеси телескопії. Новотвір audioblog 

(audio + weblog) позначає сукупність окремих музичних записів у віртуальному 

просторі (похідні номінації: audiobloger, audiobloging). Композит playlist 

«онлайн-зібрання аудіозаписів», завдяки продуктивному суфіксу -ism, узяв 

участь у формуванні номінації playlistism «оцінювання музичних вподобань за 

онлайн-добіркою».  

На базі ЛО scalper «спекулянт квитками» утворено телескопізм scalper-bot 

(scalper + robot) для позначення онлайн-програми з продажу квитків на 

концерти: 

Soon, Ticketmaster was using Captchas to keep scalper-bots at bay, and AOL 

and Microsoft adopted them to protect their email systems. (Wired, July 1, 2007). 

Присутність телескопізмів простежується й у лексичному наповненні 

катаК MUSIC GENRE: brocountry (brother + country) «кантрі музика, 

виконавцями якої є молодики Європейської раси, які висвітлюють проблеми 

справжніх мачо»; filk (fiction + folk) «поєднання народної музики з науковою 

фантастикою». 

Змістом атрактора на представленому катарівні є використання сучасних 

технологій для створення музичного продукту. Особливої уваги заслуговує 

електронна танцювальна музика, адже за останні роки було створено значну 

кількість нових напрямів. Найбільшу кількість інновацій зафіксовано в складі 

катаК MUSIC GENRE, який включає до свого лексичного складу семантичні 

неологізми, які беруть участь у формуванні нових ФО. Отже, новотвір scratch 

«техніка створення музичних ефектів» став базою для створення номінацій: 

scratch music, scratch sample, scratch score. Низка новотворів acid house, deep 

house, garage house, happy house, hip house є похідними номінаціями від 

семантичного неологізму house «електронна танцювальна музика, яка поєднує 

класичне диско та європейський сінті-поп». У контексті нової культури 
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електронної музики виникли танцювальні напрями: groove dancing, break 

dancing, body popping, slam dancing. 

У 2009 році на популярному японському електронному ресурсі з’явився 

ремікс на тему з аніме-фільму, зроблений у програмі Synthesia, що стимулювало 

виникнення справжнього інтернет-феномену серед користувачів – Black MIDI. 

Музичні критики зазначають, що сучасний жанр WONKY є новим витком 

еволюції музики після виникнення напряму dubstep, для створення музики якого 

використовуються аналогові синтезатори на середніх частотах.  

Розвиток електронної музики відбувся на початку ХХ сторіччя, коли світ 

накрила хвиля тотальної комп’ютеризації. Продуктивним напрямом електронної 

музики виявився 2-step garage, адже до похідних жанрів відносять: dubstep, 

future, garage, hardstep, techstep, trap.  

Напрям dubstep характеризується темпом 130-150 ударів у хвилину, та до 

нього відносять напрями wobble «низькочастотний бас» та breakbeat «електронна 

музика з ламаним ритмом». Серед споріднених жанрів виділяють: 4-beat, brostep, 

electro house. Жанр techstep відрізняється жорсткими семплами та короткими 

ударними інструментами, а серед його похідних виокремлюють: neurofunk, 

Techno-DNB.  

Для іншого напряму сучасної музики trap характерними є агресивна 

текстова складова та звук, у якому домінує драм-машина Roland TR-808, 

протяжні саббасові партії та хай-хейти (вид ударних). До піджанрів треп-музики 

відносять bubble gum, bubblegum dance, bubblegum techno, cloud rap, drill, Euro 

bubblegum, fonk, minimalistic rap, mumble rap, trill.  

Наприкінці 2000-х на території Англії та США поширився музичний 

напрям танцювальної електронної музики, який поєднав у собі характерні м’які 

елементи 2-step garage та dubstep, на що мовна система відреагувала низкою 

інновацій: ambient, atmospheric, big beat, Florida breaks Italo dance, Italo, minimal 

garage, nu skool breaks, nu-garage, nu-Italo disco, nu-Italo, post-garage, space 

garage. 

Місцем виникнення напряму Drum'n'Bass, який частіше позначається 
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скороченнями D&B та DnB, також стала Англія. Цей жанр музики виник як 

суміш електронних напрямів rave та Jungle music, та став базою для виникнення 

похідних напрямів: ambient industrial, breakbeat hardcore, Brick City Club, dark 

ambient, darkcore, darkside hardcore, darkstep, Drill and Bass, drumfunk, future bass, 

Happy hardcore, happycore, hardcore rave, intelligent, Jersey club, jump-up, Kawaii 

future bass, liquid funk, technoid, UK bass. Близькими до DnB є жанри: bass music, 

breakcore, breakstep, BRUK (broken beat), nu breaks, ragga jungle, Raggacore, 

techno DNB, the Breaks, the Orlando Sound. 

Найбільш спокійний стиль електронної музики позначається композитом 

Lowercase, який є проявом абсолютного звукового мінімалізму, наближеним до 

нового явища – ASMR (Autonomous sensory meridian response). Останній феномен 

є частиною інтернет-культури, та позначає аудіопродукт, спрямований на 

особливість людського сприйняття, яка є відповіддю на різноманітні слухові 

подразники та когнітивні стимули. Похідними поняттями від ASMR є 

ASMR-audio та ASMR-video. 

Ностальгія за технологіями минулих років (гучно працюючою 

комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням Windows 98 та звуковим 

ефектам до перших 3-D ігор) спровокувала виникнення нового жанру Vaporwave, 

серед найяскравіших представників якого можна виділити Macintosh Plus та 

Chuck Person: 

Vaporwave was first characterized by its heavy use of samples from 1990s 

music, typically lounge, smooth jazz or Muzak. Samples are often down pitched, 

layered or altered in classic chopped and screwed style. However, vaporwave has 

started to incorporate more original compositions with a heavy focus on ambiance (as 

seen by acts like ２８１４). [https://aesthetic.fandom.com/Vaporwave] 

Аналіз новотворів, що формують лексичне наповнення мезоК MUSIC, 

свідчить, що система мови намагається досягнути стану рівноваги, звертаючись 

до процесів фразеології, при формуванні нових номінацій (65 % інновацій). 

Відібрані фразеологічні утворення свідчать про інверсійний зв'язок мезоК із 

гіперК VIRTUAL CULTURE – серед основних моделей формування 

https://aesthetic.fandom.com/Vaporwave
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фразеологічних утворень було виділено N + N та Adj. + N, що свідчить про 

семантичне переосмислення наявних реалій, номінації яких використовуються 

для утворення нових ФО, та необхідність уточнення їх характеристик у контексті 

сучасної культури. 

Серед відібраного матеріалу лексичні неологізми трапляються рідше. 

Телескопізми представлені двома групами – повні та часткові злиття (15 % 

інновацій). Композити становлять 12 % інновацій, складні слова представлено 

основною словотворчою моделлю N + N = N. Афіксація не займає провідне 

місце у формуванні лексичного наповнення мезоК MUSIC (3 %), однак, було 

виявлено продуктивний суфікс -ism, який використовується для утворення 

номінацій нових музичних жанрів. Скорочення у вигляді абревіатурних 

позначень складають 5 % інновацій. 

Кіно займає унікальне місце в сучасній культурі. Між соціумом та світом 

кіно існує щільний зв'язок, через той факт, що користувач культури потребує 

постійного технічного вдосконалення та креативності від продукту кіно, а 

кіноіндустрія зі свого боку впливає на формування особистості.  

Сьогодні кіноіндустрія стала важливою частиною економіки в багатьох 

країнах світу. У 2002 році вираз weapon of mass distraction став офіційним 

неологізмом року за версією American Dialect Society [313]. Цей фразеологічний 

вираз характеризує явище/продукт кіносвіту, який дратує значну кількість 

людей. Та в сучасній культурі кіно може мати й лікувальний ефект, про що 

свідчить виникнення композиту cinematherapy. До цього напряму належать 

кінокартини Reel Therapy, The Motion Picture Prescription, Rent Two Films and 

Let’s Talk in the Morning.  

У процесі аналізу неологізмів, що беруть участь в об’єктивації мезоК 

MOVIE, вдалося реконструювати катаК FILM, LATEST MOVIE TECHNOLOGY 

та MOVIE GENRE (див. Додаток П). Встановлено активні фразеологічні 

процеси на реконструйованому рівні. 

У сучасному кінематографі значна увага приділяється створенню відчуття 

напруги, тривоги та страху в глядача, свідченням чого є формування низки ФЄ 
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на базі тематичного компонента trigger «спусковий гачок»: trigger alarm, trigger 

alert, trigger warning. Інший тематичний компонент slasher «фільм жахів» взяв 

участь у формуванні номінацій для гостросюжетного кіно, сповненого сценами 

насильства: hack and slasher, slasher film, slasher movie. Синонімічним 

новотвором є splatter film – кінострічка, насичена сценами кровопролиття, 

каліцтва.  

Лексичне наповнення катаК FILM також свідчить, що збільшується 

кількість фільмів зі сценами вбивств та садизму. Такий нелегальний кінопродукт 

позначається ФЄ, утвореними за допомогою сленгізму snuff «порнофільм із 

реальним вбивством жертви»: snuff film, snuff movie, snuff scene, snuff video. 

За аналогією з поняттям chick lit, яке використовується в літературі для 

позначення гендерної спрямованості продукту, було утворено ФЄ chick flick 

«фільми для жінок». До цієї категорії також відносять метафоричний неологізм 

umbrella film «багатосерійний фільм». 

На базі тематичного компонента watch «огляд» утворено ФО, які 

використовуються сьогодні стосовно телевізійного та кінопродукту, та 

позначають огляд новинного матеріалу: Africawatch, news watch, reef watch, world 

watch. Серед номінацій, що використовуються для позначення оглядача 

спеціалізованого матеріалу або спеціаліста в певній галузі, виділяються: China 

watcher, election watcher, film watcher, industry watcher. 

ФС film tourism свідчить про виникнення тенденції до відвідування місць 

знімання фільмів. Для такого виду туризму створено спеціалізовані бари, які 

позначаються ФЄ movieoke bar, утвореною на базі телескопізму movieoke 

(movie + karaoke) «вид розваги, коли особа імітує озвучування фрагменту з 

фільму, читаючи текст на моніторі (фільм у цей час демонструється на задньому 

плані без звуку». З відвідуванням кінозалів пов’язаний жартівливий 

фразеологічний вираз «I’m not gay seat», який позначає незайняте місце в 

кінотеатрі між двома молодиками, для того щоби продемонструвати свою 

гетеросексуальність. Інший жартівливий новотвір guy cry «сентиментальний 

кінопродукт, що доводить до сліз навіть чоловіків» має схожу конотацію.  
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Фразеологічні процеси простежуються в лексичному контенті катаК 

LATEST MOVIE TECHNOLOGY, про що свідчать ФЄ: guerrilla drive-in 

«малобюджетний кінотеатр, у якому роль екрану виконує стіна», guerrilla 

filmmaking «недбале здешевлення виробництва кінопродукту за допомогою 

нових технологій»: 

A recent “guerrilla drive-in” movement, however, has begun to reinvent the 

concept, using new technologies to create mobile open-air theaters in the hearts of 

cities. (99 % Invisible, April 3, 2017). 

Сучасна кіноіндустрія не зупиняється на 3D ефектах, орієнтуючись на 4D 

та 5D технології, з якими активно працюють розробники Lucas Film, про що 

свідчать численні номінації: 4D camera, 4D film, 4D motion, 4D movie, 4D 

projector, 4D screen, 4D video, 5D camera, 5D cinema, 5D film, 5D motion, 5D movie, 

5D projector5D screen. 

Техногенний зміст атрактора також простежується завдяки 

фразеологічним номінаціям: 3D mapping або projection mapping «3-D проєктор», 

direct box або direct input box «спеціалізований аудіосигнал», game engine 

«віртуальна технологія перегляну кінопродукту», IllumiRoom «спеціалізований 

проєктор транслює зображення на стіни та предмети», Kinect camera «камера з 

вбудованим датчиком руху», kinetic screen «кінетичний екран», laser projector 

«лазерна проєкційна установка», Screen X «екран із широким кутом огляду в 270 

градусів», second screen «технологія «другого екрану»», second screen app 

«мобільний додаток для перегляду кінофільмів із технологією «другого екрану»: 

The second screen phenomenon represents an attempt to make TV more 

interactive for viewers, and help promote social buzz around specific programs. 

[https://www.techopedia.com/definition/29212/second-screen] 

Увагу потрібно приділити фразеологічним виразам, які увійшли системи 

сучасної англійської мови з кінофільмів. На цьому рівні система демонструє 

когерентність через зв'язок катаК FILM з мезоК SOCIAL NETWORK, адже 

більшість відібраних ФО актуалізовані саме завдяки віртуальному явищу Internet 

meme «медіаоб’єкт».  
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Одним із найпопулярніших виразів став «Hasta La Vista, Baby», який 

пролунав у фільмі Terminator 2, та став позначенням для пафосного та 

феєричного прощання. Вираз «Yippie-ki-yay Mother f*cker» (Die Hard) 

використовується як експресивний вигук. У розв’язанні фінансових питань 

можливе використання фрази «Show me the Money» (Jerry Maguire), як прохання 

надання доказів наявності коштів або вартості чого-небудь. Знаковою та 

зрозумілою в рамках сучасної культури стала репліка із серії гостросюжетних 

фільмів Saw – «Do you want to play a game?», яка використовується як вступ для 

не дуже заманливої пропозиції, від якої неможливо відмовитися.  

Для наголошення на важливому статусі використовується вираз «My 

Precious» (Lord of the Rings). Фразеологічний вираз «As If» (ніби) став знаковим 

для молоді 1990-х років, та увійшов до масової культури як вираз-паразит з 

кінострічки Clueless. Філософський вираз «Life is Like a Box of Chocolates», що 

позначає непередбачувані життєві повороти, належить японському письменнику 

Харукі Муракамі, та масового розповсюдження зазнав завдяки фільму Forrest 

Gump: 

“You know, they’ve got these chocolate assortments, and you like some but you 

don’t like others? And you eat all the ones you like, and the only ones left are the ones 

you don’t like as much? I always think about that when something painful comes up.”… 

“Now I just have to polish these off, and everything’ll be OK.’ Life is a box of 

chocolates.” (Forrest Gump (1994) 

Сучасна культура завдячує Брюсу Лі за філософський вираз «Be Water, My 

Friend», який є настановою на адаптивне ставлення до світу. За останні роки ця 

цитата набула величезної популярності завдяки заміксованим реплікам із цього 

інтерв’ю в композиції Bruce Lee Remix – Be Water My Friend, авторство якої 

належить Melodysheep. 

У лексичному наповненні реконструйованих катаК спостерігаються 

активні процеси телескопії. Взаємодія між усіченнями відбувається зі 

збереженням вихідного значення лексем, що здебільшого свідчить про 

оновлення термінологічної бази.  
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Під час формування номінацій для нових кінематографічних жанрів 

активно залучається лексема thriller «гостросюжетне кіно»: superthriller 

«популярний трилер», technothriller «гостросюжетна кінострічка 

науково-фантастичного жанру», thrillerdom «світ трилерів», virothriller 

«кінофільм, сюжет якого розвивається на фоні епідемій та жахливих хвороб». ЛО 

thriller також була використана як тематичний компонент для формування ФЄ 

kiddy thriller «гостросюжетний фільм для дітей».  

Для позначення гостросюжетних кінострічок також вживаються 

новотвори actioner, suspenser, twisteroo. Синонімічним поняттям є телескопізм 

carnography (carnage + pornography) «відеоматеріали, що містять сцени 

різанини або іншого насилля». У разі наявності жахливих мук жертви та сцен 

вбивств, використовується поняття gorno (gore + porno). Здебільшого композит 

finishability «спроможність додивитися кінофільм до кінця» має антонімічне 

значення у контексті представлених жанрів. 

У гостросюжетному кінематографі активно функціонує прийом 5 W’s, 

номінація якого є абревіатурою з цифровим позначенням від телескопізмів: 

wheredunit – у центрі уваги знаходиться місце злочину; whatdunit – основна увага 

приділяється самому злочину; whendunit – головним фактором є часові рамки; 

whydunit – причина злочину; whodunit – весь сюжет сконцентрований на 

злочинці:  

“The Chaser” is less whodunit than wheredunit, perversely withholding the 

location of Young-min’s home from everyone but the viewer, who gets to know Seoul’s 

Mangwon district quite intimately as Jung-ho, his bumbling sidekick Meathead and 

other cops run around it in infuriating circles. (Daily Variety, June 9, 2008). 

Аналіз лексичного контенту катаК FILM свідчить наявність телескопічних 

новотворів, що відбивають специфічні риси кінопродукту: docu-soap 

«багатосерійна телевізійна кінострічка про представників робітничого класу», 

geriaction (geriatric + action) «динамічний фільм із літніми акторами в головних 

ролях», hicksploitation (hick + exploitation) «фільм про життя сільських жителів», 

legacyquel (legacy + sequel) «кінофільм, який має власну франшизу, а головну 
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роль виконує молодий актор», smartoon (smart + catroon) «комп’ютеризований 

мультфільм, що демонструє й пояснює функціювання різних органів та частин 

людського тіла». Для позначення інтелектуалів сфери кінематографії 

використовується телескопізм cinerati (cinema + literati).  

Сьогодні кіноіндустрія стала важливою частиною економіки багатьох 

країн світу. Завдяки злиттю лексем film та philanthropy утворено телескопізм 

filmanthropy «благодійна програма з висвітлення актуальних проблем у кіно» та 

похідні новотвори: filmanthropic, filmanthropism, filmanthropist. Усічення від 

лексеми complex, за аналогією з телескопізмом cineplex (cinema + complex), було 

використано для утворення неологізмів, що є позначеннями для кінотеатрів із 

великою кількістю кінозалів: movieplex, megaplex, twelveplex: 

A good court and a cinema twelvevlex used to be the most exciting things going 

on at the. (Newsweek, September 25, 2005). 

Потрібно приділити окрему увагу комп’ютеризації кіноіндустрії. 

Номінація microcinema має два значення – дешеві фільми, зняті за допомогою 

цифрової відеотехніки, які розповсюджуються через інтернет; та невеликий 

простір для демонстрації альтернативних неліцензованих фільмів.  

У контексті катаК LATEST MOVIE TECHNOLOGY було виділено 

телескопізми: automavision (automatical + vision) «вид фільмування з 

зафіксованою камерою на дистанційному управлінні»; crittercam 

(critter + camera) «камера, що прикріплюється до голови тварини, для знімання 

фільмів про дику природу»; dronestagram (drone + Instagram) «фільмування 

пейзажів із великої висоти»; viewser (viewer + user) «особа, яка дивиться 

кінофільми на комп’ютері»; wire-fu (wire + kung-fu) «використання шківів та 

дротів для виконання складних рухів під час кінознімання, які проходять 

відеоредагування»: 

The fast-paced show, which lasts five to six minutes, offers "viewsers" – a 

roundup of nine offbeat video clips from various Web sites, and invites them to vote for 

a "Pepsi 10th," a favorite clip of their own. (The New York Times, September 1, 2006). 

Комп’ютерні технології сьогодні активно використовуються як для 
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фільмів, так і анімації. Телескопізм tradigital (traditional + digital) став 

позначенням для нового виду мистецтва, що поєднує як традиційні, так і 

комп’ютерні технології. Процес створення анімації в режимі реального часу з 

залученням тільки сучасних комп’ютерних технологій отримав назву machinima 

(machine + cinema), а стосовно персонажів, які створюються у 3-D анімаціях для 

мультфільмів та комп’ютерних ігор, використовується неологізм synthespian 

(synthetic + thespian).  

На базі зрощення лексем cinema та advertising утворене нове поняття 

cinemad – рекламний ролик, який демонструються до початку кінострічки.  

But common sense has never held sway in the world of advertising, where the 

latest gimmick is the “cinemad.” Mad is right. Running after the snack-bar spots and 

before the coming attractions, these ads hawk everything the tube does at home, 

including TV shows, and some theatre-chain executives see this as the most irresistible 

source of revenue since the jumbo, colossal soft drink.(The Gazette, August 23, 1999). 

Реконструйовані катаК, що входять до складу мезоК MOVIE, 

демонструють нехарактерне для більшості катаК лексичне наповнення, адже 

52 % інновацій належать до лексичних неологізмів, серед яких 38 % становлять 

телескопізми, а композити – 9 %. Усі складні слова базуються на словотворчій 

продуктивній моделі N + N = N. Телескопічні утворення представлені двома 

групами – повні та неповні зрощення. Афіксація не займає провідне місце (2 % 

інновацій), серед продуктивних префіксів виділяються micro-, supe-r; 

суфіксів -er. Проаналізовані інноваційні скорочення поділяються на абревіатури 

та усічення (3 % інновацій). 

Відібраний матеріал свідчить про наявність значної кількості 

фразеологічних утворень у складі тематичних груп мезоК MOVIE (42 % 

інновацій). Окрему категорію складають фразеологічні вирази, які майже не 

простежуються у лексичному наповненні інших концептуальних утворень. 

Семантичні неологізми не є поширеними в рамках представленого лексичного 

наповнення мезоК MOVIE (6 % інновацій). 
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2.4.2 Інноваційна об’єктивація гіпоконцепту HUMAN IN SHOW 

BUSINESS. Під дією періодичного атрактора гіпоК HUMAN IN SHOW 

BUSINESS демонструє поділ мезоК CELEBRITY та FAN (див. Додаток Р), 

лексичне наповнення яких репрезентує його антропогенний зміст.  

Аналіз новотворів, що об’єктивують мезоК CELEBRITY, свідчить про 

активне поповнення лексичного складу сучасної англійської мови завдяки 

різним варіаціям усічення лексеми celebrity, що позначає статус знаменитості. На 

базі представленого неологізму виник телескопізм celebreality 

(celebrity + reality), що є назвою формату телешоу, в якому знаменитості беруть 

участь у реальних життєвих ситуаціях («Survivor», «Big Brother», «The Bachelor», 

«Keeping Up with the Kardashians»). Дитина відомих батьків у світі шоу-бізнесу 

здобуває статус celebaby (celebrity + baby).  

За аналогією з поняттям, яке було утворене ще в 1939 році – celebutante 

(celebrity + debutante) «молода і вже достатньо відома молода людина», 

утворився термін celebutard (celebutante + retard), яке навпаки демонструє 

негативну конотацію та є характеристикою для не дуже інтелектуально 

підкованої знаменитості.  

Усічення від ЛО celebrity було використано в ролі суфікса при створенні 

нових номінацій: blogebrity (bloger + celebrity), celeblog (celebrity + blog); deleb 

(dead + celebrity), tweleb (Twitter + celebrity). Неологізм deleb доволі часто 

плутають із телескопізмом delebrity, вважаючи його скороченням, та ця ЛО 

утворена завдяки злиттю слів designer та celebrity, та є статусом відомого 

модельєра.  

Right on trend, as always, the ex-Spice Girl has created her own online “blog” 

where she shares intimate details of her fabulous life with anyone who cares to read it. 

Here, RACHEL PORTER and POLLY DUNBAR look at the best and worst “celeblogs” 

that the web has to offer. (The Express, January 26, 2007). 

Не дивно, що в рамках сучасної культури значна увага приділяється навіть 

таким деталям, як сексуальна орієнтація та іншим темам, які ще двадцять років 

тому були табуйованими, а прикладом є телескопічний неологізм celesbian 
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(celebrity + lesbian). Інший приклад – ФО Katie Couric effect, який утворився 

після проведеної колоноскопії в прямому ефірі телеведучій Кеті Курік, що 

викликало масову перевірку на рак кишківника серед населення: 

To encourage him, I would invoke our family (“Do it for the kids; they need 

you”), my own screening habits (“How would you feel if I didn’t get my annual 

mammogram?”), the data (he was a behavioral scientist, after all), the Katie Couric 

effect (a celebrity whom he liked and respected) and his risk factors (age, weight, diet). 

(The Washington Post, June 9, 2014). 

Завдяки суфіксу -oid, який використовується для позначення форми 

чого-небудь, утворено номінацію – celebroid «зірка-одноденка». Новотвір 

vulgarati «представник еліти з поганими манерами» (суфікс -rati вперше був 

використаний для демонстрації приналежності до еліти в 1788 році 

письменником Горацієм Уолполом) має схоже експресивне забарвлення. 

Новотвір celebrity використовується і в якості тематичного компонента для 

ФО: celebrity wrangler «людини, яка відповідає за переговори з представниками 

зірки, для забезпечення її появи на світському заході», celebrity advocacy 

«висвітлення певної проблеми знаменитістю». Схожим поняттям є неологізм 

actorvist (actor + activist), адже так називають акторів з активною громадянською 

позицією. 

Завдяки впливу соціальних мереж також утворено телескопізми: fauxmance 

(faux + romance) «роман між зірками для підняття рейтингів»; Instapout 

(Instagram + pout) «кривляння на камеру».  

Деякі фразеологічні новотвори зазнали абревіації через потяг мовної 

системи до просторової економії: CPT (celebrity party tongue) «жартівливе 

показування язика на камеру під час світських заходів»; HAB (husbands and 

boyfriends) «напис, який використовується стосовно чоловіка або хлопця зірки у 

світських хроніках або запрошеннях»; PR (public relations) «стратегія з 

управління поширення інформації».  

Аналіз неологізмів, що входять до складу мезоК CELEBRITY, свідчить про 

провідне місце процесів телескопії в створенні лексичного наповнення 
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тематичних груп (76 % інновацій). Найбільш продуктивною моделлю виявилася 

модель типу AB +CD = AD. Інший спосіб скорочення – абревіація – не є 

поширеним у контексті представленого лексичного наповнення (5 % інновацій). 

Серед відібраного матеріалу було виявлено 19 % ФО. 

Потрібно підкреслити, що важливу роль у формуванні гіпоК HUMAN IN 

SHOW BUSINESS має реконструйований мезоК FAN, попри той факт, що це 

когнітивне утворення є найменш актуалізованим у мовній периферії сучасної 

англійської мови. Лексема fan «фанат» стала базою для створення композитів: 

fandom «спільнота фанатів»; fanboy «молодий фанат чоловічої статі»; fangirl 

«молодий фанат жіночої статі».  

Словотворчий елемент -vian позначає захоплення певним продуктом 

(література, кіно, музика), а тому шанувальника телевізійного серіалу «Dr. Who» 

можуть називати Whovian; телевізійного шоу «Star Trek» – Trekian або Trekkie; 

прихильників книг та фільмів про юного чарівника Гаррі Поттера – Pottervian.  

Актуальним стало поняття merch «офіційна продукція із символікою 

музичних груп, кінозірок, блогерів», яка є усіченою формою терміну 

merchandise. Схожим за значенням терміном є новотвір toyetic, адже це тип 

атрибутивної продукції, що стосується певного персонажа, який зображується у 

вигляді іграшки: 

Spielberg and Lucas represented the triumph of the storyboard. By Jurassic Park 

(1993) the cast functioned as no more than tour guides and the blockbuster was more 

about its franchise, down to whether some films were more “toyetic”. (The Guardian 

(London), November 20, 2004). 

Прояви фанатизму – підвищеної зацікавленості до певного об’єкта або 

кумиру, не є новим явищем для культури, але сьогодні психологи констатують 

нову форму цього явища, про що свідчить ФЄ celebrity worship syndrome 

«синдром нав’язливого інтересу до відомої особи». Композит setjetting є 

номінацією для поїздок до знакових місць, що пов’язані з відомою людиною. 

У разі порушення особистого віртуального простору знаменитості з боку 

зацікавленої людини, можливе використання неологізму hackerazzi 
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(hacker + paparazzi). Не дивлячись на той факт, що hackerazzi є формою множини 

від hackerazzo, вона помилково використовується журналістами для позначення 

однієї особи: 

With his head hung low, Jacksonville’s so-called Hackerazzi admits he hacked 

into the email accounts of celebrities. Christopher Chaney faces up to 60 years in 

prison after pleading guilty to wiretapping and unauthorized access to a computer. 

(Rich Jones, “Hate crimes claim,” Morning News Recap (WOKV, March 27, 2012). 

Як свідчить відібраний матеріал, провідну роль у формуванні лексичного 

складу мезоК FAN мають процеси телескопії (80 % інновацій), взаємодія між 

усіченнями відбувається в більшості випадків за типом гібридизації. Композити 

складають 15 % інновацій. Наявність семантичних атракторів простежується 

завдяки встановленим фразеологічним утворенням, які складають 5 % інновацій. 

 

Висновки до другого розділу 

 

1. На базі відібраного лексичного матеріалу висвітлено процеси 

об’єктивації концептів культури в сучасній англійській мові. За обсягом 

лексичного контенту концептуальні утворення гіперрівня були розташовані у 

порядку зростання: FASHION – 14 % інновацій, LITERATURE – 16 % інновацій, 

VISUAL ART – 18 % інновацій, SHOW BUSINESS – 20 % інновацій. 

Встановлено закономірність між формуванням нових номінацій та інверсійними 

відношеннями всієї концептуальної системи з гіперконцептом VIRTUAL 

CULTURE – кількість інновацій, безпосередньо пов’язаних із віртуальним 

світом, які входять до складу концептуального утворення, стимулює збільшення 

його лексичного наповнення (виникнення неологізмів, які опосередковано 

пов’язані з новими технологіями). Отже, простежується взаємозв’язок між 

наближенням концептуальних утворень до гіперконцепту VIRTUAL CULTURE 

та кількістю нових номінацій у їх лексичному складі.  

2. Віртуальна культура створила передумови для виникнення хаосу в 

структурі гіперконцепту VISUAL ART, який потенційно міг призвести до 
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загибелі всієї підсистеми, ввівши її в найважчий стан неврівноваженості (у 

порівнянні із іншими складовими концептосфери CULTURE). Несподіваним 

явищем стала адаптація концептуальної системи саме завдяки симбіозу сталих 

понять та віртуальних реалій, які й спровокували стан нерівноважності, 

підштовхнувши до подальшого розвитку системи (з характерними 

відмінностями в структуризації). Дії різних типів атракторів (точкового, 

періодичного, квазіперіодичного) викликали стан хаосу в системі, але цілий 

спектр альтернатив, наданих віртуальним світом, призвів гіперконцепт VISUAL 

ART до нової структуризації, у якій мовна система спромоглася досягти 

рівноваги, вивівши із кризового стану концептуальну систему.  

3. Реконструкція концептосфери CULTURE на базі інновацій сучасної 

англійської мови створює оманливе відчуття квазіфрактальності (уявної 

фрактальності) концептуальної системи на нижчих рівнях, адже в цьому 

дослідженні мезо- та катаконцепти не наслідують загальні принципи 

систематизації через універсальні категорії AGENT та OBJECT. Однак, вихід за 

рамки мовної периферії може надати ширше розуміння представленої 

концептосфери, адже неологійні процеси не задовольняють повною мірою 

потребу в демонстрації наслідування однакових принципів розвитку на всіх 

рівнях концептосфери CULTURE.  

4. Доведено закономірність між формуванням фразеологічних новотворів 

і впливом віртуальної культури – наближення концептуальних утворень до 

гіперконцепту VIRTUAL CULTURE стимулює мовну систему використовувати 

фразеологічні ресурси. У більшості випадків «енергії» семантичного наповнення 

однієї лексичної одиниці та її дериватів не є достатньо для створення номінації 

об’єкта, який хоча б опосередковано пов’язаний із використанням комп’ютерних 

технологій.  

5. Присутність значної кількості концептуальних утворень на нижчих 

рівнях системи свідчить про дисипативний характер концептосфери CULTURE, 

в рамках якої відбувається рух елементів. Саме тому детальний аналіз 

катаконцептів викликає зацікавленість, адже завдяки відстеженню динаміки 
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флуктуацій можливе передбачення подальших варіантів існування та розвитку 

англомовної лінгвокультури.  

Основні положення та висновки другого розділу відбито в одноосібних 

публікаціях дисертантки: [85, 86, 88, 91, 92, 94, 95].  
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РОЗДІЛ 3 

СПЕЦИФІКА АКТУАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТІВ ВІРТУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 

НОВОТВОРАМИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

3.1 Ключові параметри гіперконцепту VIRTUAL CULTURE та його 

системна організація 

 

Соціальний досвід є основним формантом культури, саме тому 

вербалізація культурних процесів як віддзеркалення найактуальніших тенденцій 

та рухів знаходиться в полі зору дослідження. Сучасні культурні процеси 

свідчать про виникнення феномену, який не мав аналогів у історії людства – 

віртуальної культури. Однак, це явище залишається частиною загальної 

традиційної культури, водночас маючи власні технології та інститути, 

формування яких почалося паралельно розвиткові інформаційних технологій.  

Поняття «віртуальна культура» висвітлюється в працях 

М. Землянової [77], В. Ш. Муртазіної [164], Б. Майлза [282]. Та не дивлячись на 

факт активного використання поняття «віртуальна культура» дослідниками, 

сталого визначення ще не існує. 

У процесі вивчення культурних концептів повстала необхідність чіткого 

розмежування між термінами віртуальна реальність та віртуальна культура. Під 

поняттям «віртуальна реальність» ми розуміємо «створення імітації реального 

світу за допомогою технічних засобів». Словниковий склад англійської мови 

відреагував на появу нового поняття ФЗ virtual reality, який також позначається 

усіченням virch та абревіатурою VR. Визначення поняття «віртуальна культура» 

ми бачимо як діяльність людства, спрямовану на створення продуктів за 

допомогою комп’ютерних технологій, та зорієнтовану на задоволення потреб 

користувачів реального фізичного або віртуального світів.  

Вважається, що глобальна мережа Інтернет почала своє існування з 1986 

року, з того часу її популярність виросла до неосяжних розмірів. Сполучені 

Штати Америки демонструють найвищі показники з використання загального 
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інформаційного потоку в порівнянні зі всім світом. Саме це є причиною 

виникнення такої великої кількості неологізмів, пов’язаних із комп’ютерними 

технологіями серед носіїв англійської мови, які входять до лексичного складу 

різних мов по всьому світу як запозичення. 

Величезні масиви інформації породжують у суспільстві зовсім несподівані 

наслідки, що відбивається не просто на словниковому складі мови, а на рівні 

глобальної культури. За даними міністерства торгівлі США, радіоаудиторія 

досягла 50 мільйонів людей за 30 років, телевізійна за 13 років, а 

інтернет-спільнота досягнула цієї відмітки всього за 4 роки [154]. 

Білл Гейтс точно порівняв мережу Інтернет з «електронною нервовою 

системою, що спроможна миттєво реагувати на будь-які зміни у навколишньому 

середовищі та піддавати ситуацію аналізу, допомагаючи цим людям приймати 

швидкі та правильні рішення» [26, с. 53]. Справді, Інтернет є основою для 

створення середовища спілкування, роботи, навчання, дозвілля. Перед людьми з 

обмеженими можливостями, завдяки глобальній мережі, відкритим є весь світ. 

Тім Бернерс-Лі, директор консорціуму W3C, зазначає, що: «нова фаза розвитку 

Інтернету буде характеризуватися об’єднаною роботою комп’ютерів у Мережі 

без втручання людини в неї» [154].  

Сьогодні існує думка, що Інтернет створив свою «інформаційну 

екосистему», та цей феномен отримав назву information ecology. Під цим 

поняттям прийнято розуміти «систему людей, процесів, цінностей і відповідних 

технологій» [154]. Популярний співак та впливова фігура в масовій культурі 

ХХ-XXI сторіччя Девід Бові ще в 1999 році передбачив вражаючі зміни, 

називаючи мережу Інтернет «інопланетною формою життя, яка щойно 

приземлилася на Землю» [244].  

Попри той факт, що віртуальна культура є складовою реальної культури, її 

вплив є цілком відчутним для всієї системи сучасних культурних процесів та 

цінностей. Саме тому важливим параметром реконструкції когнітивних 

культурних утворень є виявлення та дослідження впливу атракторів із 

техногенним змістом у рамках традиційної культурної системи, та встановлення 
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преференцій вербалізації реальних (48 % інновацій від загальної кількості) та 

віртуальних культурних явищ (52 % інновацій від загальної кількості), які 

фіксуються в словниковому складі мови.  

ГіперК VIRTUAL CULTURE є масивним ментальним утворенням, для 

опису якого цілком виправданим було б використання терміну «концептосфера» 

в контексті дослідження віртуального простору, адже розвиток комп’ютерних та 

інформаційних технологій породжує нову інформаційну картину світу. Крім 

того, культура нами визначається, як набір певних цінностей, ідей, символів, 

практик, що актуалізується в найрізноманітніших сферах людської діяльності, 

тому використання поняття «концептосфера» стосовно сукупності концептів 

віртуальної культури, яка є складовою традиційної, не є доцільним. 

Значні за обсягом масиви інформації стимулюють несподівані суспільні 

наслідки, що відбивається у словниковому складі сучасної англійської мови. 

Потреби людини вже активно втілюються у віртуальному просторі, не тільки 

трансформуючи, а й розшаровуючи реалії звичайного некомп’ютеризованого 

світу, про що найактивніше сигналізують катаК DIGITAL ART, SEMI DIGITAL 

ART та TRADITIONAL ART, що є формантами гіперК VISUAL ART. 

Спираючись на аналіз новотворів, що репрезентують КСФ CULTURE, стає 

очевидним той факт, що вся концептуальна система перебуває в стані вібрації 

через інверсійний зв'язок із гіперК VIRTUAL CULTURE, складові якого 

забезпечують виникнення та функціювання атракторів із техногенним змістом. 

Аналіз концептуальних утворень демонструє, що розмір та потенційні напрями 

розвитку гіперК VIRTUAL CULTURE не є детермінованими, свідченням чого є 

переоцінка значення цього культурного утворення в дослідженні об’єктивізації 

висвітлених концептів віртуального світу.  

 

3.2 Гіперконцепт VIRTUAL CULTURE та його похідні 

 

3.2.1 Інноваційна об’єктивація гіпоконцепту VIRTUAL CULTURE 

PRODUCT. Аналіз вербалізації гіперК VIRTUAL CULTURE необхідно почати з 
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мезоК HARDWARE, адже саме апаратне забезпечення є головним інструментом 

для створення та існування віртуальної культури.  

Сьогодні до апаратного забезпечення (АЗ) відносяться електронні та 

механічні частини обчислювального пристрою, що забезпечують функціювання 

системи або мережі. До складу АЗ не входять програмне забезпечення та дані 

(інформація, яку обчислювальна система зберігає та обробляє). До АЗ відносять 

комп’ютери та логічні пристрої, зовнішні пристрої та діагностичну апаратуру 

(logical unit), енергетичне обладнання (power equipment), батареї та акумулятори.  

Під самим поняттям «апаратне забезпечення», у контексті цього 

дослідження, ми розуміємо не тільки структуру комп’ютера, який забезпечує 

доступ до інтернету, а всю нову техніку та поняття, що є єднальною ланкою між 

людиною та віртуальним простором, та демонструють процес експлуатації 

технічних засобів людиною. 

У представленому дослідженні мезоК HARDWARE досліджується на 

прикладі більш наближених до рівня користувача понять, а не суто технічної 

термінології. Завдяки аналізу відібраних новотворів, виявилось, що мезоК 

HARDWARE вербалізується не тільки завдяки технічній термінології, а і для 

позначення процесів пов’язаних із використанням техніки людиною, а саме: 

TECHNICAL APPLICATION та TECHNICAL EQUIPMENT (див. Додаток С). 

На основі аналізу відібраних неологізмів, які репрезентують мезоК 

HARDWARE, було встановлено, що саме фразеологія займає головне місце у 

формуванні лексичного наповнення. Серед основних моделей формування ФО 

виділяються: Adj. + N та N + N, що є свідченням переосмислення вже наявних 

реалій у рамках наявної мовної системи.  

У рамках лексичного контенту катаК TECHNICAL EQUIPMENT було 

виявлено один із фразеологічних центрів, який формується за моделлю Adj. + N, 

а саме на основі тематичного компонента digital «цифровий» було утворено 

низку ФЄ, які характеризують спосіб створення віртуального продукту. 

Неологізм born digital «створений у цифровому форматі» є синонімом таких 

нових понять як: natively digital, digital-first, digital-exclusive. Своєрідним 
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антонімом можна вважати ФС digital reformatting, яке означає процес 

зацифрування аналогових матеріалів за допомогою сканування. 

Поняття digital reformatting є актуальним у зв’язку з розвитком 

електронних бібліотек (digital libraries), роботою організацій зі збереження 

цифрових даних (digital preservation). Активний процес зацифрування продуктів 

фізичного світу стимулював виникнення неологізму reborn digital, який позначає 

сам зацифрований матеріал, що став доступним для комп’ютерних користувачів.  

Нове поняття digital dualism «переконання в тому, що онлайн та офлайн 

світи не залежать один від одного» є своєрідним антонімом для ФЄ 

digital nomadism «використання виключно цифрових технологій у професійній 

активності».  

Було встановлено, що надання нових номінацій для предметів побуту, 

пов’язаних із використанням техніки, також здебільшого формується за моделлю 

Adj. + N. 

ФС smart desk є позначенням для спеціалізованого комп’ютерного столу, 

оснащеного лічильником калорій, та за яким можна працювати стоячи. 

Неологізм second screen доводить, що сьогоденні технології вже не є елементом 

розкоші, та вони навіть активно витісняють застарілу техніку, адже «другий 

екран» – це використання планшету або смартфону для перегляду телевізійних 

передач.  

Завдяки ФЗ утворився неологізм charge cable «занадто короткий кабель 

зарядного пристрою», який, не дивлячись на приналежність до технічної 

лексики, має негативну конотацію. 

Представлений катаК TECHNICAL EQUIPMENT, та проаналізовані ЛО, 

що були віднесені до складу гіперК VISUAL ART, доводять, що в сучасному 

світі, завдяки новим технологіям, фотомистецтво вже не складно досяжним 

елементом елітарної культури для сучасного споживача, при чому для 

формування нових фразеологічних номінацій характерні моделі Adj. + N та 

N + N, рідше використовується модель Adj. + Adj. + N.  
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Прикладом може слугувати новий різновид гібридної камери hybrid camera 

(або fancam). Для зручного знімання автопортретів розробники згадали про 

винахід, що колись потрапив до списку найбезглуздіших винаходів людства – 

selfie stick.  

Лексичне наповнення катаК свідчить про те, що технічний прогрес 

торкнувся не тільки ПК та телефонів, а й аксесуарів, що тепер є значно більш 

функціональними в контексті потреб ХХІ сторіччя. Новоутворена ФЄ smart 

watch «розумний годинник, який виконує функції смартфону» та ФС 

activity tracker або fitness tracker «трекер, що демонструє показники пов’язані з 

фізичною активністю в додатку смартфона» належать до технічних термінів.  

Поняття, яке позначається неологізмом body-borne computer, є чимось 

середнім між телефоном та розумним годинником, а personal digital assistant, 

який ще називають «надолонником», є маленьким портативним комп’ютером: 

If you’re an active person, a fitness tracker is a great way of monitoring your 

health and activity with little or no effort. Unlike smartwatches, fitness trackers are 

more singularly focused and will help you move more, understand your fitness, improve 

overall health, and sleep better, too. 

[https://www.maketecheasier.com/best-fitness-trackers/] 

На основі тематичного компонента war було утворено низку неологізмів: 

war chalking «написи на тротуарі або іншій поверхні про бездротову мережу 

підключення до мережі Інтернет»; war dialing «техніка злому комп’ютерів, що 

використовує програмне забезпечення для автоматичного виклику тисяч 

телефонних номерів у пошуку під’єднання до модема»; war driving «техніка 

злому комп’ютерів, яка базується на картографуванні точок бездротового 

доступу до мережі Інтернет»; war texting «використання текстових повідомлень 

для злому систем глобального позиціювання».  

У лексичному складі мезоК HARDWARE, на рівні з техногенним, 

простежується антропогенний фактор (через присутність новотворів, що 

пов’язані саме з реакцією людини на використання технічних засобів та 

https://www.maketecheasier.com/best-fitness-trackers/
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ментальними порушеннями, спричиненими проявою нової комп’ютерної 

реальності).  

ФЄ tech creche, утворена за допомогою усічення лексеми technology, 

відповідає бажанню людини віддалитися від стрімкого інформаційного потоку, 

адже так називають сейф або спеціальне сховище, де відвідувачі можуть 

залишити свої гаджети, щоби насолодитися атмосферою місця, куди вони 

прийшли. Синонімічним поняттям є phone stack, яке описує складені разом 

мобільні телефони, коли їх власники знаходяться в громадських місцях.  

Неологізм ubstitution myth позначає припущення, згідно з яким сучасні 

технології ніяк не вплинуть на процес та якість виконаної людиною роботи. 

Поняття, що сьогодні активно провокує виникнення тривожних розладів, 

позначається новотвором ambient findability «спроможність знайти що завгодно, 

кого завгодно та де завгодно завдяки сучасним технологіям»: 

“Ambient findability is the future,” Wodtke insists. “Do you recall before the 

internet, when you’d be at a party and you’d be arguing if Winona Ryder was in Alien, 

or if there was any difference between a pachyderm and an elephant?” (The Times 

(London), June 24, 2004). 

Не дивно, що молоде покоління стрімко обганяє батьків у використанні 

нових технологій, і ФЄ child supervision наочно доводить це, демонструючи 

ситуацію, коли дитина допомагає батькам розібратися в сучасних гаджетах.  

Телескопічне утворення Phone yawn також належить до техногенного 

впливу на поведінку користувача, та є номінацією масового імпульсу до 

використання мобільних телефонів, спричиненого однією людиною, яка 

вирішила перевірити час на своєму гаджеті.  

На основі відібраного матеріалу було встановлено, що процеси телескопії 

займають друге місце у формуванні технічної лексики, яка репрезентує мезоК 

HARDWARE.  

Телескопічний термін Phablet, який утворився завдяки злиттю слів phone 

та tablet – це смартфон, що має більший екран, ніж звичайні телефони, але 

менший, ніж у планшета. 
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Можливість активного створення текстових повідомлень на мобільних 

гаджетах спровокувало появу телескопічних неологізмів dumbwalking 

«уповільнена хода через використання електронного засобу» та thumbable 

«характеристика для електронних пристроїв, що можна використовувати двома 

руками». 

Сучасний розвиток технологій дає змогу використовувати камери, що 

прикріплюються до голови поліцейського пса, для боротьби зі злочинністю, про 

що свідчить неологізм, утворений завдяки телескопії – FidoCam. 

Словниковий склад англійської мови відреагував на ментальні розлади, 

спричинені використанням комп’ютерної техніки, появою неологізму, 

утвореного за допомогою телескопії, technoplegic (technology + paraplegic) 

«поява відчуття безпорадності перед потенційною роботою з комп’ютерними 

засобами». Відчуття страху залишитися без мобільного телефону відбилося в 

лексичному складі сучасної англійської мови за допомогою жартівливого 

новотвору nomophobia (no mobile phobia): 

Do you know this word? Nomophobia is a term describing a growing fear in 

today’s world — the fear of being without a mobile device, or beyond mobile phone 

contact. Among today’s high school and college students, it’s on the rise. 

[https://www.psychologytoday.com/us/blog/artificial-maturity/201409/nomophobia-r

ising-trend-in-students] 

У рамках досліджуваного матеріалу афіксація не займає головну позицію. 

Однак, мовна система відреагувала на активне використання продукції компанії 

Apple. На основі назв популярних технічних засобів iPhone, iPad, iPod, iMac, 

iBook, завдяки продуктивному префіксу i-, утворився неологізм iLegacy, який є 

позначенням впливу Стіва Джобса на світ сучасних технологій. Інший новотвір, 

що також був утворений префіксальним способом – iFinger, є визначенням для 

пальця, який під час приймання їжі навмисне зберігається чистим для 

використання смартфона чи планшета. За аналогією виник новотвір iPub, який 

позначає паб із планшетами iPad на столах, що використовуються замість 

класичного паперового меню. 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/artificial-maturity/201409/nomophobia-rising-trend-in-students
https://www.psychologytoday.com/us/blog/artificial-maturity/201409/nomophobia-rising-trend-in-students
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До лексичного складу англійської мови увійшло ФС Internet of Things 

«глобальна мережа фізичних об’єктів, що підключаються до інтернету», яке 

також трапляється у вигляді акроніму IoT. Антонімічним утворенням можна 

вважати телескопізм outernet (out + Internet), яке слугує назвою для речей не 

пов’язаних із глобальною мережею. 

Інший популярний акронім QWERTY, який трансформувався в ім’я 

позитивне, утворився від порядку перших шести клавіш у верхньому лівому 

буквеному ряду клавіатури, та використовується сьогодні стосовно різних 

пристроїв.  

Новотвір Qi «пристрій безпровідної електромагнітної енергії», який 

помилково відносять до акронімів, є латинізованим запозиченням із китайської 

мови, та є свідченням нетипової (у рамках цього дослідження) реакції мовної 

системи, яка звертається до зовнішніх ресурсів – до запозичення. 

Завдяки аналізу неологізмів, які об’єктивують мезоК HARDWARE у 

сучасній англійській мові, було з’ясовано, що найбільш часто зустрічаються 

фразеологічні (72 % інновацій) та телескопічні утворення (23 % інновацій), 

пов’язані з апаратним забезпеченням та його використанням.  

Лексичні неологізми є значно менш репрезентованими (5 % інновацій), 

серед продуктивних префіксів виділяється i-; суфіксів -er, -ing. Семантичний 

спосіб утворення неологізмів для представленого мезоК у не є характерним.  

«Неологійний бум» у сфері комп’ютерних технологій стався у 70-80 роках 

ХХ сторіччя, адже, саме цей часовий проміжок характеризується розвитком та 

популяризацією нових технологій, як у спеціалізованих технічних галузях, так і 

в культурі масового користувача. На цьому етапі більшість актуалізованих 

понять, пов’язаних з апаратним забезпеченням, представляє продукти 

задоволення потреб користувачів та їх функціювання у вимірі віртуальної 

культури, про що свідчить проаналізований лексичний матеріал.  

Під поняттям software «програмне забезпечення» (ПЗ) розуміють окрему 

програму або пакет програм, що використовується для управління комп’ютером 

[309, с. 625]. Цей термін використовується на противагу технічному 
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обладнанню – hardware.  

Аналіз новотворів, що беруть участь у формуванні мезоК SOFTWARE, 

допоміг виокремити концептуальні утворення катарівню APPLICATION 

SOFTWARE, GAME APPLICATION, SOFTWARE COMPLAINT, VIRUS, WEB 

BROWSER (див. Додаток С). 

Аналіз неологізмів, що репрезентують мезоК SOFTWARE у сучасній 

англійській мові, продемонстрував той факт, що більшість номінацій 

утворюється сьогодні завдяки фразеології. На представленому рівні мовна 

система реагує на техногенні та антропогенні подразники утворюючи неологізми 

як за характерними для інших рівнів структурними моделями Adj. + N та N + N, 

так і за унікальними (в рамках представленого дослідження), з використанням 

власних назв, цифрових позначень та абревіатур у поєднанні з іменниками в 

різних комбінаціях.  

КатаК APPLICATION COMPLAINT, що репрезентує неологізми мезоК 

SOFTWARE, характеризується значною кількістю ФО з абревіатурними та 

цифровими позначеннями. Відібрані ЛО свідчать про наявність великої кількості 

флуктуацій, спричинених виникненням атрактора з техногенним змістом. 

Система мови відреагувала на проблему потенційно неправильної роботи різних 

видів ПЗ по всьому світу, на яку очікували в ніч з 1999 на 2000 рік, виникненням 

цілої низки тематичних неологізмів, та найбільш усталеним поняттям, яке 

зайняло стабільну позицію в словниковому складі англійської мови, заведено 

вважати – Year 2000 problem «проблема 2000 року». 

Неологізм 2000 compliant, який є характеристикою ПЗ, або іншої системи, 

спроможної працювати з датами, починаючи з 2000 року, має прямий зв'язок із 

новотвором 9999 bug, що означає потенційну проблему ПЗ, у наслідок якої 

програма може переплутати дату 9.09.1999 з кодом кінця файлу – 999, який 

зустрічається в старих мовах програмування. За аналогією з цим поняттям 

виникла інша проблема – 2038 bug «помилка ПЗ комп’ютера, через яку програми 

перестають працювати з датами після 2038 року»:  
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This is down to what’s being called the “2038 bug”. It arises because 

Unix-based systems store the time as a signed 32-bit integer, in seconds, from midnight 

on January 1 1970. And the latest time that can be represented in that format, by the 

Posix standard, is 3.14am on January 19, 2038. (It’s a Tuesday. Better make sure your 

desk is clean on the Monday night.) (The Guardian (London), March 13, 2008).  

ФЗ mom as a service, також зустрічається як your mom as a service, та у 

вигляді акроніму MaaS, є позначенням для «обслуговчих ПЗ та 

онлайн-інструментів». 

Абревіатура з цифровим позначенням W2K утворилася завдяки усіченню 

назви операційної системи Windows, та є скороченим варіантом позначенням для 

програмного забезпечення Windows 2000. Інший неологізм, що було утворено за 

таким самим принципом – Y2K leap year bug, є назвою комп’ютерної проблеми, 

пов’язаної з ПЗ, яке було запрограмовано некоректно для обробки даних 2000 

року як не високосного.  

Змістовний компонент Y2K взяв участь у формуванні ФЗ Y2K problem 

«комп’ютерна помилка, що призводить до несправності обладнання з 

вбудованими мікрочипами починаючи з 1 січня 2000 року» та абревіатури Y2OK 

(year 2000 + OK) «додатки, що справно працюють починаючи з 2000 року». 

До лексичного наповнення катаК GAME APPLICATION належить ФО 

massively multiplayer online first-person shooter «онлайн-шутер від першої особи з 

великою кількістю гравців», яка частіше позначається абревіатурою MMOFPS.  

MMOFPS games offer a huge range of opportunities for fans and FPS lovers 

alike, but so far this combination of styles can lack major representation. 

[https://plarium.com/en/blog/mmofps-games/] 

ФЗ dog food, що негативно характеризує ПЗ, позначає «використання 

створеного компанією користувача програмного продукту на стадії 

розроблення». Завдяки усіченню лексеми application до словникового складу 

англійської мови увійшли ФО Stepford app «ПЗ, яке відрізняється стереотипним, 

конформістським або непродуманим дизайном» та app-on-tap «ПЗ, що 

орендується та обслуговується стороннім постачальником». 

https://plarium.com/en/blog/mmofps-games/
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Змістом атрактора для реакції мовної системи у вигляді ФО Bill Gates tax 

«плата за ліцензування операційної системи Microsoft, яка входить до ціни на 

новий персональний комп’ютер», також є масове користувацьке невдоволення:  

Even if the court extracts a penalty on Microsoft’s PC business, it will have 

shifted its money into new markets. Today, we pay a ‘Bill Gates tax’ on every PC. 

Tomorrow, we’ll pay a similar toll to Bill for satellite systems and cable systems. (Jesse 

Berst’s AnchorDesk, November 8, 1999). 

КатаК VIRUS свідчить про коливання мовної системи через 

екстралінгвальні атрактори маргінальної природи, адже під поняттям «вірус» 

сьогодні розуміють комп’ютерну програму, що може завдавати шкоди 

працездатності ПЗ. Термін computer virus не має чіткої негативної конотації, 

через той факт, що дані комп’ютерні програми можуть використовуватися як за 

для завдавання шкоди користувачам (users), так і для боротьби зі злочинністю та 

тероризмом. Доповнює уявлення про один із чинників формування 

представленого катаК – user’s illegal act «неправомірні дії користувача».  

Фразеологізм Friends and Family virus, утворений за непоширеною 

моделлю N + Conj + N, є назвою хакерської комп’ютерної програми, що 

проникає до ПЗ та автоматично відправляє свої копії через пошту на всі доступні 

електронні адреси. ФС forever day, яке сьогодні відоме як «помилка-лазівка в 

системі захисту, яку не виправляють програмісти», також активно 

використовується в ролі прикметника: 

To make matters worse, many industrial control system vendors are not 

committed to fixing the security holes that exist in their deployed products, especially 

legacy products, resulting in what are called “forever day bugs”. (The 2013 

International Conference on Security and Management, February 21, 2013). 

Смисловий компонент bomb посприяв виникненню іще одної ФЄ – Google 

bomb «налаштування великої кількості вебсторінок із посиланнями на 

конкретний вебсайт, за для його зображення у верхній частині пошукової 

системи Google». Синонімом для цього поняття, з ескалацією негативного 

значення, є ФЄ logic bomb «комп’ютерний вірус із таймером, створений для 
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пошкодження або знищення персональних даних». Інша ФЄ Google dorking 

«використання розширених пошукових команд Google для отримання доступу 

до приватної інформації користувачів по всьому світу» відбиває несанкціоновані 

інтенції в глобальному масштабі.  

Термін digital pathogen є генералізованим поняттям, що може 

використовуватися для опису різних видів неполадок та програмних вірусів (bag, 

Brain, Conficker, ILOVEYOU, Internet worm, Storm, Sasser, Trojan, Trojan horse, 

worm):  

Virus outbreaks spurred by contaminated e-mail now occur more frequently, 

spreading digital pathogens that add trauma to the lives of harried tech-support staffs. 

(Business Week Online, March 7, 2002) 

Розважальна індустрія сама створює умови для розваг, а віртуальна 

реальність виступає в ролі одного з найпотужніших інструментів. Сучасна 

англійська мова на це реагує виникненням ФО та ЛО, що пов’язані з 

комп’ютерними ігровими програми (game program, game application). До 

лексичного контенту катаК GAME APPLICATION були відібрані як 

термінологічні новотвори, так і метафоричні утворення, для максимально 

можливої реконструкції сучасних культурних механізмів.  

КатаК GAME APPLICATION також представлений термінологічними 

утвореннями без експресивного забарвлення. Прикладом є неологізм, утворений 

завдяки телескопії, advergame (advertising + computer game) «комп’ютерна гра зі 

значною кількістю рекламних повідомлень та зображень», або новотвір ludology 

«академічний підхід до вивчення ігрової індустрії», утворений від латинського 

дієслова ludere (грати). 

Змістом атрактора для виникнення низки новотворів також слугує 

поєднання технічного прогресу, комерційної складової та слабкостей людини. 

ФЄ Nintendo epilepsy позначає симптоми схожі на епілептичний припадок, 

спричинені близьким знаходженням біля монітора під час відеогри чи перегляду 

фільмів. Змістовний компонент Nintendo також узяв участь у формуванні ще 

однієї ФЄ – Nintendo thumb «набряк великого пальця через надмірне 
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використання гральної приставки». Синонімічне фразеологічне утворення з 

негативним забарвленням – Wii elbow – також є характеристикою фізичних 

ушкоджень людини, спричинених відеоіграми.  

На основі лексеми thumb та популярного новотвору eye candy, утворилася 

ФЄ thumb candy «комп’ютерна гра, що базується на моториці гравця, а не 

стратегічних зусиллях»:  

The fiercest competition in video games isn’t on the screen, it’s in toy-store aisles 

and on e-tailing websites. It’s a hostile environment, where fickle teens craving 

thumb-candy – the latest first-person shooter games pushing the mo)st polygons – 

decide which game consoles live or die. (Time, January 15, 2001). 

Особливої популярності набув жанр відеоігор, в основі якого є стрільба зі 

зброї по мішенях – shooter. На основі цієї лексеми утворено неологізм 

third person shooter, а з розвитком технологій, за аналогією, був створений термін 

first person shooter «тип комп’ютерної гри, в якій гравець займає позицію 

стрілка».  

Від ФЄ gamer shame «почуття провини, що виникає через маніакальне 

захоплення комп’ютерними іграми», завдяки продуктивному суфіксу -er, було 

утворено інше поняття – gamer shamer «нечемний комп’ютерний гравець». Ще 

одна синонімічна номінація – griefer «користувач, що переслідує інших гравців 

під час гри або на форумах» також було створена за допомогою суфікса -er від 

лексеми to grief. 

Сьогодні значною популярністю користуються зібрання однодумців та 

прихильників відеоігор, про що свідчить неологізм LAN party, який утворився на 

основі технічного терміну LAN (local area network). За допомогою суфіксу -er 

була створена похідна номінація LAN partier «учасник відеогри за локальною 

мережею»: 

Forget about BYOB. This soiree is BYOPC — bring your own personal 

computer. The gathering is what’s known as a LAN party, a celebration that centers 

around slaughtering one another’s on-screen foes in the company of close friends. (The 

San Diego Union-Tribune, October 5, 2003) 
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Увагу потрібно приділити новотворам, пов’язаним із роботою електронної 

пошти, які входять до складу катаК WEB BROWSER. Входячи з аналізу 

відібраних неологізмів, тематичний компонент mail взяв участь у формуванні 

низки фразеологічних новотворів. ФС email apnea утворилася на основі 

латинського медичного терміну грецького походження – apnea (припинення 

дихання), та позначає затамування подиху під час активної перевірки 

електронної пошти. Синонімічні ФО, що належать до опису ментальної 

активності людини під час роботи з електронною поштою – email bankruptcy та 

email fatigue, були створені за допомогою продуктивного префіксу e-, та 

відбивають стан втомленого від електронних листів користувача.  

ФО email hygiene «боротьба із масовою розсилкою рекламних листів» та 

Zen mail «електронне повідомлення без тексту, посилань та прикріплених 

файлів» свідчать про нагальну проблему інформаційного забруднення 

персонального простору в мережі Інтернет:  

E-mail hygiene, storage and policy management, which have been largely 

ignored, have recently become business imperatives, according to industry research 

firm Meta Group. (Computing Canada, September 5, 2003). 

Важливу роль у формуванні лексичного наповнення мезоК SOFTWARE 

також мають процеси телескопії. Більшість лексем (diagnostic, robot, software), 

усічені форми яких беруть участь у формуванні номінацій, не є семантично 

переосмисленими та належать до технічної термінології, яка вже вийшла з 

мовної периферії та зайняла своє місце у словниковому складі англійської мови. 

Ці процеси викликані поштовхами екстралінгвістичних чинників до просторової 

економії (створення електронних повідомлень). 

Змістовний компонент software завдяки телескопії взяв участь у 

формуванні низки похідних неологізмів, що стосуються саме програмного 

забезпечення: crimeware (crime + software) «ПЗ створене для крадіжки особистих 

даних, несанкціонованого списання коштів або подібної кримінальної 

діяльності»; retroware (retro + software/hardware) «застаріле ПЗ, яке не виходить 

із використання, не зважаючи на наявність більш сучасних версій»; spyware 
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(spy + software) «ПЗ, що таємно надсилає персональні дані іншій фізичній особі 

або компанії, коли комп’ютер, на який було встановлено програмне 

забезпечення, підключений до Інтернету»; zenware (zen + software) «ПЗ, 

розроблене для посилення концентрації завдяки усуванню або блокуванню 

факторів-подразників, що з’являються на моніторі комп’ютера». 

Інша низка телескопічних неологізмів, головним елементом яких є усічена 

лексема software, мають виражену негативну конотацію: beerware 

(beer + software) «ПЗ ціна якого дорівнює пляшці пива, яку потрібно придбати 

для розробника, чи випити на його честь»; careware (care + software) «ПЗ ціна 

якому – добра справа або пожертва на благодійність»; coasterware 

(coaster + software) «настільки невдале ПЗ, що його ніколи не встановлять»; 

fritterware (fritter + software) «ПЗ із великою кількістю функцій, на налаштування 

якого користувач витрачає багато часу та отримує мінімальну продуктивність»; 

slideware (slideshow + software) «ПЗ із занадто високою ціною, яке існує лише у 

вигляді слайдів маркетингової презентації»: 

All this may sound like a description of ‘slideware’ — those glowing overhead 

presentations given by software salesmen that rarely deliver what they seem to 

promise. (The Economist, April 14, 2001). 

Крім того, у мові актуалізуються й нові поняття, пов’язані з програмами 

системи ПЗ. Приміром, телескопізм socialbot (social + robot) утворився для 

позначення автоматизованої програми, що імітує реального користувача в 

соціальних мережах. В англійській мові ХХІ ст. відбилась ще одна позбавлена 

негативної конотації характеристика ПЗ – skinnable «можливість 

використовувати різні модулі ПЗ для зміни кольору та дизайну інтерфейсу», 

виникла завдяки зрощенню лексеми skin «модулі для ПЗ» та усічення від enable. 

Сленгове поняття device-agnostic сформувалося завдяки усіченню лексеми 

diagnostic та позначає «спроможність ПЗ функціонувати на базі однієї апаратної 

платформи, на різних приладах». Телескопізм Heisenbug (Heisenberg + computer 

bug) є видом програмної помилки, яка зникає, коли програміст намагається 
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виправити її. За аналогією з вищезазначеним поняттям виник неологізм Bohrbug 

(Neils Bohr + computer bug) «програмна помилка, що регулярно повторюється». 

Використання так званих «гарячих клавіш» посприяло виникненню 

метафоричного неологізму Alt-Tab «переходити від однієї справи до іншої», 

першим значенням якого було «перемикати програми». Інша комбінація, 

Ctrl-Alt-Delete, що сьогодні може розумітися як «метафоричний механізм, за 

допомогою якого можливо щось переосмислити або почати з початку», зазнала 

конверсійних змін, а саме – вербалізації: 

Wouldn’t it be nice if whenever we messed up our life, we could simply press 

Ctrl-Alt-Delete and start all over again? (The Indianapolis Star, September 8, 2003). 

У складі представленого катаК простежуються й композити. За аналогією 

з поняттям copyright «право інтелектуальної власності» утворився неологізм із 

протилежним значенням – copyleft «відкритий продукт для користувачів ПК», 

який також вживається стосовно ПЗ. За допомогою метафоричного перенесення 

словниковий склад англійської мови поповнився семантичним неологізмом 

killboard «список ворогів», який в оригіналі виник для позначення переліку 

«вбитих» гравців у комп’ютерній грі. 

КатаК GAME APPLICATION, як і випадку з катаК TECHNICAL 

APPLICATION, який є складовою мезоК HARDWARE, свідчить про те, що зміст 

атрактора в цій частині КСФ наповнюється відбиттям психічних порушень 

користувачів віртуальної культури, про що свідчать проаналізовані новотвори.  

Зрощення лексеми video та латинського терміноелемента грецького 

походження – philia утворило неологізм із негативним експресивним 

забарвленням – videophilia «сидячий образ життя, зорієнтований на екранний 

продукт – телебачення, Інтернет та відеоігри». Телескопічне утворення 

exergaming (exercise + gaming) «специфічна діяльність людини, що поєднує 

фізичні вправи з відеоіграми» слугує своєрідним антонімом для попереднього 

поняття.  

Усталений для відеоігор термін killographic «характерне графічне 

зображення насилля та вбивств у комп’ютерному продукті», який було утворено 
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завдяки телескопії (kill + pornographic), демонструє яскраве негативне 

забарвлення. Неологізм, утворений за допомогою словоскладання (rage + quit), 

ragequit «спроба відмови від комп’ютерних розважальних продуктів», 

репрезентує вплив антропогенного фактора на лексичне наповнення 

представленого катаК: 

An often sleazy but interesting book. Lots of suspicious claims here I have never 

heard before, including that Elvis was never drafted into the army but was in fact 

secretly enlisted by the Colonel. …Almost ragequit towards the end when the author 

lends credibility to the ludicrous idea that Elvis was “murdered.” (Goodreads, January 

30, 2015).  

КатаК WEB BROWSER презентує нову лексику, пов’язану з засобами 

перегляду вебсторінок, відео та музики онлайн, відтворення тексту та роботи з 

електронною поштою. Більшість новотворів мають нейтральне експресивне 

забарвлення через приналежність або зв'язок із технічною термінологією. 

На основі тематичного компонента browse було утворено телескопічний 

неологізм browsewrap (browse + shrinkwrap) «юридична згода, що приймається 

автоматично користувачем під час перегляду вебсайтів». ФЄ deep linking 

«посилання на вебсайт, яке вказує на файл, а не на його домашню сторінку», 

зазнала вербалізації та активно використовується в ролі дієслова. 

Економія часу для катаК WEB BROWSER є принципово важливою, про що 

свідчить тематичний компонент click «клацання кнопкою комп’ютерної мишки». 

Система мови відреагувала як телескопічними новоутвореннями, так і ФО. 

На базі зрощення тематичного компонента click та ФЄ jet stream, утворився 

телескопічний неологізм clickstream «віртуальний шлях, за яким людина працює 

в мережі Інтернет». Інший телескопічний новотвір clicktivist (click + activist) є 

позначенням характерної для роботи за комп’ютером активності, яка полягає у 

виконання швидких та простих онлайн-завдань.  

ФЄ click laundering «метод обману рекламної системи», у поєднанні з 

продуктивним суфіксом -er, стала базою для утворення телескопічного 

неологізму clicklaunderer «користувач, що використовує нелегальні способи для 



181 
 

ухилення від оплати за рекламу на вебсторінках». Синонімічний новотвір 

clickbait «посилання на вебсторінку з текстом, покликаним спонукати 

користувачів вибирати певні посилання», було утворено за допомогою 

складання слів click та bait, а саме, незаконне посилання отримало назву 

clickbaity. 

У процесі телескопії лексичне наповнення англійської мови поповнилося 

номінаціями понять, пов’язаних зі змістовним компонентом email, який займає 

місце як префікса, так і суфікса, а саме: webmail (web + email) «електронна 

пошта»; mailstrom (email + storm) «значна кількість вхідних електронних 

листів»; barfmail (barf + email) «електронний лист, що проходить через масову 

розсилку», drail (drunk + email) «електронне поштове повідомлення, що було 

написане в стані алкогольного сп’яніння»: 

A male friend of mine in Victoria enjoys passionate “drailing” (emailing when 

drunk) with a girl he’s only ever got er, fleshy with in the organic world once. (Hobart 

Mercury, May 11, 2005) 

Важливу роль у формуванні лексичного складу мезоК SOFTWARE має 

фразеологія, про що свідчать 35 % проаналізованих інновацій. Більшість 

представлених номінацій були утворені як за структурними моделями Adj. + N, 

N + N та N + Conj + N, так і за нехарактерними для інших мезоК, з 

використанням власних назв, цифрових позначень та абревіатур у поєднанні з 

іменниками в різних комбінаціях.  

Телескопізми представлені двома групами – часткові та повні злиття 

(28 % номінацій). Відібраний матеріал свідчить про те, що префіксація не посідає 

головну позицію в створенні неологізмів (9 % номінацій). Крім того, серед 

продуктивних префіксів, характерних для всіх мезоК віртуальної культури, 

виділяються cyber- та micro-: cybersport «спортивні змагання з комп’ютерних 

ігор», cyberhawk «кіберберкут», cyberphobia «патологічна боязнь комп’ютерів», 

cyberpolicy «політика в галузі використання кіберпростору»; microbrowser 

«компактний веббраузер для мобільних телефонів та невеликих пристроїв». 
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Аналіз неологізмів свідчить про те, що суфіксальний спосіб утворення 

нових ЛО трапляється серед лексичного контенту катаК GAME APPLICATION 

(4 % інновацій), а саме, продуктивний суфікс -er: gamer shamer «нечемний 

комп’ютерний гравець». griefer «користувач, що переслідує інших гравців під 

час гри або на форумах», LAN partyer «учасник відеогри за локальною мережею». 

Скорочення зафіксовано у вигляді усічень (4 % інновацій) та абревіатур (2 % 

інновацій). 

Семантичне переосмислення вже наявних номінацій серед активно 

діючого вокабуляру представленого мезоК встановлено у 18 % інновацій.  

 

3.2.2 Інноваційна об’єктивація гіпоконцепту HUMAN IN VIRTUAL 

CULTURE. Віртуальний світ пропонує задоволення не тільки розважальних 

потреб людини, а й надає можливості для професійного функціювання та 

розвитку. Дослідження мезоК PROFESSIONAL ACTIVITY базується на 

новотворах, що репрезентують відповідь мовної системи на необхідність 

позначення понять, утворених під час професійної активності, що залучує 

використання сучасних технологій, а також на освітніх процесах та способах 

використання грошових систем, адже ці параметри діяльності людини 

нерозривно пов’язані.  

Під час аналізу англійськомовних неологізмів, що вербалізують мезоК 

PROFESSIONAL ACTIVITY, було встановлено три катаК: E-COMMERCE, 

E-LEARNING та E-MONEY (див. Додаток Т).  

На основі аналізу відібраних новотворів було встановлено, що афіксація 

грає найважливішу роль у формуванні номінацій, які входять до складу мезоК 

PROFESSIONAL ACTIVITY.  

Для формування продуктивних суфіксів для номінацій, пов’язаних із 

віртуальною освітою, провідну роль мають лексеми electronic та Internet, на базі 

яких утворилися префікси e- та i-, що беруть активну участь у формуванні 

численних низок неологізмів. Ці морфеми є осколками утвореними внаслідок 
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процесів телескопії, та в запропонованому дослідженні ми розглядаємо їх саме 

як префікси.  

Саме завдяки можливостям, що надає мережа Інтернет, усе більше 

приватних компаній та підприємств обирає режим онлайн для підвищення 

кваліфікації та навчання своїх працівників та службовців, що позначається 

неологізмом e-learning: 

Learning German online, studying online at a German university or completing 

virtual training courses: e-learning and distance-learning programmes enable you to 

do all this anywhere in the world. 

[https://www.deutschland.de/en/online-learning-in-germany] 

Сучасна освіта та наука знаходиться під впливом інформаційної революції 

та нових технологій, свідченням цьому є новотвір e-Science, який утворився для 

позначення зовсім нового етапу розвитку наук. Значного впливу зазнали 

біологічні науки завдяки застосуванню сучасної техніки, що відбилося на 

словниковому складі сучасної англійської мови за допомогою нової ЛО – 

i-biology. 

Префікс bio- активно використовується для створення номінацій, 

пов’язаних із розвитком віртуальних медичних наук. Завдяки взаємодії біології з 

прикладною математикою, статистикою та інформатикою, утворилася наука 

bioinformatics «біологічна інформатика», яка займається проблемами 

розкодування геному людини (Human Genome Project), обробляючи величезний 

обсяг інформації із застосуванням мов програмування Java, C#, Perl, C, C++, 

Python, R та ін. Номінації bioinformaticist та bioinformatician, які утворено на базі 

суфіксів -ist та -ian, позначають фахівців, що працюють над проблемами 

біологічної інформатики: 

Although analysts estimate that bioinformatics will grow into a $2 billion 

industry in the next five years, most IT companies believe the payoffs will be much 

higher. (Business Week, April 27, 2001). 
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Активну участь у формуванні нових номінацій, пов’язаних із професійним 

вдосконаленням та розвитком медичних наук, бере префікс cyber-, про що 

свідчать представлені неологізми.  

Сьогодні освіта стала доступною для всіх категорій людей завдяки 

віртуальним технологіям. Індивідуальний спосіб навчання в домашніх умовах 

отримав назву cyberlearning «кібернавчання». Префікс cyber- також взяв участь 

у формуванні неологізмів, що позначають завзятих користувачів віртуальних 

технологій, а саме – cybemerd, cyberati, cyberguru. 

Уже в 90-х роках минулого сторіччя виник новий напрям медицини – 

cybermedicine, який також позначається ФС virtual medicine «віртуальна 

медицина», що уможливив лікування на відстані на базі нових технологій. 

Завдяки поєднанню медицини з технічними науками, світ побачила сестринська 

інформатика, яка позначається новотвором nursing cyberinformatics: 

Nursing cyberinformatics is a field of nursing that incorporates nursing, 

computer, and information sciences to maintain and develop medical data and systems 

to support the practice of nursing, and to improve patient care outcomes. 

[https://www.registerednursing.org/nursing-cyberinformatics/] 

Змістом атрактора в цій частині мезоК PROFESSIONAL ACTIVITY є 

комерційна діяльність людства, яка активно послуговується технологіями 

віртуального світу. Система мови перебуває в постійному пошуку внутрішніх 

ресурсів для нових номінацій, саме тому, в рамках дослідження цього 

когнітивного утворення, було встановлено, що поряд із префіксами e- та i-, 

активно функціонує морфема dot- (яку ми відносимо до продуктивних афіксів, а 

не сприймаємо як «уламок» телескопії).  

Словниковий склад сучасної англійської мови відчув суттєвий вплив із 

боку «інтернетівської економіки». У 2000 році світ побачив новотвір dot-com, 

який до цього виконував атрибутивну функцію для позначання приналежності 

до мережі Інтернет, та ареал його використання поширився й на сферу бізнесу, 

що простимулювало виникнення поняття dot-com (dot + company) «фірма або 

компанія, що функціює тільки онлайн». Використання нових термінів із 

https://www.registerednursing.org/nursing-cyberinformatics/
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морфемою dot- викликало неабияку зацікавленість в інвесторів того часу, про що 

свідчить кількість відібраних номінацій.  

Новотвір dot-com став основою для створення значної кількості нових 

термінів, серед яких також виділяються ФС: dot-commer або dot-commie 

«робітник інтернет-компанії»; dot-com era «нова ера інтернет-бізнесу»; dot-com 

economy «економічні процеси, що проводяться через інтернет»; dotcom world 

«світ сучасного онлайн-бізнесу»; dot-com revolution або dotcom boom 

«інтернет-революція в економіці»; dot-com craze або dot-com gold rush «нова 

хвиля бізнес-лихоманки». 

Активну участь у формуванні нових номінацій, пов’язаних з електронною 

торгівлею, бере префікс e-, що видно із синонімічних неологізмів: E-business, EC, 

e-comercio, e-commerce, electronic commerce, electronic trading, eTrading.  

Такий вид торгівлі має суттєву користь для економіки країни, адже він 

надає значну кількість послуг та робочих місць. Для позначення електронних 

магазинів утворилися такі новотвори: eshop, e-store, i-store, i-storefront, а самого 

процесу придбання товарів в інтернеті – cybershopping, e-shopping, I-shopping. 

За аналогією до неологізму е-commеrсе виникають і новотвори для 

позначення інших видів сучасної, особливо «електронної» торгівлі: d-commerce 

(digital commerce) «цифрова торгівля»; m-commerce (mobile commerce) «мобільна 

торгівля», t-commerce (TV-set commerce) «телевізійна комерція»; v-commerce 

(virtual commerce) «віртуальна торгівля»:  

One of the most promising areas from a business standpoint could be 

v-commerce. Once synonymous with ‘e-commerce’, the term v-commerce has been 

reappropriated for virtual reality shopping. With VR entering the public consciousness 

over the last year, this is not as alien a concept as it might seem. 

[https://www.fatbit.com/fab/v-commerce-future-online-retail/] 

Новотвір e-retailer, який був утворений завдяки префіксу e-, є номінацією 

для працівника нової сфери інтернет-торгівлі. У Великій Британії навіть було 

утворено офіційну урядову посаду відповідального за процеси, пов’язані з 

https://www.fatbit.com/fab/v-commerce-future-online-retail/
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електронною торгівлею – е- envoy, начальником якого є e-minister «електронний 

міністр». 

Афіксація бере активну участь у формуванні неологізмів, що вербалізують 

реалії, які виникли внаслідок появи поняття «електронні гроші». Серед 

поширених морфем знову можна виділити афікси cyber-, i-, e-, про що свідчить 

аналіз низки номінацій.  

Завдяки автоматизації грошових операцій було створено поняття e-money 

«електронні гроші», за аналогією до якого назву отримали назви різновиди 

електронної валюти e-gold та i-dollars. Для позначення нових дефініцій, що 

означають роздрібну інтернет-торгівлю, сьогодні використовуються новотвори 

e-retail, e-tail, e-tailing. 

З електронною системою розрахунків тісно пов’язане утворення 

неологізму e-wallet «електронний гаманець». Це поняття дає можливість швидко 

проводити електронні грошові операції та отримувати певну інформацію для 

придбання товарів і послуг через інтернет. Такі гаманці легко використовувати у 

віртуальних торговельних центрах – cybermalls, які отримали назву завдяки 

переосмисленню значення лексеми mall з використанням префіксу cyber-. За 

аналогією електронна торгівля може позначатися ФС cyber commerce. 

Більша частина проаналізованих фразеологізмів, які репрезентують мезоК 

PROFESSIONAL ACTIVITY, представлена ФС, у яких одна частина допомагає 

переосмислити іншу, уже наявну реалію. Серед основних моделей формування 

нових ФО можна виділити: N + N, Adj. + N; також використовується модель 

N + prep. + N.  

У сучасній англійській мові активно використовуються неологізми, які 

позначають професіоналів у роботі з комп’ютерними технологіями, які в 

більшості випадків використовують творчу модель N + N: computer citizen, 

computer guru, computer native, computer nerd, computer professional. У якості 

тематичного компонента в утворенні таких номінацій також активну участь бере 

абревіатура IT, яка є номінальним позначенням новотвору information technology 

«інформаційні технології»: IT professional, IT guru, IT native.  



187 
 

Потрібно визнати, що навіть у роботі з новими технологіями вже 

утворилася форма «професійного шовінізму», про що свідчать ФЄ: knowledge 

engineer «спеціаліст з експертних систем», knowledge technologist «представник 

технічної еліти» та wired set «інтернетівська еліта».  

Фразеологічний спосіб утворення нових номінацій також є поширеним у 

сучасних умовах для сфери освіти, що свідчить про переосмислення підходів у 

контексті нових реалій. Більшість неологізмів утворюється за моделлю Adj. + N. 

ФЄ a class of one, яку утворено за моделлю N + prep. + N, позначає 

можливість відвідання індивідуальних онлайн-занять. Масивне ФС massive open 

online course, яке також позначається акронімом MOOC, було створене за 

нестандартною моделлю – Adj. + Adj. + Adj. + N, є номінацією нового типу 

масового відкритого курсу дистанційного навчання:  

There is the hype of national media coverage of massive open online courses 

(MOOCs), it is refreshing to see more recent analysis looking at important attributes 

such as revenue models, dropout rates, and instructional design. 

[http://mfeldstein.com 24 July 2012] 

У контексті сучасних реалій форма дистанційного навчання може 

залишатися єдиною можливою. Про актуальність цього нового для людства 

досвіду свідчить низка синонімічних ФС: distance education, distance learning, 

long distance education, online education, remote education, virtual education. 

На початку ХХІ сторіччя студентам американських коледжів уперше було 

запропоновано відвідання віртуальних курсів – virtual courses. Завдяки розвитку 

вищої освіти та сучасним технічним можливостям, повністю реальними стали 

віртуальні навчальні курси на базі вищих навчальних закладів, які позначаються 

неологізмом cyber courses. Антонімом для вищенаведених понять може 

слугувати ФО brick-and-mortar institution «фізичний заклад освіти, який 

проводить офлайн заняття», що свідчить про переосмислення реальних понять: 

The whole reason we’d use a brick and mortar institution is to attempt to 

preserve as much of the structures of universities which are vital, in my opinion, to 
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their position in our democracies. 

[https://davidwees.com/create-brick-and-mortar-university-where-every-course-open/] 

Проаналізовані неологізми сфери віртуальної торгівлі свідчать про те, що 

більшість відібраних ФО поділяється на два типи моделей – N + N та Adj. + N. 

До першої моделі належить неологізм Internet Firm, який є позначенням 

для комерційних установ, що активно користуються новими технологіями та 

присутні на онлайн-ринку. Синонімічним утворенням є ФС online company 

«онлайн-компанія». Лексема company доводить наявність процесу переоцінки 

звичної дійсності, адже сьогоднішній світ вимагає уточнення приналежності до 

віртуального чи фізичного світу, про що свідчить неологізм offline company 

«компанія з фізичним розташуванням, яка функціонує офлайн». 

Не так давно було утворено поняття, що позначається ФС mobile e-business 

«онлайн-бізнес», яке включає ділове спілкування в соціальних мережах – mobile 

business networking. Функціювання всіх представлених катаК, пов’язаних із 

віртуальним світом, уможливлюється завдяки технічним поняттям, яким 

відповідають ФО packet switching «пакетна комунікація» та wireless network 

equipment «обладнання бездротового зв’язку»: 

What is a mobile business? A mobile business is exactly what it sounds like—a 

business that allows you to hit the road, traveling to different locations to provide your 

products and services to your customers. 

[https://www.thebalancesmb.com/money-making-mobile-business-ideas-4126148] 

Антропоцентричний фактор впливу на лексичне наповнення катаК 

E- COMMERCE відчувається завдяки ФЄ productive procrastination, яка позначає 

відволікання працівників на особисті справи впродовж робочого дня. Іншим 

прикладом слугує новотвір self-interrupt «відволікання від роботи для перевірки 

особистих повідомлень у соціальних мережах». 

Модель Adj. + N також є доволі характерною для лексичного наповнення 

мезоК PROFESSIONAL ACTIVITY. ФЄ flash sale «онлайн-розпродаж, який 

включає розсилку повідомлень через мобільні додатки» свідчить про боротьбу 

за віртуального покупця. ФЄ Cyber Week, Cyber Monday, Cyber Black Friday, 

https://davidwees.com/create-brick-and-mortar-university-where-every-course-open/
https://www.thebalancesmb.com/money-making-mobile-business-ideas-4126148
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поєднані змістовним компонентом cyber, репрезентують попит на 

онлайн-розпродажі:  

Based on previous Black Fridays, most Black Friday sales will start on 

Thanksgiving (or even before) and extend later throughout the Black Friday weekend 

and into Cyber Monday 2021. 

[https://blackfriday.com/news/when-is-black-friday-2021] 

У цьому дослідженні робиться спроба максимально широко розкрити тему 

культурного продукту людства, саме тому зацікавленість викликають ФЄ digital 

farming «цифрове сільське господарство» та smart farming «розумне 

землеробство», які свідчать про цифрову аграрну революцію, що прямо 

пов’язана з онлайн-комерцією.  

Інтернет-простір також надає можливості пересічним громадянам із 

підприємницькою жилкою, про що свідчить семантичний неологізм showroom 

«торгівельно-виставковий зал в онлайн-просторі», який став базою для 

виникнення ФЄ reverse showrooming – моніторинг потрібної продукції в 

електронних магазинах для придбання його в офлайн режимі. Це явище 

допомагає підприємцям розробляти правильні комерційні стратегії.  

Значний вплив на сучасну економіку має неформальне об’єднання 

колишніх засновників найбільш дебетової електронної платіжної системи PayPal 

(яка надає можливість користувачам оплачувати рахунки та покупки, 

відправляти та приймати грошові перекази), що позначається ФЄ PayPal Mafia. 

Поняття, що позначається ФС digital currency «цифрова валюта», уже 

близько десяти років має значний вплив на світову економіку. Різновидом таких 

електронних грошей є криптовалюта – cryptocurrency. Представлена номінація 

була утворена на основі тематичного компонента currency за допомогою 

словоскладання. Курс такої валюти може бути прив’язаним до дорогоцінних 

металів (E-gold, WebMoney Gold, WMG), але трапляються різновиди з 

нестабільним курсом. До найбільш поширених видів крипровалюти відносять: 

Bitcoin, Litecoin, Namecoin, NXT, PPCoin. 
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Такі віртуальні процеси викликали економічні зміни державного 

масштабу, про що свідчить ФЄ, утворена за моделлю Adj. + Adj. + N, the flat 

white economy «мережа засобів масової інформації, Інтернету та віртуального 

бізнесу, які допомагають зміцнити економіку країни»:  

McWilliams claims that the flat white economy contributed 14.4 per cent of 

gross value added (GVA) to the UK in 2018, making it more important than traditional 

sectors such as manufacturing, mining and utilities on that measure. 

[https://workplaceinsight.net/the-flat-white-economy-is-now-the-most-important-sect

or-in-the-uk/] 

Значно менший вплив на формування неологізмів, що репрезентують 

мезоК PROFESSIONAL ACTIVITY, мають процеси телескопії.  

Завдяки усіченій формі змістовного компонента technology, було утворена 

синонімічна низка сленгових номінацій, що позначають користувачів 

віртуальної культури: technofreak «людина, одержима комп’ютерними 

технологіями», technophile «технофіл», techguru «професіонал у роботі з 

комп’ютерними технологіями», technogeek «одержимий користувач віртуальної 

культури», technoguru «професіонал у роботі з новими комп’ютерними 

технологіями», technopundit «користувач віртуальної культури з провідними 

знаннями», technosavant «комп’ютерний геній», technoscenti «людина, що 

знаходиться в постійному пошуку комп’ютерних новинок», technoset 

«користувач, одержимий апаратним забезпеченням», techsavvy «професійний 

користувач віртуальних технологій», technorati «обізнаний користувач 

комп’ютерних технологій». 

До оказіональних новотворів, що позначають деескалацію представленої 

синонімічної низки, відносяться номінації technormal «звичайний користувач 

комп’ютерних технологій» та technophobe «людина, що боїться нових 

технологій»: 

I completed the recent short survey on Yahoo! to establish where I was on the 

Technogeek/Technophobe continuum. Happily I’m neither – just plain old 

Technormal. [https://www.designedforlearning.co.uk/technogeek_or_t/] 

https://workplaceinsight.net/the-flat-white-economy-is-now-the-most-important-sector-in-the-uk/
https://workplaceinsight.net/the-flat-white-economy-is-now-the-most-important-sector-in-the-uk/
https://www.designedforlearning.co.uk/technogeek_or_t/
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На базі усічення власної номінації Twitter та intern утворився неологізм 

Twintern, що позначає практиканта онлайн-компанії, який працює з новою 

технологією, для якої характерне абревіатурне позначення SMM (Social Media 

Marketing) «просування товарів та послуг за допомогою соціальних медіа, та 

підвищення попиту на бренд». 

Для подібних маркетингових стратегій активно використовується 

технологія crowdsourcing (crowd + sourcing) «залучення до розв’язання проблем, 

пов’язаних із виробничою інноваційною діяльністю, великої кількості 

працівників із використанням їх творчого потенціалу, знань та досвіду». Це 

поняття було утворене у 2006 році завдяки письменнику Джеффу Хау та 

редактору журналу Wired Марку Робінсону, та використовується на противагу 

терміну outsourcing (outer-source-using) «використання чужих ресурсів у 

робочому процесі»: 

Crowdsourcing can take place on many different levels and across various 

industries. Thanks to our growing connectivity, it is now easier than ever for 

individuals to collectively contribute — whether with ideas, time, expertise, or funds  – 

to a project or cause. [https://crowdsourcingweek.com/what-is-crowdsourcing/] 

На основі аналізу неологізмів, які входять до складу мезоК 

PROFESSIONAL ACTIVITY, було встановлено, що саме афіксація має провідну 

роль у формуванні лексичного наповнення представлених катаК 

(45 % інновацій). Серед найбільш активно використовуваних префіксів 

виділяються bio-, cyber-, dot-, e-, i-. Також зафіксовано 

суфікси -er, -ing, -cist, -cian, які свідчать про формування відповідних 

користувацьких ролей. Телескопізми утворюються зі збереженням вихідного 

значення усічених елементів (13 % інновацій), що свідчить про подальше 

формування термінологічної бази.  

Фразеологічне наповнення представленого когнітивного утворення 

мезорівню складає 37 % інновацій. Серед поширених моделей виділяються 

N + N, Adj. + N, також характерними є Adj. + Adj. + Adj.+N та N +prep. +N.  

https://crowdsourcingweek.com/what-is-crowdsourcing/
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Серед проаналізованого матеріалу семантичні новотвори трапляються 

значно рідше (5 % інновацій), що свідчить про активні процеси надання 

уточнювальних характеристик наявним поняттям, а не переосмислення реалій. 

Виникнення соціальних мереж (social network) у віртуальному просторі є 

цілком логічним та природним явищем, адже людина прагнула до встановлення 

соціальних контактів у всі часи. В сучасному світі немає жодних сумнівів щодо 

важливості соціальних мереж як для спілкування звичайних користувачів, так і 

для професійної діяльності.  

Завдяки аналізу новотворів, що репрезентують мезоК SOCIAL NETWORK, 

вдалося виділити основні типи соціальних мереж, які позначаються низкою ФО, 

номінальні назви яких активно використовуються у вигляді змістовного 

компонента для формування нових ЛО (телескопічні та фразеологічні 

новотвори).  

Соціальні мережі для спілкування отримали назву relationship networks. 

Цей тип соціальних мереж є найпоширенішим та, своєю чергою, поділяється на: 

personal data network «мережа персональних контактів»; skill network 

«професіональна мережа»; dating website «сайт знайомств». Сьогодні Twitter та 

Facebook є еталонними стандартними мережами для спілкування.  

Онлайн-мережі для обміну медіаконтентом позначаються неологізмом 

media sharing networks. Прикладами є: Youtube, Instagram, Vimeo, Snapchat, 

Twitch. ФС online reviews є назвою соціальних мереж, в яких користувачі мають 

змогу ділитися своїм досвідом, враженням та баченням: Foursquare, Uber, Yelp, 

TripAdvisor. Соціальні платформи для колективних обговорень позначається 

неологізмом discussion forums: Quora, Reddit, Digg, Ixbt, 4PDA. 

Тип соціальних медіа, які є серверами для різних форм мережевої 

комунікації blogging та micro-bloging, де користувачі створюють та публікують 

текстовий та медійний контент, отримав назву social publishing platforms: 

Medium, Tumblr, Twitter. 
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Сервіси соціальних закладок (bookmarking sites) надають змогу створити 

власну контент-бібліотеку, яка буде у відкритому доступі для інших 

користувачів. Прикладами є: StumbleUpon, Pinterest, Flipboard, Scoop.it!, Diigo. 

Також активно використовуються interest-based networks «соціальні 

мережі за інтересом», які дозволяють знайти однодумців: Goodreads, Last.fm, 

Tagged, IMDb. 

Соціальні відносини обумовлюються колективністю життя людини, 

залежністю індивіду від інших. Соціальний зв'язок, або інтеракція – це дії людей, 

що враховують можливі дії інших людей [219, c. 66].  

Для аналізу впливу соціальних мереж на сучасну культуру людства за 

основу була взята структура соціальної системи, запропонована американським 

соціологом Талкоттом Парсонсом. Науковець визначив соціальну систему як 

«форма соціального зв’язку, що утворюється станами та процесами соціальної 

взаємодії між діючими суб’єктами»; якісно вона є більшою ніж їх сума 

[271, c.289].  

Т. Парсонс виділив чотири типи незалежних компонентів соціального 

функціювання людини, які, поряд із техногенними факторами, ми відносимо до 

атракторів коливання мовної системи сучасної англійської мови на рівні 

формування катаК які входять до складу гіперК VIRTUAL CULTURE: VALUES 

«цінності» – уявлення про ідеальний тип соціальної системи кожної людини; 

NORMS «норми» – конкретні способи (правила) орієнтації дії людей у 

конкретних ситуаціях; COLLECTIVES «колективи» – групи людей, які 

здійснюють реалізацію спільної мети на основі цінностей та норм; ROLES 

«ролі» – програми узгодженої поведінки людей (див. Додаток У).  

На основі аналізу новотворів, було встановлено, що превалює 

фразеологічний спосіб утворення нових номінацій. У більшості випадків 

використовуються продуктивні моделі N + N та Adj + N, що є свідченням 

переоцінки звичних понять та їх синтезу в контексті віртуальної культури.  

КатаК VALUES демонструє поширення гедоністичної направленості 

людської діяльності в мережі Інтернет. Через той факт, що у віртуальному 
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просторі вербальна комунікація стоїть поряд із новими підвидами невербальної, 

стилізованими графічними зображеннями – emoji, emoticon, smiley, smiley-face, 

GIF; фото та відео контактом, величезна увага приділяється зовнішньому 

вигляду людини та елементам «красивого життя».  

ФС virtual vanity демонструє почуття невдоволення своїм зовнішнім 

виглядом на фото в соціальних мережах (через встановлені в соціальних мережах 

цінності). Своєрідним синонімом є ФЄ ego surfer, яка позначає людину, що 

маніакально відстежує інформацію про себе в пошукових системах. 

Новими поняттями, що вказують на протилежні характеристики людини у 

віртуальному просторі, стали ФЗ eye broccoli та eye candy. У першому випадку 

порівняння проводиться з корисним, але не дуже апетитним овочем, новотвір eye 

candy «приваблива людина» було створено за аналогією. 

Лексичне наповнення катаК свідчить про переломний момент впливу 

віртуальних стандартів на фізичний світ за допомогою ФЄ Facebook facelift 

«косметична хірургія для наслідування тенденцій продиктованих соціальними 

мережами».  

Аналіз відібраних неологізмів свідчить про характерну для соціальних 

мереж тенденцію – осудження користувачів із протилежною думкою. Прикладом 

слугує ФЄ drought shaming «соціальне несхвалення та осуд через екологічні 

питання, пов’язані з водними ресурсами». Осуду в онлай-просторі зазнають 

навіть домашні улюбленці, про що свідчить новотвір dog shaming. 

У контексті вивчення катаК NORMS, окрему увагу необхідно приділити 

порушенням соціальних норм у віртуальному просторі. Проблема викрадення 

персональних даних спровокувала появу нового поняття biometric identification 

«система біометричної ідентифікації», яка допомагає в боротьбі з віртуальними 

злочинами.  

Тематичний компонент hack «злом віртуальних програм», який утворився 

завдяки семантичному перенесенню, став основою для виникнення низки ФЄ: 

deep hack mode «складні завдання з програмування»; hacker-proof «аналіз 

концепцій безпеки»; to hack a password «зламувати пароль». 
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За допомогою суфікса -er було утворено неологізм hacker «зламувач 

комп’ютерних програм», який слугував змістовним компонентом для створення 

низки новотворів: hacker attack «хакерська атака»; hacker dialer «хакер, що 

використовує телефонні номери для входу в комп’ютерну систему»; hacker group 

«група програмістів-зломщиків»; hacker infiltration «проникнення хакерів»; 

hacker prevention «протидія хакерським атакам»; hacker thinktank «хакерський 

аналітичний центр»; hacker toolkit «інструментальні засоби для злому». 

Соціальні мережі такого формату забезпечили виникнення та поширення 

нових жанрів відео продукту, які позначаються ФС: beauty blog «обзори на 

косметичні засоби»; cover blog «переспівування оригінальних пісень»; 

emigrant/travel blog «блог про життя в різних країнах»; fitness/sport blog «блог 

про вдосконалення тіла, що часто включає рекомендації зі здорового 

харчування»; poop blog «збірка вірусних відео»; reality show «демонстрація 

буденного життя у форматі серіалу». 

Змістом репелера, у противагу формування інтернет-сленгу, є боротьба 

комунікантів за збереження мовних норм. Саме цей параметр відштовхує 

систему від стану рівноваги, утворюючи обмеження на свободу створення нових 

номінацій. 

Поява граматичної нетерпимості на просторах Інтернету, яка позначається 

ФЄ grammar nazi, свідчить про активізацію користувачів соціальних мереж, що 

агресивно пропагують та обстоюють традиційні норми мови. Своєрідним 

синонімом цього інтернет-руху є ФЄ guerrilla proofreading, який позначає 

схильність вишукувати в текстових повідомленнях та публікаціях різного роду 

помилки та привселюдно вказувати на них.  

Неологізм Cupertinos, який виник через постійне виправлення слова 

cooperation комп’ютерною системою на назву каліфорнійського міста Cupertino, 

адже в словнику автозаміни раніше було зазначено тільки написання 

co-operation. З цього виходить, що the Cupertino effect є відповіддю мовної 

системи на техногенний зміст атрактора: 
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The dawn of word processing and its attendant spell check programs introduced 

a new kind of error, now sometimes known as a Cupertino. It's a sort of older cousin 

of the "Damn You, Autocorrect" error that infects even professionally edited text. 

[http://mentalfloss.com/article/32294/cupertino-effect-11-spell-check-errors-made-it-

press] 

КатаК COLLECTIVES являє угрупування людей, які здійснюють 

реалізацію спільної мети на основі встановлених цінностей та норм, 

контактуючи у віртуальному просторі. Синонімічними ФС, що позначають 

інтернет-спільноту є: internet community, online community, virtual community, web 

community. Для відбиття дружніх відносин у таких угрупуваннях 

використовуються новотвори: friends, virtual friends, family of invisible friends.  

Назва онлайн-платформи Facebook слугувала тематичним компонентом 

для виникнення ФО: Facebook community «Facebook спільнота»; Facebook-minute 

«невизначений проміжок часу проведений у мережі Facebook»; Facebook mommy 

«мати, яка не має часу на виховання своєї дитини через постійне знаходження в 

соціальній мережі Facebook»; Facebook stalking «спілкування в соціальній мережі 

Facebook». 

У сучасних віртуальних колективах виділилися дві категорії, які 

позначаються сленговими новотворами: pancake people «досвідчені користувачі 

мережі Інтернет, які мають високий статус у віртуальних колективах» та noobs 

«нові користувачі, які тільки починають освоєння тонкощів комп’ютерного 

світу».  

У соціальних мережах виник новий тип ролі для користувачів, що 

позначається ФС Facebook necrologist «людина, яка регулярно створює 

публікації з висвітленням смертей знаменитостей». Роль захисника принижених 

користувачів у віртуальних мережах позначається ФЄ Internet White Knight. 

Серед відібраних неологізмів, що увійшли до складу мезоК SOCIAL 

NETWORK, значну частину складають саме семантично переосмислена лексика. 

Поняття, що увійшли до лексичного складу англійської мови у вигляді 

семантичних неологізмів – like «голос «за» та unlike «голос «проти», 

http://mentalfloss.com/article/32294/cupertino-effect-11-spell-check-errors-made-it-press
http://mentalfloss.com/article/32294/cupertino-effect-11-spell-check-errors-made-it-press
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допомагають віртуальним колективам та певним користувачам 

продемонструвати реакцію на викладений матеріал.  

Відібраний лексичний матеріал демонструє поповнення мовної периферії 

неологізмами, що формуються як відповідь на встановлення та вплив 

віртуальних трендів. У віртуальному світі поняття «хостинг», що позначається 

семантичним новотвором hosting «розміщення фізичної інформації на сервері, 

яка постійно перебуває в мережі Інтернет», виконує базову функцію для 

створення інформаційного наповнення віртуальних соціальних мереж.  

Поняття content «інформаційне наповнення інтернет-ресурсів», яке є 

семантичним неологізмом, утвореним унаслідок звуження значення, є важливим 

провідником між віртуальним інформаційним продуктом та встановленням 

соціальних норм. Віртуальне інформаційне наповнення соціальних мереж 

використовує прийоми, назви яких були утворені завдяки семантичному 

перенесенню: newsfeed (news + feed) «систематизоване викладення 

онлайн-новин»; notification «повідомлення про активність користувачів 

соціальної мережі»; timeline (time + line) «хроніка подій у хронологічному 

порядку в соціальній мережі»; post «публікація в соціальній мережі»; tag «тег, 

ідентифікатор для категоризації інформації»; wall «область для розміщення 

публікацій у рамках профілю». 

До нових жанрів блогів також відносяться такі поняття, які позначається 

семантичними неологізмами: challenge «виконання завдань від глядачів»; 

comparison «порівняльний аналіз продуктів/подій»; hating «будь-яка критика від 

відео блогерів»; let's play «запис коментарів під час відео ігор»; life style 

«демонстрація власного життя на камеру»; news «висвітлення новин, яке часто 

супроводжується коментарями»; prank «розіграш»; review «огляд новин, фільмів, 

ігор»; sketch show «комедійні відео»; stream «спілкування в режимі прямої 

трансляції»; tag «компонування фото або відео матеріалу за певною тематикою»; 

top «популярні відео»; unboxing «розпакування покупок та огляд товару»: 

Unboxing videos are exactly what they sound like: People opening boxes and 

narrating their actions. Unboxing videos are very popular with kids, racking up 
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millions of views and tens of millions of subscribers. 

[https://www.commonsensemedia.org/youtube/what-are-youtube-unboxing-videos] 

Семантичні неологізми, які входять до складу мезоК SOCIAL NETWORK, 

позначають інструменти для функціювання віртуальних спільнот, що надають 

соціальні мережі: block/ban «не давати змогу іншому користувачеві 

контактувати»; follow «підписатися на сторінку в соціальній мережі»; message 

«повідомлення»; profile «профіль користувача»; unfollow «відписатися від 

профілю користувача». Також до таких засобів контакту відносяться новотвори: 

direct message, з абревіатурним номінальним позначенням DM, «приватне 

повідомлення»; follow me «запрошення підписатися на нові публікації».  

Семантичне переосмислення номінацій також є характерним для 

формування неологізмів пов’язаних із соціальними ролями користувачів. 

Прикладами є неологізми: nerd, «фанат своєї справи, розумна людина, якій 

складно пройти процес соціалізації»; sugar «жінка, яка вступає у віртуальні 

відносини зі значно дорослішим чоловіком).  

Проблема психологічного тиску в соціальних мережах отримала назву 

trolling завдяки семантичному розширенню. Це поняття використовується в 

англійській мові з 1600 року, і старе його значення було пов’язане з риболовлею. 

Існує інша думка, згідно з якою новотвір trolling пов’язаний зі скандинавськими 

міфологічними істотами. Роль людини, яка публікує неприємні коментарі або 

надсилає образливі повідомлення, позначається семантичним новотвором troll. 

Також, унаслідок конверсії, цей неологізм використовується як дієслово – to troll.  

У лексичному наповнені репрезентованих катаК, що є складовими мезоК 

SOCIAL NETWORK, спостерігаються активні процеси телескопії. У більшості 

випадків такий спосіб утворення нових номінацій викликаний реалізацією 

принципів мовної економії та утворенням нових понять, що репрезентують 

винаходи, утворених завдяки синтезу наявних об’єктів або понять. Прикладом є 

популяризована тенденція демонструвати комфортне життя в соціальній мережі 

Instagram – подорожі, гарний одяг та аксесуари, їжу, яка отримала назву 

Gloatgram (англ. gloat – зловтіха). Інший неологізм geobragging 

https://www.commonsensemedia.org/youtube/what-are-youtube-unboxing-videos
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(geography + bragging) позначає «постійне оновлення статусу для привернення 

уваги до місцеперебування користувача».  

Унаслідок усічення тематичного компонента Tweeter утворено номінацію 

to tweet «поділитися публікацією іншого користувача в профілі». Завдяки 

продуктивному суфіксу -tion було утворено неологізм twittion 

(Tweeter + petition), який є різновидом петиції соціальній мережі. 

Кількість утворених неологізмів свідчить про актуальність нового 

компактного формату інтернет-публікацій, який допомагає утримувати увагу 

онлайн-читачів та сприяти формуванню соціальних норм. ЛО blog (web + log) 

позначає сайт із публікаціями певного користувача, який також можна вважати 

електронним журналом.  

Також увагу потрібно приділити тематичному компоненту blog, який узяв 

участь у формуванні низки ЛО. Завдяки суфіксальному способу були утворені 

неологізми: blogger «користувач, який веде блог», blogging «ведення 

електронного журналу»: 

Bloggers also frequently endorse other blogs by featuring links to related sites, 

which begin to create a real web of interests, people and ideas - the «blogsphere». 

(Austin American Statesman, November 21, 2003). 

На основі тематичного компонента blog були сотворені неологізми: 

blogebrity (blog + celebtity) «знаменитий укладач електронних журналів»; 

blogmaster (blog + master) «віртуозний блогер»; blogosphere (blog + sphere) «світ 

блогів»; blogroll (blog + roll) «список посилань на інші електронні журнали»; 

blogspiracy (blog + conspiracy) «анонімне викладання публікацій»; blogsploitation 

(blog + exploitation) «шахрайство через використання інтернет-журналів 

засобами масової інформації США»; blogstitute (blog + prostitute) «людина, яка 

постійно просить про щось інших авторів чи користувачів електронних 

журналів»; blogswarm (blog + swarm)«значна кількість електронних публікацій»; 

celeblog (blog + celebtity) «блог знаменитої людини»; flog (fake + blog) 

«інтернет-журнал, що неофіційно підтримується певною корпорацією»; poliblog 
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(politician + blog) «інтернет-журнал політичного діяча»; shoclog (shock + blog) 

«блог із приголомшливим інформаційним наповненням»: 

Another blog much reviled after its exposure as a flog was created by Edelman, 

part of Daniel J. Edelman Inc., on behalf of Wal-Mart Stores. The flog posed as the 

travel diary of a couple, but did not disclose they were paid for their upbeat posts about 

Wal-Mart. (The New York Times, Dec. 18, 2006). 

Аналіз відібраних неологізмів свідчить про вплив нового напряму в 

створенні віртуальних користувацьких журналів – vloging 

«онлайн-відеожурнал», на формування лексичного складу англійської мови. 

Завдяки суфіксу -er було утворено неологізм vloger «людина, яка веде блог у 

відео форматі». Користувачі, які створюють інформаційне наповнення 

відеохостингу Youtube (you + tube), завдяки продуктивному суфіксу -er, тепер 

називаються youtubers.  

Однією з важливих характеристик приналежності до інтернет-спільноти є 

розміщення фото з тематичними мітками – hashtag, які позначаються символом#, 

що слугує соціальними маркерами та способом знайти однодумців, як у випадку 

з Facebook-матусями, які охоче розміщують фото дітей із позначками #mybaby, 

#lovemychildren, #childrenmylife, #myhappines, #goodtimes.  

Було встановлено, що змістом атрактора в цій частині концептуальної 

системи також є очікувана поведінка, яка об’єктивно формується соціальною 

позицією користувача, та в більшості випадків психічні розлади, що 

спричиняються перебуванням у віртуальній реальності. 

Телескопізми netaholic (Internet + alcoholic) або cyberholic 

(cyber + alcoholic) позначають «нездорове захоплення пошуком інформації в 

інтернеті». Телескопічний новотвір idolaria (гр. idios – свій, власний; latreia – 

поклоніння) є різновидом нарцисизму в соціальних мережах. Такі користувачі 

часто належать до категорії, що позначається телескопізмом textovert 

(text + overt) «людина, якій легше спілкуватися через електронні повідомлення».  

На основі неологізму cybernate «використання комп’ютерів для управління 

автоматичних процесів», за допомогою суфікса -ing, було створене нове поняття 
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cybernating «статус постійного перебування в мережі, який змінюється раптовим 

зникненням».  

Усічення назви електронної енциклопедії Wikipedia посприяло 

виникненню телескопічного неологізму wikiot (Wiki + idiot) «користувач, який 

хизується знаннями з неавторитетних джерел» та ФЄ Wikipedia kid «студент без 

навичок критичного мислення».  

Наслідком популяризації романтичних стосунків у мережі Інтернет стала 

поява новітніх психічних розладів, один із яких – синдром під назвою Tinderella 

(Tinder + cinderella), який проявляється в неспроможності зав’язати романтичні 

відносини в реальному житті. Сьогодні психологи констатують, що флірт у 

соціальних мережах призводить жінок та чоловіків до прийняття класичної ролі 

жертви: 

Third time is not a charm. I am convinced that only psychos are on there. Kudos 

to everyone who found their tinderella but I refuse to ever give it another shot. Why 

am I attracted to weirdos who tell me to kill myself. 

[https://www.dictionary.com/e/slang/tinderellla/] 

Аналіз відібраних неологізмів, які увійшли до складу катаК NORMS, 

свідчить про активне використання префіксального способу поповнення 

лексичного складу сучасної англійської мови при формуванні номінацій 

пов’язаних із порушенням соціальних норм у віртуальному просторі.  

Активну участь в утворенні нової лексики, пов’язаної зі злочинністю, бере 

префікс cyber-, про що свідчать відібрані лексеми: cybercasing «використання 

онлайн-даних серверів для офлайн пограбування»; cyberconflict «конфлікт у 

віртуальному просторі»; cybercrime «комп’ютерний злочин»; cybercriminal або 

cybercrook «правопорушник у сфері комп’ютерних технологій»; cyberpal 

«інтернет-зловмисник, який входить у контакт із жертвою»; cyberterrorism 

«інформаційний тероризм»; cybervigilantism «інтернет-вандалізм»: 

Cyber criminals who stole thousands of digital files belonging to environmental 

regulator Sepa have published them on the internet. (BBC News, January 22, 2021). 

https://www.dictionary.com/e/slang/tinderellla/
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Проблема толерантності та моралі повстає й на просторах Інтернету, 

підтвердженням чому є неологізми cybersleaze «пропаганда насилля, агресії, 

фашизму, розповсюдження матеріалів порнографічного характеру» та 

cyberbalkanization «формування нетолерантних онлайн-угруповань». 

Необхідність у віртуальному регулюванні соціальних відносин спровокувала 

виникнення нового поняття, яке позначається неологізмом cyberethics 

«кіберетика». 

Реакцією на порушення соціальних норм у віртуальному світі стала поява 

правового контролю за розповсюдженням та використанням цифрової 

інформації, про що свідчать неологізми: cyberdetective «кібердетектив»; 

cyberpolice «інтернет-поліція»; cyberprofiler «детектив, комп’ютерний спеціаліст 

та психолог за сумісництвом»; сybersecurity «віртуальна служба безпеки». 

На основі аналізу неологізмів, які були відібрані до представленого катаК, 

стає очевидним, що статусу норми набуло нове явище – Internet slang 

«специфічна мова інтернету, мережевий жаргон», яке також позначається 

неологізмами: chatspeak, cyber-slang, Internet language, Internet shorthand, 

netspeak, webspeak. 

Новотвори представленого катаК NORMS демонструють вплив 

віртуальних соціальних норм на комунікативну культуру користувачів 

глобальної мережі, що спровокувало появу специфічної мережевої англійської 

мови – Weblish (web + English). 

Змістом атрактора на представленому мезорівні є прагнення людини до 

часової та просторової економії. Створення нової віртуальної картини світу 

викликає зміни лінгвістичного характеру, адже формується база для нового 

стилю під назвою «інтернет-спілкування» з характерним потягом до 

скорочення ЛО.  

Проаналізовані неологізми вказують на те, що саме абревіація є найбільш 

продуктивним способом утворення нових номінацій у контексті 

інтернет-спілкування. Серед абревіатурних позначень, що найактивніше 

використовуються у віртуальному листуванні, виділяються: LOL (laughing out 
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loud) «сміюсь аж не можу»; brb (be right back) «я миттю»; btw (by the way) «до 

речі»; lmk (let me know) «дай мені знати»; g2g (got to go) «я побіг». 

Було встановлено, що сленгові абревіатурні позначення поділяються на 

три типи: 1) абревіатури; 2) ініціальні скорочення з цифровими позначеннями; 3) 

цифрові позначення з фонетичним наслідуванням означуваних лексем.  

До першого типу належать новотвори: ASAP (As soon as possible) 

«максимально швидко»; ATM (at the moment) «наразі»; GF (girlfriend) «дівчина»; 

GTG (I got to go) «маю іти»; IITYWISWYBMAD «if I tell you what it says, will you 

buy me a drink?) «якщо скажу, купиш випити?»; IMHO (in my humble opinion) «на 

мою скромну думку»; IWLSHIBAMF (I was laughing so hard I broke all my 

furniture) «сміялися всім офісом»; LTNT (long time no type) «давно не писав».  

Друга група представлена акронімами: BE4 (before) «перед»; 4GET (forget) 

«забудь»; M8 (mate) «друг». 

Третя група абревіатурних позначень є найменш репрезентованою, але 

новотвори, що входять до її складу, є традиційними для неофіційного 

віртуального листування: 2 (to) «до чого-небудь»; 4 (for) «для».  

Аналіз новотворів, що входять до складу лексичного наповнення мезоК 

SOCIAL NETWORK, свідчить про пошуки мовної системи власних ресурсів на 

рівні фразеології (33 % інновацій). Серед основних моделей формування ФО 

виділяються N + N та Adj. + N, що свідчить про переоцінку наявних реалій та 

необхідність уточнення їх характеристик у контексті віртуальної культури.  

На відміну від інших концептуальних утворень, що є складовими гіперК 

VIRTUAL CULTURE, для мезоК SOCIAL NETWORK притаманним є 

використання семантичного шляху поповнення лексичного складу сучасної 

англійської мови (18 % інновацій). Ця тенденція викликана найбільшим впливом 

антропогенних чинників. Змістом атрактора, що стимулює виникнення значної 

кількості флуктуацій, є перенесення соціальних моделей у віртуальний світ.  

Утворення нових номінацій за допомогою афіксації також є характерним 

(17 % інновацій). Завдяки аналізу відібраних ЛО було встановлено, що більшість 

номінацій у представленому мезоК SOCIAL NETWORK утворюється завдяки 
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характерній для інших концептуальних мезорівнів морфемі cyber-. Серед 

продуктивних суфіксів виділяється морфема - er, що в більшості випадків 

свідчить про формування неологізмів, які позначають саме користувача 

соціальних мереж.  

Телескопізми представлені двома групами – повні та часткові злиття (17 % 

інновацій). Про потяг мовної системи до просторової економії свідчить 1 % 

інновацій, утворених на базі словоскладання, адже перевага надається саме 

телескопії. Конверсія представлена 1 % інновацій.  

Для представлених катаК характерним явищем є абревіація (12 % 

інновацій), яка активно використовується як для утворення технічної 

термінології, так і для користувацьких сленгових номінацій. Змістом атрактора 

в цій частині концептуальної системи є реалізація часової та просторової 

економії, змістом репелера – боротьба мовної системи за збереження лексичних 

так граматичних норм.  

Завдяки аналізу відібраного лексичного матеріалу було встановлено, що 

мовна система перебуває під дією значної кількості семантичних атракторів при 

формуванні номінацій для понять та об’єктів віртуальної культури, про що 

свідчить 38 % фразеологічних та 12 % семантичних неологізмів, від загальної 

кількості лексичного наповнення гіперК VIRTUAL CULTURE. Серед 

поширених продуктивних фразеологічних моделей було виділено N + N, 

Adj. + N, Adj. + Adj. + N, Adj. + Adj. + Adj. +N та N + prep. + N. Через потяг 

мовної системи до просторової економії, більшість масивних фразеологічних 

конструкцій зазнають абревіації.  

На сучасному етапі розвитку системи англійської мови, у контексті 

вивчення гіперК VIRTUAL CULTURE, одним із активних способів словотвору є 

афіксація (25 % інновацій), що свідчить про вже достатньо сформовану 

термінологічну базу, яка використовується для створення деривацій. Особливою 

продуктивністю відзначаються префікси (cyber-, dot-, e-, i-, micro-); суфікси 

(-cist, -er, -ing, -ation).  
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Було встановлено, що абревіатурні позначення, які використовуються як у 

контексті культури віртуального спілкування, так і для формування технічної 

термінології, поділяються на три типи: 1) абревіатури; 2) ініціальні скорочення з 

цифровими позначеннями; 3) цифрові позначення з фонетичним наслідуванням 

означуваних лексем. Абревіатурні скорочення складають 5 % інновацій. 

Усічення складають 1 % інновацій. 

Як свідчить відібраний матеріал, процеси телескопії також приймають 

участь у формуванні лексичного складу гіперК VIRTUAL CULTURE (19 % 

інновацій). Найбільш продуктивними словотворчими моделями виявилися 

моделі типу AB + CD = AD та AB + CD = ABD, внутрішня взаємодія між 

усіченнями відбувається в більшості випадків за типом гібридизації (збереження 

вихідного значення лексем) через потребу розвитку термінологічної бази, рідше 

за типом метафоризації. 

Змістом атрактора для формування різних типів скорочень є реалізація 

часової та просторової економії, змістом репелера – боротьба мовної системи за 

збереження лексичних так граматичних норм.  

 

Висновки до третього розділу  

 

1. На базі аналізу лексичного контенту реконструйованих складових 

концептосфери CULTURE встановлено кореляцію між культурними концептами 

всіх рівнів та віртуальною культурою, яка визначається як діяльність людства, 

що спрямована на створення продукту (за допомогою комп’ютерних 

технологій), зорієнтованого на задоволення потреб користувачів реального 

фізичного або віртуального світів.  

2. Гіперконцепт VIRTUAL CULTURE, на відміну від усіх інших 

відтворених культурних концептів, демонструє фрактальність. За результатами 

дослідження представлений гіперконцепт мімікрує поведінку всієї 

концептуальної системи, трансформуючи її внутрішній устрій. Саме цей факт 

викликає стан хаосу всередині концептосфери, що пояснює нелінійність 
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розвитку не тільки на катарівні, який є чутливим до впливу зовнішнього 

середовища, а й на мезорівні, який мав би відзначатися стабільністю по 

відношенню до концептуальних утворень нижчого порядку. 

3. Використання терміна «концептосфера» стосовно гіперконцепту 

VIRTUAL CULTURE, через його масивність та складноструктурованість, є 

виправданим у контексті вивчення реалій віртуального світу. Відтворення 

структури та дослідження процесів функціювання представленого 

гіперконцепту є лазівкою до розуміння сучасної культури як антоніму до поняття 

«природа».  

Реконструкція об’єктивації його складових допомогла частково 

відстежити на рівні катаконцептів такі різновиди соціальної та особистісної 

культури як: економічна – E-COMMERCE (e-minister, I-shopping, showroom, 

technorati, v-commerce) та E-MONEY (digital currency, e-gold, e-retail, i-dollars); 

етична – VALUES (cyberethics, ego surfer, eye broccoli, drought shaming, Facebook 

facelift); комунікативна – NORMS (Weblish, IITYWISWYBMAD «if I tell you what it 

says, will you buy me a drink?), LTNT (long time no type), webspeak), наукова  – 

E-LEARNING (bioinformatics, e-Science, i-biology, nursing cyberinformatics, virtual 

medicine); професійна – E-COMMERCE (cyberhawk, digital nomadism, knowledge 

engineer, knowledge technologist).  

4. Окреме формування віртуальної концептосфери не є доцільним у рамках 

аналізу відібраного лексичного матеріалу, адже провести чітку межу між 

новотворами, що відбивають реальні та віртуальні явища вкрай складно – 

більшість нових понять має опосередкований зв'язок із віртуальним світом. 

Виокремлення суто віртуальних інновацій із лексичного контенту інших 

концептів запропонованої загальної системи є неможливим через міцний зв'язок 

віртуальних реалій та фізичного світу.  

5. Сьогодні більшість вербалізованих понять, пов’язаних із віртуальною 

культурою, позначають продукти задоволення потреб користувачів та процеси 

їх використання, адже розвиток професійної комп’ютерної термінології 

припадає на 70-80 роки ХХ сторіччя, що пояснює експресивне забарвлення 
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значної кількості нової лексики (присутність сленгізмів, жаргонізмів). Ця 

тенденція присутня в лексичному контенті мезоконцептів HARDWARE (child 

supervision, dumbwalking, Phone yawn, thumbable, ubstitution myth) та SOFTWARE 

(dog food, gamer shame, forever day, Nintendo epilepsy, thumb candy), які б мали 

бути насичені виключно технічною термінологією.  

6. Спільною рисою для всіх катаконцептів віртуальної культури є 

присутність низок новотворів, що позначають різноманітні ментальні 

порушення (cyberholic, idolaria, netaholic, nomophobia ragequit, tech creche, phone 

stack textovert, Tinderella, videophilia, Wikipedia kid), що не є притаманним для 

інших концептуальних утворень реконструйованої концептосфери CULTURE. 

Цей факт свідчить про розгубленість сучасного користувача культури, який існує 

відразу в двох реальностях.  

Основні положення та висновки третього розділу відбито в одноосібних 

публікаціях дисертантки: [83, 89]. 

 



208 
 

ВИСНОВКИ 

 

У представленій роботі були розглянуті особливості вербалізації 

концептосфери CULTURE у сучасній англійській мові, що надало змогу 

сформувати такі висновки.  

У контексті дослідження світ культури сприймається як результат 

загальних розумових і фізичних зусиль людства, спрямованих на вдосконалення 

світу природи, задля задоволення потреб людини. Творчий потенціал, який 

реалізується через мистецькі напрями, професійна культура, культура 

спілкування, культура соціальних відносин – усе це є компонентами нашого 

бачення концептосфери CULTURE.  

Сучасне мовознавство розглядає антропоцентричний орієнтир у 

дослідженнях як спосіб відбиття повної картини світу, за допомогою якого 

можливим стає вивчення всього шару не тільки людських знань про світ, а й про 

природу самої людини. Важливе місце в подібних дослідженнях займає поняття 

«концепт», адже це ментальне утворення є результатом колективної свідомості, 

що зберігається в національній пам’яті мовців завдяки процесу вербалізації, 

іншими словами, концепт можна порівняти з «колективним несвідомим».  

Важливе місце має роль концепту в системі культури, а саме – його зв'язок 

із самим культурним генезисом, через той факт, що кожний концепт є частиною 

культурної матриці з присутніми ціннісними та поняттєвими сторонами.  

На базі методології, запропонованої А. М. Приходько, термін «поле» 

розширено у такий спосіб, щоби продемонструвати цілісність системи та 

ієрархічність структурованості концептосфери CULTURE. До розгляду 

запропоновано системний устрій концептосфери, складовими якої є 

гіперконцепти, гіпоконцепти, мезоконцепти та катаконцепти.  

У нашому дослідженні поняття «гіперконцепт» – це абстрактне 

концептуальне утворення без характерної національної специфіки, яке має чітке 

визначення в професійній термінології. Спираючись на кількість вербалізованих 

номінацій у сучасній англійській мові, концептуальні утворення гіперрівня були 
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розташовані за зростанням: FASHION – 14 % інновацій, LITERATURE – 16 % 

інновацій, VISUAL ART – 18 % інновацій, SHOW BUSINESS – 20 % інновацій 

та VIRTUAL CULTURE – 32 % інновацій.  

Під час аналізу лексичного контенту виділених гіперконцептів було 

встановлено закономірність між формуванням неологізмів та інверсійними 

відносинами всієї концептуальної системи з гіперконцептом VIRTUAL 

CULTURE – термінологічна база концептів віртуальної культури, яка поповнює 

лексичний склад концептів традиційної культури, впливає на формування нових 

номінацій, опосередковано пов’язаних із сучасними технологіями. Чим сильніша 

взаємодія між когнітивними утвореннями, тим активніше об’єктивуються 

концепти в мові.  

Згідно із запропонованою організацією концептосфери CULTURE, до 

складу кожного гіперконцепту входять ментальні одиниці, які є меншими за 

розміром, таксони спадкового рівня абстракції з характерною етнокультурною 

специфікою – гіпоконцепти (А. М. Приходько). У реконструйованій ієрархічній 

організації концептосфери ці когнітивні утворення виконують роль «сита» для 

концептуальних утворень нижчого рівня, наділяючи їх національною 

специфікою. Гіпоконцепти є гіпонімами для універсальних категорій AGENT та 

OBJECT, через призму яких можна дослідити кожне культурне концептуальне 

утворення як окремо, так і в сукупності.  

Своєю чергою, гіпоконцепти поділяються на мезоконцепти – ментальні 

утворення, які є більш наближеними до світу користувача культури. 

Дослідження засвідчило, що мезоконцепти, когнітивні утворення наближені до 

світу пересічного користувача культури, поділяються на ще менші ментальні 

згустки, які демонструють свою неподільність на певному етапі абстрагувальних 

можливостей розуму – катаконцепти. 

Було встановлено, що головними шляхами об’єктивізації концептосфери 

CULTURE у сучасній англійській мові є семантичний та морфологічний шляхи. 

Відібрані неологізми було поділено на лексичні, фразеологічні та семантичні.  

У процесі аналізу виявленого лексичного контенту концептуальних 
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утворень мезорівня було виявлено головну закономірність – чим міцніший 

зв'язок зі складовими гіперконцепту VIRTUAL CULTURE, тим активніше мовна 

система використовує фразеологічні ресурси (47 % інновацій від загальної 

кількості). Потрібно підкреслити, що під фразеологією в представленому 

дослідженні розуміються не тільки сполучення слів із повністю або частково 

переосмисленим значенням, але й стійкі словосполучення взагалі. Логіка 

виникнення фразеологічних новотворів найкраще простежується на мезорівні, 

адже більші за розміром концептуальні утворення надають узагальнене бачення 

процесів утворення лексичного контенту.  

Активність процесів фразеології свідчить про переоцінку та адаптацію 

мовної системи під потреби когнітивних процесів людства. Серед головних 

продуктивних моделей виділяються Adj. + N та N + N, що є наслідком 

необхідності уточнення характеристик симбіозу зароджуваних та наявних 

реалій. Більш масивні фразеологічні конструкції, через потяг мовної системи до 

просторової економії, зазнають процесів абревіації. Винятком є гіпоконцепт 

VISUAL ART, адже попри наявність продуктивних моделей Adj. + prep. + N + N, 

Adj. + Adj. + N + N, фразеологічні новотвори майже не зазнають процесів 

абревіації.  

Найбільш активні фразеологічні процеси були відзначені в рамках 

мезоконцептів: ACCESSORIES (99 % інновацій), HARDWARE (72 % інновацій), 

SEMI DIGITAL ART (69 % інновацій), DIGITAL ART (68 % інновацій), MUSIC 

(65 % інновацій), INTERNAL BODY MODIFICATION (65 % інновацій), 

EXTERNAL BODY MODIFICATION (64 % інновацій), що свідчить про дії 

семантичних атракторів, змістом яких є нові техногенні реалії.  

На сучасному етапі вербалізації концептосфери CULTURE, лексичні 

неологізми утворюються за допомогою активних у загальнолітературній мові 

способів словотвору – телескопія, афіксація, словоскладання, абревіація. 

Неологізми, що були утворені внаслідок процесів телескопії (21 % інновацій від 

загальної кількості), поділяються на дві групи – повні та часткові злиття. 

Найбільш продуктивними словотворчими моделями виявились моделі типу 
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AB + CD = AD, AB + CD = ABD та AB +CD = ACD, внутрішня взаємодія між 

усіченнями відбувається в більшості випадків за типом гібридизації (збереження 

вихідного значення лексем), рідше за типом метафоризації. Найбільш активні 

процеси телескопії були відзначені в рамках лексичного контенту 

мезоконцептів: FAN (80 % інновацій), CELEBRITY (76 % інновацій), MOVIE 

(38 % інновацій), SOFTWARE (28 % інновацій). 

На сучасному етапі розвитку системи англійської мови, у контексті 

вивчення концептосфери CULTURE, одним з активних способів словотвору є 

афіксація (13 % інновацій від загальної кількості). Особливою продуктивністю 

відзначаються префікси (an-, anti-, bio-, cyber-, de-, dot-, e-, eco-, i-, mega-, micro-, 

re-, super-); суфікси (-ation, -ist, -er, -ing, -ism, -s, -y). Афіксальний спосіб 

утворення неологізмів є характерним для мезоконцептів READER (58 % 

інновацій) та PROFESSIONAL ACTIVITY (45 % інновацій), що свідчить про вже 

достатньо сформовану термінологічну базу, яка використовується для створення 

деривацій.  

Словоскладання є одним із найменш активних способів словотвору, про 

що свідчить 7 % інновацій (від загальної кількості). Композити представлені 

словотворчими продуктивними моделями N + N = N, N + N (-er) = N та 

N + N (-ing) = N, та є найбільш репрезентованими в лексичному контенті 

мезоконцептів GENRE (37 % інновацій) та AUTHOR (20 % інновацій). 

Абревіатурні позначення (2% інновацій від загальної кількості), як один із 

видів скорочень, використовуються як у контексті культури віртуального 

спілкування, так і для формування термінологічної бази, та поділяються на три 

типи: 1) абревіатури; 2) ініціальні скорочення з цифровими позначеннями; 

3) цифрові позначення з фонетичним наслідуванням означуваних лексем. Було 

встановлено, що абревіатури та акроніми є найбільш репрезентованими в рамках 

лексичного наповнення мезоконцепту SOCIAL NETWORK (12 % інновацій).  

Семантичні неологізми складають 10 % інновацій (від загальної кількості), 

та є найбільш репрезентованими в контексті вербалізації мезоконцептів 
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TRADITIONAL ART (78 % інновацій), SOCIAL NETWORK (18 % інновацій), 

SOFTWARE (18 % інновацій), WEAR (18 % інновацій).  

Було встановлено, що енергії семантичного наповнення однієї лексичної 

одиниці та її дериватів не є достатньо для створення номінації для об’єкта, який 

хоча б опосередковано пов’язаний із використанням комп’ютерних технологій 

(винятком є сам гіперконцепт VIRTUAL CULTURE, адже його термінологічна 

база є достатньо сформованою).  

Лінгвосинергетичний підхід до реконструйованої на основі аналізу 

неологізмів сучасної англійської мови концептосфери CULTURE став 

інструментом для виокремлення та розуміння сучасних культурних процесів 

англомовного соціуму. Встановлено, що розвиток концептуальної системи 

сучасної англомовної культури має стохастичний характер – детерміновані 

попередніми поколіннями ціннісні параметри повністю втратили свої позиції 

(елітарність / масовість, духовність / матеріальність), лінійне бачення 

культурних процесів взагалі не є можливим, натомість простежуються інверсійні 

відносини з об’ємною культурною складовою – віртуальною культурою.  

На основі отриманих результатів можна стверджувати, що концептосфера 

CULTURE є відкритою нелінійною системою, яка демонструє 

багатоваріантності розвитку та альтернативні шляхи еволюції завдяки значній 

кількості реконструйованих концептів. Внутрішня організація концептосфери 

CULTURE демонструє системні якості, які є обов’язковими для нормального 

функціювання та розвитку самої системи, що свідчить про присутність 

когерентності. Саме цей параметр допомагає переходити складовим системи в 

узгоджений стан та підтримувати необхідний темп існування та розвитку.  

Аналіз лексичного наповнення концептів свідчить, що гіперконцепт 

VIRTUAL CULTURE є причиною еволюційної динаміки концептосфери 

CULTURE у сучасній англійській мові. Віртуальна культура створила 

передумови для виникнення хаосу в структурі концептосфери CULTURE, який 

потенційно міг призвести до загибелі підсистем різних рівнів (особливо чітко це 

простежується на прикладі гіперконцепту VISUAL ART, завдяки відмінностям у 
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його структуризації), увівши її в стан нерівноважності. Несподіваним явищем 

стала адаптація всієї концептуальної системи саме завдяки симбіозу сталих 

понять та віртуальних реалій.  

Перспективу подальших студій вбачаємо в діахронічному вивченні 

вербалізації концептосфери CULTURE, адже дослідження історичної еволюції 

культурних процесів допоможе повною мірою розкрити лінгвосинергетичні 

особливості функціювання представленої когнітивної системи.  
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ДОДАТКИ  

Додаток А 

Загальний вигляд ієрархічної організації концептополя макрорівня 
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 (Схема запозичена з монографії А. М. Приходько  

«Концепты и концептосистемы», с. 183)  

 

Додаток Б 

 Взаємодія універсальних культурних категорій AGENT та OBJECT 

 

 

AGENT OBJECT
CULTURAL 

CONCEPT 
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Додаток В 

Ієрархічна структура концептосфери CULTURE 

 

 

CULTURE

концептосфера

FASHION

гіперконцепт

FASHION 
PRODUCT 

гіпоконцепт

WEAR
мезоконцепт

ACCESSORIES
мезоконцепт

HUMAN IN 
FASHION

гіпоконцепт

INTERNAL BODY 
MODIFICATION

мезоконцепт

EXTERNAL BODY 
MODIFICATION

мезоконцепт

LITERATURE
гіперконцепт

LITERATURE 
PRODUCT

гіпоконцепт

GENRE
мезоконцепт

LITERARY WORK
мезоконцепт

HUMAN IN 
LITERATURE
гіпоконцепт

AUTHOR
мезоконцепт

READER
мезоконцепт

VISUAL ART
гіперконцепт

VISUAL ART 
PRODUCT

гіпоконцепт

DIGITAL ART
мезоконцепт

SEMI DIGITAL ART
мезоконцепт

TRADITIONAL ART
мезоконцепт

HUMAN IN 
VISUAL ART
гіпоконцепт

CREATOR
мезоконцепт

SHOW BUSINESS
гіперконцепт

SHOW 
BUSINESS 
PRODUCT

гіпоконцепт

MOVIE
мезоконцепт

MUSIC
мезоконцепт

HUMAN IN 
SHOW 

BUSINESS 
гіпоконцепт

CELEBRITY
мезоконцепт

FAN
мезоконцепт

VIRTUAL CULTURE
гіперконцепт

VIRTUAL 
CULTURE 
PRODUCT

гіпоконцепт

SOFTWARE
мезоконцепт

HARDWARE
мезоконцепт

HUMAN IN 
VIRTUAL 
CULTURE

гіпоконцепт

SOCIAL NETWORK
мезоконцепт

ONLINE PROFESSIONAL 
ACTIVITY

мезоконцепт
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Додаток Г 

Лексико-семантичне наповнення концептів культури 
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FASHION 

PRODUCT 

WEAR 48% 18% 34% 20% 6% 8% - - - 

ACCESSORIES 99% 1% - - - - - - - 

HUMAN IN 

FASHION 

INTERNAL 

BODY 

MODIFICATION 

65% 2% 33% 23% - 2% 8% - - 

EXTERNAL 

BODY 

MODIFICATION 

64% - 36% 28% 8% - - - - 

L
IT

E
R

A
T

U
R

E
 

LITERATURE 

PRODUCT 

GENRE 36% - 64% 21% 37% 6% - - - 

LITERARY 

WORK 
70% - 30% 11% 7% 12% - - - 

HUMAN IN 

LITERATURE 

AUTHOR 42% - - 20% 19% 19% - - - 

READER 42% - 58% - - 58% - - - 

V
IS

U
A

L
 A

R
T

 

VISUAL ART 

PRODUCT 

DIGITAL ART 68% 6% 26% 26% - - - - - 

SEMI DIGITAL 

ART 
69% - 31% 11% 13% 7% - - - 

TRADITIONAL 

ART 
20% 78% 2% - - 2% - - - 

HUMAN IN 

VISUAL ART 
CREATOR 82% - 18% 1% - 9% 8% - - 

S
H

O
W

 B
U

S
IN

E
S

S
 

SHOW 

BUSINESS 

PRODUCT 

MUSIC 65% - 35% 15% 12% 3% 5% - - 

MOVIE 42% 6% 52% 38% 9% 2% 3% - - 

HUMAN IN 

SHOW 

BUSINESS 

CELEBRITY 19% - - 76% - - 5% - - 

FAN 5% - 95% 80% 15% - - - - 

V
IR

T
U

A
L

 

C
U

L
T

U
R

E
 

VIRTUAL 

CULTURE 

PRODUCT 

HARDWARE 72% - 28% 23% - 5% - - - 

SOFTWARE 35% 18% 47% 28% - 13% 2% - 4% 

HUMAN IN 

VIRTUAL 

CULTURE 

SOCIAL 

NETWORK 
33% 18% 49% 17% 1% 17% 12% 2% - 

PROFESSIONAL 

ACTIVITY 37% 5% 58% 13% - 45% - - - 
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Додаток Д 

Інноваційна об’єктивація гіпоконцепту FASHION PRODUCT 
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К

 

катаК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ КОНЦЕПТІВ 
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SWIMWEAR 

(4 інновації) 
burkini, camikini, facekini, skirtini 

UNDERWEA 

(4 інновації) 
butt bra, emmapeeler, go commando, mirdle 

FOOTWEAR 

(11 інновацій) 

clog, clog shoes, flatform, pickle stabber, shoefiti, 

sneakerhead, sneakers, sock boot, stack sandal, trainers, 

winkle pickers 

OUTWEAR 

(21 інновація) 

bomber, boyfriend blazer, boyfriend coat, boyfriend jacket, 

boyfriend jeans, boyfriend shirt, boyfriend sweater, casual 

style, chinos, culottes, duster, hoodie, mom jeans, oversize, 

shacket, skinny jeans, smart casual, street style, swacket, 

trousers, tuxedos 

A
C

C
E

S
S

O
R

IE
S

 BAG 

(7 інновацій) 

belly bag, belt bag, body bag, bum bag, funny pack, it bag, 

ket bag 

GARNISH 

(9 інновацій) 

loom band, statement bag, statement band, statement 

bracelet, statement perfume, statement ring, statement 

socks, stealth, stealth wear 
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Додаток Е 

Інноваційна об’єктивація гіпоконцепту HUMAN IN FASHION  
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катаК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ КОНЦЕПТІВ 
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DIET 

(23 інновації) 

ancestral health, clean eating, dirty food, Fatimal, food 

baby, freshman fifteen, Generation XL, golden rice, if it fits 

your macros (IIFYM), loub job, muffin top, Orthorexia, 

Orthorexic, Paleo diet, Pegan, Sirtfood, slimming business, 

slimming craze, slimming industry, slimming seeker, toe 

lipo, Toebesity, ugly food 

FITNESS 

(38 інновацій) 

activity tracker, air yoga, BOSU balance trainer, BOSU 

ball, Both Sides Up, Crossfit, diet, dysmorphic body 

disorder, fibre, Fit Aerobics, Fitball, fitlife, Fitness, Fitness 

Aerobics, fitness app, fitness band, fitness tracker, fitness 

yoga, fitspiration, fitspo, functional training, HIT (high 

intensity training), imagined ugliness disorder, imagined 

ugliness syndrome, life tracking, light, Nordic Walking, 

perfection fatigue, perfectionist disorder, pole dance, 

Pump aerobics, slide aerobics, slide deck, sling, to graze, 

ugliness syndrome, waist training, workout app 

E
X

T
E

R
N

A
L

 B
O

D
Y

 M
O

D
IF

IC
A

T
IO

N
 STYLING 

(12 інновацій) 

bar-code hairstyle, body positive, boyzilian, brazilian, 

fauxhawk, five-o'clock shadow, flower beard, frohawk, 

landscaping, manscape, no-poo, pit bush 

COSMETIC 

SURGERY 

(20 інновацій) 

abdominoplasty, beauty junkie, cosmetic underclass, c-

tuck, dadbody, digital neck, face ironing, Facebook facelift, 

in the closet, kidult, kninkles, mommy makeover, mommy 

tuck, perma-ryouth, plastic closet, pumping party, 

smartphone face, surgiholic, tech neck, umbilicoplasty 

COSMETOLOGY 

(24 інновації) 

Anti-Pollution, AntiSmog, botox party, coffee SPA, dewy 

skin, fassage, glass skin, glossy skin, honey SPA, mascne, 

milk spa, mud SPA, racne, sake SPA, salt SPA, skin food, 

SPA, SPA cure, SPA day, SPA room, SPA bath, SPA bath 

gel, Spatique, tea SPA, Vinotherapy, wine SPA 
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Додаток Ж 

Інноваційна об’єктивація гіпоконцепту LITERATURE PRODUCT 

 

 

г
іп

о
К

 

м
ез

о
К

 

катаК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ КОНЦЕПТІВ 
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A
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D
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C
T

 

G
E

N
R

E
 

ONLINE 

LITERATURE 

(4 інновації) 

blog book, combinatorial, twitted short story, twitter novel 
 

VISUAL 

LITERATURE 

(5 інновацій) 

graphic novel, memory book, picture book, xeroxlore 
 

POETRY 

(7 інновацій) 

ebonic poetry, kinetic poetry, nerdku, piem, pi-ku, 

progression literature, proem 

 

BIOGRAPHY  

(12 інновацій) 

autopathography, cashier memoirs, foodoir, judas 

biography, kiss and tell, me-moir , misery lit, momoir, 

momoirist, plutography, popoir, popoirist 

 

LITERATURE 

REALISM 

(19 інновацій) 

carnography, check box fiction, chick lit, domestic porn, 

fratire, Hmong-American, hysterian realism , issue 

literature, kmart realism, lab lit, lad lit, mommy porn, 

mommy-lit, new adult, poop fiction, shtick lit, sick lit, tart 

lit, tart noir 

 

FANTASTIC 

(56 інновацій) 

aeropunk, antifanfic, atomicpunk, atompunk, atompunk, 

biopunk, biopunk, bitpunk, boilerpunk, candlepunk, 

carniepunk, castlepunk, Ci-Fi, climate fiction, clockpunk, 

cyberprep, cyberpunk, decopunk, dieselpunk, dreampunk, 

dungeonpunk, elfpunk, fanfic , flapperpunk, gaslight 

romance, genepunk, greenpunk, issue literature, liberpunk, 

liberpunk, lucid fiction, mannerpunk, middlepunk, 

mythpunk, nanopunk, nanopunk, nerfpunk, New Weird, 

new weird literature, nowpunk, plaguepunk, 

postcyberpunk, postcyberpunk, salvagepunk, sandalpunk, 

seapunk, silkpunk, solarpunk, sovietpunk, splatterpunk, 

steampunk, stitchpunk., stonepunk, swordpunk, teslapunk, 

western steampunk 
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Додаток И 

Інноваційна об’єктивація гіпоконцепту LITERATURE PRODUCT 
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LITERARY 

DEVICE 

(11 інновацій) 

backstory, bonkbuster, fictomercial, Harry Turtledove 

effect, mythic arch, plothole, pornopatch, storylining, table 

writing, text literacy, Turtledove effect 
 

AUTHOR’S 

NEOLOGISM 

(24 інновації) 

androbot, Dark Mark, Death Eater, Dementor, Firewhisky, 

Gen Хег, Generation X, Generation Xer, Generation Y, 

Generation Z, Golden Snitch, Mudblood, Muggle, Patronus, 

Patronus, Portkey, Potterhead, Pottermania, Quidditch, 

robo sapiens, Twillight mom, Veritaserum, white 

knowledge, Хег 
 

PUBLICATION 

MODE 

(26 інновацій) 

airplane book, Ebook, Eprint, flash fiction, flash nonfiction, 

Google fingers, Google hands, hint fiction, microfiction, 

microstories, nanofiction, pay-per-read, pay-per-view, 

Pbook, postcard fiction, scanlation, short short stories, 

short-shorts, shovelware, snackable literature, sudden 

fiction, thud factor, Treeware, unread bestseller, very short 

stories, Washington read 
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Додаток К 

Інноваційна об’єктивація гіпоконцепту HUMAN IN LITERATURE  

 

 

г
іп
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о
К

 

катаК 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ КОНЦЕПТІВ 
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A
U

T
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O
R

 

WORK 

PROCESS 

(11 інновацій) 

argumentum ad tl;dr, blurb whore, copyright violation, 

drive-by editing, drive-by shooting, idea debt , information 

tamer, lion tamer, recreativity editing, too long; didn’t 

read, writo 

AUTHOR’S 

SPECIALISATI

ON 

(15 інновацій) 

belligerati, cyberscriber, fictomercial, fleshwriter, 

fleshwriting, Franzenesque, fruitlooper, fruitloopery, 

ghostwriter, ghostwriting, neuronovel, neuronovelist, 

patchwriter, patchwriting, writeprint 
 

R
E

A
D

E
R

 

EMOTIONAL 

STATE 

(4 інновації) 

book hangover, media snug, research rapture, trigger 

warning 

 

READING 

EXPERIENCE 

(12 інновацій) 

Antilibrary, AVL (Available), binge-read, bookcrossing, 

finishability, PC (Permanent Collection), RES (Reserved), 

TBR (to be Read), Transliteracy, TRAV (Travelling), 

typochondriac, Zinester 
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Додаток Л 

Інноваційна об’єктивація гіпоконцепту VISUAL ART PRODUCT 

 

г
іп

о
К

 

м
ез

о
К

 

катаК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ КОНЦЕПТІВ 

V
IS

U
A

L
 A

R
T

 P
R

O
D

U
C

T
 

D
IG

IT
A

L
 A

R
T

 

DIGITAL 

PHOTOGRAPHY  

(7 інновацій) 

backie, digicam, diginecker, , Digital Photography, 

narcisstick , Selfie, selfie sticks , wand of narcissus, 

DIGITAL ART 

(15 інновацій) 

3D Art, Augmented Reality, Data Art, Digital Illustration, 

Digital Music, Digital Painting, Immersive Art, Interactiv 

Art, Internet Art, Mathematical Art, Net Art, Pixel Art, 

Post-Internet Art, Science Art, Video Games Art 

S
E

M
I 

D
IG

IT
A

L
 A

R
T

 

SCULPTURE 

(16 інновацій) 

Anatomical Sculpture, belly cast, belly mask, Classical 

Glitch Sculpture, Furniture Derived from Software Errors, 

Glitch art, Glitch Sculpture, Hollow Figurative Sculpture, 

Hollow Human, In-Game Glitches, Mirror Sculpture, 

Pixelated Wood, pregnancy belly cast, pregnant plaster 

cast, prenatal cast, Wood Sculpture 

THEATRE 

(20 інновацій) 

autobiographical theatre, black light theatre, black theatre, 

choose-your-own-adventure theater, documentary theatre, 

ethnodrama, immersive theatre, investigative theatre, one-

man show, one-woman show, plastic theater, solo 

performance, sound and light show, theatre of absurd, 

theatre of cruelty, theatre of fact, theatre of voices, theatre 

of witness, theatredom, verbatim theatre 

ARCHITECTURE 

(52 інновації) 

advertecture, banner blindness, barkitecture, big hair, 

big hair house, biotecture, biotecture, Brandalism, 

cyberpark, deconvert, earthscraper, earthscraper, 

earthship, eco roof, epark, ezone, farmscraper, Garage 

Mahal, ghost sign, green roof, homeless deterrent, hostile 

architecture, iceberg basement, iceberg home, Jengaform, 

jengatecture, landscraper, living roof, McMansion, 

megashed, megatall, monster home, oystertecture, 

placekeeping, pleaching, pocket condo, Privatopia, 

rearchitect, see-through, skyfarm, startercastle, supertall, 

technopark, treescraper, treescraper, undecorate, Vanity 

height, vertical forest, viewshaft, viewshed, vinyl village, 

visitability 
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Додаток М 

Інноваційна об’єктивація гіпоконцептів  

VISUAL ART PRODUCT та HUMAN IN VISUAL ART 

 

 

г
іп

о
К

 

м
ез

о
К

 

катаК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ КОНЦЕПТІВ 

V
IS

U
A

L
 A

R
T

 P
R

O
D

U
C

T
 

W
E

A
R

 A
C

C
E

S
S

O
R

IE
S

 

TATTOO 

(31 інновація) 

3D, Ambigram, Biomechanical, Celtic, Chicano, 

destrutturato, Dotwork, geometric, Glitch, gradient, 

Graffiti, Inverted, Japanese, line, Mandala, Maori, Mayan, 

minimalist, negative space, Norse, outline, pixel, 

Polynesian, Pop Art, Portrait, quote, silhouette, sketch, 

surrealism, Tribal, Word  

GRAFFITI 

(45 інновацій) 

3D style, abstract, aquascape, black and grey, blast over, 

bombing, broken glass, bubble letter, calligraffiti, 

characters, chip graffiti, clean advertising, clean 

advertising, computer style, FX style, giraffiti, giraffiti, 

Gramp, gramp stamp, informals, messiah style, optical 

illusion, paint brush stroke, pinstripe, pointillism, ripped 

skin, roof-top, scrabbing, scratching, scratchiti, stained 

glass, tagging, throw-up, to bomb, to scratch, to tag, to 

write, to buff, tramp stamp, Trash Polka Style, watercolor, 

white ink, wild style, wood carving, writing 

H
U

M
A

N
 I

N
 V

IS
U

A
L

 A
R

T
 

C
R

E
A

T
O

R
  

INFLUENCER 

(13 інновацій) 

BANANA (build absolutely nothing anywhere near 

anyone), BANANAs, flat daddy, flat mommy, macro-

influencer, man cave, mega-influencer, micro-influencer, 

nano-influencer, photophobia, social media influencer, 

woman cave, Yes In My Back Yard (YIMBYism) 

3 D DESIGNER 

(18 інновацій) 

 

3D animator, 3D designer, broadcast designer, content 

developer, data artist, digital architect, digital art 

designer, digital artist, digital sculptor, graphic art 

designer, graphic artist, graphic designer, interface 

designer, multimedia animator, multimedia developer, 

package developer, visual image developer, visual 

journalist 
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Додаток Н 

Інноваційна об’єктивація гіпоконцепту SHOW BUSINESS PRODUCT 

 

г
іп

о
К

 

м
ез

о
К

 

катаК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ КОНЦЕПТІВ 

S
H

O
W

 B
U

S
IN

E
S

S
 P

R
O

D
U

C
T

 

M
U

S
IC

 

ENTERTAINMENT 

(9 інновацій) 

 

home karaoke machine, karaoke, karaoke bar, karaoke 

club, mobile clubbing, silent disco, silent dubstep, silent 

rave, silent techno 

TECHNOLOGICAL 

INNOVATION 

(16 інновацій) 

audioblog, audiobloger, audiobloging, mashup, mashup 

mixer, mashup song, MIDI rhythm machine, mp3, MPEG-1 

Audio Layer III, MPEG-2 Audio Layer III, mushup album, 

playlist, playlistism, scalper-bot, video scratch, wav 

(Waveform Audio File Format) 

MUSIC GENRE 

(106 інновацій) 

 

2-step garage, 4-beat, ambient, ambient industrial, ASMR 

(Autonomous sensory meridian response), ASMR-audio, 

ASMR-video, atmospheric, bass music, beach music, big 

beat, Black MIDI, body popping, break dancing, 

breakbeat, breakbeat hardcore, breakcore, breakstep, 

Brick City Club, brocountry, brostep, BRUK (broken beat), 

bubble gum, bubblegum dance, bubblegum techno, candy 

pop, cloud rap, D&B, dark ambient, darkcore, darkside 

hardcore, darkstep, deep house, DnB, drill, Drill and Bass, 

drumfunk, Drum'n'Bass, Dubstep, Dubstep, electro house, 

ethnic pop, Euro bubblegum, filk, flavour of the month, 

flavour of the week, flavour of the year, Florida breaks 

Italo dance, fonk, future, future bass, garage, garage 

house, groove dancing, Happy hardcore, happy house, 

happycore, hardcore rave, hardstep, hip house, house, 

intelligent, Italo, Jersey club, jump-up, Jungle music, 

Kawaii future bass, Kawaii metal, liquid funk, Lowercase, 

minimal garage, minimalistic rap, mumble rap, neurofunk, 

new age music, nu breaks, nu skool breaks, nu-garage, nu-

Italo, nu-Italo disco, post-garage, ragga jungle, 

Raggacore, Rave, roots music, scratch, scratch music, 

scratch sample, scratch score, sea punk, Shangaan electro, 

slam dancing, space garage, techno DNB, technoid, 

techstep, the Breaks, the Orlando Sound, trap, trill, UK 

bass, Vaporwave, witch house, wizard rock, wobble, world 

music, worldbeat music  
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Додаток П 

Інноваційна об’єктивація гіпоконцепту SHOW BUSINESS PRODUCT 

 

 

 

г
іп

о
К

 

м
ез

о
К

 

катаК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ КОНЦЕПТІВ 

S
H

O
W

 B
U

S
IN

E
S

S
 P

R
O

D
U

C
T

 

M
O

V
IE

 

MOVIE GENRE 

(23 інновації) 

Africawatch, chick flick, China watcher, election watcher, film 

watcher, gorno, guy cry, industry watcher, kiddy thriller, news 

watch, reef watch, Superthriller, Technothriller, Thriller, 

Thriller, Thrillerdom, Virothriller, whatdunit, whendunit, 

wheredunit, whodunit, whydunit, world watch 

 

FILM 

(36 інновацій) 

«Be Water, My Friend», «Do you want to play a game?», 

«Hasta La Vista, Baby», «Life is Like a Box of Chocolates», 

«My Precious», «Show me the Money», «Yippie-ki-yay Mother 

f*cker», actioner, cinerati, docu-soap, film tourism, 

filmanthropic, filmanthropism, filmanthropist, filmanthropy, 

finishability, geriaction, hack and slasher, hicksploitation, 

legacyquel, Slasher, slasher film, slasher movie, smartoon, 

snuff film, snuff movie, snuff scene, snuff video, splatter film, 

suspenser, Trigger, trigger alarm, trigger alert, trigger 

warning, twisteroo, umbrella film 

 

LATEST MOVIE 

TECHNOLOGY 

(45 інновацій) 

3D mapping, 4D camera, 4D film, 4D motion, 4D movie, 4D 

projector, 4D screen, 4D video, 5D camera, 5D cinema, 5D 

film, 5D motion, 5D movie, 5D projector5D screen, 

automavision, cinemad , cineplex, crittercam, direct box, direct 

input box, dronestagram, game engine, guerrilla drive-in, 

guerrilla filmmaking, I’m not gay seat, IllumiRoom, Internet 

meme, Kinect camera, kinetic screen, laser projector, 

machinima, megaplex, microcinema, movieoke, movieoke bar, 

movieplex, projection mapping, Screen X, second screen, 

second screen app, synthespian, tradigital, twelveplex, viewser, 

wire-fu 
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Додаток Р 

Інноваційна об’єктивація гіпоконцепту HUMAN IN SHOW BUSINESS  

 

 

 

 

г
іп

о
К

 

мезоК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ КОНЦЕПТІВ 

H
U

M
A

N
 I

N
 S

H
O

W
 B

U
S

IN
E

S
S

 

FAN 

(15 інновацій) 

celebrity worship syndrome, fanboy, fandom, fangirl, 

hackerazzi, hackerazzi, hackerazzo, Merch, Merchandise, 

Pottervian, setjetting, Toyetic, Trekian, Trekkie, Whovian 

CELEBRITY 

(21 інновація) 

actorvist, blogebrity, celebaby, celeblog, celebreality, 

celebrity, celebrity advocacy, celebrity wrangler, Celebroid, 

celebutard, celesbian, CPT (celebrity party tongue), deleb, 

delebrity, fauxmance, HAB (husbands and boyfriends), 

Instapout, Katie Couric effect, PR (public relations), tweleb, 

Vulgarati 
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Додаток С 

Інноваційна об’єктивація гіпоконцепту VIRTUAL CULTURE PRODUCT 

 

г
іп

о
К

 

м
ез

о
К

 

катаК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ КОНЦЕПТІВ 

V
IR

T
U

A
L

 C
U

L
T

U
R

E
 P

R
O

D
U

C
T

 

H
A

R
D

W
A

R
E

 

TECHNICAL 

APPLICATION 

(15 інновацій) 

ambient findability, child supervision, digital dualism, 

digital nomadism, Dumbwalking, FidoCam, iLegacy, 

Nomophobia, phone stack, Phone yawn, tech creche, 

Technoplegic, Thumbable, ubstitution myth, war chalking 

TECHNICAL 

EQUIPMENT 

(33 інновації) 

logical unit, power equipment, born digital, natively digital, 

digital-first, digital-exclusive, digital reformatting, digital 

libraries, digital preservation, reborn digital, smart desk, 

second screen, charge cable, hybrid camera, fancam, selfie 

stick, smart watch, activity tracker, fitness tracker, body-borne 

computer, personal digital assistant, war dialing, war driving, 

war texting, Phablet, iPhone, iPad, iBook, iFinger, iPub, 

outernet, QWERTY, Qi 

S
O

F
T

W
A

R
E

 

SOFTWARE 

COMPLAINT 

(12 інновацій) 

2000 problem, 2038 bug, 9999 bug, W2K, Windows 2000, Y2K, 

Y2K leap year bug, Y2K problem. Y2OK, Year 2000 problem, 

your mom as a service (MaaS) 

VIRUS 

(15 інновацій) 

bag, brain, computer virus, Conficker, digital pathogen, forever 

day, Friends and Family virus, ILOVEYOU, Internet worm, 

Sasser, Storm, Trojan, Trojan horse, user’s illegal act, worm 

WEB 

BROWSER 

(23 інновації) 

apnea, barfmail, bomb, Browsewrap, click laundering, 

clickbaity, clicklaunderer, clickstream, clicktivist, deep linking, 

drail, email bankruptcy, email apnea, email fatigue, 

email hygiene, Google bomb, Google dorking, logic bomb, 

Mail, mailstrom, webmail, Zen mail 

APPLICATION 

SOFTWARE 

(22 інновації) 

Alt-Tab, app-on-tap, beerware, Bill Gates tax, Bohrbug, 

careware, coasterware, copyleft, Crimeware, Ctrl-Alt, Ctrl-Alt-

Delete, device-agnostic, dog food, fritterware, Heisenbug, 

retroware, skinnable, slideware, socialbot, spyware, Stepford 

app, zenware 

GAME 

APPLICATION 

(24 інновації) 

advergame, exergaming, first person shooter, game, game 

application, game program, gamer shame, gamer shamer, 

griefer, Killboard, killographic, LAN (local area network), LAN 

partier, LAN party, Ludology, massively multiplayer online 

first-person shooter (MMOFPS), Nintendo epilepsy, Nintendo 

thumb, Ragequit, third person shooter, thumb candy, to grief, 

videophilia, Wii elbow 
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Додаток Т 

Інноваційна об’єктивація гіпоконцепту HUMAN IN VIRTUAL CULTURE 

 

 

г
іп

о
К

 

м
ез

о
К

 

катаК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ КОНЦЕПТІВ 

H
U

M
A

N
 I

N
 V

IR
T

U
A

L
 C

U
L

T
U

R
E

  

P
R

O
F

E
S

S
IO

N
A

L
 A

C
T

IV
IT

Y
 

E-LEARNING 

(23 інновації) 

a class of one, bioinformatician, bioinformaticist, 
brick-and-mortar institution, cybemerd, cyber courses, 

cyberati, cyberguru, cyberinformatics, cyberlearning, 

cybermedicine, distance education, distance learning, e-

learning, e-Science, i-biology, information technology, 

long distance education, massive open online course 

(MOOC), online education, remote education, virtual 

courses, virtual education 

E-MONEY 

(20 інновацій) 

Bitcoin, cryptocurrency, cyber commerce, digital currency, 

e-gold, E-gold, e-money, e-retail, e-tail, e-tailing, e-wallet, 

Gold, WMG, i-dollars, Litecoin, Namecoin, NXT, PayPal 

Mafia, PCoin, the flat white economy, WebMoney 

E-COMMERCE 

(78 інновацій) 

computer citizen, computer guru, computer native, 

computer nerd, computer professional, Crowdsourcing, 

Cyber Black Friday, Cyber Monday, Cyber Week, 

cybermall, cybershopping, d-commerce, digital farming, 

dot-com, dot-com craze, dot-com economy, dot-com era, 

dot-com gold rush, dot-com revolution, dotcom world, 

dotcom boom, dot-commer, dot-commie, E-business, EC, e-

comercio, e-commerce, electronic commerce, electronic 

trading, e-minister, e-retailer, eshop, e-shopping, e-store, 

eTrading, flash sale, Internet Firm, I-shopping, i-store, i-

storefront, IT guru, IT native, IT professional, Knowledge, 

m-commerce, mobile business networking, mobile e-

business, offline company, online company, outsourcing 

(outer-source-using), packet switching, productive 

procrastination, reverse showrooming, self-interrupt, 

showroom, smart farming, SMM (Social Media 

Marketing), t-commerce, techguru, technofreak, 

technogeek, technoguru, technologist, technology, 

technophile, technophobe, technopundit, technorati, 

technormal, technosavant, technoscenti, technoset, 

techsavvy, Twintern, v-commerce, wired set, wireless 

network, е- envoy 
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Додаток У 

Інноваційна об’єктивація гіпоконцепту HUMAN IN VIRTUAL CULTURE 

 

г
іп

о
К

 

м
ез

о
К

 

катаК 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ 

КОНЦЕПТІВ 

H
U

M
A

N
 I

N
 V

IR
T

U
A

L
 C

U
L

T
U

R
E

 

S
O

C
IA

L
 N

E
T

W
O

R
K

 

ROLES 

(14 інновацій) 

сybersecurity, cyberdetective, cyberpolice, cyberprofiler, 

Facebook necrologist, Internet White Knight., nerd, pancake 

people, sugar, Tinderella, troll, trolling, wikiot, Wikipedia kid 

VALUES 

(20 інновацій) 

cyberholic, cybernate, cybernating, dog shaming, drought 

shaming, ego surfer, emoji, emoticon, eye broccoli, eye candy., 

Facebook facelift, GIF, idolaria, like, netaholic, smiley, smiley-

face, textovert, unlike, virtual vanity 

NORMS 

(63 інновації) 

beauty blog, biometric identification, blog, blogebrity, blogger, 

blogging, blogmaster, blogosphere, blogroll, blogspiracy, 

blogsploitation, blogstitute, blogswarm, celeblog, chatspeak, 

content, co-operation, cover blog, Cupertinos, 

cyberbalkanization, cybercasing, cyberconflict, cybercrime, 

cybercriminal, cybercrook, cyberethics, cyberpal, cyber-slang, 

cybersleaze, cyberterrorism, cybervigilantism, deep hack mode, 

emigrant/travel blog, fitness/sport blog, flog, grammar nazi,, 

guerrilla proofreading, hack, hacker, hacker attack, hacker 

dialer, hacker group, hacker infiltration, hacker prevention, 

hacker thinktank, hacker toolkit, hacker-proof, hashtag, 

Internet language, Internet shorthand, Internet slang, Netspeak, 

poliblog, poop blog, reality show, shoclog, the Cupertino effect, 

to hack a password, vloger, vloging, Weblish, webspeak, 

youtuber 

COLLECTIVES 

(67 інновацій) 

ASAP, ATM, ban, BE4, block, brb, btw, challenge, comparison, 

direct message, DM, Facebook community, Facebook mommy, 

Facebook stalking, Facebook-minute, family of invisible 

friends, follow, follow me, friends, g2g, Geobragging, GF, 

Gloatgram, GTG, hating, hosting, IITYWISWYBMAD, IMHO, 

internet community, IWLSHIBAMF, let's play, life style, lmk, 

LOL, LTNT, M8, message, newsfeed, notification, online 

community, post, prank, profile, sketch show, stream, tag, 

timeline, to tweet, top, twittion, unboxing, unfollow, virtual 

community, virtual friends, wall, web community, relationship 

networks, personal data network, skill network, dating website, 

media sharing network, online reviews, social publishing 

platform, bookmarking site, interest-base, network, 4GET 


