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УДК: 81’276.3:004.738.5-053                                                                    Л.М. ЯСНОГУРСЬКА,  В.В.КОНОНЮК  

 

АБРЕВІАТУРИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК СКЛАДОВА МОЛОДІЖНОГО 

ІНТЕРНЕТ-СЛЕНГУ 

 

У статті розглядаються абревіатури сучасної англійської мови як складова молодіжного Інтернет-

сленгу, проаналізовано причини його виникнення, уточнено значення абревіатур; значна увага приділяється 

феномену молодіжного сленгу, який відіграє провідну роль у лексичній системі мови та відображає 

соціокультурні зміни в житті суспільства, зокрема молоді; підкреслено важливість молодіжного Інтернет-

сленгу як засобу передачі інформації для людей, які використовують новітні комп’ютерні технології в їх 

повсякденному житті.  

Ключові слова: абревіатури, молодіжний сленг, інтернет-сленг, Інтернет- користувач, феномен, 

лінгвістика.  

 

Постановка проблеми. Абревіація нерідко ставала предметом лінгвістичних досліджень у нас в країні 

і за кордоном. Це пояснюється широким використанням цього явища в різних мовах, у тому числі і в сучасній 

англійській. Абревіація як особливий спосіб словотворення, спрямована на створення більш коротких 

порівняно з вихідними структурами синонімічних їм номінацій. 

 Сленг є динамічним феноменом у лінгвістиці; соціальні, економічні й політичні процеси сприяють 

появі нових сленгових понять, які стають широко вживаними у певних суспільних колах. Молодіжний сленг 

відіграє провідну роль у лексичній системі мови та відображає соціокультурні зміни в житті суспільства, 

зокрема молоді. Він допомагає молодим людям виокремити себе як індивідуальність в сучасному світі або 

виражати протест проти існуючих суспільних правил та канонів. Молодіжний інтернет-сленг час від часу 

поповнюється новими термінами, які слугують засобом передачі інформації.  

Розвиток комп’ютерних технологій наприкінці ХХ ст. привніс у систему мови величезну кількість слів 

на позначення сленгових термінів. Спеціалісти почали широко використовувати англомовні терміни та 

абревіатури у своїй роботі, оскільки англійська мова є загальновживаною в усьому світі. 

 Вищезазначене обумовлює актуальність нашого дослідження, яке має на меті визначити та 

охарактеризувати особливості вживання абревіатур молодіжного Інтернет-сленгу англійської мови. 

 Аналіз актуальних досліджень. У своїх роботах проблематику молодіжного сленгу в сучасній 

англійській мові розглядають такі вчені як М. Халідей, І. Стернін, Ю. Мосенкіс, П. Грабовий, О. Полєхіна, В. 

Кас’янова та ін. 

 Метою статті є аналіз абревіатур молодіжного Інтернет-сленгу в англійській мові на сучасному етапі 

їх розвитку.  

Виклад основного матеріалу. Витоки сленгу беруть свій початок ще в давні часи. У ХХ ст. до 

проблематики сленгу одним з перших звернувся британський науковець М. Халідей, який увів у вжиток термін 

«антимова», який характеризується як секретний код субкультур із притаманними їм рисами лексикалізації [9, 

с. 102].  

Таким чином, сленг (з англ. Slang): 1) те ж, що жаргон, переважно в англомовних країнах; 2) варіант 

розмовної мови (в тому числі експресивно забарвлені елементи цієї мови), що не збігаються з нормою 

літературної мови [1]. 

 Сленг може виявлятися не лише у галузі діяльності певної сфери , але й, подекуди, існувати у 

національному контексті. Зокрема, І. Стернін говорить про виникнення загальнонаціонального сленгу, який 

займає місце між розмовною і зниженою лексикою [6, с.4]. 

 Варто зазначити, що Н. Валгіна розглядає виникнення різних варіантів інтержаргону - молодіжного, 

комп'ютерного, професійного естрадно-музичного, побутово-міського та ін. на основі поєднання лексичних 

одиниць різних мов [2, с.118]. 
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 Неологізми, найбільш вживані в Інтернет–мережі, умовно можна поділити на наступні групи: 

комп'ютерні терміни, інтернет-сленг, комп'ютерний сленг або жаргон, молодіжний сленг.  

Комп'ютерний сленг вигідно відрізняється від вищезазначеної групи жаргонізмів, оскільки він 

характеризується високим культурним рівнем та вирізняється різноманіттям використання нових словесних 

прийомів. Деякі слова цієї лексичної системи запозичені з жаргонів інших професійних груп: наприклад, 

«чайник» (недосвідчений програміст) і «движок» (ядро комп'ютерної програми) узяті з жаргону автомобілістів. 

Багато комп'ютерних термінів утворені шляхом метафоризації: «млинець» - компакт-диск, дані з якого 

прочитує комп'ютер; «миша», «щур» - миша радянського виробництва (дуже велика в порівнянні із 

стандартною); «гальмувати» - байдикувати; «дзижчати» - встановлювати зв'язок за допомогою модему та ін. 

 Англомовний інтернет-сленг став прамовою для користувачів Інтернет- мережі в усьому світі через 

ряд причин: по-перше, англійська мова є мовою міжнародного спілкування; по-друге, англомовні абревіатури 

легко розшифровуються користувачами та по-третє, отримав широке розповсюдження у мережі, цей вид сленгу 

постійно поповнюється новими виразами, які вигадають самі Інтернет-користувачі, що говорить про 

незалежність розвитку лексики Інтернет-сленгу від системи загальної лінгвістики.  

Поява абревіатур Інтернет-сленгу створила сприятливі умови для користувачів мережі в економії часу 

та зменшенню обсягів тексту. Проте існує Інтернет-діалект leet (від англійського «elite»), який має на меті 

шифрування змісту висловлювання та в якому латинський алфавіт замінюється варіаціями із Американського 

стандартного коду для обміну інформацією.  

Історія розвитку Інтернет-сленгу пов’язана з ім’ям Рафаеля Фінкеля, який у 1975 р., ще до появи 

всесвітнього павутиння, відкрив новий тип мови «Jargon File» - поєднання хакерського сленгу технічної 

культури, яка використовувалася у MIT AI Lab, the Stanford AI Lab та інших подібних організаціях. Очевидно, 

що відомих нам термінів в Jargon File того часу було ще дуже мало. Але, пізніше, з появою Інтернету, цей 

словник періодично оновлювався, до його складу вже почали входити знайомі всім LOL, ROFL та ін.  

Предметом нашого інтересу є саме абревіатури комп'ютерного сленгу. Сучасний мережевий сленг є 

широким і різноманітним. Абревіатури, які постійно створюють Інтернет-користувачі є не лише скороченими 

варіаціями типу LOL (laughing out loud, laugh out loud), OMG (Oh my god), але й складнішими утвореннями з 

певним емоційним забарвленням. Наприклад, якщо співрозмовник є неприємним, можна відповісти KTHXBAI 

(OK, thanx, bye) або ж, навпаки, щоб підкреслити своє хороше відношення до нього, можна використати 

LYLAB (Love you like a brother) або LYLAS ( Love you like a sister). При спілкуванні в мережі користувачі не 

лише використовують сленг, але і часто умисно перекручують написання слів або будують неправильні 

граматичні конструкції, таким чином Інтернет, нажаль, сприяє поширенню неграмотності своїх користувачів. 

Наприклад, пишуть labtop замість laptop, alright замість all right, тощо [4].  

Інтернет-сленг постійно розвивається і змінюється. Можемо виділити наступні неологізми, якими 

послуговуються Інтернет-користувачі на сучасному етапі розвитку молодіжного Інтернет-сленгу.  

AAF: As A Friend як друг  

AFAIR: As far as I remember наскільки я пам'ятаю, 

 ATM: At the moment на даний момент  

B4: Before перш ніж  

BBIAB: Be back in a bit я повернуся за хвилину 

 BFF: Best Friends Forever кращі друзі назавжди  

BFN: Bye For Now до зустрічі  

CMIIW: Correct me if I'm wrong. виправте мене, якщо я помиляюся  

CU: See you (later) побачимося (пізніше)  

DFTT: Don't feed the trolls не годуйте тролів  

LOL: Laughing out loud, laugh out loud голосно сміятися  

M8: Mate товариш  

NP: No problem немає проблем  

O RLY: Oh really? Справді?  

YW: You're welcome. Будь-ласка! [8].  

Окрім неологізмів потрібно  знати і інші абревіатури, оскільки серед них є не тільки прості, але і досить 

важливі скорочення, які стануть у нагоді в роботі, подорожі, діловому спілкуванні і листуванні, а також і в 

багатьох інших сферах нашого життя. Абревіатури є в будь-якій мові, більше того, кожна мова запозичує 

абревіатури з інших мов. Часом ми автоматично вживаємо ту чи іншу абревіатуру і не пам’ятаємо, як же вона 

розшифровується. 

Висновки. Отже, абревіатури молодіжного Інтернет-сленгу є актуальною проблемою сучасності. 

Огляд вищезазначених абревіатур сучасного Інтернет-сленгу показав, що вони є різноманітними: від простих 

(утворених від початкових літер декількох слів), до більш складних (утворених від початкових літер слів, що 

складають речення); абревіатури Інтернет-сленгу мають емоційне забарвлення й виражають певне відношення 

автора повідомлення до ситуації або співрозмовника; оскільки Інтернет-користувачі самостійно створюють 

абревіатури, Інтернет-сленг є динамічним феноменом, який уможливлює нові розвідки в цій галузі.  

Бажання виокремитися, зреалізуватися та самоствердитися, бути причетним до чогось особливого, 

оригінального надихають користувачів всесвітньої мережі на створення своєї субкультури зі своїми законами 



Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін 

 

_______________ 
2018. Наукові записки РДГУ. 

121 

та традиціями, яка, як будь-яка мовна система, впливає на розвиток мови в цілому, змінюючи її, і це відкриває 

для науковців нові горизонти досліджень. 
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УДК 373.3.016:811.161.2(07)                                                                                   Л.В. ЛУК’ЯНИК, А.М. БАРМАК  

 

ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ ЯК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА 

 

У статті з’ясовано теоретико-практичні  основи  формування основних засобів логіко-емоційної 

виразності у читанні молодших школярів.  

Ключові слова: виразне читання, види читання, засоби логіко-емоційної виразності читання, пауза, 

логічно наголошене слово, мелодика мовлення, мовна партитура. 

 

Постановка проблеми. Актуальність проблеми зумовлена насамперед визначальною роллю читання у 

формуванні гармонійної особистості, в реалізації триєдиної мети курсу і взаємопов'язаному опануванні учнями 

всіх видів мовленнєвої діяльності. Проблема формування навички виразного читання у молодших школярів - 

одна з найактуальніших педагогічних проблем сучасної української початкової школи, що має велике 

теоретичне і практичне значення. Виразне читання є невід'ємною складовою частиною загального процесу 

навчання і виховання учнів. Методику проведення уроків не можна розглядати без елементів теорії виразного 

читання і культури мовлення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему формування умінь і навичок виразного читання у 

молодших школярів принагідне досліджували такі науковці, педагоги - методисти: В. Острогорський, Л. 

Коренюк, Л. Павлова, К. Станіславський, А. Капська, Б Буяльський, Г. Олійник, О. Дорошенко, О. Федик і інші. 

Ґрунтовне дослідження з питань виразного читання провів Б. Буяльський. У своїй праці «Поезія усного 

слова» він визначав, що навчити дитину виразно читати твір - значить дати їй у руки ключ до пізнання й 

осмислення краси та змісту художнього слова [1]. Велику увагу вчений приділяє підготовці творів до виразного 

читання і методиці проведення цих уроків. 

Значними в дослідженні питання виразного читання стали роботи А. Капської. У своїй праці «Виразне 

читання» [3] вона розглядає важливість значення розвитку методики виразного читання. 

Метою статті є: дослідити, як засоби логіко-емоційної впливають на підвищення рівня читацьких 

умінь і навичок молодших школярів. 

Для досягнення цієї мети ми визначили  завдання : на основі аналізу науково - методичної літератури 

з'ясувати різні погляди щодо проблеми формування навичок виразного читання. 

Виклад основного матеріалу. Для успішного перебігу процесу читання рівноцінне значення мають 

техніка читання і розуміння тексту. Останнє виступає як мета читання, а техніка - як засіб досягнення цієї мети. 

Щоб опанувати належну техніку читання потрібно: 

уміти правильно вимовляти написане (надруковане); 

співвідносити букви і звуки; 

знати і правильно застосовувати правила читання; 

уміти прогнозувати розгортання мовного матеріалу; 

уміти членувати речення на синтагми; 
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 Збірник наукових праць містить статті з актуальних проблем викладання іноземної мови, 

філології, теоретико-методологічних, культурологічних, літературознавчих, мовознавчих проблем 

спілкування. 

Матеріали можуть бути кориcними для науковців, працівників навчальних закладів, викладачів 

та студентів вищих педагогічних навчальних закладів.   
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