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ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СТРУКТУРА АКРОНІМІВ,  
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ІНТЕРНЕТ-ЛИСТАХ 

 
Із початком нового тисячоліття, розвиток технології набув нових 

обертів. Такий активний процес технологічного розвитку спровокував 
появу багатьох неологізмів, які поширилися та закріпилися у мовах різних 
країн. Особливо це стосується персонального комп’ютера, внаслідок 
використання якого виникло безліч акронімів і скорочень, які вже зараз 
широко вживаються користувачами персональних комп’ютерів (ПК) та 
продовжують поповнювати словниковий склад багатьох мов.  

Проблема акронімії існує давно і привертає до себе увагу лінгвістів, 
проте її поглибленим вивченням почали займатися лише у ХХ – на початку 
ХХІ ст. Така зацікавленість пов’язана з періодом розквіту абревіації 
загалом, що припадає саме на цей час. Абревіація взагалі та акронімія як 
окреме явище цікавили багатьох вітчизняних і зарубіжних учених 
(О. С. Ахманову, В. Г. Гака, К. М. Редозубова, О. П. Шаповалову, 
Л. В. Щербу, І. О. Бодуена де Куртене, М. Гревіса, Н. Каташ, Ж. Ре-Дебов, 
А. Ре. П. Цумтора та ін.).  

Теоретичні розробки, присвячені акронімії англійської мови, 
знайшли відображення у працях О. Ворон, Н. Гончарова, Є. Галичкина, 
В. Н. Ричкова, О. М. Медвідя, О. В. Палюха, C. М. Єнікєєвої, Л. М. Чумака 
та ін. Проте, мовні дослідження в області комп’ютерної акронімії (зокрема 
в електронних листах) в англійській мові ведуться відносно недавно. 
Телекомунікації за допомогою комп’ютерних мереж – принципово новий 
шар соціальної реальності і фахівці приділяють пильну увагу його 
мовному оформленню.  

Таким чином, актуальність теми статті зумовлюється зростанням 
інтересу лінгвістів до проблеми акронімії в електронних листах, 
відсутністю її ґрунтовного опису, а також необхідністю комплексного 
аналізу англійських електронних акронімів.  

Мета дослідження – виявити і проаналізувати структурні особливості 
акронімів у електронних листах. 

Акронім – слово утворене з перших літер довгого словосполучення, 
що стало згодом загальноприйнятою назвою [3, с. 266]. 

У літературознавчій енциклопедії пропонується таке визначення 
акроніма: абревіатура, що складається з початкових літер або звуків слів 
твірного словосполучення. 

Окрему групу скорочень складають акроніми, що виникли під час 
листування у всесвітній мережі Інтернет.  

Акроніми у англомовних Інтернет-листах можуть складатися з 
одного (В - Be), двох (СU – See you), трьох (NMP – Not My Problem), 
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чотирьох (ASAP – As Soon As Possible), п’яти (IMNSO – in My Not So 
Humble Opinion), шести (AFAIUI – As Far as I Understand It) і більше 
компонентів. Усі перераховані вище акроніми умовно діляться на декілька 
видів: 

1. Буквені – утворені з початкових літер вихідного словосполучення 
(наприклад: SY – Sincerely yours, WBR – With best regards, WRT – With 
respect to, LMK – Let me know, CID – Consider it done, ILBAT – I will be able 
to, тощо). 

2. Звукові – утворені з початкових звуків слів вихідного 
словосполучення чи окремого слова (наприклад: Esp – Especially, Mob – 
Mobile, Thru - Through). 

3. Цифрові – утворені з цифрових графічних знаків (наприклад: 2 – to 
or two, 4 – for or four). 

4. Буквено-цифрові – утворені з цифрових графічних знаків та 
початкових літер вихідного словосполучення (наприклад: 2 day – today, H2 
– how to, L8 - late) [2, с. 42]. 

Замість літер-омофонів у складі акронімів можуть 
використовуватися цифрові графічні знаки, що фонологічно співпадають з 
окремими словами або їх частинами. Найчастіше в подібних 
новотвореннях використовуються цифри 8 і 4, фонемний склад яких [eit], 
[fo:] обігрується у різних варіаціях: m[eit], l[eit], be[fo:], w[eit], [fo:]get. 

Специфічним типом акронімії є новотвори із використанням цифри 
«2» завдяки її омофонічності з прийменником «to» (наприклад: 2 (to, too, 
two)). Популярність таких акронімів призвела й до створення 
«універсального» неологізма X2Y, своєрідної словотвірної моделі для 
продукування інновацій із загальним значенням «електронний продаж 
чого-небудь кому-небудь» [1].   

Отже, дослідження засвідчило, що спілкування у всесвітній мережі 
Інтернет нерозривно пов’язане з процесом скорочення, а отже економії 
часу та зусиль мовця. Типологію скорочень складають ініціальні (спрощені 
до початкової літери) одиниці, цифрові лексичні одиниці та комбіновані 
акроніми. 
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