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ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АБРЕВІАЦІЙ ЯК СПОСОБУ 

СЛОВОТВОРУ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 

Протягом останніх років можна помітити чималі зміни, що 

відбуваються в англомовних країнах на рівні суспільства, нації, а також 

мови. Разом з формуванням у суспільстві нових політичних, економічних і 

культурних відносин та утворення різного виду нових інституцій і 

організацій, з’являється нагальна потреба постійного поповнення 

лексичного фонду англійської мови, як одного з різновиду словотвору. 

Дослідження проблем абревіації є досить фрагментарними, скорочені 

лексичні одиниці в багатьох відношеннях залишаються загадкою в 

лінгвістичному плані, оскільки стосовно них доводиться розглядати під 

специфічним кутом зору проблема морфема. Цією складністю пояснюється 

розбіжність у поглядах, а часом і суперечливий підхід до скорочених 

лексичних одиниць. Абревіація як специфічне мовне явище в сучасних 

мовах привертала увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників Д. 

Алєксєєва, Л. Бойченко, Є. Волошина, О. Мацько, В. Павлова, Т. Пайлза, 

М. Сегаля, М. Сердюк, Р. Уельза, О. Есперсена та інших. 

Метою нашої публікації є розглянути процес абревіації як способу 

словотвору в сучасній англійській мові.  

У визначенні поняття «абревіатура» існує два підходи: широкий і 

вузький. Згідно з першим, абревіатурою – будь-яка мовна одиниця, що 

виникла в результаті того чи іншого виду скорочення і, відповідно, стисло 

виражає загальне значення. У вузькому ж сенсі абревіатурою визнається 

іменник, що складається із зрізаних основ, які входять у вихідне 

словосполучення. [4] 

Сучасні дослідники неоднозначно тлумачать поняття «абревіація» і 

«абревіатура» у словотворі. Абревіація об’єднує два зворотні процеси: 

перший – це процес словотворення і пов’язане з ним поняття «спосіб 

словотворення», яким оперують науковці; другий – це об’єднання 

скорочених компонентів у єдине ціле, тобто складання. Практичне 

застосування абревіації проявляється у скороченні довгих мовних формул і 

згортанні їх у семантичну єдність – абревіатуру. Це порівняно новий 
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спосіб словотворення, але досить продуктивний у сучасних мовах. Це 

пояснює те, що серед неологізмів – значна кількість саме абревіатур [3]. 

У лінгвістичному аспекті процеси абревіації, що розвиваються у 

сучасних європейських мовах, слід розглядати у зв’язку з усіма існуючими 

проблемами слова: проблемою значення слова, проблемою семантизації 

внутрішньої форми слів, їх парадигматичних, мотиваційних і дериваційних 

відношень, інформаційної та дискурсивної обумовленості. [1,ст.4] 

Абревіатури галузі освіти, які у своїй більшості, є ініціалізмами та 

які, на думку С. Чокер, є окремим типом абревіації. Наприклад, у 

використанні початкових букв іменника або виразу в якості абревіатури 

для нього кожна буква виражається окремо, як у BBC, RSVP, RSPCA та ін.  

Скороченню в галузі освіти англійської мови підлягають наукові 

ступені, такі як:  

 В.A. (Bachelor of Arts) – «Бакалавр в галузі гуманітарних наук»; 

 BBA (Bachelor of Business Administration) – «Бакалавр бізнес- 

адміністрування, академічне післявузівське навчання тривалістю три 

роки»; B.Sc. (Bachelor of Science (s) – «Бакалавр в галузі 

природничих наук»;  

 CV (Curriculum Vitae) – «життєпис; широкий, розгорнутий, досить 

докладний виклад освітнього рівня та професійного досвіду автора» 

(Надається для розгляду до відділу по набору персоналу організації);  

 DL (deadline) – «Крайній термін виконання якої-небудь роботи або 

завершення проекту»;  

 M.A. (Master of Arts) – «Магістр в галузі гуманітарних наук» (цей 

ступінь приблизно відповідає українському диплому спеціаліста з 

вищою освітою); M.Sc. (Master of Science) – «Магістр в галузі 

природничих наук». (приблизно відповідає українському диплому 

спеціаліста з вищою освітою);  

 PA (personal assistant) – «Особистий секретар»;  

 Ph.D. (Doctor of Philosophy) – «Вчений ступінь, еквівалентний 

українському ступеню кандидата наук, варіюється залежно від 

спеціалізації: мистецтво (arts), наука (sciences) та гуманітарні науки 

(humanities)»;  

 Sc.D. (Doctor of Science) – «Доктор наук» (згідно з міжнародною 

системою освіти ступінь Doctor of Science не належить до розряду 

вчених ступенів, прийнятих у світовій освітній системі) [2]. 

Отже, механізми скорочення слова відіграють провідну роль у 

процесах формотворення та словотворення, оскільки вони представляють 

собою більш економний код. Саме ці процеси відображають логіку, 

характерну для розвитку англійської мови , яка прагне до простоти виразів 

та збереження інформаційної значущості для цілей комунікації і відома 
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своєю аналітичністю та жаданням економії графічного та лексичного 

простору.  

 

Список використаних джерел: 

1. Абревіація як спосіб економії мовних засобів у підготовці слухачів мовних 

курсів до комунікації у суспільно-політичному полі [Електронний ресурс] – 

Режим доступа: 

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/10801/1/Kerpatenko_Shcherbyna.p

df  

2. Аббревиатуры и сокращения в сфере образования и карьеры [Електронний 

режим] – Режим доступа : 

http://www.habit.ru/23/115.html. 

3. Луценко Н. А. Абревіатурні англійські запозичення в сучасній українській 

мові/ Н. А. Луценко // Матеріали Міжнар. науково-практ. конф. “Динаміка 

наукових досліджень”. – Том 13. Філологія. – Дніпропетровськ : Наука і 

освіта, 2012. – С. 93-95. 

4. Yskakov A. Shortening words (английская аббревиатура) / A. Yskakov// 

English. – 2003. – Jan. № 4. – C. 23–31. 
 

 

Тетяна Брагінець 
Науковий керівник: викл. Стрембіцька Л.Л. 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛОК В 

УКРАЇНІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

 

На сьогоднішній день професійні спілки є одними з ключових 

суб’єктів трудового права. За допомогою професійних спілок здійснюється 

реформування трудових відносин та системи захисту трудових прав. 

Профспілки у системі захисту соціально-трудових відносин покликані 

представляти та захищати права та законні інтереси найманих працівників 

[4]. 

Захисна функція профспілок розглядається як діяльність, направлена 

на виявлення і формування інтересів трудящих, закріплення їх прав, а 

також на забезпечення дотримання прав та інтересів трудящих.  

На профспілки в організації покладено такі функції як участь у 

колективних переговорах та  відстоювання вигідних для працівників умов 

праці, підготовка та підписання колективної угоди, контроль за 

виконанням адміністрацією умов колективної угоди та примушування її 

ліквідувати порушення, а також представництво трудящих перед 

адміністрацією, в державних органах та в судах [2]. 

На VII з’їзді Федерації профспілок України перед ФПУ було 

поставлено завдання, які охоплюють усі сфери профспілкової діяльності та 


