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Джерела і сфери поповнення
розмовної лексики і фразеології

Зазначимо насамперед, що словник містить нові лексичні і фразеологічні 
одиниці, а також їх окремі лексико-семантичні варіанти, які виникли в 
нелітературних розмовних підсистемах, проте останніми роками вже вживаються 
в літературному, здебільшого, розмовному мовленні.

Словник мови складається, як відомо, з двох шарів лексики: літературний 
шар і нелітературний. В зарубіжній англістиці поняттю “літературна лексика” 
відповідає, як правило, поняття “стандартна лексика”, а терміну “літературна 
мова” – термін “стандартна англійська мова” (Standard English), хоч деякі 
лінгвісти серед “форм національної мови” виділяють окремо “літературну мову” 
і “стандартну мову” . Аналізуючи літературні мови, лінгвісти підкреслюють, що 
є мови, які відділені від нелітературного мовлення бар’єрами, і навпаки, мови 
(саме до таких належить і англійська мова), в яких “межа між літературним та 
нелітературним мовленням є рухомою і постійно порушується”.

В останні десятиріччя в розвитку англійської мови, як і багатьох інших мов, 
ясно простежується тенденція демократизації, під якою, насамперед, розуміється 
зближення писемно-літературної мови з усно-розмовною нелітературною. Таке 
зближення найбільш очевидно проявляється в значнім поповненні лексики та 
фразеології “стандартної” мови з нелітературних розмовних джерел. Особливо 
важливу роль в збагаченні лексики стандартної англійської мови в останні 
десятиліття відіграє сленг. Саме поняття “сленг” пройшло певну еволюцію. В 
англійській мові воно виникло в середині XVIII століття і довгий час асоціювалось 
з поняттям “кент”, тобто з арго злочинного світу. В XIX столітті поняття “сленг” 
було, як правило, синонімічним поняттю “жаргон”. Лише в другій половині XX 
століття лінгвісти почали розрізняти кент, професійні та корпоративні жаргони, 
які іменувалися також спеціальним сленгом і власне сленг, який позначався також 
терміном “загальний сленг”. Дослідники сленгу підкреслювали, що спеціальні 
слова і словосполучення стають сленгом лише тоді, коли вони вживаються за 
межами тієї професійної або соціальної групи, в якій вони виникли. 

Під “сленгом” (або “загальним сленгом”) слід розуміти конотативно-
забарвлену лексику та фразеологію, яка вийшла за межі певних соціальних 
груп, має, фактично, загальномовний характер, широко вживається в розмовній 
мові, але не вважається “стандартною”, літературною. Водночас термін “сленг” 
вже давно використовується і по відношенню до спеціального сленгу, тобто 
до жаргонів будь-якої мови . Дослідники пишуть, наприклад, про “молодіжний 
сленг” у російській мові, про “політичний сленг” у німецькій мові. Нерідко термін 
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“сленг” є синонімічним терміну “соціальний діалект”. У новітніх навчальних 
словниках англійської мови сленг визначається як “дуже неформальні” (very 
informal) слова та вирази, які вживаються в розмовній мові, і в той же час 
зазначається, що сленг може бути обмеженим певною групою людей.

 Більш того, автори одного з нових словників сленгу вважають, що поняття 
“сленг” досі має на увазі три мовні категорії: 1) специфічну мову кримінальних 
та декласованих елементів; 2) професійні та соціальні жаргони; 3) розмовну 
“субстандартну” мову. Саме тому зазначається, що термін “сленг” настільки 
розширив своє значення, що дуже важко провести межу між “сленгом” і 
“несленгом”. Наголошується, що сленг є мовною універсалією, що у всіх 
мовах він має одні й ті ж специфічні риси, до яких належать депрециативність, 
тобто критичне ставлення до істеблішменту, метафоричність та перевага 
репрезентативної функції над комунікативною та кріптолаличною.

В останні роки британські лексикографи пишуть, що межа між стилістичними 
рівнями вживання або “регістрами” (register) мовних одиниць все більше 
зникає навіть у “свідомості” журналістів та письменників; тому, наприклад, 
в Оксфордські словники неологізмів було включено так багато сленгових за 
походженням слів та виразів. Саме той факт, що “незв’язаність” нормами 
літературної мови стала проявлятися в британському варіанті тільки в останній 
час, тоді як в американському варіанті вона проявлялася і раніше, дає підстави 
розглядати зближення літературної англійської мови з нелітературною в тісному 
взаємозв’язку з взаємодією двох варіантів, з впливом більш ”демократичної” 
американської літературної мови на більш консервативну британську норму.

Під нормою розуміють свідому або несвідому регламентацію потенцій 
мовної системи, яка закріплюється суспільною практикою. З одного боку, 
норма визначається системою певної мови, але в той же час вона в значній мірі 
детермінується узусом – вживанням мовних одиниць в суспільстві . Формування 
та розвиток деонтичної, тобто літературної норми відбувається під впливом 
таких соціокультурних факторів, як суспільно-історичний розвиток нації, умови 
соціального існування мови. Хоча за основу американської літературної мови 
було покладено деонтичну норму „,британського варіанта”, однак її остаточне 
становлення проходило під впливом аксіологічної норми – норми реального 
мовлення американських колоністів, тобто узусу. 

Під час заселення колоній процес формування національної англійської 
мови ще не було закінчено, продовжувалося, зокрема, витіснення деяких 
мовних одиниць з літературної норми в соціальні діалекти, в той час як в 
аксіологічній нормі колоністів такі одиниці часто зберігалися. Крім того, 
поселенці були, головним чином, представниками середніх та нижчих класів із 
значним прошарком “соціального дна”; тому їх мова була насичена елементами 
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соціальних діалектів (жаргонів). Сленг та соціальні діалекти, за свідченнями 
лінгвістів, відіграли велику роль у формуванні “американського мовного 
стандарту”, а це зумовило те, що американська літературна норма в подальшому 
стала відкритою для одиниць розмовного мовлення, зокрема для сленгу, “який є 
одним із джерел поповнення лексики американського варіанта англійської мови 
і одним з елементів американської культури”.

Ще наприкінці ХХ століття підкреслювалося, що сленгізми та колоквіалізми 
складають більшість слів та виразів, які функціонують у мові кіно, засобів 
масової комунікації та “неофіційному мовленні” в США. Зростання популярності 
сленгу серед різних шарів американського населення в останні десятиліття дає 
дослідникам підстави вважати його “мовою в мові”. “Розмитість” межі між 
літературною та нелітературною лексикою в американськім варіанті, відносна 
легкість прийняття сленгу до “стандарту” призводила до того, що 40-50 років 
тому американізми більшістю англійців сприймалися лише на рівні сленгу. Наше 
дослідження показало, що навіть на сучасному етапі взаємодії двох варіантів 
нерідко виникає ситуація, коли літературні американізми, особливо експресивні 
інновації, вважаються нелітературними в британськім варіанті (bag-lady, basket-
case, fl ak-catcher, fraudster, honcho, mobster).

З іншого боку, останнім часом відзначається тенденція до певної демократизації 
навіть британської літературної норми. Про сучасне поширення сленгу в 
порівнянні з попередніми роками писали ще в 2000 році укладачі словника The 
New Oxford Thesaurus of English. Якщо покоління тому принципом включення 
одиниць в британські словники була орієнтація “на мову освічених людей”, то 
зараз лексикографи орієнтуються, в основному, “на мову вулиці“. 

Слід зазначити, що у певній мірі орієнтація “на розмовність” стала характерною 
навіть для британської якісної преси (раніше вона займала вкрай пуристичні 
позиції). Про тенденції “підвищення стилістичного статусу” мовних одиниць 
свідчить, наприклад, такий факт: у виданні 2003 року словника Коллінза більше 
70 слів, що вважалися “табу”, тобто вульгаризмами у попередньому виданні 2000 
року, вже маркуються як одиниці сленгової та розмовної лексики. 

Зміну ставлення кодифікаторів норми до сленгу У. Сефаєр демонструє на 
прикладі останніх видань американського академічного словника, в який на правах 
нормативної розмовної лексики внесена значна кількість “сленгізмів”, особливо 
одиниць молодіжного жаргону, наприклад, def, phat. Відзначимо, що навіть 
самі американські лексикографи свою професійну діяльність характеризують за 
допомогою таких жаргонних слів, як lexies, lexos. 

Серед соціальних і соціально-етнічних діалектів, що активно поповнюють 
останнім часом макросистему англійської мови, слід насамперед відзначити 
“діалект афроамериканців”. Існує кілька десятків позначень цього діалекту, 
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найчастіше вживаються такі назви, як Afro-American English, African American 
English, African American Language, African American Vernacular English, Black 
Dialect, Black English, Black Talk, Ebonics. Останнім часом на базі слова ebony 
(ebonics) виникають неологізми Bubbonics “діалектні особливості англійської 
мови півдня США, що слугували основою діалекту афроамериканців”, ebonic 
poetry “поезія, написана на діалекті афроамериканців“.

Значне число слів і словосполучень соціально-етнічного діалекту 
афроамериканців в останні десятиліття перейшло в загальну мову не тільки 
американського, але й інших варіантів, наприклад, такі одиниці, як to bad-
mouth, high-fi ve, let it all hang out, meatball in the rice. Процес запозичення 
афроамериканізмів посилився останнім часом. Афроамериканізм bling-bling було 
запозичено із мови представників субкультури “хіп-хоп” і музики реп, яка є 
невід’ємною частиною концепту “субкультури негритянської молоді“. Він ніби 
відтворює звук і блиск ювелірних прикрас і вживався саме для їх позначення, а 
в літературному розмовному мовленні функціонує в переносному значенні для 
введення поняття слави, статусу зірки, знаменитості. Це слово стало настільки 
відомим, що вживається в “якісній пресі” без пояснень і вже включено в останні 
видання академічних словників. 

 З жаргону темношкірих спортсменів-баскетболістів було запозичене дієслово 
to slam dunk. У самому жаргоні дане дієслово мало значення “відправити м’яч 
у кошик із силою”, а в літературній розмовній мові воно почало вживатися 
для номінації поняття “нанести сильний, нищівний удар”, причому надалі цей 
жаргонізм зазнав функціонально-семантичної “трансорієнтації”, виконуючи роль 
прикметника. Прикладами останніх запозичень з соціально-етнічного діалекту 
афроамериканців можуть слугувати образні фразеологізми ghetto pass, like white 
on rice, meatball in the rice, upside the head, poot butt .

Важливими джерелами постачання інновацій у розмовне мовлення є різні 
професійні і корпоративні жаргони. Так, із жаргону військових прийшли численні 
лексичні і фразеологічні одиниці, наприклад, blue-on-blue, hollow army, hillbilly 
armor, infantillery, meat tag, mortarville, thunder run, toe-topper, torch party, huah, 
dud, dud rate, bodyslam, death blossom. Значну кількість фразеологізмів було 
запозичено з професійних жаргонів медичних працівників, наприклад, domino 
transplant, foot facelift, leg attack, never event, pump head etc. Інтернетівський 
жаргон останнім часом поповнив його такими розповсюдженими одиницями, як, 
наприклад, celeblog, Ctrl – Alt –Delete, lifestreaming, nerd bird, netizen, netpreneur, 
splog, vlog, white box, weblication, жаргон соціологів – неологізмами Generation E, 
generation Q, Generation O, lucky sperm club, scuppie, yuffer. Активним джерелом 
постачання розмовних інновацій продовжує бути політичний жаргон, особливо 
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жаргон американських політиків. Достатньо, наприклад, навести випадки 
створення неологізмів шляхом зрощення ключової одиниці цієї сфери – слова 
politics з іншими лексемами: poli-fl uential (зрощення слів politically + infl uential), 
politainer (зрощення слів politician + entertainer), politainment (зрощення слів 
politician + entertainment), politicionaire (зрощення слів politician + millionaire), 
politickle (зрощення слів policy + tickle). 

Запозичення з певних соціальних, етнічних і професійних жаргонів зумовлені 
актуальними проблемами суспільного життя носіїв англійської мови, активними 
громадськими рухами. Так, у зв’язку з суспільною значущістю екологічних 
проблем спостерігається інтенсивне збагачення розмовної лексики за рахунок 
надходжень з жаргону фахівців сфери охорони довкілля. Відзначимо, наприклад, 
концентрацію неологізмів, особливо складних слів і словосполучень, навколо 
слова carbon як ключової одиниці, що пов’язана з проблемою забруднення: 
carbon cap, carbon charge, carbon credit, carbon fotprint, carbon negative, carbon 
neutral, carbon offset, carborexia, carborexic.

З досягненнями біоінженерії пов’язані такі інновації, як Frankenfi sh (зрощення 
слів Frankenstein + fi sh) “риба, виведена генетичним шляхом”, Franken-
food (зрощення слів Frankenstein+ food) “штучна їжа”, синтетичні продукти 
харчування, одержані шляхом біоінженерії”. Значна кількість інновацій 
відбиває рухи за “здорову їжу”, корисне харчування. Достатньо сказати, що 
тільки з вегетаріанським рухом пов’язані десятки неологізмів, серед яких можна 
відзначити такі телескопні утворення, як fi shetarian, pescetarian “вегетаріанець, 
який, однак, споживає багато риби”, fl exitarian “вегетаріанець, який не завжди 
вживає рослинну їжу”, freegan “екологічно свідомий вегетаріанець, який вживає 
в їжу продукти вторинної переробки”.

Знаходять значне відбиття у розмовній лексиці ангійської мови і сучасні 
ѓендерні проблеми суспільства. Цікаво, що незважаючи на широкомасштабний 
сучасний рух “неофемінізму”, останніми роками формуються, насамперед, 
інновації, які можна вважати позначенями і характеристиками явища 
“антифемінізму”. Значна кількість подібних утворень свідчить про певну 
негативну реакцію сучасного суспільства, особливо його чоловічої частини, 
на фемінистичні рухи. Ця реакція відбивається і в тому, що все рідше 
створюються ѓендерно-нейтральні (інклузивні) одиниці, які не дискримінують 
жінок, підкреслюючи їх стать певними елементами (наприклад, афіксоїдом -per-
son. Більш того, серед інновацій виділяються одиниці, які не можна вважати 
“ѓендерно-коректними” (bosstress, lumberjill), а деякі навіть дерогативними по 
відношенню до жінок (chick lit, chick fl ick, girlette, hooligette, tart-lit). 

Не так давно слово mom було майже презирливим позначенням несучасної, 
неемансипованої жінки, не спрямованої на кар’єру, на активну роль у суспільному 
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житті, а цілком задоволеної роллю дружини і матері (це позначалося також 
словосполученням mommy track), а в останнє десятиліття ця одиниця входить у 
цілу низку інновацій, які мають позитивне аксіологічне забарвлення, наприклад, 
chef mom, computer mom, cutting edge mom, mommy hacker, mommy makeover, se-
curity mom, stay-at-work mom. Можна також навести приклад розповсюдженного 
розмовного неологізму ubermomming, який позначає здатність жінки поєднувати 
“сімейні функції” з кар’єрою, інновації mamisma, яка вводить поняття кращих 
рис “жіночості”, що дають можливість представникам цієї статі виступати в 
якості лідерів і перевершувати чоловіків (цю інновацію створено за аналогією 
до слова machismo, запозиченого з іспанської мови, для позначення якостей 
“справжнього чоловіка”).

Навіть в епоху “постфемінізму”, коли вважається, що сучасна жінка (PFW – 
post-feminist woman) гармонійно поєднує в собі риси дружини, матері з рисами 
професійно спрямованої і соціально активної особистості, створюються нові 
одиниці, які відбивають існування в англомовному суспільстві дискримінаційних 
барє’рів, що перешкоджають професійній, діловій кар’єрі жінки. Створюються, 
наприклад, неологізми за аналогією до словосполучення попереднього десятиліття 
– glass ceiling. Вони якраз і позначають ці de facto існуючі перешкоди, наприклад, 
grass ceiling “соціально-культурні дискримінаційні бар’єри, що перешкоджають 
жінкам займатися грою в гольф як способом підтримки бізнесових контактів 
і досягнення успіхів у діловій кар’єрі”, marble ceiling “перешкоди на шляху 
жінки до політичної кар’єри”, brass ceiling “дискримінаційні барє’ри, які не 
дають жінкам можливості досягти високих військових (генеральських) звань і 
посад”.

Споконвіку діюча “конкуренція” між двома статями відбивається в таких 
інноваціях, як femichista, “жінка, яка вважає, що представники її статі адекватніше 
поводять себе в різних ситуаціях ніж чоловіки”, homachista “особа, яка переконана 
в тому, що чоловіки у порівнянні з жінками достойніше вирішують щоденні 
проблеми і швидше виходять з критичних ситуацій”. Результати такої конкуренції 
в англійській мові втілюються в тому, що, за нашими підрахунками, найбільш 
представлені різні позначення, що пов’ язані не з жінками, а з чоловіками. 
Відзначимо, наприклад, численні інновації, створені шляхом словоскладання 
і телескопії на базі слова man, наприклад, manbiguous, man-bling, man blouse, 
mancation, man chair, mandals, man date, man-dress, mandoll, manfl op, man fl u, 
manny, manogram, man o’ lantern, manpal, manscape, mansitive, manssiere, man-
stress, manswer, mansy, mantality, mantastic, mantastrophy, manthem, manties, man-
tivity, mantourage, manwash, menglish, moob. 

Характеризуючи расово-етнічний склад населення США, вчені оперують 
поняттям “пост-расове суспільство” (post-racial society), хоча такі расово-
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етнічні меншості, як афроамериканці, особи латиноамериканського походження 
та індіанці дотепер відчувають соціальну маргіналізацію і характеризуються за 
допомогою словосполучення underrepresented minorities, попри значні досягнення 
цих меншин у боротьбі за свої права (достатньо відзначити обрання в 2008 
році першого в історії США темношкірого президента). Так, продовжують 
створюватися етнофобічні характеристики американських негрів (macaca ” 
расовo-етнічний образливий натяк на походження від мавпи”, nicca “чорношкірий; 
афроамериканець” (неологізм виник на базі іншої презирливої назви – слова 
nigga), nigglature (зрощення слів nigger + literature) “твір художньої літератури, 
написаний темношкірим автором”, а офіційно табуйований в умовах дії чинника 
“етнічної коректності” етнофобізм nigger входить до складу цілої низки 
дерогативних позначень представників аборигенного населення Сполученних 
Штатів у різних їх частинах, наприклад, desert nigger (в штаті Арізона), prairie 
nigger (в деяких західних штатах), swamp nigger (в штаті Північна Кароліна), 
timber nigger (в деяких північних штатах).

В умовах “третьої сексуальної революції” на Заході розгорнулася і 
боротьба за свої права так званих “сексуальних меншин”, представлених 
людьми з “нетрадиційною” сексуальною орієнтацією, трансґендерних груп. З 
“сексуальними меншинами”, пов’язані, наприклад, такі розповсюджені розмовні 
неологізми, як garriage (зрощення слів gay + marriage), sarriage (зрощення слів 
same sex + marriage) “шлюб між особами однієї статі”, gayborhood (зрощення 
слів gay + neighborhood) “район, який заселений переважно Геями”, gay sprawl 
“масове переселення людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією з місць 
їх компактного мешкання в центральних районах міст у передмістя”, gen-
derqueer “трансґендерний, такий, що має “рухому”, невизначену сексуальну 
орієнтацію”, glass closet “нерозголошення своєї гомосексуальної орієнтації”, 
heterofl ex (heterofl exible), “особа з традиційною сексуальною орієнтацією, яка 
може мати інтимні стосунки з особами своєї статі”, homo-hop, “музика “хіп-хоп”, 
що виконується представниками сексуальним меншин”, lesbian zip code “район 
компактного мешкання жінок з нетрадиційною сексуальною орієнтацією”, lipstick 
lesbian “красива, модна, дуже жіночна лесбіянка”.

Елемент sexual стає центром багатьох неологізмів і починає, фактично, 
виконувати роль афікса, створюючи такі інновації, як ecosexual “незаміжня, 
неодружена особа з розвинутою екологічною свідомістю і естетичним сприйняттям 
дійсності”,  fauxmosexual “особа, яка заявляє про свою гомосексуальну орієнтацію, 
хоча не має такої (для привертання уваги до себе); особа, яка помилково вважає 
себе гомосексуальною”, gastrosexual “чоловік, який використовує свої кулінарні 
здібності для справлення враження на друзів, знайомих, для приваблення жінок”, 
jetrosexual “заможний молодик, який веде розкішне життя, багато подорожує 
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світом для задоволення своїх бажань”. Такі інновації продовжують аналогійний 
ланцюжок утворень попередніх років (metrosexual, technosexual, retrosexual) .

В рамках вступної частини неможливо описати детально всі джерела і сфери 
виникнення розмовних неологізмів останнього часу. Запропонований авторами 
словник чекає на дослідників, які здійснять його комплексний аналіз із залученням 
синергетичної, соціолінгвальної, когнітолінгвальної і культуролінгвальної 
наукових парадигм. 
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Шляхи і способи збагачення
розмовної лексики

Як свідчать матеріали словника, збагачення розмовної лексики і фразеології 
англійської мови в перше десятиліття ХХІ сторіччя здійснювалося майже 
винятково за рахунок власних мовних ресурсів шляхом лексичної, семантичної і 
фразеологічної деривації, тобто шляхом створення нових лексичних, семантичних і 
фразеологічних інновацій з існуючого в англійській мові матеріалу. Надходження 
з інших мов у цей період складають менш 1,0 %.

Понад 80% інновацій виникло внаслідок застосування механізмів словотвору. 
Аналізуючи активність різних способів словотвору, необхідно зазначити, що за 
кількістю неологізмів найбільш активні способи можуть бути розташовані в 
такому порядку: 1) словоскладання; 2) телескопія; 3) афіксація; 4) конверсія; 5) 
зворотня деривація (реверсія). За допомогою цих способів було “виготовлено” 
майже 96% словотворчих неологізмів. Для порівняння зазначимо, що якщо 
говорити про тенденції поповнення всього словникового складу англійської 
мови в перші роки ХХІ століття, то за абсолютною активністю перші два місця 
посідають афіксація і словоскладання, за допомогою яких у цей період було 
утворено понад 65% усіх лексичних неологізмів (див.: Ю. А. Зацний, А. В. Янков. 
Інновації англійської мови ХХІ століття:Англо-український словник. – Вінниця: 
Нова Книга, 2008. – 360 с). 

Процес утворення складних слів майже виключно здійснювався за моделлю N + 
N, тобто коли в складне слово (композит) об’єднуються іменники. Практично всі 
складні слова-неологізми в семантичному плані є одиницями переосмисленими 
і, нерідко, ідіоматичними: airplane book “невеликий за розміром твір художньої 
літератури “легкого жанру, який беруть з собою під час подорожування”; anchor 
baby “дитина емігранта в США”; bohoo breakfast “батьківські збори, зустріч між 
батьками та вчителями, вихователями дитячих установ і навчальних закладів, метою 
якої є полегшення процесу тимчасового розлучення батьків з дітьми”, boot party, ” 
побиття ногами (при нападі на особу)”; cereal test ” рішення редактора, продюсера 
щодо друку чи транслювання певних матеріалів”; nanny car “комп’ютеризований 
автомобіль, здатний застерегти водія від небезпечних дій” .

У розмовній мові в повній мірі розкривається така особливість словотвору, як 
можливість утворення “похідних складних слів (композитів із композитів): fi nance 
committee – fi nance committee secretary – fi nance committee secretary election – fi nance 
committee secretary election scandal і так далі. Хоча за формою такі утворення схожі 
на фрази, вони функціонують як слова, підкреслюють лінгвісти. Таку властивість 
англійської мови вони називають ”рекурсією” (recursion), а сам процес утворення 
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складних слів за моделлю N + N – “рекурсивним процесом”. Хоча такі одиниці у 
більшості випадків створюються як “оказіональні”, суто мовленнєві слова, деякі з 
них переходять у розряд мовних одиниць, наприклад, barrack-room culture, house 
money effect, Christmas tree allergy, one fi nger peace sign.

Активну роль телескопії (зрощення фрагментів лексичних одиниць або 
одної лексичної одиниці з фрагментом другої) на сучасному етапі поповнення 
розмовного шару лексики можна пояснити тим, що це дуже економний спосіб 
відбиття комплексних предметів, явищ, понять у досить короткому слові: agfl a-
tion (agriculture + infl ation), carcoon (car + cocoon) chugger (charity + mugger), 
listicle (list+article), tomacco (tomato + tobacco). За допомогою телескопії можуть 
виникати не тільки іменники, як раніше, але й прикметники, наприклад, blandiose 
(bland + grandiose), blurple (blue + purple); beautifect ( beautiful + perfect); squoval 
(square + oval), дієслова, наприклад, computicate (computer + communicate), stuf-
focate (stuff+suffocate), spave (spend + save). 

Нерідко складовими телескопізму виступають існуючі скорочення слів. Серед 
них можна відзначити, наприклад, слово celeb (скорочення лексичної одиниці 
celebrity), з яким були створені такі розповсюджені неологізми, як celeblog (ce-
lebrity + blog), сelebreality, (celebrity + reality), celebutante (celebrity + debu-
tante), celebutard (celebutante + retard), celesbian (celebrity + lesbian). У сучасній 
розмовній англійській мові функціонують численні телескопізми зі словом blog, 
яке є скороченням одиниці weblog, наприклад, celeblog (celebrity + blog), siblog 
(sister or sibling blog), vlog (video + blog). У якості фрагментів телескопійних слів 
можуть виступати цілі словосполучення: aireoke (air guitar + karaoke), scuppie 
(socially conscious + yuppie), soapedy (soap opera + comedy).

Телескопізм scuppie (socially conscious + yuppie) демонструє й такі сучасні 
тенденції створення зрощень у розмовній мові, як формування телескопійних слів 
з трьох фрагментів, причому останній фрагмент може бути абревіатурою (yuppie 
= young upwardly mobile professional person). Прикладом “трьохфрагментного” 
зрощення є також слово turducken (turkey + duck + chicken). У телескопізмі 
foblish (fob + English) акронімом представлено перший фрагмент. Неологізм vog 
(volcanic + smog) свідчить, що можливе і застосування механізму “подвійної 
(вторинної) телескопії”, оскільки другий фрагмент цієї інновації – smog є теж 
телескопізмом (smoke + fog).

Проте важливість телескопійного способу словотвору в процесах збагачення 
словникового складу розмовної англійської мови можна повністю оцінити лише 
з урахуванням того, що телескопія може слугувати “постачальником” нових 
афіксів, в чому простежується тісний зв’язок цього способу з наступним – з 
афіксацією. Умови для появи нових словотвірних елементів створюються шляхом 
виділення осколків (як правило, кінцевих), що входять до складу телескопізму. 
Такі словотвірні елементи починають виокремлюватися в результаті створення 
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цілого ряду неологізмів за аналогією до слова-зразка, і, як свідчать спостереження, 
стають усе продуктивнішими.

Прикладами фрагментів слів, що функціонують у ролі суфіксів, можна 
назвати такі осколки, як -bot “робот” (cobot, knowbot, microbot, mobot, nanobot, 
nursebot, packbot, snakebot), -nomics “економічна політика; економічний аспект 
чого-небудь” (bionomics, burgernomics, caponomics, cybernomics, frugalnom-
ics mediconomics, plundernomics, womanomics), -azzi “журналісти, які полюють 
за знаменитостями” (paperazzi, peoplerazzi, rumorazzi, snaparazzi), -tainment 
“розважальні заходи” (militainment, advertainment, casinotainment, edutainment, 
ideotainment, infotainment, merchantainment, politainment, transportainment, utili-
tainment), – oke (aireoke, movieoke). Елемент – erati з’явився в англійській мові 
наприкінці ХХ століття після того, як слово glitterati (зрощення одиниць glitter + 
literati) послужило зразком для інших утворень, що позначають людей, відомих 
у певній галузі: cinerati, culturati, cyberati, digerati, fasherati, glamorati, journarati. 
Серед розмовних інновацій сьогодення можна навести такі відомі слова, як chat-
terati, cinerati, corporati, geekerati, ligerati,smackerati. 

Продовжується активне створення інновацій з фрагментом -(a)holic, який 
виділився з телескопійних одиниць, створених зрощенням зі словом alco-
holic: bookaholic, dietholic, foodaholic, gambaholic, junkaholic surgiholic. Цей 
фрагмент вводить поняття великого аматора, людини, яка надто переймається 
чимось. Неологізми commerabilia, murderabilia, що виникли шляхом зрощення 
відповідних одиниць зі словом memorabilia (поряд з утвореннями попередніх 
років automobilia, golfabilia) свідчать про функціонування в англійській мові 
суфікса -abilia у значенні “предмети, речі минулого, яві відносяться до певної 
сфери діяльності, розваг”, хоча в дійсності цей “суфікс” є закінченням множини 
латинського прикметника memorabilis, e. 

Утворення типу off-shorable, presidentiable, T-shirtable, clubbable демонструють 
явище розширення поля діяльності суфікса -able. Якщо раніше він 
використовувався для створення прикметників від дієслів, то останнім часом він 
часто бере участь у створенні прикметників від іменників (інновації попередніх 
років представлено такими словами, як cartoppable, clubbable, microwaveable, 
ovenable). Продуктивним виступає і префікс uber-, запозичений з німецької 
мови (останнім часом він частіше всього функціонує в “англізованій” формі, 
без умляута. В американському варіанті він успішно конкурує з префіксом su-
per-, створюючи, в основному, неологізми-іменники (ubercomputer, ubermomming, 
uber-oligarch, über-nerd), хоча спостерігаються й окремі випадки з’єднання даного 
суфікса з прикметниками (über-rich, ubersexual).

Наступний спосіб збагачення розмовної мови – конверсія, тобто безафіксне 
перетворення одної частини мови на іншу і, тим самим, зміна семантики вихідної 
одиниці. Помітимо, що питома вага конверсійних утворень у загалі неологічних 
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утворень словникового складу постійно знижується: якщо в 60–70-ті роки 
минулого сторіччя вони складали 11% неологізмів, то в 90-ті роки ХХ століття – 
близько 4%, а в перше десятиліття нового сторіччя – лише біля 3%. Тенденція 
до зниження кількості конверсійних неологізмів пояснюється, на нашу думку, 
більш активною роллю інших способів словотвору (словоскладання, афіксація, 
телескопія), а також тим фактом, що за час свого функціонування конверсія 
“добре попрацювала”, і, тим самим, значною мірою зменшилася кількість 
одиниць, що можуть бути базою для цього процесу. 

А тому не випадково, що продуктивність конверсії в розмовній мові (а створення 
конверсійних інновацій останнім часом здійснюється майже виключно за моделлю 
N → V) підтримується, в основному, шляхом використання в якості “сировини” 
для цього процесу неологізмів: dead-check “встановлення факту поранення 
чи смерті ворожого солдата” → dead-check “перевіряти чи справді мертвий 
поранений ворожий солдат”; drama-price “зменшення ціни на нерухоме майно для 
привертання уваги покупців” → drama-price “зменшувати ціну на нерухоме майно 
для привертання уваги покупців”; knee-mail “молитва на колінaх” → knee-mail 
“молитися на колінaх”; kiss and ride “площадка для висадки пасажирів, обладнана 
поблизу великої станції, де зупиняються швидкі транзитні види транспорту” → 
kiss and ride ”висаджувати пасажирів на площадках, обладнаних поблизу великої 
станції, де зупиняються швидкі транзитні види транспорту”; turkey peek “погляд 
поверх або навколо предмета” → turkey peek “швидко оглядати певний предмет”; 
rejuvenile “доросла людина, яка “молодшає” в колі дітей, вникаючи в їхні види 
діяльності і проблеми” → rejuvenile, “молодшати” в колі дітей, вникаючи в їхні 
види діяльності і проблеми”; rubber ear “відмова чи небажання відповідати на 
щось” → rubber ear “відмовляти чи не бажати давати відповідь”. 

Як свідчать і наведені приклади, а також наші підрахунки, більшість 
конвертованих іменників представлено складними словами, і це можна вважати 
тенденцією функціонування цього способу у розмовній мові і проявом системності 
словотвору, зокрема, зв’язку між словоскладанням і конверсією. У той же час, 
на відміну від загальної тенденції у сучасному словниковому складі, у розмовній 
лексиці майже не представлені випадки поєднання конверсії зі словоскладанням 
при утворенні іменників від дієслів з постпозитивними елементами. Зафіксовано 
лише кілька таких інновацій (bore out, pay for), а інші, наприклад, tie-down, 
touch-back є насправді семантичними неологізмами, оскільки вони існували і 
раніше, проте набули нового значення. Причиною малої продуктивності цього 
комплексного способу слід вважати і відсутність сировини для цього процесу 
у вигляді нових дієслівно постпозитивних сполучень.

Про активність в сучасній розмовній мові “зворотньої деривації”, тобто 
процесу утворення дієслів від іменників шляхом віднімання справжнього 
або уявного суфікса (інколи – префікса) свідчить і функціонування інновації 
back-form, яка саме і позначає “створювати дієслова від іменників шляхом 
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“зворотньої деривації”. Дієслово, таким чином, було створено навіть від самого 
позначення процесу – іменника back-formation. До речі, у цьому словотворчому 
процесі, як і в конверсії, беруть, переважно, участь саме неологічні утворення, 
наприклад: bot herder “хакер, який контролює велику кількість комп’ютерів із 
своєю злокорисливою метою” → bot herd “незаконне контролювання роботи 
комп’ютерів хакерами” ; hypermiler “особа, яка дуже переймається економічністю 
свого автомобіля” → hypermile “вдаватись до надзвичайних мір з метою 
підвищення ефективності використання пального в автомобілі”. 

Матеріали словника підтверджують думку про те, що значну роль у 
формуванні інновацій шляхом словотвору відіграє механізм аналогії, тобто коли 
нова одиниця створюється не стільки за абстрактною словотвірною моделлю, 
скільки за зразком конкретної мовної одиниці (саме ця одиниця і виступає в 
якості своєрідної моделі) – заміною в цій одиниці одних структурно-семантичних 
елементів іншими. Значення аналогії в процесі словотвору слід, на нашу думку, 
розглядати з урахуванням того, що роль цього механізму полягає не стільки в 
створенні нових слів, скільки в породженні в мовленні вже існуючих одиниць. 
Аналогія особливо активно діє при утворенні нових складних слів: honeymoon – 
babymoon, weddingmoon; mommy track – daughter track; carpooling – cowpool-
ing – fampooling. У попередні роки фразеологічні неологізми alpha pup, alpha 
male, alpha dog, alpha girl, alpha-teen (для позначення людини або іншої живої 
істоти, яка займає позицію лідера) виникли на базі утворень alpha geek, alpha 
mom. Продовження низки таких фразеологічних одиниць можна спостерігати 
на прикладах інновацій останнього часу: alpha consumer, alpha earner, alpha 
home. Про те, що одиницями-зразками для аналогійних інновацій часто служать 
неологізми попередніх років, свідчать і такі приклади, як: informavore – loca-
vore – opportunivore; yuppie – scuppie; mommy track – daughter track.

 Шляхом заміни одного з компонентів слова або словосполучення-зразка 
частіше всього створюються синонімічні або тематично споріднені одиниці 
(honeymoon – babymoon- weddingmoon; muckraker –buckraker; couch potato -cot 
potato- game potato), у той же час досить звичайною можна вважати і субституцію, 
внаслідок якої з’являються неологізми, що співвідносяться зі зразком як антоніми. 
Такими прикладами може служити неологізм-іменник make-under для позначення 
зміни зовнішності людини на більш “просту”, відсутність косметики (порівн. 
make-up), словосполчення mouse race “спокійне, позбавлене стресів життя” 
(порівн. rat race), do tank “науково-дослідницький інститут, який зосереджує 
увагу на практичній, а не на теоретичній діяльності” (порівн. think tank). Провідну 
роль аналогії в збагаченні словникового складу слід оцінювати з урахуванням 
того, що саме завдяки дії її механізму і відбувається формування нових афіксів, 
як це було демонстровано на прикладі телескопійних слів. Хоча телескопійні 
одиниці створюються шляхом зрощення лексем, проте подібне зрощення було 
б неможливе без існуючого зразка і дії аналогійного принципу.
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У розмовній англійській мові в останнє десятиліття було створено сотні 
фразеологічних інновацій. В структурно-семантичному плані нова фразеологія 
являє собою майже виключно номінативні словосполучення зі значною перевагою 
субстантивних одиниць, особливо якщо вважати переосмислені бінарні утворення 
за моделлю N+N типу brass ceiling, game potato, Jesus year не складними словами, 
а словосполученнями. У той же час досить значну частку (понад 35%) складають 
і нові номінативні дієслівні фразеологізми: nailing jelly to a tree  “займатися 
заплутаною, майже неможливою для розв’язання проблемою”, embrace the suck  
“реально сприймати складну ситуацію і шукати вихід з неї”, open the kimono 
“розкривати секрети або оприлюднити приватну інформацію”, jump the couch 
“поводитися так, як поводяться не зовсім нормальні люди”, laugh like a drain 
” реготати; сміятися досхочу, “до упаду”, eat what you kill “отримувати те, що 
заробив” (діловий принцип, який полягає в тому, що особа, яка завершує певну 
роботу, повинна за неї отримати фінансову винагороду).

Певна частина нових сталих словосполучень відбиває постійно діючу в мові 
потребу в евфемізації – “пом’якшеної” характеристики певних понять. Серед 
евфемістичних фразеологізмів можна навести приклади таких повністю або 
частково переосмислених словосполучень, як beautiful vault “гральні автомати”, 
Canadian Ballet “екзотичний танець; стриптиз-клуб, особливо в Канаді”, customer 
of size “дуже великий з надмірною вагою пасажир авіаліній”, electoral cleansing 
“застосування силових методів для залякування виборців, які можуть голосувати 
проти існуючого політичного режиму”, interview without coffee “офіційний виклик 
підлеглого до начальника (командира) для дисциплінарного покарання”.

Слід також виділити так звані “VIP-фразеологізми” – результати 
“вербокреативної” діяльності державних і політичних діячів Америки (або їх 
“спіч-райтерів“). Серед “бушізмів” – сталих сполук, які приписуються колишньому 
президенту США Джорджу Бушу-молодшому – відомі, наприклад, такі вирази: 
axis of evil для позначення країн, що підтримують тероризм, women of cover, 
який Д. Буш став уживати стосовно жінок-мусульманок (в одязі з голови до 
ніг), стійке словосполучення terrorist underworld, що вводить поняття підпільного 
світу терористичних організацій. Джордж Буш як техасець не міг не виступити 
у ролі популяризатора в розмовній англійській мові слів і словосполучень, 
що співвідносяться з особливостями місцевого колориту. Найбільш відомим з 
“техасизмів” є вираз ride herd. Президент вважав, що вживає цей вираз у значенні 
“рухати процес, тримати його під контролем (ковбої, випасаючи або переганяючи 
череду, тримають її під контролем за допомогою гучного голосу, батога і ласо, 
а такі дії саме і позначаються за допомогою виразу ride herd.)

Колишній міністр оборони США Д. Рамсфельд вважається автором досить 
популярного виразу unknown unknowns “невідомі невідомості”, можливі 
несподіванки” (у первинному контексті – “непередбачені атаки терористів”). 
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Водночас Д. Рамсфельд на базі свого виразу unknown unknowns створив іще 
один неологізм – словосполучення known unknowns “те, про що ми знаємо, що ми 
цього не знаємо”. Екс-державний Секретар США Колін Пауелл “запустив” фразу 
slide-rule general, яка почала вводити поняття “військовий лідер із сучасним, 
інтелектуальним підходом до проблеми війни; полководець, що використовує 
сучасні методи і засоби ведення війни”.

Як вже зазначалося, запозичення з інших мов складають менш 1% від загальної 
кількості сучасних розмовних інновацій. Добре відомий той факт, що контакти 
англійської мови з іншими мовами відіграли важливу роль і можна сказати, що 
саме завдяки запозиченням сучасна англійська мова має достатні внутрішні ресурси 
для задоволення потреб її носіїв, і через те вже не вимагає великої кількості нових 
надходжень з інших мовних систем. Серед запозичень виділяються іспанські слова 
descanso, migra, quinceanera, які було запозичено в американський варіант, і поки 
що вони вживаються лише в цьому варіанті. Крім того, в розмовному мовленні 
американського варіанту почали вживатися і деякі нові суфікси іспанського 
походження, наприклад, -ero(sushero), – ista (shedista). Продовжуються запозичення 
в американський варіант з ідішу – розмовної мови єврейських іммігрантів: tsoris 
(tsouri) “проблема, турбота”, utzy “неспокійний, стурбований”, zhlub “непомітна, 
“середня” людина” (від якого створено і похідний прикметник zhlubby “несмачний, 
непоказний”). В розмовній мові нерідко створюються інновації з гетерогенних 
іншомовних елементів, як, наприклад, неологізм veisalgia “похмілля” (поєднання 
норвезького слова kveis з грецьким словом algia), інновація burkini (зрощення слів 
burqa “елемент одягу жінок-мусульманок” + bikini.) 

У цьому зв’язку зазначимо, що свідченням інтеграції в англійську мову 
запозичень з країн мусульманського світу можуть служити і такі одиниці, як, 
наприклад, слово haji, що почало вводити поняття мусульманина і перетворилося 
на основу для створення словосполучення haji mart для позначення “блошиного 
ринку”, слово jihad, яке ввійшло у склад словосполучень Johny jihad, jihad factory, 
sudden jihad syndrome. Почав вживатися і тюркський суфікс -stan не тільки для 
позначення бідних країн Ближнього Сходу (trashcanistan) і країн мусульманського 
світу (словом stans), але й для характеристики реалій англомовного світу. Так, 
словом nerdistan вводиться поняття центру сучасних технологій, заселеного 
фахівцями в галузі комп’ютерної техніки, програмування.

Зафіксовані в словнику інновації, що виникли в нелітературних підсистемах 
і адаптувалися в літературній розмовній мові, свідчать про зародження нових 
тенденцій у шляхах та способах збагачення словникового складу сучасної 
англійської мови і немає сумніву в тому, що ці тенденції будуть у подальшому 
екстраполюватися на всю “суперсистему” полінаціональної англійської мови 
з урахуванням її глобальної репрезентації у вигляді окремих національних, 
територіальних, соціальних варіантів.
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accelerable, adj здатний бути при-
скореним, достроково виконаним

Previously the payment date for his 
deferred compensation could be “accel-
erated so he could be paid sooner, but 
itis no longer accelerable. (Newsweek, 
Jan. 15, 2006)

acoustic snooping викрадення да-
них з комп’ютера шляхом декодування 
звуків, які лунають під час друкування 
на клавіатурі, а потім реєструються у 
вигляді інформації

“Acoustic snooping” can now slide 
to the very bottom of the list of things 
to worry about. We will leave all of that 
to the “top secret” organizations we’ll 
never know about. My advice to all of 
you: Type as loudly as you possibly can. 
( The Daily Aztec, Sept. 19, 2005)

acrobsession, n (зрощення слів 
acronym + obsession) надмірне захо-
плення вживанням ініціальних скоро-
чень (абревіатур, акронімів) 

A new employee must refer to an ac-
ronym list to converse intelligently within 
my company due to the acrobsession my 
company possesses. (USA Today, Jan.5, 
2003)

actorvist, n (зрощення слів actor + 
activist) добре відома особа, знамени-
тість, особливо кінозірка, яка бере ак-
тивну участь у дискусіях та дебатах з 
актуальних соціальнополітичних про-
блем

Woody Harrelson is a prominent veg-
etarian actorvist. (Veg News, Nov/Dec 
2005)

ad-dundancy, n (зрощення еле-
менту ad, яке є скороченням слова 
advertisement і слова redundancy) на-
доїдливе повторення комерційної ре-
клами (об’яви) під час окремої радіо 
або телепрограми

adid, n (зрощення слів adult + kid) 
дорослі діти у сім’ї 

administrivia (зрощення слів 
administrative + trivia) n різнома-
нітні види іноді непотрібних робіт, 
пов’язаних з оформленням офіційних 
документів та інших паперів 

The foreman never completed a build-
ing on time because he was always bogged 
down in administrivia. (The Washington 
Post, Jan. 25, 2005)

adorkable adj (зрощення слів 
adorable + dork) чудовий, чарівний (з 
відтінком екстравагантності)

Michael Cera walks into a room at the 
Four Seasons Hotel in Toronto, shrugs 
off his red knapsack, and shyly asks if 
anyone minds if he makes himself a cup 
of java. “Do you mind if I make a coffee 
real quick?” asks the actor. “I like it with 
sugar and milk,” he explains. “It’s re-
ally, really delicious.” And while he stirs 
with a plastic stick, the 20-year-old chats 
– in his halting, adorkable way – about 
his new fi lm, Nick and Norah’s Infi nite 
Playlist, a light-hearted, indie version of 
a John Hughes coming-of-age fi lm. (The 
Globe and Mail, Oct. 4, 2008) 

adulticide, n пестицид, який роз-
роблений спеціально для знищення 
зрілих комах

When the mosquitoes are adults, dis-
tricts sometimes use sprays that affect the 
nervous systems of mosquitoes, as well 
as other insects. Those “adulticides” 
can affect animals and humans, as well 
the household use of similar products is 
under review by the U.S. Environmen-
tal Protection Agency. (The Associated 
Press, Apr. 23, 2003)
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adulticide, v знищувати зрілих ко-
мах пестицидами 

adware, n спеціальна програма для 
реклами через Інтернет, особливо для 
“живих рекламних роликів” 

 The alien programs extend well be-
yond viruses and worms to new categories 
known as spyware and adware. (Austin 
American-Statesman, Sept. 4, 2003)

Aerotropolis, n (зрощення слів aero 
+ metropolis) велике місто, економіч-
не і соціальне життя якого обертається 
навколо вузлового аеропорту

 Speedy delivery of goods is also at the 
center of Mr. Kasarda’s theory of what he 
calls the aerotropolis, a population and 
business center formed around an air-
port in the way that cities once formed 
around ports or crossroads. (The New 
York Times, Nov. 27, 2002)

affluenza, n (зрощення слів affl uent 
+ infl uenza) надмірна матеріальна за-
цікавленість, яка вимагає виснажливої 
праці і неодмінно веде до перевтоми, 
стресів і т.п. 

Our society is more troubled by prob-
lems of overabundance. We are three 
times richer than in the 1950s, and dis-
eases particular to “affl uenza” clog our 
social and individual arteries. We are 
more overworked, more stressed, more 
depressed and much fatter. ...Critiques of 
affl uenza go deeper than puritanical dis-
may at the aggressive vulgarity of mate-
rialism. The centrepiece of the argument 
is that we are obsessed privately with 
more income and better goods, and col-
lectively with “growth” and “progress”. 
Prosperity does not lead to increased 

happiness. (Syndey Morning Herald, 
Apr. 14, 2003)

afflufemza, n (зрощення слів 
affl uence + feminism) стрес, спричи-
нений необхідністю вибору жінки 
між активною діяльністю, службовою 
кар’єрою та сімейними обов’язками 
домашньою бездіяльністю

More and more these days, reading 
women’s writing fi lls me with a vague, 
creeping, slightly nauseating feeling. Ly-
ing in bed the other night, cradling some 
seltzer water, my stomach gurgling, the 
word for my malaise suddenly came to 
me: “affl ufemza,” wherein the problems 
of affl uence are recast as the struggles 
of feminism, and you fi nd yourself in a 
dreamlike state of reading fi rstperson es-
says about it, over and over again. (At-
lantic Monthly, May 1, 2006)

age fraud, n неправдиве повідо-
млення стосовно свого справжнього 
віку, особливо поміж спортсменів

…Commonplace in Africa, age-fraud 
is widely believed to be rife in Brazil, but 
very few athletes have been caught or sus-
pended. (Associated Press Worldstream, 
Dec. 1, 2006) 

agflation, n (зрощення слів 
agriculture + infl ation) інфляція, яка 
спричинена зростанням цін на сіль-
ськогосподарські продукти 

Rising agricultural infl ation, or “ag-
fl ation”, is a global phenomenon that 
touches everyone, and almost every day 
it seems to intensify. This week, the price 
of prime spring wheat rose by 25 per cent 
on the American exchanges, while Russia 
and Kazakhstan announced fresh curbs 
on exports to protect domestic supplies. 
(The Independent, Febr. 27, 2008); Glo-
bal food prices will continue to soar for 
the next two years, producers and ana-
lysts warned yesterday … The nation’s 
farmers and manufacturers, in Edinburgh 
for the Royal Highland Show, told The 
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agfl ation easing in the near future. (The 
Scotsman, June 20, 2008) 

agflationary, adj такий, що спричи-
няє підвищення цін на сільськогоспо-
дарську продукцію (про чинник)

But the agfl ationary forces that have 
been pushing grain prices to record lev-
els are at work on cotton, and prices are 
looking good …’ (The Australian,  Jan., 
19, 2008)

agressive profiling “агресивне 
профілювання” пасажирів, особливо 
авіатранспорту, намагання визначити 
наміри пасажирів, спостерігаючи за їх 
поведінкою, жестами, розмовами

 The most signifi cant step the airport 
has taken, though, is its agressive pro-
fi ling program: cops and other trained 
airport workers try to determine the in-
tent of certain passengers – rather than 
just the content of their carry-ons. (Time, 
Aug. 1, 2005)

agritainment, n (зрощення слів 
agriculture + entertainment) розваги, які 
пов’язані з веденням фермерства чи 
сільського господарства (для туристів)

The John Doe farm offers hayrides 
as one aspect of their business focus on 
agritainment. (The Globe and Mail, Feb. 
12, 2003)

agro, adj нерозбещений, майже 
спартанський 

 Jill is agro in her exercise routine 
because she gets up at the crack of dawn, 
rides her bike to the gym, sweats like a 
racehorse and rides back home. (The 
Washington Post, Jan. 28, 2002)

AIF, n ( абревіатура словосполучен-
ня Anti-Iraqi Forces) сили, що висту-
пають проти окупації Іраку американ-
ськими військами

The US military keeps reporting they 
are fi ghting a group called AIF, for Anti-
Iraqi Forces. US intelligence says 95 per 

cent of the insurgents are Iraqis. (The In-
dependent, Jan. 27, 2005)

aireoke, n (зрощення слів air guitar + 
karaoke) імітація гри на гітарі та вико-
нання пісні під записаний заздалегідь 
музичний супровід; публічний виступ 
з імітацією гри на гітарі і виконанням 
пісні під записаний супровід 

There is no air guitar school (though 
there is an annual training camp prior to 
the world championship in Finland) and 
no secret formula, but I have established 
a monthly Aireoke night which recently 
moved to Trash Bar in Williamsburg, 
Brooklyn. Think of it as a farm system 
for the major leagues. (The New York 
Times, July 10, 2005) 

airplane book невеликий за розмі-
ром твір художньої літератури “легко-
го жанру”, який беруть з собою під час 
подорожування, особливо повітряним 
транспортом

The man who has written 16 titles, 
sold more than 1 million copies in Israel 
and set up his own publishing house 
(Keshet) doesn’t care to have his titles 
labeled “airplane books,” a term used to 
describe a novel so fl uffy it can be read 
entirely on a single fl ight. (Jewish Jour-
nal.com, Nov. 2, 2007)

alcolock, n (зрощення слів alcohol + 
lock) електронний пристрій, вмонтова-
ний у систему запалювання автомобі-
ля, що унеможливлює запуск двигуна 
п’яним водієм

“A trial of alcolocks, iniutially in the 
Midlands and Bristol, will test whether 
people using them are less likely to drink 
and drive…” (The Observer, Feb. 29, 
2004)
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lergy. Call it allergy bullying. Whether 
it’s an extension of garden-variety bully-
ing or a backlash against greater restric-
tions on peanuts in schools, parents of 
children with severe allergies say their 
kids are increasingly facing threats of be-
ing touched or, worse, forced to eat the 
food they have spent their lives avoiding. 
(The Globe and Mail, April 29, 2008) 

alpha consumer, n споживач, який 
вважається “законодавцем моди”

Rather than targeting the trend-setters 
– the so-called alpha consumers – mar-
keters must target early adopters, or bees. 
(Financial Times, July 24, 2003)

alpha dog, n собака, який займає 
позицію лідера

If we stay home, we’re outcasts, fl ung 
from our natural role as provider and 
alpha dog. (The Economist, Dec. 22, 
2001)

alpha earner, n член сім’ї, особливо 
жінка, заробіток якої складає основну 
частину домашнього прибутку

They call them the new alpha earn-
ers. They are women, they bring home 
America’s bacon and they are set to take 
over. Women are beginning to rise stead-
ily to the top in the workplace all over the 
developed world, but in the US they are 
forging ahead. New fi gures show that in 
almost a third of American households 
with a working wife, the woman brings 
home more money than her husband. 
They are gaining more college degrees 
and Masters of Business Administration 
(MBA) qualifi cations than men and now 
occupy half the country’s ’high-paying, 
executive, administrative and managerial 
occupations’, compared with 34 per cent 
20 years ago. The trend is caused by two 
main factors, experts say – a growing ac-
ceptance of men as househusbands and 
mass redundancy of male white-collar 
workers from the technology, fi nance and 

alcotude, n (зрощення слів alcohol 
+ attitude) стан і поведінка дуже п’яної 
людини

 Given the amount of alcohol which 
you have consumed, you have developed 
an alcotude. (Rocky Mountain News, 
Sep. 7, 2004)

Alice, n чоловік з жіночими примха-
ми та манерами поведінки 

Ali Babba (Ali Baba), n іракський 
повстанець, бойовик (під час окупа-
ції Іраку американськими військами у 
2003-2009 роках) 

We’ve gotten tips on where Ali Baba’s 
insurgents are at. (Rebekah-mae Bruns 
on Defend America http://www.defenda-
merica.mil/articles/nov2004/a111504h.
html, Nov.18, 2004); There are also pi-
rates, what locals call the Ali Babas. The 
fi shermen need to stay out at sea to make 
their catch, so there are these fast little 
boats known as skiffs which come out and 
collect the catch, whip it into the markets, 
sell the product and return the cash back 
out to the fi shermen. That’s when the Ali 
Babas strike. (West Australian, Apr. 23, 
2007)

allergy bully, n той, хто залякує 
небажаним розголошенням алергічної 
реакції чийогось організму (на певний 
вид продуктів) 

allergy bullying, n залякування, яке 
полягає у небажаному розголошенні 
алергічної реакції чийогось організму 
на певний вид продуктів (особливо по-
ширене поміж школярів)

When Susan’s son was 7, a classmate 
smeared peanut butter on his arm. A 
harmless prank, perhaps, for many kids. 
But for her son it was potentially life-
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(The Observer, May 18, 2003)

alpha girl, n дівчина, яка займає по-
зицію лідера

Citing new research on teenage re-
lational aggression, a fl urry of articles 
and books have appeared in recent weeks 
trumpeting the existence of the alpha girl, 
a supremely confi dent, domineering and 
manipulative teenager. (The New York 
Times, March 30, 2002)

alpha home, n величезний, розкіш-
ний будинок (зведений на місці старих 
споруд) 

These alpha homes, some call them 
McMansions – fuel endless debate. 
(Newsweek, Aug.26, 2002)

alpha male, n чоловік, який займає 
позицію лідера 

Surely the self-assured alpha male is 
alive and well. (The Economist, Dec. 22, 
2001)

alpha-teen, n підліток, який займає 
позицію лідера

He could easily have been just an al-
pha-teen pin-up. (The New York Times 
Magazine, Sept. 21, 2003)

amazonned, adj витіснений з бізне-
су через комп’ютеризацію 

amentocracy, n уряд, до складу 
якого входять недостатньо підготов-
лені особи

Is our current government run by an 
amentocracy? The neologism is derived 
from ament, the prefi x for stupidity. (The 
Globe and Mail, Aug. 27, 2001)

amerasportsian, n (зрощення по-
чатку і кінця слова American + кінця 
слова sport) американець, який захо-
плюється спортом 

“Which sport do you love Billy?” “I’m 
an amerasportsian”. (MP magizine, Jan. 
11, 2007) 

amerigance, n (зрощення слів 
American + arrogance) тенденція до 

особливого, американського бачення 
внутрішніх і зовнішніх соціально-
політичних, економічних реалій; неба-
жання прислухатись до альтернативної 
думки 

Non-americans have long complained 
of what they percieve as the amerigance 
of americans. (The Economist, Jan. 17, 
2001)

Amerindians, n (зрощення слів 
American + Indians) корінні жителі пів-
нічної частини американського конти-
ненту

anchor baby, n дитина емігранта 
в США (вважається, що така дитина 
дає можливість батькам залишитися 
в Сполучених Штатах, оскільки вона 
автоматично отримує право на амери-
канське громадянство) 

animal companion домашня тва-
рина (сучасне політично коректне по-
значення)

annoynymous, n (зрощення слів 
annoy + anonymous) надокучлива особа

annoynymous, adj (зрощення слів 
annoy + anonymous) надокучливий 
(про анонімну особу)

anniaustere, n (зрощення слів 
anniversary + austere) роковини якоїсь 
сумної, трагічної події 

anti-fan, n особа, яка непідробно, 
щиро ненавидить знаменитостей 

 Hunt sees Sierra as a victim of what 
she called the “tall poppy syndrome,” 
meaning that “the people that stand out 
tend to get anti-fans. For women in par-
ticular, the threat of sexual violence is 
more often carried through against them. 
(The San Francisco Chronicle, March 28, 
2007)
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anti-fit, adj мішкуватий, такий, що 
не відповідає формі тіла (про одяг, осо-
бливо про штани, джинси)

“Making trips to these cities, purchas-
ing merchandise and supplying them to 
markets in Calcutta has been my occu-
pation for the past eight months,” says 
Sajan, in a white T-shirt and blue anti-fi t 
denims. (The Telegraph, Mar. 6, 2007)

antiversary, n (зрощення суфікса 
anti зі словом anniversary) спогад про 
дату реєстрації шлюбу після років роз-
лучення 

ape diet, n вегетаріанська їжа (скла-
дається переважно з білків сої, роз-
чинної клітковини, горіхів і листяних 
зелених овочів) 

 …the Journal of the American Medi-
cal Association reported the other day 
that the best way to avoid a high cho-
lesterol count may be to adopt what is 
affectionately called the “ape diet”. (Salt 
Lake Tribune, July 26, 2003) 

approximeet, v (зрощення слів 
approximate + meet) попередньо до-
мовлятись про зустріч за допомогою 
мобільного телефону

approximeeting, n (зрощення слів 
approximate + meeting) попередня до-
мовленість про зустріч з подальшим 
уточненням місця і часу (за допомогою 
мобільного телефону)

The bus arrives in Trafalgar Square, 
and Mitchell is immediately impressed 
at how wirelessness has encouraged a 
more fl exible use of the space. The large 
groups of teenagers we see on the square, 
he says, will have converged here by mak-
ing shifting arrangements to meet via 
mobile phone so-called approximeeting. 
(The Guardian, Nov. 26, 2005)

area boy, n вуличний авторитет; 
хуліган

arrignance, n (зрощення слів 
arrogance + ignorance) поєднання над-
мірності та некомпетентності, тупості, 
притаманне владній людині, а тому 
небезпечне 

askable parents батьки, котрі охо-
че відповідають на запитання своєї ди-
тини, щодо статевих стосунків 

Children really need to know that 
there is nothing wrong with asking 
their parents questions about sexuality. 
This is why the American Social Health 
Association coined the term “askable 
parents”. Children who learn about sex 
from “askable parents” learn values 
and love along with the facts. Louise 
Holden, “Talk to your children about 
sex now and keep talking otherwise it 
could be too late”. (The Irish Times, 
May 20, 2003)

aspy, n особа, яка має симптоми 
“хвороби Аспергера”

Aspies, as people with the condition 
like to call themselves, often have nor-
mal or above-average intelligence, but 
they have trouble making friends and 
lack the intuitive ability to gauge social 
situations.…By defi nition, people with 
Asperger’s are outside the mainstream. 
(The New York Times, Dec. 4, 2007)

athslay, n (зрощення слів athlete + 
slay) вбивство найуспішніших атлетів 
чи спортсменів на замовлення з боку 
конкурентів

assumicide, n (зрощення слів 
assume + homicide) відчуття докорів 
совісті з приводу помилкової підозри, 
звинувачення 

 The police offi cer was guilty of as-
sumicide when he realized the young 
man, whom he assumed was drunk, was 
actually suffering from vertigo. (Atlantic 
Monthly, Aug. 21, 2002)


