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 Анотація 

 

Актуальність обраної теми обумовлюється зростаючим інтересом 

сучасної лінгвістики до лексичного складу комунікації. Вивчення інноваційної 

лексики академічного дискурсу призводить до забезпечення єдності і розуміння 

академічної спільноти, сприяє академічної мобільності студентів і викладачів, 

удосконаленню взаєморозуміння між представниками інтелектуальної еліти 

різних країн.  

Метою дослідження є визначення системних, структурних та 

соціолінгвістичних особливостей мовних інновацій у академічному дискурсі. 

Реалізація мети полягає у вирішенні наступних завдань: забезпечення 

визначення академічного дискурсу на основі відповідних параметрів; 

проведення структурного аналізу інновацій; створення лексико-семантичної 

класифікації оказіональної лексики академічного дискурсу; формування на 

основі результатів досліджень рекомендацій для подальших досліджень. 

Методи наукового дослідження: аналітичний метод, який є основою для 

вивчення українських та іноземних джерел з використанням системного 

аналізу; синтез необхідний для поєднання характеристик певних одиниць у 

єдину одиницю; системний підхід до розгляду об'єктів як систем; теоретичний 

метод узагальнення використовується для формулювання висновків; типологія, 

класифікація. 

У досліджені визначено соціолінгвістичний підхід до дослідження 

новітньої лексики; надано визначення академічного дискурсу за релевантними 

параметрами; складено лексико-семантична класифікація оказіональних 

одиниць академічного дискурсу; проведено структурний аналіз інновацій 

вибірки; згідно з результатами сформульовані  висновки та рекомендації для 

подальших  досліджень.  
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Вступ 

Мова здатна відображати всі зміни, які відбуваються в світі. На сучасному 

етапі відчувається багато змін політичного, економічного та соціального характеру. 

Яскравим прикладом динамічних змін виступає академічний простір. Питання 

сучасної вищої освіти в контексті глобалізації, які потребують визначення, 

перетворюються на актуальні проблеми лінгвістики та соціолінгвістики.  

У межах соціолінгвістичного підходу вивчається зв'язок мовних и 

суспільних процесів. Слово в даному напрямку розглядається як найбільш 

чуйний показник соціальних змін, назрівання нових тенденцій, які можуть 

впливати на глобальні процеси.  

Вивчення інноваційної лексики академічного дискурсу призводить до 

забезпечення єдності і розуміння академічної спільноти, сприяє академічної 

мобільності студентів і викладачів, удосконаленню взаєморозуміння між 

представниками інтелектуальної еліти різних країн. Вищезазначене наголошує 

актуальність проведеного дослідження. 

Об’єктом дослідження виступають англомовні інновації академічного 

дискурсу (далі АД), предметом аналізу – соціолінгвістичні особливості мовних 

інновацій АД, системно-структурні ознаки оказіональної лексики АД. 

Матеріалом дослідження стали 100 мовних інновацій, обраних з словнику 

Dictionary of Harvardisms «From A to Z: The Vocabulary You Need To Get Through 

Your Life at Harvard»  і інтерактивного он-лайн словнику Pseudodictionary, а також 

неографічної бази неологізмів університету Уильяма Маршала Райса (The Rice 

University Neologisms Database), які відбивають особливості американського АД за 

період 2007 – 2017 рр. 

Ціллю дослідження є визначення системних, структурних та 

соціолінгвістичних ознак мовних інновацій АД. 

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 
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– визначити соціолінгвістичний підхід до дослідження новітньої лексики; 

– надати визначення академічного дискурсу за релевантними параметрами; 

–  скласти лексико-семантичну класифікацію оказіональних одиниць АД; 

–  провести структурний аналіз інновацій вибірки; 

– згідно з результатами сформулювати висновки та рекомендації для 

подальших  досліджень. 

Методи наукового дослідження: аналітичний метод, який є основою для 

вивчення українських та зарубіжних джерел із використанням системного аналізу, 

фактів та явищ; синтез потрібен для об'єднання характеристик певних одиниць в 

єдине ціле; метод теоретичного узагальнення, який використовується для 

формулювання висновків; структурний аналіз, семантичний аналіз, типологізація, 

класифікація. 

Наукова новизна дослідження полягає в уточненні типології 

інституційного академічного дискурсу, зокрема видів дискурсу, об’єднаних за 

темою «освіта»; розробці лексико-семантичної класифікації англомовних 

інновацій АД, у якій виокремлено ряд лексико-семантичних груп, що 

відображають певні аспекти вищої освіти; виявлені мікротенденції, які 

потребують подальшого визначення у соціолінгвістиці.  

ПОЛОЖЕННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАХИСТ 

1. У межах соціолінгвістичного підходу інноваційна одиниця розглядається як 

контейнер різних смислів, конотацій, при накопиченні яких формуються нові 

поняття, концепти, зрештою, тренди, які впливають на суспільство при певних 

чинниках. Найбільш продуктивними для процесу номінації і переосмислення є 

референти таких тематичних угруповань, як «студентський контингент» – 38%, 

«навчальний процес» – 26%, «позанавчальна діяльність студентів» – 19%,  вигуки 

для вираження різних почуттів – 13%. Тематична група «професорсько-

викладацький склад» навчального закладу практично не виступили об’єктом 
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креативної номінації – 4%.  

2. АД виступає комунікативним оточенням академічної спільноти, якому 

притаманні  інноваційні мовні процеси, зокрема виявлення оказіоналізмів, які 

складають периферію лексичної системи мови. Оказіоналізми мають набір 

наступних онтологічних ознак: новизну, антропоцентрічність, дискурсивність, 

лексико-семантичну дериваційність, некодифікованість. 

3. Для утворення інноваційної лексики (100 одиниць) АД застосовані наступні 

продуктивні способи: усічення – 25%, телескопія – 20%, семантична деривація, за 

допомогою якої утворено 14% одиниць, афіксація – 12%, абревіація – 12%, 

словоскладання – 12%. Непродуктивними способами формування новітньої 

лексики є запозичення – 4%, конверсія – 1%. 

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що вона обґрунтовує 

соціолінгвістичний підхід до дослідження інноваційної лексики, уточнює типологію 

інституційного дискурсу, визначає лексико-семантичні угруповання лексичних 

інновацій АД, висвітлює структурно-семантичну специфіку оказіоналізмів 

англомовного АД. 

  Практичне значення роботи полягає в тому, що її методологія та отримані 

результати можуть стати у принаді викладачам курсів дискурсології, неології, 

соціолінгвістики, особливо мікросоціолінгвістики, а також молодим науковцям при 

проведенні досліджень. 

Апробація результатів дослідження. Головні результати дослідження 

втілені у публікації «Словотворчий потенціал мовних інновацій академічного 

дискурсу (на матеріалі англомовних веб-сайтів» // Наукові записки Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: 

Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол. ред. І. Я. Завальнюк]. 

– Вінниця : ТОВ «фірма Планер», 2017. – Вип. 25. – C. 91-98. 
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Розділ I. Соціолінгвістичний підхід до дослідження новітньої лексики 

академічного дискурсу 

1.1. Соціолінгвістичний підхід до дослідження новітньої лексики 

У межах соціолінгвістики, зокрема мікросоціолінгвістики, вивчаються 

мовленнєва поведінка певних соціальних груп, які використовують специфічні 

мовні засоби в якості символів приналежності до цих груп. Мова є невід'ємною 

складовою частиною соціальних практик, соціальних інститутів і установ. В 

даному випадку нас цікавить мовленнєва взаємодія мовців, що належать до  

такого соціального інституту, як вищий навчальний заклад.  

Індивіди постійно конструюють свої світи, формують соціальні 

інститути, в діяльність яких вони опиняються включеними. Впровадження 

системи нових референтів автоматично веде до створення соціальними групами 

нових слів [3, c. 260]. 

Конкретні праці, в яких досліджуються особливості спілкування людей у 

тих або інших соціальних інституціях чи групах, дуже нечисленні у світовому 

мовознавстві. А втім немає сумніву, що дослідження мовленнєвої поведінки 

людей як членів малих груп дає чимало для характеристики соціальної 

поведінки людини. Без такого дослідження неможливо правильно оцінювати  

різні аспекти мовленнєвої поведінки людини як істоти соціальної як індивіда- 

мовця, як “витвірника” певних мовленнєвих інновацій. При цьому окремо 

вивчаються фактори середовища, що впливають на індивіда як мовну 

особистість, виокремлюються постійні і варіативні фактори впливу на неї. 

Перші називають «соціальною культурою» (social culture), другі «соціальними 

бурями» (social storms). Перші являють собою стійкі, історично сформовані 

норми повсякденного життя, другі – серйозні потрясіння, що випадають на 

долю соціальної культури – війни, революції, стихійні лиха та подібні 

катаклізми [26]. Реагуючи на ці фактори, комунікативна (під)система мовця 

прагне максимально мобілізувати свої внутрішні ресурси, організовуючи їх 
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таким чином, щоб оптимально використовувати їх для адаптації до сучасних 

викликів, забезпечення своєї безпеки і збереження стійкості в майбутньому 

[24].  

У межах соціолінгвістики особлива увага приділяється вивченню того, як 

мова використовується в конкретних соціальних спільнотах. В центрі нашої 

уваги лексичні англомовні інновації, які відбивають нові явищі і процеси у 

сфері вищої освіти англомовних країн. Авторами даних інновацій є 

представники академічної спільноти (студенти та професорсько-викладацький 

склад), які власне конструюють відповідний  АД, удосконалюють і збагачують 

систему його традиційних понять в умовах соціальних трансформацій.  

Згідно з соціолінгвістичним підходом, «новітнє слово – це середовище, в 

якому відбуваються накопичення тих змін, які ще не встигли перейти в нову 

ідеологічну якість, не встигли породити нову і закінчену ідеологічну форму» [3, 

c. 21]. 

Ще одна важлива для нашого дослідження теза є така: «У слові 

реалізовані незліченні нитки, що пронизують собою все галузі соціального 

спілкування. Цілком зрозуміло, що слово буде найбільш чуйним показником 

соціальних змін, до того ж там, де вони ще тільки назрівають, де вони ще не 

склалися ... » [3, c. 22]. 

Передумови, що слово це вмістилище різних смислів, конотацій, при 

накопиченні яких  формуються нові поняття, концепти, зрештою, тренди, які 

впливають на суспільство при певних чинниках, повинні, на наш погляд, стати 

відправної крапкою у нашому дослідженні новітньої академічної лексики, бо 

ідентифікація нової лексики, її систематизація і послідовне комплексне 

дослідження з урахуванням лінгвістичних та соціальних параметрів сприяє 

розумінню наростаючих тенденцій у відповідній галузі і у суспільстві в цілому.  

Стосовно нашого дослідження, слід зазначити, що в академічному 

оточенні, крім формування фахових компетенцій, закладаються основи  

духовних і моральних цінностей студентської молоді. Тому цікаво аналізувати, 
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які аспекти системи вищої освіти набувають нові назви, піддаються 

переосмисленню; які референти придбають позитивну оцінку, а які, навпаки, 

негативну.   

Цікавим і перспективним напрямом соціолінгвістики є також 

інтерпретація інновацій АД. Як свідчить вибірка, часто інноваційні одиниці 

представляють собою безеквівалентну лексику, яку необхідно перекладати з 

урахуванням «етнічної картини світу» [13; 14], фонових знань у відповідній 

галузі, соціопрагматичних чинників. 

1.2. Академічний дискурс як різновид інституціонального дискурсу 

Питання академічного дискурсу вперш привернуло увагу дослідників з 

середини 1960-х рр. Серед соціальних факторів, які вплинули на масовий 

інтерес до академічного дискурсу, називають значне збільшення кількості 

студентів у вищих навчальних закладах, що призводить до великої 

різноманітності цього контингенту, з його потребами, прагненнями, які 

зумовлені етнокультурним особливостями [1]. У зв’язку з цім – другий фактор, 

який стосується трансформації системи освіти, її якості, та організації. Це 

автоматично призводить до змін у АД, який втілює комунікацію в системі 

вищої освіти, і у якому відбиваються нові явища та процеси в даній сфері 

суспільства. 

Поняття дискурсу є одним із ключових у визначенні комунікативних 

завдань, поняттєвої системи АД, та його прагматичних і соціолінгвістичних 

вимірів. Однак чіткого і загальноприйнятого визначення «дискурсу», який би 

охоплював усі випадки його вживання, не існує, і не виключено, що саме це 

сприяло широкій популяризації цього терміну за останні десятиліття [16; 15].  

Згідно сучасному баченню, дискурс є «багатоаспектною когнітивно-

комунікативно-мовною системою-гештальт, що включає великий спектр 

властивостей як лінгвістичного, так і екстралінгвістичного характеру, які 

дозволяють розглядати його в якості продукту мовленнєвої діяльності з 
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властивою їй смисловою однорідністю, актуальністю, прихильністю до певного 

контексту, жанровою та ідеологічною приналежністю, а також 

співвідношенням з цілим шаром культури, соціальної спільності і навіть з 

конкретним історичним періодом [15, с. 115].  

Традиційно, з урахуванням теоретичних викладок мовознавця В. І. 

Карасика, виокремлюються два особливих типи дискурсу: персональний і 

інституційний [6]. Загостримо увагу на інституційному типу дискурсу, який 

втілює комунікацію тієї або іншої соціальної групи. В рамках означеного 

дискурсу спілкування відбувається в певних рамках статусно-рольових 

відносин і виділяється на підставі мети та учасників спілкування. Серед  

інституційних типів дискурсу виділяються політичний, дипломатичний, 

адміністративний, юридичний, військовий, релігійний, педагогічний, 

академічний та інші види (типи) дискурсу [6]. Ці види дискурсу репрезентують 

соціальні інститути, кожен з яких являє собою «культурно-специфічну, 

нормативно організовану, конвенційну систему форм діяльності, зумовлену 

суспільним поділом праці, а також призначеною для задоволення особливих 

потреб суспільства» [21, c. 206]. Інституційний дискурс відображає установлені 

в рамках даного соціального інституту ритуальне зафіксовані цінності, 

номенклатуру стратегій, жанрів, арсенал прецедентних феноменів, коло 

термінів, що обслуговує даний тип дискурсу [21; 16].  

На сьогоднішній день існує значна кількість досліджень, присвячених 

науковій і педагогічній комунікації, академічному та науково-академічному 

дискурсу [напр.: 5; 4; 22; 25]. Проблема диференціювання АД вирішується в 

системі дискурсивних параметрів (учасники, мета, хронотоп, жанрові особливості). 

Так, в межах педагогічного дискурсу розглядається комунікація шкільного педагога і 

школярів, що діють, як правило, в рамках уроку. Академічний (вузівський) дискурс 

відображає комунікативний простір у вузівському середовищі. Близько з даним 

видом дискурсу є науково-академічний дискурс. 
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А.Д. Бєлова виокремлює науково-академічний дискурс як тип 

комунікативної взаємодії, що регулює спілкування у науковій і навчальній 

сферах, метою якої є вираження, передача наукових та професійних знань у 

системі вищої освіти [4]. С.В. Шепітько розрізняє науковий і науково-

академічний дискурси. Ціллю наукового спілкування є процес придбання 

нового знання, тобто учасники даного типу дискурсу знаходяться в рівних 

умовах. У науково-академічному дискурсі – викладач і студент взаємодіють в 

університеті, аудиторії, лабораторії; виконується ціль – визначення та рішення 

проблемної ситуації. Навчально-науковий текст (наприклад, підручник), на 

відміну від строго наукового видання, покликаний вирішувати завдання 

навчання, фіксуючи вже сформовану систему знань, загальноприйняті поняття і 

закони відповідної науки. Він відрізняється чіткістю, ясністю, наявністю 

засобів актуалізації, оцінкою [25]. 

Не збігаються і жанри педагогічного, академічного і наукового дискурсів. 

Для педагогічного дискурсу характерні урок, виховна бесіда; для академічного 

дискурсу – лекція, семінар, іспит, обговорення навчальної наукової літератури, 

засідання кафедри, звернення ректора внз. Науковій дискурс репрезентовано у 

наукових статтях, монографіях, виступах та дискусіях на наукових 

конференціях тощо. В якості прецедентних феноменів педагогічного дискурсу 

виступають тексти підручників, хрестоматій, правила поведінки учнів та ін. До 

числа прецедентних текстів науково-академічний дискурсу відносяться роботи 

класиків науки, відомі цитати, монографії, статті, деякі ілюстрації, алюзії на 

соціально значущі сюжети, персонажі [30]. 

Слід також відзначити, що омонімічним є вираз «академічний дискурс», 

коли йдеться про мову наукових статей, монографій, конференцій. Академічне 

письмо (Academic writing) враховує декілька наборів форм і жанрів, як правило, 

в безособовому та безпристрасному тоні, на основі тісно досліджених знань і 

призначеної для посилення чи заперечення концепцій чи аргументів [31].  
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Таким чином, АД відноситься до інституціональних форм спілкування. АД 

обслуговує комунікацію академічної спільноти (студентів, науковців, 

аспірантів, професорсько-викладацького складу, керівників середньої та вищої 

ланки внз), який характеризується кругом тематичних питань, поняттєвим 

апаратом, системою етичних орієнтирів,  мовностилістичними формулами, 

лексичною системою, до якої входять специфічна терміносистема та 

інноваційна лексика. 

1.3. Особливості новітньої лексики англомовного АД 

У будь-якому інституціональному дискурсу, в тому числі АД, крім, 

термінологічної лексики, навмисне вживаються новотвори, щоб насамперед 

привернути увагу до певних явищ та понять, актуалізувати індивідуальне 

відношення до нового, або звичного, номінувати дійсне нове явище в 

академічній сфері. Цікавим є те, що нова лексика також використається у якості 

шібболет (англ. shibboleth), яка дозволяє ідентифікувати спільноту, своєрідний 

«мовний пароль», за яким можна розпізнати інсайдера, а також аутсайдера в 

університеті [34]. Наприклад: bottelón – possible shibboleth (A meeting of friends 

in a public place, usually a park, where each person brings alcohol. "We're having a 

bottelón tonight, you bring the vodka." from Spanish botella, bottle. Suffix -ón: 

superlative. Literally means large bottle). У межах словникової статті вказується, 

що цей вираз можливо є мовним паролем для групи білінгвалів (англійська та 

іспанська), вивчаючих іспанську у Іспанії (RUND) [34].  

Для диференціювання новотворів використовується критерій входження – 

невходження інновацій в узус, заснований на соссюрівській дихотомії «мова – 

мовлення». До сфери мови прийнято відносити все те, що є частиною мовної 

системи і може бути використано будь-ким у типових ситуаціях спілкування, 

до сфери мовлення – все те нове і індивідуальне, що виникає в процесі 

мовленнєвої комунікації і не виходить за рамки конкретних ситуацій 

спілкування [28]. Інновації першої групи виступають у якості неологізмів, а 
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інновації другої групи належать до оказіоналізмів («окказионализм» – термін 

Н.І. Фельдман).  

Так, с приходом інтернету і цифрових технологій в вищу освіту і їх 

стрімким поширенням відбувається відображення нових реалій таких як: e-

learning, online education, virtual classroom, webinar [36]. 

Оказіональна лексика характеризується новизною в структурі знака або в 

його семантиці; антропоцентрічністю, яка проявляється в тому, що людина є 

суб'єктом номінації, інтерпретатором дійсності, об'єктом номінації, а також 

засобом номінації, коли формування одиниці відбувається за допомогою 

власних назв (антропонімів); дискурсивністю, тому що в дискурсі відбувається 

формування, функціонування та інтерпретація одиниці; лексико-семантичною 

дериваційністю, а також некодифікованістю, під якою мається на увазі 

відсутність одиниці у нормативних і галузевих словниках, внаслідок відсутності 

у неї достатньої кількості вживань, словотворчих дериватів, різноманітності 

джерел, у яких вона зареєстрована [28]. Наприклад, актуалізація понять, 

пов'язаних з навчальним процесом, викликала наступні оказіональні одиниці: 

narp – (Not a real person - someone who possesses qualities that are either god-like, 

or so unusual that they don’t appear to fit in with society. Usually used for the 

purposes of exaggeration) “Karen Jong does so many things, and she does them all so 

well - it’s unexplainable how she can manage it all, she’s such a narp!” (Duncaroo, 

October 2011) "Non athletic random person- used to describe someone who is un-

athletic and not part of the athlete community" (RUND); owling – "activity in which 

people crouch in an owl-like form in unusual places. A picture came up of friends 

participating in owling. (August 2011) (RUND)"; temporicide "the killing of time” 

These days I did nothing but temporicide"(RUND).  

Висновки до розділу 1:  

1. Згідно з соціолінгвістичним підходом, новітнє слово це вмістилище 

різних смислів, конотацій, при накопиченні яких формуються нові поняття, 

концепти, зрештою, тенденції, які впливають на суспільство при певних 
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чинниках. Виокремлення нової лексики, її систематизація і послідовне 

комплексне дослідження з урахуванням різних параметрів сприяє розумінню 

наростаючих тенденцій у відповідній галузі і у суспільстві в цілому.   

2. АД – різновид інституціонального дискурсу, який характеризується 

кругом тематичних питань, системою етичних орієнтирів, специфічною 

терміносистемою, поняттєвим апаратом і мовностилістичними формулами. АД 

обслуговує комунікацію академічної спільноти: студентів, науковців, 

аспірантів, професорсько-викладацького складу, керівників середньої та вищої 

ланки внз. АД протиставлено за допомогою дискурсивних параметрів 

педагогічному, науковому і науково-педагогічному дискурсам.  

3. Лексична система АД охоплює, крім термінологічної лексики, 

новотвори, серед яких особливу увагу привертають до себе мовленнєві 

інновації, так звані оказіональні одиниці, які характеризуються набором ознак: 

новизною, антропоцентрічністю, дискурсивністю, лексико-семантичною 

дериваційністю, некодифікованістю. Прагматичним завданням новітньої 

лексики є привертання уваги до певних явищ та понять, актуалізування 

індивідуального відношення до нового,  звичного, об’єктивне найменування 

дійсне нових явищ в академічній сфері, або у якості шібболет, що дозволяє 

ідентифікувати інсайдера або аутсайдера в академічному оточенні.  
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Розділ II. Лексико-семантичні ознаки та структурні характеристики 

оказіоналізмів академічного дискурсу 

2.1. Лексико-семантична класифікація оказіональних одиниць АД 

В  основі систематизації нової лексики  АД лежить принцип реконструкції 

лексико-семантичних полів. В основі об’єднання одиниць лежить реальна 

сутність явищ, позначених мовними знаками. У сучасній лінгвістиці ідея 

лексико-семантичного поля набула загального поширення. Однак термін 

«лексико-семантичне поле» не набув однозначного тлумачення й інколи 

використовується як синонімічний до термінів «лексико-семантична група», 

«тематична група», «парадигма». «Тематична група – це ряд слів, які більшою 

чи меншою мірою збігаються за своїм основним семантичним змістом, тобто за 

належністю до того самого семантичного поля» [20, с. 437]. Це означає, що до 

неї в принципі можуть бути включені конституанти різних частин мови.  

Таким чином, лексико-семантичні поля – це групи слів зі спільною 

гіперсемою. Лексико-семантичні поля у свою чергу розпадаються семантично 

на ще тісніші об’єднання – лексико-семантичні групи. Такий підхід також було 

використано у більшості сучасних навчальних тематичних словників [31]. 

У даному дослідженні корпус новітньої лексики розподіляється на 

наступні угруповання: навчальний процес, позанавчальна діяльність студентів, 

студентський контингент, професорсько-викладацький склад. Після обробки 

отриманих даних, стало зрозуміло, що у межах визначених груп також можна 

об’єднати лексичні одиниці у певні тематичні ЛСГ.  

 Навчальний процес – форми навчального процесу; обладнання, 

інструменти навчального процесу; екзаменаційна сесія; вакації; різні 

дрібні аспекти навчального процесу (книга з закладками, постійний 

прогрес та ін.)  

 Позанавчальна діяльність студентів – участь у суспільному житті, 
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клубах; життя на кампусі.  

 Студентський контингент – расові відзнаки; гендерні відзнаки; 

поведінкові характеристики; персональні характеристики; 

характеристики з зовнішнього виду. 

 Професорсько-викладацький склад, асистенти. 

Навчальний процесс – 26 одиниць вибірки (26%): 

 Форми навчального процесу – 5 одиниці (5%), e.g.: 

palava – discussion, debate or trouble (RUND); intergenderfication – Mixing of 

men and women, specifically arranging them in order to prevent gender segregation 

(RUND); temporicide – the killing of time. These days I did nothing but temporicide 

(RUND); scholar up – Put yourself in a frame of mind so you can do work, such as 

do research or write an article. To suddenly immerse yourself in work. Make yourself 

act like a scholar; auralize – to study or examine a complex along with its elements 

and their relations through hearing (PsD). 

 Обладнання, інструменти навчального процесу – 9 одиниць (9 %), e.g.: 

shareware – Computer software that is made freely available with the expectation 

that its users will voluntarily pay a (usually modest) fee. Interpretation of intended 

meaning Fee-optional software. Presumed reason for coinage. To describe a new 

form of software marketing. Is that program commercial, or is it shareware? 

(RUND); cafetorium – a room used as a cafeteria and an aufitorium. Blending and 

clipping of the word “cafeteria”, being a place you eat, and “auditorium”, being a 

place with a stage a room for an audience to sit (RUND); ego wall – Apparent 

meaning: The wall where one place all of his awards and certificates in a office 

setting. Reason used: The term is used to describe a typical place where one used to 

put all of the things he/she is proud of (RUND) та ін. 

 Екзаменаційна сесія – 4 одиниці (4%), e.g.: 

pass-fail – to designate a course "pass-fail" meaning that a grade is not assigned,  

rather you receive a P for pass or an F for fail (RUND); wag – a random choice 

particularly on exams due to the lack of knowledge or inability to make a choice 
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(RUND); end-of-the-semesteritis – Characterized by a lack of motivation to work 

hard near the end of the semester, because one is exhausted from all of that 

semester’s work. We still have 4 weeks of school left, and I’m already getting end-of-

the-semesteritis (RUND). 

 Вакації – 2 одиниці (2%), e.g.: 

vac – A contraction of "vacation" which can refer to any university holiday 

period. Usage is prevalent among students at Oxford, who also refer to their faculty 

as the "fac" and a tutorial as a "tut". "I've got a tut, but I'm hoping to leave the fac 

building early to go home for the vac.” (RUND); vachaos – The disorder that one 

returns to after a relaxing vacation, whether in school or on the job (RUND). 

 Різні дрібні аспекти навчального процесу (плата за навчальні послуги, 

книга з закладками, постійний прогрес та ін.) – 6 одиниць (6%). Наприклад: 

tabbiness – when a book has a lot of post it notes sticking out of it (RUND).  

Позанавчальна діяльність студентів – 19 одиниць (19% вибірки): 

 Участь у суспільному житті навчального закладу, клубах, вільний час 

дозвілля  – 13 одиниць (13%) e.g.: 

peep – member of one's social circle; qwerty – A person typically devoting much 

time to computer entertainment (RUND); umag – A university magazine. While 

you’re over there, can you pick me up a umag too? (RUND);  

   Можливості, які пов’язані з використанням мережі Інтернет – 4 одиниці 

(4%), e.g.:  

F-bookin – comes from the word facebooking, which means to browse facebook, 

the universal online social network. It is used online and also in conversation by 

facebook users, it means to look over other peoples profiles and pictures in-depth. It 

has a negative connotation, because the term implies something dirty, as f-bookin 

often involves looking over revealing photos and sharing scandalous secrets through 

messages and wall posts. "So I noticed you did some solid F-bookin on a certain 

someone last night." (November 2008) (RUND); retweet – on Twitter, people retweet 

tweets that they agree with or are from people they share similar sentiments to and 
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want other to know they feel the same way about. This is an interesting word because 

it shows how technology affects and shapes our lives and how new technology and 

influence everyday spoken languages outside of the context of technology and 

computers.  “How’s your hell week looking?” Friend 1: “Terribly. I have so much 

word to do.” Friend 2: “Retweet” (RUND). 

 Життя на кампусі – 2 одиниці (2%), e.g.: 

Copsicle – A variety of security guard or officer riding some form of seemingly 

useless transportation. Good examples are college campus police in golf carts, mall 

security guards in little jeeps or police riding bicycles. ‘There was no way that 

chubby copsicle would catch up with the shoplifter, he couldn't pedal fast enough! A 

police officer (or semi police personnel), usually a campus police officer, on a 

bicycle’ (RUND); 2 a.m. – The hour that on-campus parties, Felipe’s, and Charlie’s 

all shut down (DH). 

Студентський контингент – 38 одиниць (38% вибірки): 

 Поведінкові характеристики – 32 одиниць (32%). Наприклад:  

'mono – The word is used in a casual context by a man trying to appear cool in 

front of his friends. The word kimono has been clipped of its first syllable. From the 

Japanese word kimono (RUND); obliviot – A person who acts in an unintelligent 

manner because they do not know what is going on(RUND); observative – skilled in 

noticing small details, attentive(RUND). 

 Характеристики з зовнішнього виду – 4 одиниці (4%), e.g.: 

Icy – stylish, fashionable (RUND); Aberzombie – One who wears only clothing 

from the Abercrombie clothing store and is viewed as lacking in unique personality 

or independent taste in style. That guy is a total aberzombie. I bet his whole closet is 

full of Abercrombie (RUND). 

 Расові відзнаки – 1 одиниця (1%), e.g.: 

ABC – Used to refer to a an American of Chinese origin "I was born in the United 

States, you know. I am sure you can tell that I am an ABC!" Source : Conversation 

with American born friend of Chinese origin. (October 2013) (RUND). 
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  Гендерні відзнаки – 1 одиниця (1%), e.g.: 

 M.R.S degree – M.R.S degree' is a term primarily applied to female students who 

attend top-tier universities in the hopes of finding a husband, rather than to obtain an 

education (RUND). 

Професорсько-викладацький склад (асистенти) – 4 одиниці (4%), e.g.: 

Labby – TA who works directly with students during their classes or labs (RUND); 

TA – to be the teaching assistant of a class (RUND); TF – 1. Teaching Fellow. 2. 

Person in control of your academic fate (DH). 

Згідно з даними нашої вибірки, професорсько-викладацький склад, 

співробітники навчального закладу практично не виступили об’єктом 

креативної номінації. Також не зафіксовано ні жодного випаду переосмислення 

або творчого найменування внз як організації та адміністрації навчального 

закладу.  

Окремо ми виділяємо засоби вираження емоційної оцінки, вигуки, які 

використовуються комунікантами у мовленні. У вибірки зафіксовано 13 

одиниць (13%), що виражають різні почуття і переживання (радість, гнів, 

здивування, захоплення). Наприклад: A-1 – expressing excellence; the best 

etymology; An interjection used to mock someone’s speech, specifically of geeks or 

nerds (RUND); schmeh – used in situations where the listener cannot comprehend 

the expression of someone (RUND); yada-yada – the phrase is spoken by a person 

who is relaying a story to a third party and gives him or her a way of skipping over 

unimportant or boring information. 'yada-yada, yada-yada’ (RUND).  

Здатність оказіоналізму виступати в комунікативному акті як засобу 

вираження ставлення до об'єкта оцінки пояснюється наявністю в структурі 

досліджуваних одиниць компонентів, що виражають суб'єктивну модальність.  

2.2. Структурний аналіз оказіональних одиниць АД 

Проблема поповнення словникового складу розглядається в багатьох 

роботах [1; 8; 9; 11; 12; 17; 18; 19; 23; 28; 27]. Серед публікацій з проблем 

неології, зокрема англомовних новотворів, виокремлюються класичні роботи 
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Н.І. Фельдман, B. І. Заботкіної, О.О. Залевської, в сучасному періоді – 

дослідження А. Э. Левицького, Ю.А. Зацного, О.В. Ребрія, Л.В. Сандій, Н.С. 

Молодчої та інших.  

Однак загальна теорія неологізмів, як справедливо зазначає Кубрякова 

О.С. [18; 19], ще недостатньо розроблена. Постійні зміни в словниковому 

складі сучасної англійської мови, а також інтенсивне поповнення його новими 

одиницями служать об'єктивними передумовами для ретельного лінгвістичного 

осмислення нової лексики.  

  Безперервне поповнення лексичної системи мови новими словами 

здійснюється різними шляхами. Значна кількість нових слів виникла у сучасній 

англійській мові завдяки словотворчім процесам. На думку О. С. Кубрякової, 

«суть словотворчих процесів полягає у створенні нових найменувань, нових 

вторинних одиниць позначення» [19, с. 356]. 

Збагачення словникового складу сучасної англійської мови, зокрема 

англомовного АД, відбувається також шляхом словотворення, зміни значення 

слова і запозичення [12]. Словотворення нових слів відбувається згідно з 

моделями, словотворчими типами, які вже встановилися у мові або виникали у 

зв'язку з розвитком і вдосконаленням системи словотворення [11]. Відповідно 

даним нашої вибірки, більш 80% новітніх лексичних одиниць створені за 

рахунок механізмів словотвору.  

Як свідчить досліджена вибірка загальним обсягом в 100 лексичних 

одиниць, найбільш продуктивним засобом утворення мовних інновацій АД є 

усічення – 25 одиниць (25%). Наведемо приклади: 'cruits (recruit) – a group of 

people, usually newcomers. A shorter version of the plural noun 'recruits', possibly 

used to emphasize a novice skill level (RUND); lax (relax) - being very relaxed, 

informal, and laid-back in nature (RUND); ‘tard (retarded) – someone that is 

unintelligent; retarded; stupid. Seems to be used as a less offensive alternative to 

retard. Also, it is shorter and therefore easier to use when insulting someone (RUND). 

Однією з продуктивних моделей словотворення розглянутих інновацій є 
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наявність телескопних номінацій – 20 одиниць (20%), які створюються 

внаслідок а) злиття повної основи одного вихідного слова з усіченою основою 

іншого або б) з злиття двох усічених основ вихідних слів. Наприклад: negatude 

– negative attitude. A mood and/or attitude that is discomforting, negative, and 

pessimistic (RUND); temporicide – the killingвof time “These days I did nothing but 

temporicide”(RUND). 

Розвиток лексики в англомовному АД йде не тільки за рахунок утворення 

нових слів і словосполучень, а й за допомогою семантичної деривації – 

створення нових лексико-семантичних варіантів слів. Число нових одиниць, 

сформованих за допомогою семантичної деривації складає 14% досліджуваної 

вибірки. Семантична деривація відбувається за рахунок метафоричного і 

метонімічного переносів. Наведемо приклади: 

Метафоричний перенос:  haircut – to accept a less than optimal return on debt, 

debt forgiveness; icy – stylish, fashionable; ripple  – The fact that we are going to get 

more East Coast exposure just means that nationally, we will ripple in more 

directions and farther (RUND). 

Метонімічний перенос: 143 - An initialism that represents "I love you". Each 

digit corresponds to the number of letters in each word (RUND); 99 – adj. used to 

describe someone of great intelligence; now someone very smart and ingenious it can 

also be used to describe someone very innovative and creative (RUND). Як бачимо, 

семантичним змінам піддаються числівники та їх гібридні форми. 

Афіксація є також характерним способом, за допомогою якого утворені 

12% новітньої лексики в нашій вибірці. Нові слова утворюються шляхом 

приєднання префіксів (префіксальний спосіб – 3 одиниці (3%), Приклад 

префіксації: unabout; (афіксальний спосіб – 9 одиниць (9%) до основ різних 

частин мови. Приклади афіксації : ongoingness – constant progression, nonstop 

(RUND; edumacate – To provide with knowledge and/or skill, but used in very 

sarcastic manner only (RUND); edumacation – education; useless knowledge 

(RUND)). 
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Інвентаризуймо всі афікси, які приймають участь у словотвору. Для нових 

глаголов характерні суфікси – ize, – ate, – able, – ic. Наведемо приклади: 

iconicize, edumacate,  rusticatable,  bacheloric (RUND). 

Значно продуктивними відповідно даним нашої вибірки є префікси –a, – e, 

–un, наприклад: a-list (PsD), a-tacular, e-voting, unabout, e-zine (RUND). 

До малопродуктивних засобів утворення інноваційною лексики 

відносяться абревіація, семантична деривація, словоскладання.  

Активно діючим і дуже продуктивним методом словотворення на даному 

етапі англійської мови є абревіація. Про важливість і місце словотворення за 

допомогою абревіації за своїх часів писав О. Есперсен: «Скорочення… ніде не є 

настільки поширеними як у сучасній англійській мові. Вони по справжньому 

представляють одну з найбільш характерних рис розвитку англійської мови» 

[7]. Однак, у нашому дослідженні за допомогою абревіатур, застосуванням 

начальних літер слів для утворювання нових одиниць, складається лише 12 

одиниць вибірки (12%). Наприклад: IDK – "I don't know." Used often in an online 

chatting or written conversation (RUND); Imho – Phrase that indicates modesty 

about one's opinions, 'in my humble opinion' apparent meaning (RUND). 

Словоскладання є способом словотвору, за якого відбувається поєднання 

двох або більше базових формантів. Кожна з основ, які беруть участь у процесі 

словоскладання, може функціонувати самостійно, тобто утворювати незалежну 

лексичну одиницю. В сучасній англійській мові немає чітких правил 

оформлення складних слів: морфеми в їхньому складі можуть писатися не 

тільки разом або через дефіс, але й окремо. Отже, головним критерієм 

виділення складного слова є його семантична цілісність, під якою розуміємо 

номінацію одного поняття. Ми вважаємо, що при розрізнянні складних слів та 

словосполучень за ознаками (фонетичною, орфографічною, морфологічною 

тощо) семантична ознака є найбільш значущою.  

Способом словоскладання сформульовано 12 мовних інновацій вибірки 

(12%). Відповідно до даних нашої вибірки, процес складання одиниць 
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здійснюється за допомогою наступних моделей N + N (де N – іменник): Idea 

hamster - A person who, with seemingly endless energy, always seems to have his/her 

idea generators running; А + N (де А – прикметник): Neat Freak – A person who 

obsesses over being completely organized and orderly; гібридні форми в поєднанні 

з літерами: A Barbie – referring to a pretty animate girl who is small body, pretty, 

blonde blue eyes much like a Barbie Doll. She is such a Barbie (RUND); T.V. 

celibacy – living without the TV. After a week of work induced T.V. celibacy, I am 

okay with having watched T.V. all afternoon (RUND); синтаксеми, наприклад, end-

of-the-semesteritis (RUND). 

Жодна мова ніколи не обходиться одними тільки власними лексичними 

засобами. Запозичення по праву розглядається дослідниками як одне з джерел 

поповнення лексики англійської мови. Однак відповідно до результатів нашого 

дослідження, запозичення є непродуктивним шляхом утворення новітніх 

одиниць – всього 4 одиниці вибірки (4%). У нашому лексикону інновацій АД 

зустрічаються слова японського (kimono), португальського (palava) 

походження, з мови їдиш (Schmeh), суахілі (hakuna-matata). Наприклад: 

hakuna-matata (Swahili phrase from Kenya; means "no worries") – it means no 

worries for the rest of your days (UD); Schmeh (Yiddish) – an interjection used to 

mock someone’s speech, used in situations where the listener cannot comprehend the 

expression of someone. ‘I need to cross this inductor, with a bipolar 

transistor…schmeh!’ (10 June 2008, RUND). 

Мовні інновації, які створені засобом конверсії, достатньо малочисельні; 

тільки один приклад (1%) із усієї вибірки. Одиниця утворена за моделлю: N → 

V (де N – іменник, V – дієслово).  Наприклад: heart n. – to admire; often a casual 

expression of love. “I heart Justin Timberlake”, Rice student expressing feelings 

toward pop music star (RUND). 

Оцінка, будучи однією з граней діяльності інтелекту людини, властива всім 

видам відображення людської діяльності. Оцінка, яка часто супроводжується 
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емоціями, безпосередньо залежить від мовця суб'єкта, віддзеркалює особисті 

думки і смаки мовця, будучи одночасно соціально обумовленим прагматичним 

значенням [6]. Оцінний компонент у межах мовної інновації знаходиться з 

емотивним компонентом у відносинах діалектичної взаємодії: емоційність 

підсилює оцінку, а оцінка, в свою чергу, дає можливість більш повно виразити 

почуття мовця.  

Дані вибірки демонструють, що мовні інновації АД в структурі значення 

реалізують нейтральну оцінку – 40%, негативну оцінку – 33%, позитивну 

оцінку – 27%. Наведемо приклади інновацій, що містять негативну оцінку: 

Значна кількість інновацій свідчить, що негативне відношення, критичне 

ставлення до тих чи інших уявлень “пробуджує” у комунікантів 

лінгвокреативну енергію і сприяє генеруванню новоутворень. Відповідно до 

даних нашої вибірки, основним об'єктом оцінки, відображеній у мовній 

інновації, виступає особистість людини (переважно студентів) і різні аспекти 

вузівської освіти.  

Інвентаризація референтів, їх словоформ і аналіз оціночного компоненту у 

структурі значення інновацій АД формує практичну перспективу для 

подальшого розвитку галузі вищої освіти. Пропонуємо вищим навчальним 

закладам підтримати ініціювання таких лексикографічних проектів, як 

інтерактивні словники новітньої лексики, авторських виразів, сленгу тощо з 

варіантами їх перекладу на декілька мов. Сьогодні університети прагнуть 

забезпечити швидку адаптацію студентів у навчальному закладі і тому 

заохочують створення студентських платформ, центрів (хабів), в рамках яких 

проводяться різні заходи для зміцнення толерантності, дружби, спілкування 

між студентами, представниками різних культур. Нам відомі подібні проекти і 

дослідження. Наприклад, див. [29]. Подібні проекти сприятимуть стрімкому 

включенню нових учасників академічної спільноти в систему навчального 

закладу, адаптуванню їх до системи його цінностей і їх асимілюванню в 

академічному середовищі. Такі словники мають поповнюватися студентами, 
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викладачами та співробітниками внз. Прикладом цього є The Rice University 

Neologisms Database  [32].  

Висновки до розділу 2: 

 1. Обрані мовні інновації (100 одиниць) із інтерактивного он-лайн 

словнику Urban Dictionary і неографічної бази неологізмів університету 

Уильяма Марша Райса Райса (The Rice University Neologisms Database) 

проаналізовано у межах лексико-семантичних угруповань, структурних ознаків 

інноваційної лексики АД.  

2. Згідно з даними вибірки, найбільш численними є наступні угруповання і 

їх компоненти: а) «студентський контингент» (38 одиниць – 38% вибірки): 

поведінкові характеристики (32  – 32%), характеристики зовнішнього виду (4 – 

4%), расові відзнаки (1– 1%), гендерні відзнаки (1 – 1%); б) «навчальний 

процес» (26 одиниць – 26% вибірки) вибірки: форми навчального процесу  (5 – 

5%), обладнання, інструменти навчального процесу  (9 – 9%), екзаменаційна 

сесія (4 – 4%), вакації (2 – 2%), різні дрібні аспекти навчального процесу (плата 

за навчальні послуги книга з закладками, постійний прогрес та ін.) (6 – 6%); в) 

«позанавчальна діяльність студентів» (19 одиниць – 19% вибірки): участь у 

суспільному житті навчального закладу, клубах, вільний час дозвілля  (13 – 

13%), можливості, які зв’язані з використанням мережі Інтернет (4 – 4%), життя 

на кампусі (2 – 2%); Найменш чисельна ЛСГ це «професорсько-викладацький 

склад» – 4 одиниці (4% вибірки). Окремо виділяються «вигуки» (13 – 13%) – 

засоби вираження різних почуттів і переживань (радість, гнів, здивування, 

захоплення).   

3. Відповідно даним нашої вибірки найбільш характерними способами, за 

допомогою яких утворюються нові слова АД, є усічення (25 одиниць – 25% 

вибірки), телескопія (20 – 20%), семантична деривація (14 – 14%), афіксація (12 

– 12%), абревіація (12 – 12%), словоскладання (12 – 12%). Непродуктивними 

способами формування новітньої лексики АД названі в досліджені: запозичення 
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(4 одиниці 4%) і конверсія (1 – 1%). Вибірка відбиває повсімістну тенденцію, 

згідно якої збагачення словникового складу сучасної англійської мови, зокрема 

англомовного АД, здійснюється шляхом словотворення – майже 80 одиниць 

(80%). В структурі значення мовні інновації АД реалізують нейтральну оцінку 

(40 одиниць – 40%), негативну оцінку (33 – 33%), позитивну оцінку (27 – 27%). 

Основним об'єктом оцінки, відображеній у мовній інновації, виступає 

особистість людини (студента) і різні аспекти вузівської освіти. 

4. Внаслідок проведеного дослідження рекомендується у рамках вищих 

навчальних закладів складати інтерактивні словники нових слів, авторських 

виразів, сленгу. Такі словники будуть сприяти стрімкому включенню нових 

учасників академічної спільноти в систему навчального закладу, їх швидкому 

адаптуванню до внз і їх асимілюванню в академічному середовищі.  
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Загальні висновки 

Згідно з соціолінгвістичним підходом, слово це контейнер різних смислів, 

конотацій, при накопиченні яких формуються нові поняття, концепти, зрештою, 

тренди, які впливають на суспільство при певних чинниках. Виокремлення 

нової лексики, її систематизація і послідовне комплексне дослідження з 

урахуванням різних параметрів сприяє розумінню наростаючих тенденцій у 

відповідній галузі і у суспільстві в цілому.  

АД обслуговує комунікацію академічної спільноти (студентів, науковців, 

аспірантів, професорсько-викладацького складу, керівників середньої та вищої 

ланки внз) і має складну структуру, що включає безліч самостійних елементів 

різного рівня. АД характеризується кругом тематичних питань, системою 

етичних орієнтирів, мовностилістичними формулами, лексичним складом, 

специфічною терміносистемою, поняттєвим апаратом.  

АД виступає комунікативним оточенням, якому притаманні  інноваційні 

мовні процеси, зокрема, виникнення оказіоналізмів. Оказіоналізми як 

мовленнєві новотвори протиставлені неологізмам, системній лексиці, для яких 

характерні такі ознаки, як: новизна, антропоцентрічність, дискурсивність, 

лексико-семантична дериваційність та некодифікованість. 

Прагматичне завдання новітньої лексики у АД є привертання уваги до 

певних явищ та понять, актуалізування авторського відношення до новогого 

або звичного, найменування дійсне нових явищ в академічній сфері, створення 

шібболету («мовного паролю») навчального закладу. 

Інвентаризація 100 інноваційних  лексичних одиниць АД свідчить про те, що 

до продуктивних засобів формування мовленнєвих інновацій АД відносяться 

усічення (25%), телескопія (20%), семантична деривація (14%), афіксація (12%), 

абревіація (12%), словоскладання (12%). Непродуктивними способами формування 

новітньої лексики названі запозичення (4%), конверсія (1%). 

Результати аналізу вибірки свідчать про те, що найбільш продуктивними 
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для процесу номінації і переосмислення є різні референти таких тематичних 

угруповання та їх підгруп, як «студентський контингент» (38%): поведінкові 

характеристики (32%), характеристики зовнішнього виду (4%), расові (1%) і 

гендерні відзнаки (1%); «навчальний процес» (26%) вибірки: форми 

навчального процесу  (5%), обладнання, інструменти навчального процесу  (9 

%), екзаменаційна сесія (3%), вакації (2%); «позанавчальна діяльність 

студентів» (19% вибірки): участь у суспільному житті навчального закладу, 

клубах, вільний час дозвілля  (13%), можливості, які зв’язані з використанням 

мережі Інтернет (4%), життя на кампусі (2%); різні дрібні аспекти навчального 

процесу (плата за навчальні послуги книга з закладками, постійний прогрес та 

ін.) (7%). Окремо виділяються вигуки (13%) – засоби вираження різних 

почуттів і переживань (радість, гнів, здивування, захоплення).   

Згідно з даними нашої вибірки, професорсько-викладацький склад, 

співробітники навчального закладу практично не виступили об’єктом 

креативної номінації (4%). Також не зафіксовано ні жодного випаду 

переосмислення або творчого найменування внз як організації та адміністрації 

навчального закладу.  

Стосовно оцінного компоненту, згідно з даними вибірки, поряд з 

нейтральною (40%), комуніканти схильні виражати негативну оцінку (33%) 

відносно студентів, а не викладачів. Учасники академічної спільноти 

залишаються консервативними щодо вираження критики, насмішки до 

професорів, вчителів, адміністрації навчального закладу. Наявність у структурі 

значення інновацій АД негативного компоненту свідчить про те, що негативне 

відношення, критичне ставлення до тих чи інших уявлень “пробуджує” у 

комунікантів лінгвокреативну енергію і сприяє генеруванню новоутворень.  

Рекомендацією внаслідок проведеного дослідження може бути 

запровадження у системі вищих навчальних закладів інтерактивних словників 

нових слів, авторських виражень, сленгу з інтерпретацією на декількох мовах. 

Подібні інтерактивні словники нової лексики мають систематично 
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оновлюватися студентами, викладачами та співробітниками внз. Ці зусилля 

будуть сприяти стрімкому включенню нових учасників академічної спільноти в 

систему навчального закладу, адаптуванню їх до системи його цінностей і їх 

асимілюванню в академічному середовищі.  

Перспективу  подальших досліджень бачимо у розробці наступних 

аспектів: вивченні постійних і варіативних факторів, які впливають на прояву 

інновацій у АД; дослідженні перекладацьких стратегій стосовно інноваційних 

одиниць АД;  розробці словника новітньої лексики АД. 
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Додаток 1  

Оказіональні одиниці АД (100 одиниць) у їх оригінальному контексті  

1.  99 Adj. Someone very smart and ingenious it can also be used to describe 

someone very innovative and creative. Good thinking 99, I never would have 

guessed that!"  (RUND) 

2.  143 An initialism that represents "I love you". Each digit corresponds to the 

number of letters in each word. "When you're thinking about me, text 143/That 

means I love you girl" (RUND) 

3.  404 A person who has no clue about what he is doing. I wish I could be 

working with someone who knows what he's talking about. My manager is a 404 

(RUND) 

4.  2 a.m. 1. The hour that on-campus parties, Felipe’s, and Charlie’s all shut 

down. 2. The hour you’re likely to have your first drunk run-in with HUPD. 3. 

When the Kong, house grills, final clubs, and maybe some day Felipe’s, are still 

serving. (DH) 

5.  5 by 5 To be in a content state of being; to be fine or doing well; a way of 

saying everything is alright.  To be in a content state of being. To be fine Hey 

how are you? 5 by 5. (RUND) 

6.  A Alcohol. Here, the first letter of the word alcohol is being used to refer to the 

word itself.  So, what’s your favorite kind of A so far? RUND) 

7.  A Barbie It is used as a term by teenagers when referring to a pretty animate girl 

who is small body, pretty, blonde blue eyes much like a Barbie Doll. “She is such a 

Barbie. “ (RUND) 

8. A1 expressing excellence; the best Etymology : This term is a compound of the 

letter A + the number 1 connected by a hyphen (A-1). (RUND) 

9. Ableism discrimination because of physical or mental disability. (RUND) 

10. a-list The people at school who are cooler than anyone else in the school. e.g., I'm 

not cool enough to go out with Lee - she's A-List. |Oh, one link from kottke.org and 

now you go all A-list on us.  You haven't seen this yet? All the A-listers linked to it. 

(PsD) 

11. All-Nighter 1.What you pull the night before that 20-page paper you haven’t started 

is due. 2. Why CVS stays open 24-7. (DH) 

12. a-tacular Synonym of "great" Etymology : Blend of "a-ok" (derived from 

"ok," meaning "acceptable") + "spectacular" (great) (RUND) 
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13. auralize To study or examine a complex along with its elements and their 

relations through hearing.e.g., Auralization is the process music critcs follow to 

review works of an audio nature. (PsD) 

14. away message The primary source of obsessive compulsive disorder 

among college students, can even be used as a valid excuse to simply pass the 

time. e.g., Professor: I see that you failed the mid-term. Student: Oh, I was 

going to study, but I was checking away messages. Professor: Understandable, 

retake it Friday? Student: Fine. (PsD) 

15. B.E.A.U.-tiful Etymology : Latin beautiful 'pretty' (RUND) 

16. Bacheloric having the characteristics of a bachelor. This word allows the 

speaker to succinctly describe one's proclivity towards a single life. It 

eliminates the necessity to expound on their life style by using a modified form 

of a word (bachelor), the meaning of which most people are familiar (RUND) 

17. cafetorium a room used as a cafeteria and an aufitorium. Blending and 

clipping of the word “cafeteria”, being a place you eat, and “auditorium”, being 

a place with a stage a room for an audience to sit (RUND) 

18. Caffeineaholic a person who is addicted to caffeine. It can be used to 

describe students who have to stay awake by drinking much coffee to finish 

some work. It came into being by adding -aholic to caffeine (RUND) 

19. Cheddar Synonym for money, or slang terms such as “dough” or “bling-

bling” undefined (RUND) 

20. Copsicle A variety of security guard or officer riding some form of 

seemingly useless transportation. Good examples are college campus police in 

golf carts, mall security guards in little jeeps or police riding bicycles. Even 

funnier when they are the overweight variety. e.g., There was no way that 

chubby copsicle would catch up with the shoplifter, he couldn't pedal fast 

enough! A police officer (or semi police personnel), usually a campus 

 police officer, on a bicycle. (RUND) 

21. 'cruits A group of people that are being sought out to join a team or 

organization. A group of people, usually newcomers. A shorter version of the 

plural noun 'recruits', possibly used to emphasize a novice skill level. (RUND) 

22. da bomb something or someone of great interest or intensity. Etymology : 

da bomb. da (the) + 'bomb' e. g. Halo 2 is the da bomb.(RUND) 

23. D-ploma a college degree that is acquired with minimal effort.  

The majority of the grades on a D-ploma are Ds as its name implies(RUND) 
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24. Edgelord A person who uses edgy remarks to get attention. This word is a 

compound of edge and lord.   The “edge” part means the adjective “edgy”, with 

a negative connotation. (RUND) 

25. end-of-the-semesteritis Characterized by a lack of motivation to work hard 

near the end of the semester, because one is exhausted from all of that 

semester’s work. We still have 4 weeks of school left, and I’m already getting 

end-of-the-semesteritis. (RUND) 

26. edumacate To provide with knowledge and/or skill, but used in very sarcastic 

manner only. Apparent meaning: same meaning as the word“educate,” 

although this one, when used, adds a sarcastic tone to it. (RUND) 

27. edumacation education; useless knowledge (RUND) 

28. ego wall Apparent meaning: The wall where one place all of his awards and 

certificates in a office setting. Reason used: The term is used to describe a 

typical place where one used to put all of the things he/she is proud of. 

(RUND) 

29. e-voting online voting (RUND) 

30. exonym a name for a group of outsiders. Concatenation of the prefix "ex-" 

meaning "out" (or "exo-", which means "outside") and "onym" which means 

"name". Source : In a conversation with a teacher (RUND)  

31. e-zine A magazine published only on the internet. (RUND) 

32. face-palm, v. To hit your face (usually the forehead) with your palm. Usually 

done as a reaction to a stupid comment or action (RUND) 

33. First-Year 1. What you will be in September. 2. Gender-neutral term for 

“freshman.” (DH) 

34. G.O.A.T Greatest Of All Time (RUND) 

35. GABS "Grade A Bull Shit" (RUND) 

36. gag : to make a joke in a story or narrative that ruins the work as a whole 

(RUND) 

37. gagnouncer  an announcer who is extremely funny.  That news announcer is a 

gagnouncer. (RUND) 

38. Hacktivist A person who breaks into a computer or server claiming to do it 

for a certain cause. I think of hacktivism as a philosophy  (RUND) 

39. Haircut to accept a less than optimal return on debt, debt forgiveness (RUND) 
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40. hakuna-matata It means no worries for the rest of your days (RUND) 

41. healthwise speaking from the point of view of one’s health (RUND) 

42. heart  To like or adore. Although to heart someone means to like or adore 

them, the verb heart doesn’t carry the same serious meaning as does the verb 

love. (RUND) 

43. Iconicize To make something into an icon. "I really want to iconicize this 

picture of me, so that people think of it when they hear my name." (RUND) 

44. icy stylish, fashionable (RUND) 

45. Idea hamster A person who, with seemingly endless energy, always 

seems to have his/her idea generators running (RUND) 

46. IDK Abbreviation for "I don't know." Used often in an online chatting or 

written conversation. (RUND) 

47. IDL Computer chat abbreviation/acronym of “I Die Laughing”. (RUND) 

48. iggiot a moron or idiot (RUND) 

49. igmo insulting term for a person with lower intelligence (RUND) 

50. imho  Phrase that indicates modesty about one's opinions, acronym for 'in my 

humble opinion' apparent meaning: In my humble opinion (RUND) 

51. innoculate When grading papers, to consider a student immune for penalty 

for a particular error because that student has already been penalized for the 

same type of error on the same problem. (RUND) 

52. intergenderfication Mixing of men and women, specifically arranging 

them in order to prevent gender segregation (RUND) 

53. iono Short for "I don't know." (RUND) 

54. ipoo A suffix added to the end of words for no apparent reason but to make 

the word sound more childish “hey lets go get a drinkipoo.”(way too many 

times throughout the semester) (RUND) 

55. Ish In this context the word is used to describe all the work that needs 

to be finished by the end of the project. (RUND) 

56. jou A shortened version of the question, “Did you?” (RUND) 

57. Lab rat a person who has a proclivity for laboratory work and spends most 

or all of their free time in their laboratory, whether they have work to do in lab 

or not. (RUND) 
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58. labbie a teaching assistant or lab assistant Used because of brevity – 

“laboratory assistant” is too long. (RUND) 

59. labby  a TA who works directly with students during their classes 

or labs (RUND) 

60. lappy  a personal, portable laptop computer (used in a more affectionate 

manner) (RUND) 

61. 'lax Being very relaxed, informal, and laid-back in nature (RUND) 

62. Legit In modern terms the word legit means to be awesome or extremely 

skilled at a certain activity especially relating to young past 

times such as computer games and extreme sports such as skateboarding. 

Etymology : The word is probably derived from the clipping of the word 

legit(imate) where the –imate ending was shortened to fit more easily into 

modern speech. (RUND) 

63. Libes  Affectionate term for the library."Meet me in the libes, I'm on the 

second floor." (RUND) 

64. M.R.S degree M.R.S degree' is a term primarily applied to female students 

who attend top-tier universities  in the hopes of finding a husband, rather than 

to obtain an education (RUND) 

65. 'mono noun; clipping Kimono. The word is used in a casual context by 

a man trying to appear cool in front of his friends. The word kimono has been 

clipped of its first syllable. Etymology : From the Japanese word kimono 

(RUND) 

66. n00b, a newcomer who is annoying and gets on people's nerves.  

Someone who is not liked. (RUND) 

67. Neat Freak, a person who obsesses over being completely organized and 

orderly.   My roommate is such a neat freak. (RUND) 

68. Obliviot , a person who acts in an unintelligent manner because they do not 

know what is going on (RUND) 

69. observative skilled in noticing small details, attentive, taking notice (RUND) 

70. one-year a student who attempts a hard study path and drops it the next year 

(RUND) 
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71. ongoingness constant progression, nonstop (RUND) 

72. Padna  A friend, classmate, significant other, or some other person with whom 

one has a unique relationship (RUND) 

73. palava discussion, debate or trouble (RUND) 

74. pass-fail to designate a course "pass-fail" meaning that a grade is not 

assigned, rather you receive a P for pass or an F for fail. (RUND) 

75. peep member of one's social circle (RUND) 

76. popping having the qualities and energy of a fun party,  

often having a large crowd and good music and dancing. (RUND) 

77. Pro Pro To be a professional, meaning to be extremely gifted or talented 

at any sort of activity, however it is usually associated with something related to 

sports, such a baseball player being a professional (RUND) 

78. quad a rectangular area surrounded on all sides by buildings "Students love to hang 

out in the quad and have a picnic or do homework." (RUND) 

79. qwerty A person typically devoting much time to computer entertainment (RUND) 

80. ridrunkulous the state of being ridiculous while drunk. (RUND) 

81. ripple To cause others to take notice of your accomplishments; to increase one's 

reputation through noticeable accomplishments. (RUND) 

82. rusticatableworthy of being denied on-campus housing (RUND) 

83. schmeh An interjection used to mock someone’s speech, specifically of 

geeks or nerds; used in situations where the listener cannot comprehend the 

expression of someone. (RUND) 

84. scholar up Put yourself in a frame of mind so you can do work, such as 

do research or write an article. To suddenly immerse yourself in work. 

Make yourself act like a scholar. (RUND) 

85. squad an individual’s close friend group. This word is typically used by college-

aged students who go drinking/ partying every weekend with the same group of 

people. (RUND) 

86. T.V. celibacy The state of living without watching any T.V. in collage 

(particularly during the exams) Etymology : T.V. from television, from Greek tele- 

'afar, far off' + Latin visio 'sight, seeing, thing seen' celibacy, from Latin caelibs 



 
41 

 

“unmarried, single” (RUND) 

87. TA to be the teaching assistant of a class (RUND) 

88. tabbiness when a book has a lot of post it notes sticking out of it (RUND) 

89. 'tard noun clipping someone that is unintelligent; retarded; stupid. Seems to be 

used as a less offensive alternative to retard.  Also, it is shorter and therefore easier 

to use when insulting someone. (RUND) 

90. Televoidance Avoiding a person by pretending that you are talking on your 

cell phone when he or she comes near you. "I am guilty of televoidance; I use it 

whenever I pass Andrew on the way to class." "I'm pretty sure Emily is televoiding 

me. That or she is AlWAYS on her cell phone." (RUND) 

91. Temporicide the killing of time “These days I did nothing but 

temporicide.”(RUND) 

92.     TF 1. Teaching Fellow. 2. Person in control of your academic fate. (DH) 

93. uggo Ugly, It’s someone who isn’t very attractive (RUND) 

94. umag A university magazine (RUND) 

95. unabout not relating to apparent meaning: not relating to stories 

aboutcollege. (RUND) 

96. Vac A contraction of "vacation" which can refer to any university holiday 

period. Usage is prevalent among students at Oxford, who also refer to their 

faculty as the "fac" and a tutorial as a "tut". "I've got a tut, but I'm hoping to 

leave the fac building early to go home for the vac." (RUND)  

97. vachaos The disorder that one returns to after a relaxing vacation, 

whether in school or on the job (RUND) 

98. wag A random choice particularly on exams due to the lack of 

knowledge or inability to make a choice. (RUND) 

99. Yada-yada The phrase is spoken by a person who is relaying a story to 

a third party and gives him or her a way of skipping over unimportant or 

boring information.  'yada-yada, yada-yada’ (RUND) 

100. 'zing describing something as causing wonder or astonishment. Those 

pants are 'zing. Etymology : from the clipping of the word ‘amazing,’ 

coming from the word 'amaze' from Old English. (RUND) 
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