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АБРЕВІАЦІЇ ТА АКРОНІМИ У СУЧАСНІЙ  
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 
Будь-яка мова – це живий організм, який постійно перебуває 

у розвитку. Найчастіше в мові змінюється і поглиблюється 
словниковий склад. На сучасному етапі англійська мова активно 
поповнює власний словниковий склад. Цьому активно сприяє 
розвиток інноваційних технологій, зокрема виникнення 
мобільних телефонів та Інтернету. Адже найчастіше саме в 
Інтернеті ми зустрічаємо дивні, інколи не зрозумілі скорочення 
типу: GAL-Get A Life, JAM-Just A Minute чи HAND-Have A Nice 
Day [4;121]. Це так звані акроніми та абревіації. 

Так прикладом інновацій, що виникли в результаті 
глобалізації англійської мови може бути акронім Elf (English as 
Lingua Franca) - так позначають особливу форму англійської 
мови, що служить засобом спілкування для людей у всьому світі, 
незалежно від того чи є вони носіями мови чи ні. Наприклад: It’s 
what is now called Elf –which, in case you are wondering, is not the 
language of the Elves invented by Oxford’s own JRR Tolkien, but 
English as Lingua Franca [2;12]. 

Власне кажучи Elf- це мова повністю зрозуміла для 
представників будь якої національності. Крім Інтернету, 
скорочення широко поширені і в інших сферах життя, наприклад: 
NOTE (Not over there, either)- позначає безкомпромісне ставлення 
до будівництва у певній місцевості, BANANA (Build Absolutely 
Nothing Anywhere Near Anything) на позначення радикально-
екстремістського ставлення до будівництва, GASP-Group Against 
Smoke and Pollution, RAM (random-access memory), ROM (read-
only memory) обмежені у використанні в сфері комп’ютерної 
техніки, PINS (person in need of supervision), SWAT (special 
weapons and tactics) використовуються в юриспруденції, FOB 
(friend of Bill) прихильник Білла Клінтона,TINA (there is no 
alternative)-у політиці, та ін. 

Прикладом абревіації може бути така лексична одиниця як 



compact disc, скорочена форма - CD. Дана абревіація бере активну 
участь у творенні нових складних лексичних одиниць типу: CD 
video, CD reader, та ін. 

Найчастіше абревіацію використовують при вживанні 
багатоскладових термінів: EBRD – European Bank for 
Reconstruction and Development, MTFS – Medium-Term Financial 
Strategy, ERP – enterprise resource planning), VCR- video-casette 
recorder,  PC - personal computer,  MTV - Music Television.  

Такі абревіації вживаються набагато частіше ніж 
словосполучення що слугували для їх створення. Літерні 
скорочення іноді набувають вигляду звичайної лексичної 
одиниці. Прикладом такої трансформації може слугувати 
абревіатура FTSE (Financial Times Stock Exchange Index), що 
згодом була перетворена у Footsie [3;190]. 

До таких інновацій  належить і GOOMBY (get out of my back 
yard), що вживається для позначення людини, що протестує 
проти розташування поруч із нею потенційно небезпечних 
об’єктів. 

Як правило абревіатури вимовляються по літерам на відміну 
від акронімів, що читаються як одне слово [1;149]. 

Отже, невпинний розвиток науки і техніки, економіки і 
суспільства в цілому, змушує використовувати простіші форми 
спілкування. Саме абревіація і акронімія допомагають збільшити 
швидкість при отриманні інформації. Завдяки своїй лаконічності 
та інформативності, скорочення швидко прогресує в сучасній 
англійській мові. Такий розвиток словникового складу і свідчить 
про динамічність мови. 
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