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Наша епоха – це час активної абревіації. Сучасна мовна ситуація характеризується 

прагненням до використання абревіатур у всіх галузях словесності. Утворення нових 

абревіатур в англійській мові стало сталим явищем, яке все більше розвивається й 

удосконалюється. Кількість абревіатур усіх типів зростає, що помічено багатьма 

дослідниками. Роль абревіації в мовній свідомості сучасного суспільства є надзвичайно 

важливою, тому варто говорити про майбутнє цього способу словотворення. 

Абревіація – формування нових слів шляхом скорочення (відсікання) основи. 

Унаслідок цього способу, створюються слова з неповною, відсіченою, основою (чи 

основами), так звані абревіатури. Абревіатури можуть бути простими й складними. 

Прості абревіатури утворюються шляхом відкидання кінцевого чи початкового 

складів основи. Наприклад: caps (capitalletters), demo (demonstration), intro 

(introductorysentence), ad (advertisement).  

Назвиімена нерідко використовуються в газетно-інформаційних матеріалах у 

скороченій формі. Нерідко ці скорочення можуть бути невідомі широкому читачеві й їх 

значення тут же розшифровується в самій замітці або повідомленні. Але існує чимало 

таких скорочених назв, до яких читачі газети давно звикли і які тому не потребують 

роз'яснень. Достаток скорочень є характерною рисою газетно-інформаційного стилю 

сучасної англійської мови. Пр. назви партій, профспілок, організацій і посад: 

 AFL-CIO =American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations, GOP = 

GrandOld (Republican) Party, DD = Defense Departament, NAACP = National 

Associationfor Advancement of Colored People, DA = District Attorney; прізвища 

абофамільярні прізвиська відомих політичних або громадських діячів: JFK =John 

F.Kennedy, Rocky = Rockefeller, Ike = Eisenhower, RLS = Robert LouisStevenson; 

географічні назви: NJ = New Jersey, Mo. = Missouri, SF = SanFrancisco, S.P. = South 

Pacific, EW = East-West, NBA = National BasketballAssociation etc. 

В опрацьованих нами газетах «USA TODAY», «Daily Mail» найбільш частішими є: 

1)Acronyms (абревіатура) зустрічається у 40%  з опрацьованих нами матеріалів. 

Наприклад стаття «The cowboy shot 22 times». Автор статті – Чарльз Лег. У реченні 

«Introduced in 1959, it became the standard main armament of the vast majority of NATO 

tanks».  

NATO =  NORTH ATLANTIC TREATY OEGANIZATION  

Також у статті «It's only rock’n’roll and Leary likes it». Автор статті – Гері Левін.  

У реченні: «The idea has been percolating for years: Leary got his start on MTV, well before 

his short-lived ABC cop comedy The Job, his" FX firefighter dramedy Rescue Me, and his 

voice roles in Ice Age and truck commercials» 

 MTV - Music Television  

2) Apocope (апокоп) зустрічається у 24%  з опрацьованих нами матеріалів. 

Наприклад у статті «It's only rock’n’roll and Leary likes it» 

У реченні: «And the most famous pub guys I know from Boston, The Cars and 

Aerosmith were afflicted by the same problem that afflicted the Rolling Stones and Oasis and 

everybody else: It's the lead singer vs. the guitar player»  

Pub – public 

 Отже, абревіація – це особливий спосіб словотворення. В наш час абревіація є 

досить актуальною, особливо в сучасних ЗМІ. 


