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СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНТАМІНАНТІВ  
В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
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Робота присвячена аналізу структурних і семантичних особливостей слів, утворених шляхом контамінації. 
Автор проводить семантичну класифікацію контамінантів, виявляє причини їх поширення у різних сфе-
рах діяльності. Дослідження дали змогу відокремити групу слів з крайнє негативним значенням, здібних 
провокувати агресію і ворожнечу. Проведена аналогія з новітніми контамінантами в українській мові. 
Зокрема, встановлені особливості їх функціювання в процесі комунікації.
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Постановка проблеми. Розширення глоба-
лізації на початку XXI століття, стрім-

кий прогрес у всіх сферах людської діяльності, 
розповсюдження інформаційних телекомуніка-
цій і, нарешті, зміни у соціальній активності і 
ідентифікації особистості неодмінно впливають 
на словниковий склад мови. Численні інновації 
науково-технічної галузі, соціальні та політичні 
потрясіння прагнуть більш експресивного втілен-
ня, здатного влучно впливати на сприйняття ре-
ципієнтом. Функціональність і інформативність 
стають на перше місце, що вимагає принципово 
нової форми втілення. Протягом останніх двох 
десятиліть найпродуктивнішим і перспектив-
ним способом утворення нових слів в сучасній 
англійській мові, обумовлений перш за все поза-
мовними чинниками, є контамінація – утворення 
нової лексичної одиниці шляхом з’єднання фраг-
ментів двох і більше існуючих слів. Контамінан-
ти стрімко поповнюють комунікативний простір 
у всіх галузях діяльності. Крім того, створення 
контамінованих лексем широко використовуєть-
ся як метод лексико-креативного розвитку ди-
тини. Отже, поширення контамінантів потребує 
вивчення принципу їх утворення і функціювання 
в сучасній англійській мові.

Мета даної статті – провести структурний і 
стилістичний аналіз контамінованої лексики; ви-
значити сфери вживання і причини виникнення 
стилістично нейтральних і стилістично маркова-
них контамінантів, акцентуючи увагу на словах 
з крайнє негативною конотацією, слів ненависті, 
функціональність яких не достатньо освітлена у 
попередніх дослідженнях.

Матеріалом дослідження послужили тек-
сти художніх творів (О. Генрі, Льюіс Керролл, 
В. Канн, С. Кінг), англомовні видання: Daily 
Telegraph, The Times, The Economist, тексти ре-
кламних оголошень, а також словник неологізмів 
англійської мови O’Byrne N.A. Dictionary of New 
Words and Expressions.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В «Словнику лінгвістичних термінів» О.С. Ахмано-
вої контамінація визначається як «взаємодія мов-
них одиниць, які стикаються або в асоціативному, 
або в синтагматичному ряді, що призводить до їх 
семантичних або формальних змін або до утворен-
ня нової (третьої) мовної одиниці» [1, с. 200].

Дослідники неоднозначно трактують спосіб 
словотворення контамінантів, розглядаючи їх як 
різновид абревіатури (О.С. Кубрякова), складан-

ня основ (І.І. Заботкіна, Т.Р. Тимошенко), усік-
нення і накладання морфем як мінімум двох слів 
(Stefan Th. Gries), непередбачуваність харак-
теру утворення нових лексичних одиниць від-
мічав Джон Алджео, відокремлюючи 16 струк-
турних моделей. Але дедалі більше дослідники 
воліють вважати контамінацію самостійним спо-
собом словотворення, унікальним по своїй суті, 
який не має чітких структурних закономірнос-
тей (Н.А. Лаврова, А. Мурадян, Л.Ф. Омельченко, 
Т.Н. Астафурова, О.Н. Сухорукова).

Сучасні лінгвісти сходяться в тому, що контамі-
нація є креативною і продуктивною словотворчою 
моделлю (Н.А. Лаврова, Л.Ф. Омельченко, Stefan 
Th. Gries, Т.Н. Астафурова, О.Н. Сухорукова).

Викладення основного матеріалу. Конта-
мінанти, або їх ще називають слова-портмоне, 
слова-злитки, слова-бленди, телескопічні слова, 
стають відомими в англійській мові ще з серед-
ини XIX століття. Першим фіксованим контамі-
нантом вважають anecdotage < anecdote+dotage 
(старий, дряхлий, не сучасний), Thomas De 
Quincey «Anecdotage» (1823). Поширення кон-
тамінанти набувають наприкінці XIX століття з 
появою твору Льюіса Керролла «Аліса у країні 
чудес», із якого відомі слова galump < gallop + 
triumph (тріумфальний галоп), chortle < chuckle 
+ snort (фиркання). Оскільки контамінанти є вті-
ленням індивідуальних поглядів і лінгвокреатив-
них здібностей автора, а також обумовлені акту-
альністю контексту, більшість з них зберігають 
оказіональний характер. Однак деякі нові слова 
інтенсивно вживаються у різних мовних ситуа-
ціях великою кількістю користувачів, виходячи 
за межі професійного або стилістичного кола, і 
фіксуються в друкованих словниках.

Найбільша продуктивність серед лексем да-
ного типу спостерігається серед іменників. Зна-
чно рідше утворюються у такий спосіб дієсло-
ва: washine < wash + shine (митися до блиску), 
abroadcast < abroad + broadcast (передавати по-
відомлення за кордон); recomember < recollect + 
remember (нагадати, щоб запам’ятати). Най-
менше контамінантів нараховуємо серед при-
кметників: alphameric < alphabet + numeric (той, 
що складається із букв і цифр); fantabulous < 
fantastic + fabulous (надзвичайний). З’єднанням 
фрагментів лексем користуються для утворення 
власних імен, назв торгових марок, корпорацій, 
географічних назв: Vitalena < Vitaliy + Lena; 
Adidas < Adolf + Dassler; Bradgelina < Brad + 
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Angelina; Dariel < Daria + Daniel; Kanorado < 
Kansas + Colorado.

Процес утворення нових мовних одиниць шля-
хом контамінації не має чітких структурних за-
кономірностей. Головною вимогою до нового спо-
лучення є його інформативність, експресивність 
і благозвучність. Похідні компоненти не завжди 
скомбіновані таким чином, що звукова оболон-
ка утвореного слова дозволяє реконструювати 
фрагменти і розпізнавати смисл контамінанта як 
videot < video + ideot. На семантику більшості 
новоутворень не вказують його складові, які не 
просто відокремити, на відміну від складних слів 
з чітким стиком компонентів і прозорою семанти-
кою: boyfriend, moonlight, footprints, watchmaker. 
Таким чином, враховуючи фонетичні і семантич-
ні критерії, можна розкласти існуючи контамі-
нанти на основні структурні моделі згідно класи-
фікації Джона Алджео:

1. Складання двох усікнених основ з накладан-
ням фонем: smog < smoke + fog; motel < motor + 
hotel; umbersoll < umbrella + parasol; mobisode < 
mobile + episode; cyborg < cybernetic + organism. 
Ця структура є найпоширенішою.

2. Складання морфем (морфів) першого ком-
понента з кінцевими морфемами (морфами) дру-
гого компонента без накладання: metrosexual < 
metropolitan + heterosexual; Oxbridge < Oxford 
+ Cambridge; informercial < information + 
commercial, padlock < pedestrian + gridlock.

3. Складання повної основи одного компо-
нента з усікненою основою другого компонента: 
narcoma < narcotic + coma; sundaily < Sunday + 
daily; braxit < Britain + exit; movieoke < movie 
+ karaoke.

4. Складання двох повних основ з міжслівним 
накладанням: alcoholiday < alcohol + holiday; 
slanguage < slang + language.

Також в процесі вивчення теми дослідження 
нами були виявлені слова, утворені шляхом по-
єднання більш ніж двох фрагментів. Це найменш 
продуктивний спосіб словотворення, що пояс-
нюється складністю поєднання трьох і більше 
компонентів у фонетичних, морфологічних і се-
мантичних параметрах: crasaniculously < crazily 
+ insanely + ridiculous (до смішного несамови-
то); ginornagantuanly < gigantic + enormous + 
gargantuan (жахливо величезний). В силу своєї 
складності і неблагозвучності трьохкомпонентні 
контамінанти переважно залишаються оказіона-
лізмами.

Не менш цікавим є аналіз семантичної ха-
рактеристики контамінантів. Мова миттєво ре-
агує на будь-які соціальні потрясіння появою 
експресивних неологізмів. Серед морфологічних 
неологізмів найбільш продуктивними в сучасній 
англійській мові є контамінанти. Н.А. Лаврова 
відмічає стилістичну неоднорідність контаміно-
ваної лексики, класифікуючи її на стилістично 
нейтральну і марковану. До нейтральної лекси-
ки безумовно належать терміни у галузі науки і 
техніки, медицини, військовій справи: loxygen < 
liquid + oxygen; identikit < identity + kit; gasohol 
< gasoline + alcohol; radome < radar + dome; 
varistor < varied + resistor; avionics < aviation + 
electronics; medspeak < medical + speak; payphone 
< pay + telephone. Спираючись на матеріали 
словника неологізмів Н.О. Бірна «A Dictionary of 

New Words and Expressions», припускаємо, що 
стилістично нейтральні контамінанти складають 
приблизно 16%, більшість з них – терміни.

Активніше утворюються контамінанти з емо-
ційним навантаженням. Новізна, неочікувано за-
нижений стиль, жартівлива (деколи сатирична) 
семантика і благозвучність привертають увагу і 
роблять ці слова легкими для запам’ятовування 
і мовного маніпулювання. Серед емоційно мар-
кованих контамінантів більшість мають позитив-
ну семантику, велика частка з них припадає на 
розмовну мову, літературний і публіцистичний 
жанр, рекламу: bubblicious < bubble + delicious; 
chocice < chocolate + ice; floatel < floating + hotel; 
maxaroni < maximal + macaroni.

Окрему групу складають слова, придумані ді-
тьми, або слова, утворені як ненавмисні мовні по-
милки: mugly < mug + ugly; foodgerator < food + 
refrigerator; elefun < elephant + fun; threepeat < 
three + repeat.

Негативно-емоційні контамінанти мають об-
разливий, зневажливий характер, справляють 
міцний психологічний вплив на реципієнта. Коли 
звичні слова не призводять до очікуваного ре-
зонансу, штучно утворюються більш експресивні 
вирази, здібні вражати новизною форми і семан-
тики. Аналізуючи події сьогодення, можна ствер-
джувати, що подібні слова стають передвісника-
ми агресії, виконуючи функцію вербальної зброї 
у ідейних протистояннях, підсилюючи відчуття 
групової єдності і витісняючи непричетних до 
певної групи осіб: sheeple < sheep + people; hatriot 
< hate + patriot; abnormous < absurd + enormous; 
ninyversity < ninny + university; frenemy < 
friend + enemy; shamnesty < sham + amnesty; 
pollutician < polluted + politician; infoganda 
< informercial + propaganda; trumpmentum 
< Trump + momentum; Trumputin < Trump + 
Putin.

Тенденція до утворення слів з крайнє негатив-
ним значенням, слів ненависті, шляхом контамі-
нації спостерігається також в українській мові 
як реакція на політичні і соціальні події: луган-
донія, майдауни, хапутін, путіноміка, рашис-
ти, таріфоцид. Подібні неологізми, утворені на 
хвилі соціальних або політичних хвилювань, збе-
рігають оказіональний характер, обмежені кон-
текстом певних подій та явищ. Однак, коли слово 
розповсюджується серед широкого кола корис-
тувачів, вживається регулярно в різних мовних 
ситуаціях, виходячи за межі початкового контек-
сту, воно стає фіксованою одиницею лексично-
го складу мови або моделлю для утворення слів 
з подібною семантикою. Прикладом може бути 
слово Watergate (скандал в Америці, який закін-
чився крахом влади), за аналогом якого (а саме 
додаванням кінцевого фрагмента -gate) утво-
рюються слова, для позначення будь-яких гуч-
них скандалів: Monicagate, Diselgate, Berlingate, 
Holliwoodgate, Volkswagengate.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. На підставі фонетичного, структурного, 
семантичного аналізу, можемо зробити висновок, 
що контамінація є найбільш продуктивним і пер-
спективним способом словотворення в сучасній 
англійській мові. Поширення контамінантів обу-
мовлено тим, що в силу своїх структурних, і се-
мантичних особливостей, вони експресивно, стис-
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ло, влучно коментують насущні події та явища 
сучасного світу. Більшість контамінантів рідко 
переходить у загальновживану лексику, залиша-
ючись оказіоналізмами, оскільки є контекстуаль-
но залежними. Перспективним є вивчення тен-
денції збагачення лексичного складу сучасної 

англійської мови контамінованими одиницями, 
причини їх комунікативного обмеження а також 
виявлення їх лексико-креативного потенціалу на 
всіх рівнях мовлення. Окремого вивчення потре-
бує використання технології утворення контамі-
нантів з метою креативного розвинення дитини.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТАМИНАНТОВ  
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация
Работа посвящена анализу структурных и семантических особенностей слов, образованных путем 
контаминации. Автор проводит семантическую классификацию контаминантов, выясняет причины 
их распространения в различных сферах деятельности. В результате исследования была выделена 
группа слов с крайне негативным значением, которые провоцируют агрессию и вражду. Проведена 
аналогия с новейшими контаминантами в украинском языке. Кроме того, установлены особенности их 
функционирования в процессе коммуникации.
Ключевые слова: контаминант, семантика, структура, маркировка, лексема.
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SEMANTICAL PECULIARITIES OF CONTAMINANTS  
IN THE MODERN ENGLISH LANGUAGE

Summary
The article is devoted to the study of structural and semantical peculiarities of the words formed by 
blending parts of existing words. The author determines the semantical classification of the blends and 
investigates the reasons of their spreading in various branches of society. The emphasis is put on the group 
of words causing the aggression and hate. The comparison with the latest contaminants in the Ukrainian 
language has been made while investigating. Further, the peculiarities of their functioning were defined 
in this article.
Keywords: contaminant, semantics, structure, marking, lexeme.


