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ЛІНГВОКРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ  
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Анотація. У статті висвітлюється питання мовотворчості користувачів соцмережі Інстаграм. Розглянуто 
три основні прояви лінгвокреативності у даній соціальній мережі. Показано, що основними механізмами 
творення лексичних інноваціє є: морфологічні та семантичні процеси. Встановлено, що продуктивним 
словотвірним способом творення неологізмів у соціальній мережі Інстаграм є телескопія (завдяки ак-
тивнодіючому закону мовної економії). Продуктивним семантичним механізмом творення нових значень 
слів є метафоризація. Англомовні користувачі Інстаграму також продуктивно використовують прийоми 
мовної гри, насамперед у трансформації усталених виразів (виразів-кліше, крилатих висловів, прислів’їв 
та приказок).
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THE POTENTIAL OF SOCIAL NETWORKS IN LANGUAGE CREATIVITY  
(DESCRIBED ON INSTAGRAM DATA)

Summary. The article focuses on the problem of language creativity on a photo and video-sharing social net-
working service – Instaragram. Due to a great number Instagram users, (about 1 000 000) it has become a 
popular source of creating neologisms. English is the most widely used language for coining new words on Ins-
tagram not only by native speakers, but by non-native ones. It has been defined three most productive types of 
creative use of language on this social network. It has been shown that new words are mostly created because of 
morphological and semantic processes. It has been highlighted that the users of this social networking website 
apply to new words existing in the present-day English word formation processes. It means that nonce forma-
tion is very rare. It has been proved that blending is the most productive word-building process of creating 
neologisms on Instagram. These blends denote things related to Instagram (types of photos, ways of making 
pic-tures, people on social networks, who take different types of photos, pets that their owners be popu-lar, 
Instagram promotion apps). This could be explained by the language economy principle. A productive semantic 
mechanism of creating new meanings is metaphorization. The English-speaking Instagram users also use play 
on words, mainly in transforming fixed expressions (like clichés, popular expressions, proverbs and sayings). 
Кeywords: language creativity, play on words, metaphor, new words, social network, Instagram.

Постановка проблеми. Людина здавна 
вдавалась до творчості, зокрема мовот-

ворчості. Спочатку вона мала лише усну форму 
і передавалась з уст в уста. Згодом з появою пи-
семності провідними творцями нових слів стали 
поети і письменники. З їх творів вони входили 
у загальне використання. Сьогодні ж із роз-
витком соціальних мереж ситуація змінилась, 
практично будь-хто, хто є їх користувачем може 
стати творцем нового слова. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання творчості, насампе-ред розвитку дитя-
чої креативності, досліджувалось міждисциплі-
нарно, зокрема у психології та педагогіці. Кре-
ативність у мові і мовленні вивчається відносно 
недавно, з кінця ХХ століття [17]. На сучасно-
му етапi розвитку мовознавства особливу увагу 
придiляють питанням мовного варiювання, а та-
кож лiнгвокреативнiй та словотвiрнiй дiяльностi 
мовної особистостi. Серед них варто зазначити 
праці таких науковців як: Б.Д. Ден Оуден [12], 
Р. Картер [11], І. Кобякова [6], О. Коваль [7], 
О. Маленко [8]. Водночас проблема мовної твор-
чості тісно переплітається з лінгвоперсонологі-
єю. Оскільки дослідження мовної особистості не-
можливе без вивчення її мовотворчості. У цьому 
руслі слід зазначити праці таких науковців як: 
А. Загнітко [4], Ж. Зосе, Л. Голдберг [16], Е. Са-
пір [15], А. Шаповал [10] та ін.

Хронологічні рамки дослідження – 2014-2018 рр.
Мета статті. Мета пропонованої статті – сха-

рактеризувати семантичні групи неолексем, які 
є результатом лінгвокреативності користувачів 
соцмережі Інстаграм.

Виокремлена мета зумовила розв’язання на-
ступних завдань:

• виділити нові слова, створені англомовними 
користувачами соціальної мережі Інстаграм;

• проаналізувати структурні та функціональ-
ні особливості виділених слів.

Виклад основного матеріалу. Поповне-
ння словникового складу мови – закономірний 
процес, адже у кожній мові закладений потен-
ціал для її вдосконалення та збагачення. Як за-
сіб відображення об’єктивної реальності, мова 
перебуває у стані постійної зміни і розвитку, 
оскільки сама дійсність є динамічною і лабіль-
ною. Найбільш рухомою і проникною сферою 
мовної системи вважають лексичний рівень. 
Саме на цьому рівні найчастіше проявляється 
лінгвокреативність. 

Термін «лінгвокреативність» за визначенням 
Г. Монастирецької є «новим для славістики»  
[9, c. 42]. Він складається з двох основ: лат. lingua 
(мова) + англ. creativity (креативність – від лат. 
creatio – створення). Тому термін розуміється як 
мовна творчість [там само]. Ось чому у даному 
дослідженні терміни мовотворчість і лінгвокре-
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ативність використовуються синонімічно. В ан-
гломовній літературі наявний термін ‘language 
creativity’. Він «нерозривно пов'язаний з продук-
тивними процессами словотворення, але також 
включає інші аспекти динамічної лексикології, 
такі як метафора, метонімія та запозичені слова» 
[14, c. 5]. У сучасних мовознавчих дослідженнях 
українських науковців вивчення лінгвокреатив-
ності здійснюється у двох напрямках: лінгвокре-
ативність у художній літературі та «у щоденному 
спілкуванні» [2, c. 39]. Представники першого 
напрямку досліджують дане поняття в ізольова-
них текстах, вивчаючи особливості їх стилю [там 
само]. Прихильники другого розглядають вико-
ристання креативності у розмовній мові та її со-
ціальні функції [там само]. Ж. Горіна визначає 
лінгвокреативність «як феномен мовленнєвого 
спілкування, що провокує мовця на відкриття 
нових смислових зв’язків у відомому» [3, с. 100].

Сьогодні мільярди людей користуються соці-
альними мережами, найпо-пулярнішими серед 
яких є: Фейсбук (30 червня 2017 року кількість 
користувачів досягла 2 млрд. чоловік) [13] та Ін-
стаграм (за даними 2018 року кількість користу-
вачів перевищила 1 млрд.) [5]. Спочатку Інста-
грам був лише фотододатком до Фейсбук, але 
тепер це повноцінна соцмережа, з можливістю 
залишати коментарі і відповідно створювати нові 
слова. Незважаючи на таку велику кількість ко-
ристувачів у зазначеній соцмережі, провідною мо-
вою спілкування і водночас творення неологізмів 
є англійська. Це означає, що практично кожний 
користувач Інстаграму, навіть не будучи носієм 
англійської мови може створювати неолексеми.

Розділяємо погляд С. Воропай, що «мовотвор-
чість інтернет-користувачів відбувається у двох 
площинах: 1) творення нової синонімічної назви 
до вже існуючої; 2) творення нових назв для нових 
понять» [1, c. 10]. Вважаємо також, що лінгвокре-
ативність користувачів соцмережі Інстаграм зу-
мовлена діючим законом мовної економії. Це обу-
мовлено тим, що перед ними постає необхідність 
«економити» слова у коментарях чи створювати 
одне або декілька слів для позначення хештегом. 

У ході аналізу емпіричного матеріалу вста-
новлено, що користувачі соцмережі Інстаграм 
вдаються до наявних в англійській мові про-
дуктивних словотвірних моделей. Встановлено, 
що найпродуктивнішим словотвірним способом 
творення неолексем є телескопія (75% серед ви-
окремлених лексичних одиниць).

Серед виокремлених телескопічних одиниць 
можна виділити ті, котрі позначають: 

а) види фотографій: bothie, catfie, foodfie, 
foodporn, legfie, petfie, plandid, shoefie, shelfie, welfie; 

б) спосіб творення фото (відео): insuta-bae, 
Instapan; 

в) людей, котрі роблять певні види фото-
графій у одній із соцмереж: beautygrammer, 
fitstagrammer, healthygrammer, Instagirl, 
instamoron, kidfluencer, yogagrammer; 

г) тварин, які допомагають підвищити попу-
лярність профілю їх власників у соцмережах: 
dogfluencer, instacat, instadog, petfluencer;

д) програми для просування в Інстаграм: 
instahamster, leogram.

Більшість лексичних одиниць утворені англо-
мовними користувачами Інстаграм позначають 
поняття, що використовуються у даній соціаль-
ній мережі. Рідше створюються оказіоналізми, 
тобто слова, спосіб творення, яких важко визна-
чити. Наприклад слово ‘geukyme’ (означає «ін-
ший стан»), створене репером XXXTentacion.

Мовотворчість користувачів даної соцмережі 
також виявляється у використанні прийомів мов-
ної гри, зокрема у трансформації усталених ви-
разів (виразів-кліше, крилатих фраз, прислів’їв 
та приказок). Наприклад, ‘Always bee yourself’, 
‘I miss you snow much’, ‘Having a gouda time’, 
‘Ice to meet you’, ‘There's no one butter’, ‘There's 
snowplace like home’ та ін.

Користувачі Інстаграму здебільшого вико-
ристовують наявні у англійській мові метафори. 
Однак наявні окремі випадки образних мета-
фор, що із індивідуально-авторських вже стали 
загальномовними. Наприклад, fish gape, food 
porn, hair curtain, planted in bed, selfie claw, selfie 
dragon тощо. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, ви-
явлено три прояви лінгвокреативності англо-
мовних користувачів соцмережі Інстаграм. Тому 
мовотворчість користувачів цієї соціальної ме-
режі виявляється у: створенні морфологічних 
неологізмів, використанні прийомів мовної гри 
та метафоризації. Тому основними механізмами 
утворення лексичних інноваціє є: морфологічні 
та семантичні процеси.

Перспективним вбачаємо дослідження мо-
вотворчості знаменитостей, зокрема тих, котрі 
є активними користувачами Інстаграму. Оскіль-
ки знамениті особистості здебільшого являються 
взірцем лінгвокреативності.
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