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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

У сучасній лінгвістиці когнітивні, лінгвокультурологічні, психолінгвістичні та 

соціолінгвістичні дослідження мають антропоцентричну спрямованість. Зміцнення 

впливу антропоцентризму у сучасній науці та лінгвістиці, зокрема, спричинило 

інтерес до антропонімії, яка передбачає аналіз мовних явищ з точки зору пізнання 

людини, її особливого статусу у світі. Сприйняття людиною себе як центру 

всесвіту проявляється передусім у антропономінаціях, персоналіях, назвах осіб. 

Антропонімічні номінації виступають не тільки засобом пізнання та репрезентації 

національної картини світу, а й слугують для вираження широкої палітри емоцій, 

почуттів, оцінок, усього того, що пов'язане зі сферою емоційно-психічної 

діяльності людської свідомості.  

Одну з головних антропонімічних номінацій, що є сукупністю 

ідентифікаційних засобів для виділення людини в соціумі, становлять прізвиська – 

додаткові, неофіційні назви людини, що використовуються для найбільш точної 

особистісної, оцінної характеристики іменованого і визначення його в колективі. На 

сьогодні у лінгвістів немає єдиного розуміння цієї антропологічної категорії і все ще 

залишається невирішеною проблема статусу прізвиськних номінацій та не визначені 

критерії виділення прізвиськ із маси антропонімів, хоча дедалі більше з’являється 

наукових робіт, присвячених індивідуальним і колективним прізвиськам. 

Прізвиськні найменування лінгвісти досліджують у  межах різних підходів: лексико-

семантичного та словотвірного: (О. М. Бекасова (2003), Т. Т. Денисова (2007), 

І. О. Корольова (2009), О. М. Селищев (1968)); структурно-граматичного 

(О. Ф. Даниліна (1979), О. В. Суперанська (2000)); орфографічного (Н. П. Клюєва 

(1979), В. Е. Сталтмане (1965)); лінгвокультурологічного (Х. Вальтер (2005), 

О. С. Манченко (2008), В. В. Робустова (2008)); соціологічного (І. Л. Аллен (1983), 

Р. Д Алфорд (1987), З. У. Блягоз (2008), А. Вежбицька (1996), Н. І. Волкова (2007), 

Т. Голланд (1990), Т. Т. Денисова (2007), Вів’ян де Клерк (1996),  Дж. Морган 

(1979); П. Леслі (1990), Дж. Шкіпер (1990), О. В. Суперанська (1990) тощо).  

Актуальність роботи зумовлено зростанням інтересу до ономастичної 

лексики в цілому і, зокрема, до неофіційних додаткових найменувань як 

антропонімічної категорії з урахуванням функціонально-семантичних, емоційно-

оцінних, соціокультурологічних характеристик. Потреба у вивченні особливостей 

функціонування прізвиськ зумовлена також активним породженням і поширенням 

цих мовних одиниць у сучасному англійському комунікативному просторі. 

Запропонований у роботі когнітивно-функціональний аналіз англійських прізвиськ 

сприятиме дослідженню особливостей лінгвокреативної діяльності людини, 

вивчення якої на сьогодні стає пріоритетним завданням не тільки когнітивної 

семантики, а й лінгвістики в цілому.   
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах наукової теми Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Мови та  літератури  народів світу:  взаємодія 

та самобутність» (код 11 БФ 044-01), затвердженої Міністерством освіти і науки 

України. Тему дисертації затверджено Вченою радою Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 7 від 

28 лютого 2012 року, уточнено – протокол № 7 від 24 березня 2015 року). 

Мета роботи – виявити та описати особливості функціонування неофіційних 

(прізвиськних) найменувань осіб на матеріалі англійської мови; дослідити 

когнітивні механізми, що лежать в основі побудови антропонімічного прізвиська; 

проаналізувати структурно-семантичні та функціональні аспекти семантики 

англійських прізвиськ та встановити загальні закономірності їх модифікації в 

системі мови.  

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

 визначити активно діючі способи і продуктивні моделі утворення назв осіб в 

англійській мові наприкінці ХХ та на початку ХХІ століття; 

 систематизувати основні аспекти вивчення англійських прізвиськ;  

 розкрити суть поняття та проблематику вивчення такої номінативної одиниці, 

як прізвисько, з’ясувати його основні характеристики; 

 виявити структурно-семантичні моделі прізвиськних найменувань; 

 визначити основні когнітивні та мовні механізми, що впливають на процеси 

творення прізвиськ; 

 виявити соціокультурні, емоційно-оцінні особливості утворення прізвиськ. 

Об'єктом дослідження виступають вторинні (прізвиськні) найменування осіб, 

зібрані із сучасних ЗМІ, інтернет-джерел англійської мови, лінгвокраїнознавчих 

словників, лінгвістичних довідників.  

Предметом дослідження слугували лінгвістичні і екстралінгвістичні 

чинники, що впливають на утворення й існування прізвиськ у сучасній англійській 

мові сьогодні, на визначення прізвиська як важливої антропонімічної категорії, що 

ідентифікує особистість у соціумі. 

Матеріалом дослідження є вторинні (прізвиськні) найменування людей 

різних соціальних груп (близько 1500 одиниць, відібрані із засобів масової 

інформації (періодичні видання, інтернет-джерела) англійської мови, а також дані з 

лінгвокраїнознавчих словників (лінгвокраїнознавчий словник «Американа» під 

редакцією Г. В. Чернова; «США. Лингвострановедческий словарь» під ред. 

Г. Д. Томахіна; «Великобритания. Лингвострановедческий словарь» під ред.   

JI. B. Колесникова, Г. А. Пасечнкова та ін.; Oxford Dictionary of Nicknames by 

A. Delahnnty; Official Dictionary of Unofficial English. by Grant Barrett, Twentieth 

Century American Nicknames by Laurence Urdang,Walter C. Kidney, George C. Kohn). 
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Методи дослідження включають: дескриптивний метод для аналізу та 

класифікації мовних одиниць, що складається з відбору емпіричного матеріалу, 

спостереження, класифікації, узагальнення висновків; метод концептуального 

аналізу, що дає можливість установити характер когнітивної бази англійських 

прізвиськ з опорою на семантику; метод порівняльного аналізу, що надає 

можливість виявити та порівняти фактори, що впливають на характер та особливості 

функціонування прізвиськ у сучасній англійській мові; гіпотетико-дедуктивний 

метод для підтвердження на ілюстративному матеріалі висунутих гіпотез; метод 

компонентного аналізу для встановлення семантичного обсягу досліджуваних 

одиниць. У роботі також широко застосовується лексикографічний аналіз 

словникових дефініцій та елементи етимологічного аналізу, використовуються 

кількісні підрахунки.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній всебічно 

проаналізовано, а також узагальнено і класифіковано англійські прізвиська як 

окремий клас антропонімічних одиниць, з урахуванням лінгвістичного, соціального, 

культурологічного і психічного аспектів, що дає можливість визначити їх роль у 

англомовній картині світу як сучасного суспільства; встановлено тенденції 

формування прізвиськ; виявлено позамовні чинники, що впливають на їх утворення. 

З’ясовано, що нікнейми (ніки), новий вид антропонімів, мають особливі 

характеристики: індивідуальна належність, самономінація, самоідентифікація, 

вмотивованість та високий ступінь експліцитності прагматичного компонента.  

Наукова новизна роботи узагальнюється у таких положеннях, що виносяться 

на захист: 

1. Прізвиська представників різних соціальних груп мають універсальні 

категоріальні характеристики: вторинна номінація, експресивність, емотивність, 

оцінність, умотивованість, суб’єктивність.  

2. Утворення антропонімічного прізвиська розглядаємо як вияв загального 

когнітивного процесу побудови мовних одиниць, під час якого мовці, 

використовуючи певні мовні структури, здійснюють процес номінації, в основі 

якого – одна або кілька найбільш яскравих ознак референта. 

3. Побудова прізвиськних лексичних одиниць репрезентує мовленнєво-

розумовий процес, що реалізує водночас когнітивні та мовні механізми. Серед 

мовних механізмів провідна роль у творенні прізвиськ належить семантичному 

(метафоризація та метонімізація) та морфологічному (скорочення, абревіація) 

способам словотворення.  

4. Основними причинами утворення прізвиськних найменувань в англійській 

мові є сприйняття людиною навколишнього середовища як позитивно, так і 

негативно – соціально-оцінно: при номінації враховується стан і роль денотата в 

соціальному полі. Прізвиськні найменування англійців відображають національно-
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культурні орієнтири тієї соціальної групи, де вони існують, характеризуються 

двобічністю номінації, ідентифікуючи не тільки номінанта, а й номінатора. 

Незалежно від сфери використання (на рівні мікро- чи макросоціуму) прізвиська 

виконують низку соціопрагматичних функцій: соціальна ідентифікація, соціальна 

демаркація, соціальний контроль, гра, прихильність, принижування та возвеличення.  

5.  Інтернет-імена є важливим джерелом поповнення словникового складу 

сучасної англійської мови. Нікнейми як певний різновид антропонімів мають 

основні характеристики оніма та такі відмінні риси, як: індивідуальність в умовах 

конкретної ситуації інтернет-спілкування; поліфункціональність (ціль – 

замаскувати «Я» чи, навпаки, висунути на перший план свої відмінні риси); 

наповненість сигнифікативного змісту різними компонентами, що формують 

образ «Я»; високий ступінь умотивованості прагматичних і конотативних змістів 

і виступають як засіб самопозиціювання і як мовний код віртуальної особи. 

6. Прізвиська є емоційними мовними одиницями (емотивами), призначені 

виражати емоції адресантів і / або для емоційного впливу на адресатів, 

використовуючи широкий спектр мовних засобів. Емоційні прізвиськні одиниці 

передають ставлення суб’єкта до об’єкта і виражають загальнопозитивні чи 

загальнонегативні емоції (любові / прихильності, гордості / шани, приниження, 

ганьби, страху, щастя) у міжособистісному спілкуванні. Емоційні асоціації, а 

також їх осмислення та вербалізація у мовних особистостей – індивідуальні, 

всередині певної культури, соціальної групи, люди поділяють загальноприйнятні 

популярні стереотипи і свідомо їх вербалізують у відповідних комунікативних  

ситуаціях. 

Теоретичне значення полягає в узагальненні та поясненні основ побудови 

прізвиськ у сучасній англійській мові, що розширює уявлення про феномен 

номінації в цілому; розкриває особливості номінативно-дериваційних процесів 

утворення прізвиськ осіб як взаємодії лінгвальних та позалінгвальних чинників у 

процесі вербалізації когнітивних структур, що є внеском у подальший розвиток 

функціональної лексикології сучасної англійської мови і когнітивної лінгвістики. 

Всебічний комплексний аналіз прізвиськ як окремої антропонімічної категорії 

істотно поповнює теоретичні відомості про цей вид ідентифікації особи як 

різновиду антропонімічної лексики. 

Практичне значення роботи полягає у можливості використання його 

результатів під час розробки теоретичних курсів з когнітивної лінгвістики, 

лексикології, стилістики англійської мови, теорії англійської мови, міжкультурної 

комунікації, а також на заняттях з практики англійської мови.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження обговорювалися на міжнародних наукових конференціях: «Мовно-

культурна комунікація: напрямки та перспективи дослідження (квітень 2003 р. – 
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Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка), «Семіотика 

культури тексту в етнонаціональних картинах світу» (квітень 2004 р. – К. : 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка), «Мова і культура 

імені Сергія Бураго» (Київ, 21–25 червня 2010 р.), на І Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Мова як засіб міжкультурної комунікації» (Херсон, 

16–17 травня 2014 р.), а також на 4-й Європейській конференції (4
th
 European 

Conference on Languages, Literature and Linguistics, Vienna, November 25
th

, 2014). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 8 одноосібних 

наукових праць загальним обсягом 3 д. а., у тому числі 6 – у фахових виданнях і 2 – 

в іноземних наукових виданнях.  

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до розділів, загальних висновків, списку літератури, додатків та глосарія 

прізвиськ англійської мови. Під час дослідження було відібрано і класифіковано 

близько 1500 прізвиськних найменувань. Загальний обсяг дисертації становить 

255 сторінок, обсяг основного тексту – 192 сторінки, глосарій міститься на 

сторінках 241–255.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, відзначено зв’язок 

теми дослідження з науковою проблематикою установи, сформульовано мету і 

завдання, визначено об’єкт і предмет, розкрито наукову новизну роботи, вказано на 

її джерельну базу, окреслено теоретичне та практичне значення, висвітлено 

методологічні засади та структуру дисертації, наведено інформацію про апробацію 

та публікації результатів дослідження. 

Перший розділ «Сучасні лінгвістичні дослідження номінування назв осіб» 

присвячено розглядові становлення та розвитку антропонімії, аналізові 

антропономінацій, способів їх утворення, категоризації та концептуалізації. 

Проаналізовано роль різних способів словотвору нових назв людини в сучасній 

англійській мові. 

У мовній картині світу антропоніми посідають унікальну позицію, бо 

сприйняття людиною себе як центру всесвіту проявляється у створенні багатьох 

номінацій, де на перший план висувається субстанціональний характер людської 

сутності. Номінація антропонімів є невід’ємною частиною номінативної системи 

мови, що підкоряється всім її закономірностям і нормам. Утворення нових назв 

людини здійснюється в результаті зміни морфемного складу слова, але 

найчастіше – через семантичні зміни в слові і словосполученні (метафоричні, 

метонімічні, функціональні), зміну семантичного обсягу слів (розширення та 

звуження, спеціалізація значень), семантичні кальки.  
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Позначення назв осіб в англійській мові переважно здійснюється через 

афіксацію і телескопію. Поняття особи найбільш адекватно виражають моделі 

похідних слів, що утворюються за допомогою набору певних суфіксів зі 

значенням особи: -er / -or, -ist, -man, -ee, -eer, -ster, - ite, -an / -ian, -ant / -ent,  

-arian,-ie / -y (lifestyler, aeralist, houseman, inductee, auctioneer, teamster, Blarite, 

Oxfordian, applicant, trustafarian, foodie) etc. У сучасній англійській мові високу 

продуктивність зберігають словотворчі моделі агентивних назв із суфіксом –er, в 

тому числі у сфері інформаційних технологій: blogger (a person who keeps and 

updates a blog), webber (one who who forms webs), onliner (an Internet user), googler 

(a person who uses Google to search the Internet). Нових працівників найбільшої 

пошукової системи інтернет Google почали називати Nooglers, а старих або 

колишніх співробітників за аналогією – Xooglers (ex-Google employee): 

“Employees are known as Googlers, new employees are Nooglers, former Googlers are 

known as Xooglers and gay employees are Gayglers”. Упродовж останніх років 

з’явилася ціла низка антропонімічних новоутворень, створених за допомогою  

суфікса –er: a doorer (a person who causes a cyclist to come off their bike by opening 

a car door, i.e. by ‘dooring’ them), a thrifter(a person who shops only at discount stores 

and thrift shops selling secondhand goods), a modder (someone who modifies software, 

often illegally), a zero waster (someone who generates no waste whatsoever), a planker 

(one who engages in planking). 

 Значна частина нових назв створюється за допомогою нових афіксів, точніше 

афіксальних елементів (афіксоїдів), словотворчих елементів, що оформилися в 

англійській мові останніми десятиліттями завдяки стрімкому розвиткові 

інформаційних технологій. Префіксоїд techno- слід вважати дуже продуктивним, 

бо він бере участь у створенні не тільки термінів, а й численних неологічних назв 

осіб. Кількість знавців комп’ютерної техніки, кібер-гуру, збільшується кожного 

дня: technophile, technofreak, technoguru, technopundit, technonerd, technosavant, 

technogeek. Ті, хто розбагатів за допомогою нових технологій, дістали назви 

techno-billionaires, techno-zillionaires. З’явилися численні інновації, що 

позначають нові сфери інтернет-діяльності, а також людей, до них залучених – 

кіберпрацівників: e-entrepreneur, e-retailer, e-cruiter, e-buyer, e-importer, e-

exporter, e-manufacturer, e-surfer, e-lancer. 

Потужним засобом творення номінацій людини виступає телескопія. Нова 

лексична одиниця будується із фрагментів двох слів не тільки для утворення 

науково-технічних термінів, а й позначає людей, які стали активними учасниками 

інформаційної революції. У створенні нових інтернет-найменувань часто 

використовується злиття основ двох слів або поєднання їх фрагментів:  netizen 

(Internet + citizen); webrarian (web+ librarian), tweleb (Twitter+celebrity), evangineer 

(evangelist + engineer). Тих, хто створює або записує аудіофайли для комп’ютера 
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чи мобільного телефону, називають podcasters. Слово screenagers виникло для 

позначення підлітків, які проводять чимало часу перед комп’ютерним екраном . 

У телескопізмах може відбуватися не лише універбація значень вихідних 

лексем, а й певні семантичні модифікації: додавання, перенесення, 

переосмислення значень: cinemogul (cinema + mogul) – впливовий 

кінопромисловець;  paytriot (pay + patriot) − лицемір, що показує себе патріотом, 

коли це йому вигідно; ruralpolitan (rural + metropolitan) – мешканець міста, який 

переїжджає до сільської місцевості; agritourist (agriculture + tourist) – людина, що 

віддає перевагу відпочинку в сільській місцевості; freegan (free + vegan) – 

людина, котра харчується зі смітників при супермаркетах та ресторанах 

продуктами, що втратили товарний вигляд, але придатні для харчування; 

gastrocrat (gastronomy+aristocrat) – впливова людина у світі їжі, така як критик, 

шеф, ресторатор тощо; haloodie (halal + foodie) – людина, яка вживає м'ясо 

тварин, убитих за мусульманським законом.   

 У процесі дослідження категорії назв людини англійської мови виявлено, 

що антропонімічні назви відображають усі інноваційні процеси, які відбуваються 

в сучасному суспільстві: зміни в суспільно-політичній, економічній, 

інформаційній сферах, представляючи концептуалізацію дійсності, де точкою 

відліку виступають існуючі прототипи та стереотипи . Аналіз неологізмів, 

спостереження за інноваційними процесами свідчать і про кількісні зміни у 

словниковому складі англійської мови, і про якісні – у способах та засобах 

збагачення мови новими одиницями, а також дають змогу зрозуміти тенденції 

розвитку системи словотвору взагалі. Ці зміни відбуваються як у складі 

конституентів системи (виникнення нових мовних одиниць та словотворчих 

елементів), так і у складі її механізмів (поява нових моделей та способів 

утворення мовних інновацій). 

У другому розділі «Мовні механізми творення прізвиськ» проаналізовано й 

систематизовано різноманітні підходи до вивчення англійського прізвиська. 

Виявлено основні джерела утворення прізвиськних найменувань і представлено 

класифікацію у вигляді восьми семантико-тематичних груп, за якими прізвиська 

формуються на основі соціально-перцептивних стереотипів, сталих образів 

соціального об'єкта. Прізвиськні найменування становлять численну групу 

антропонімічної лексики в англійській мові. Вони насамперед виконують 

номінативну функцію, надаючи людям, предметам, місцевостям іще одну або 

додаткову назву. Але, на відміну від власних імен, прізвиська виражають також 

суб’єктивне ставлення дружелюбності, прихильності, захопленості чи глузування, 

зневаги, осудження. 

Номінуючи партнерів у спілкуванні, автори мовленнєвих одиниць 

вибирають одну або кілька характерних ознак особи для номінації, які стають 
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соціально важливими й віддзеркалюють ставлення адресантів до адресатів 

мовлення. Сприйняття людини людиною здійснюється або на основі 

ідентифікації з іншою людиною, або шляхом віднесення партнера по спілкуванню 

до певної категорії, щодо якої вироблено деякі стереотипні уявлення, за якими 

запропоновано класифікацію прізвиськ у вигляді восьми семантико-тематичних 

груп: 1. Прізвиська, що вказують на власну назву особи (Slobodan 

Milosevic→Slobo, Peter Scudamore→Scu, David Hasselhoff →Hoff, John Fitzgerald 

Kennedy →JFK, Iain Duncan Smith→IDS, Jennifer Lopez →J.Lo, Justine Timberlake 

→J.T.). 2. Прізвиська, що вказують на належність до певної професії, на вид 

захоплення, хобі (Butterfly, Goldenballs, Mr. Hockey, The Father of the Scyscraper, 

King of Jazz, Professsor, Googlebox). 3. Прізвиська, що описують персональні риси 

характеру, зовнішність (The quiet man, Brain, Sleepy, Lefty, Lumpy, Pretty Boy, The 

Acorn, Tree, The Tower, The Stilt). 4. Прізвиська за ознаками національності, 

етнічного чи расового походження (The Celtic Warrior, The Nigerian Nightmare, 

Mexicutioner, Tar Baby, Sooty, Pumpkinhead, Socket-face, Nigger-head). 5. Прізвиська 

за ознаками родинних і сімейних відносин (Borehole MacDonalds, Tommy Big Jim). 

6. Прізвиська за ознаками соціального й майнового стану (Sloane Ranger, hooray 

henrys, toffs, brown-baggers). 7. Прізвиська визначених рис, особливостей і 

досягнень людей (Governator, Charles the Green, The People’s Princess, Brainstorm-

in-a-Teacup, Snatcher, Sniffer). 8. Прізвиська за ознакою міжособистісних 

стосунків (Roach, Shark, Stinky Pig, Bogus, Trash, Gopher, Skunky, Dinosaur). Як 

показують результати дослідження, найбільша кількість прізвиськних одиниць 

утворюється в групі, що номінує людей за ознаками національності, етнічного чи 

расового походження (33 %) від загальної кількості всіх прикладів найменувань 

восьми семантико-тематичних груп. Позначаючи представників “чужих” народів, 

представники англійської спільноти дистанціюються від співрозмовника-

іноземця, використовуючи іронічні, зневажливі етноніми-прізвиська. 

Унікальним лінгвістичним явищем є процес створення нікнейма 

(комп’ютерного прізвиська), бо він надає широкі можливості самономінації. 

Суб’єкт може самостійно вирішувати – обрати для позначення своє реальне ім’я 

чи вже наявне прізвисько, надане йому іншими людьми, або створити щось нове, 

опираючись на власні уявлення про себе, довколишній світ та цілі спілкування у 

мережі.  

Для творення електронних прізвиськ інтернет-комунікатори 

використовують ті само способи словотворення, котрі обслуговують мову в 

цілому: морфологічний (суфіксальний, префіксальний, складання основ), 

синтаксичний (утворення словосполучень), семантичний (переосмислення слів на 

основі когнітивних процесів метафоризації та метонімізації). Щоб зробити нік 

виразнішим, крім традиційних морфологічних способів, користувачі Інтернету 
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застосовують й інші, вибірково унікальні, як, наприклад, додавання чисел до 

номінації (007Charlie, frederic1943, on4wheels, Eddy5); елементів неясності 

(obscurity) (RobiX, xxkelxx, xWidget), символа @, що використовується в мережі 

для відокремлення імені користувача від назви домена (@GmzSandra,  @barfoot, 

@antbryant, @jimmydoris1986) та префікса-абревіатури i- (iiiToKe, iLinda, iMark); 

викидання голосних (sxyfml, GrrlScientist, msjston); подвоєння букв (ralphyyy, 

wwwendy, ooTToo, cbarr, hhhobbit), заміна букв (neekee, WyldeWolfe,  

xpecters, Zound, Bizzy, Mr.Whorz). Ще одним популярним трендом для творення 

ніків неологізмів є метод “літспік" (leetspeak) – заміщення літер схожими з 

написанням цифрами: 7even,   art1st, v1k1ngone, 5ylvester5taline, some1elsenotme. 

Хоча індивідуальні прізвиська неоднорідні за лексико-семантичними і 

структурно-граматичними ознаками, всі вони об’єднані спільною категоріальною 

ознакою – вторинністю номінації, характерологічною, а не називною, 

номінативною функцією. Маючи загальну категоріальну ознаку – вторинність 

номінації, прізвиська виступають як слова із другим художнім планом, як носії 

асоціативного тла, що викликає у свідомості комунікантів певні образи та 

уявлення. У творенні прізвиськ залучені процеси транспозиції значення, такі, як 

метафора, метонімія, метафтонімія, синекдоха. Найпродуктивнішими 

когнітивними механізмами створення прізвиськ виявилися метафора (71 %) і 

метонімія (13 %) від загальної кількості досліджуваних прізвиськ, що утворилися 

шляхом транспозиції значення.  

Метафоричні найменування формуються переважно в межах розглянутих 

вище моделей: «предмет→людина» (Ernest Graves – Pot,   George McLaren – Tank, 

Mike Bullard – The Bullet, Mike Reid – Radar, Isao Aoki – The Tower  Gil Mayer – 

The Needle); «тварина→людина» (Michael Essien – The Buffalo, Alexandre Pato – 

The Duck,   John McCormack – Goose,   Brit Selby – Panda,  Dave Downie – Wildcat, 

Ed Belfour – The Eagle); «рослина→людина» (Danny Cullip – Tulip, Gish Lillian – 

Potato, Abbey  Austin – Chestnut, Carner Nance – Cactus); «людина→людина» 

(Steve Yzerman – Stevie Wonder, Wayne Newton – Elvis, Tomasz Rosicky – Little 

Mozart, Charles Barkley – Prince Charles, Šarūnas Marčiulionis – Rooney, Matt 

Harrold – Prince Harry); «вигадана істота→людина» (Michal Handzus – Zeus,  David 

Thompson – Skywalker, Ronald Jones–Popeye, Kurt Rambis –Rambo, Lance Alworth– 

Bambi, Alan Shearer – Mary Poppins); «явище природи→людина» (Corb Denneny – 

Flash, Fred Taylor – Cyclone, Richie Anderson – The Avalanche,  Clarence Perry – 

Earthquake, Ron Low – Tide); «зовнішня/внутрішня ознака→людина» (Craig 

Smith – The Giant,   Gordie Drillon – Lefty, William C. Johnson – Skinny, Tim 

Herron – Lumpy, Harold Cotton – Baldy, Lucky,  Lesley Lawson – Sticks, Twiggy); 

«професія→людина» (David Jones – The Secretary of Defense, Russel  Taze – Pastor,  

Jimmy Herberts – Sailor, Davis John William – Mr.Lawyer, Blake Fred – Sheriff, 

http://www.theguardian.com/discussion/user/id/12788539
http://en.wikipedia.org/wiki/Danny_Cullip
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Barkley
http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ar%C5%ABnas_Mar%C4%8Diulionis
http://en.wikipedia.org/wiki/Matt_Harrold
http://en.wikipedia.org/wiki/Matt_Harrold
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Thompson_(basketball)
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Thompson_(basketball)
http://en.wikipedia.org/wiki/Popeye_Jones
http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Rambis
http://en.wikipedia.org/wiki/Lance_Alworth
http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Shearer
http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Poppins_(character)
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclone_Taylor
http://en.wikipedia.org/wiki/Richie_Anderson_(BMX_rider)
http://en.wikipedia.org/wiki/Clarence_Perry
http://en.wikipedia.org/wiki/Deacon_Jones
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Barton Bruce – The Advertiser, Mack Connie – Mr. Baseball); «їжа→людина» 

(Jackson Quentin – Butter, Al Wichard – Cake, Shaughnessy Daniel – Soup, 

O. J. Simpson – Juice, Peter Hutton – Pizza, Dixon George – Little Chocolate). 

 

 

 

 

 

 

Більшість прикладів серед представлених семантичних моделей становлять 

зооморфні метафоричні номінації 18 % (30). Людина приписує знайомі їй 

антропоморфні характеристики живим істотам, що її оточують. Так, тварини 

стають символами певних якостей, позитивних чи негативних. “The Lion” (Lennox 

Lewis) здобув прихильність шанувальників боксу після перемоги над легендарним 

залізним Майком у 2002 році. В основі метафоричного перенесення у 

найменуванні відомого іспанського тенісиста Хуана Карлоса Ферреро – “Mosquito” 

покладено схожість на комара – надзвичайна швидкість і легкість. Видатного 

американського політика, дипломата, бізнесмена Вільяма Аверелла Гаррімана 

іменували “The Crocodile” через жорсткість і підступність у перемовинах.  

Прізвиськні найменування, утворені метонімічним переносом за самим 

характером формування – на основі суміжності, орієнтовані на функцію 

виділення характерної для об’єкта деталі. Метонімія є способом непрямої 

характеристики об’єкта шляхом виділення одної з його постійних, змінних чи 

випадкових ознак, що в певній ситуації видається суб’єкту значущою. Найбільшу 

кількість метонімічних прізвиськ, за нашими підрахунками, утворено 

метонімічною транспозицією, де ціле замінюють частиною, наприклад, Arnold 

Barry Latman – Shoulders, Wesley Berry – Freckles, Samuel J. Morton –Nails, Charles 

Draper William Canham – The Skull, Tom (Thomas Herbert) Upton– Muscles, Francis 

Albert Sinatra – The Voice, Charles Evans Hughes – The Beard, Howard William 

Cohen – The Mouth. Когнітивний механізм метонімії створює концептуальний 

“зсув”, і цим метонімія прямо вказує на наявність у глибинах людського пізнання 

масштабніших щодо “частин” концептуальних одиниць, знань про світ. 

У межах корпусу прізвиськних одиниць виявлено також випадки 

синкретичного механізму формування значення – метафтонімії. Взаємодію метафори 

і метонімії у прізвиськних номінаціях визначаємо як тип метафори на основі 

метонімії, утворюваної внаслідок взаємодії двох понятійних сфер, що належать до 

різних концептуальних просторів. Найменування такого типу представлені 

двоосновними лексемами, перший компонент яких зазнає метафоричного 

перетворення, а другий – метонімічного: Lockjaw – Davis Eddie, Scarface – Franck 

18%

7%

9%

11%9%13%

12%

12%
9% ТВАРИНА→ЛЮДИНА

РОСЛИНА→ЛЮДИНА
ЯВИЩЕ ПРИРОДИ→ЛЮДИНА
ВИГАДАНА ІСТОТА→ЛЮДИНА
ЛЮДИНА→ЛЮДИНА
ПРОФЕСІЯ/РІД ЗАНЯТЬ→ЛЮДИНА
ПРЕДМЕТ→ЛЮДИНА
ЗОВНІШНЯ/ВНУТРІШНЯ ОЗНАКА→ЛЮДИНА
ЇЖА→ЛЮДИНА

http://en.wikipedia.org/wiki/Franck_Rib%C3%A9ry
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Ribéry, Deerfoot – Milan Jesse Clyde, Ski-nose – Hop Bob, Cherry nose – Gioe Charlie, 

Parrotface – Freddie Davies,  Puddinghead – Battle Edgar,  Apple Cheeks – Harry Lumley,   

Eagle Eye – Becckley Joe, Airplane Ears – Anderson John Zuinglius, Silverback – James 

Harrison, Cat’s Eyes – John Cunningam. 

У формуванні прізвиськних найменувань використовуються також 

фонетичні засоби, такі як алітерація, асонанс, ономатопея, хоча вони порівняно з 

іншими способами утворення прізвиськ-неологізмів становлять невелику 

кількість номінацій (19). Так, у створенні прізвиськ Classy Freddie Blassie 

(Frederick Kenneth Blassie), Jackie the Lackie (John Cerone), Mr.Teasie Weasie 

(Raymond Bessone), Dief the Chief (John George Diefenbaker), Wottle the Throttle 

(Dave Wottle), Wilt the Stilt (Wilton Norman Chamberlain), The Round Mound of 

Rebound (Charles Barkley) використано алітерацію для підвищення емоційної та 

інтонаційної виразності найменувань. Кодуючи об’єкт у римі, адресант виділяє 

певну його ознаку чи групу ознак, а тоді підшуковує їм більш оригінальне 

втілення. Вторинна номінація дійсності в римованих прізвиськах найчастіше 

здійснюється через використання метафори. 

 Одні й ті само прізвиська можна застосовувати до різних осіб малого чи 

великого соціуму. Це пояснюється подібністю в характерах іменованих, звичках, 

поведінці, в однаковому емоційно-оцінному сприйнятті життя, однаковій 

колективній оцінці, що ґрунтується на загальних культурних традиціях та 

характерних (стереотипних) емоційно-оцінних образах певної лінгвокультурної 

спільноти. Отже, можна стверджувати, що прізвисько – антропонімічна категорія, 

що стрімко розвивається і певною мірою становить своєрідну «соціокультурну 

універсалію». 

У третьому розділі «Прізвиська як емоційно-оцінні антропоніми» 

проаналізовано ідентифікуючу, соціально-розрізняльну, емоційно-експресивну 

функції прізвиськ. Запропоновано класифікацію емоцій, за якими прізвиськні 

найменування розподіляються за «знаком». Емоційна оцінка виражає позитивне чи 

негативне емоційне оцінювання, визначення суб’єктом емоційно-оцінного статусу 

об’єкта, вираження емоційної переваги або несхвалення кого-, чого-небудь. 

Оцінюючи діяльність інших людей і виражаючи оцінку емотивними прізвиськами, 

суб’єкти номінації мають на меті вплинути на поведінку людини, вказавши адресату 

на небезпеку стати об’єктом громадського осуду, соціального несхвалення, 

насмішки. 

Прізвиська як одиниці вторинної номінації категоризуються на основі 

емоційного оцінювання, що виражає певне ставлення суб’єкта оцінки до його 

об’єкта. Емоції є одними з найважливіших компонентів емоціоконцептосфери 

людини, які обумовлюють процес пізнання та орієнтацію людини у світі, 

характеризуючись біологічними, психологічними та соціокультурними 

http://en.wikipedia.org/wiki/Franck_Rib%C3%A9ry
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особливостями. Повідомляючи «дещо» про щось або когось, емоції мають 

матеріальну маніфестацію у способі вираження, у нашому випадку – у вигляді 

прізвиськних номінацій. Виявлено, що за допомогою прізвиськ-емотивів 

номінант може відтворювати емоції: ЛЮБОВІ (“Hunny Bunny”, “Angel”,“Sugar”, 

“Rose”, “Cookie”, “Cake”, "Mummy's yummy" etc., ЩАСТЯ (“Sunny”,"Happy", 

“Lucky”,“Jolly Lolly “, etc., ГОРДОСТІ (“Chief”, “The Greatest, ”Superman”, “The 

Magnificent One”,”Unbeatable”, “Lord Brady“, "Magic", "His Airness", “The Welsh 

Wizard”, “Great Leader”, “The Queen of Hearts”etc., ОГИДИ (“Tricky Dick”, “Slick 

Willy”, “Lame Duck”etc., ПРИНИЖЕННЯ (“Mister Zero“, “Squiff”, "Gorilla" 

СТРАХУ (“Dark Lord”, “MadMax”, “Pestilence”, “Disk Killer”,“Cracker Jack”, 

“HackRage”, “TheKnightInHell”, “Sgt.Trojan”. Утворені прізвиськні 

найменування, що виражають реальну чи потенційну критику суб’єкта через 

приниження чи огиду, спонукають змінити ті чи інші негативні дії, вчинки, 

характеристики. Емоційно не схвалюючи кого-небудь, номінатор таким чином 

хоче вплинути на поведінку людини, хоча й за допомогою надзвичайно 

образливих лексичних одиниць. Вкрай негативно оцінило англійське суспільство 

роботу прем’єра Тоні Блера. Крім іронічного прізвиська “Bambi” за підтримку 

американського президента Джорджа Буша в розв`язанні міжнародних питань, 

преса нагородила його прізвиськом – "America's Poodle". Поведінку прем’єра 

асоціативно порівняли з прислужництвом пуделя. В англійській лексема poodle 

має значення “a person who is servile, lackey”. Риторика Тоні Блера була 

приголомшливою, але обіцянки так і не було виконано, тож опоненти надали 

йому ще одне глузливе найменування – a “lame duck” premier. Номінацію 

«кульгавої качки» отримав і Барак Обама, бо не виправдав очікування 

американського народу, не впорався ні з внутрішньою кризою, ані з зовнішньою.  

Зіставляючи результати кількісного співвідношення прізвиськ представлених 

емоційних концептів, констатуємо перевагу номінацій, що називають позитивні 

емоції (104) над негативними (55). 

  

 

 

 

 

 

Як показало наше дослідження, емоційні концепти одного лексичного 

значення взаємодоповнюють одне одного. Так, любов, гордість, щастя є 

взаємопроникні поняття і такі, що випливають одне з одного. Огиду і приниження 

можна вважати одним і тим же емоційним переживанням, станом, що 

відрізняється різним ступенем інтенсивності.  

26%

34%
6%

13%

16%
5%

концепт LOVE/ЛЮБОВ

концепт PRIDE/ГОРДІСТЬ

концепт DISGUST/ОГИДА

концепт FEAR/СТРАХ

концепт HUMLIATION/ПРИНИЖЕННЯ 

концепт HAPPINESS /ЩАСТЯ
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Прізвиська є соціальними антропонімами, бо виникають і функціонують у 

вузькій соціальній сфері: у сім’ї – малому соціумі, в школі, в сільському 

населеному пункті, в професійному колективі, в кримінальному світі тощо, прямо 

чи непрямо відображаючи статус особи в суспільстві та його суспільну оцінку. 

Відображаючи культуру англійського суспільства загалом і внутрішню культуру 

особистості зокрема, вони створюють соціокультурні символи, культурні 

універсалії, що відображають традиції народу, звички, побут, смаки, ідеали тощо.  

Демонструючи прикметні особливості характеру, способу життя та 

діяльності представників тої чи іншої соціальної групи, прізвиська, незважаючи 

на сферу їх використання (на рівні мікро- та макросоціуму), сприяють виконанню 

низки комунікативних завдань і стратегій, насамперед соціальній ідентифікації, 

соціальній демаркації, соціальному контролю, грі, зменшенню соціального 

напруження, принижуванню/ возвеличенню, прихильності. 

Формування та застосування прізвиськних найменувань в англійському 

мовному середовищі створюють унікальні соціокультурні символи ідентифікації 

професійної належності. Потрібно мати спеціальні знання гірничої термінології, 

ієрархії робітників, характерної для цієї місцевості та взаємостосунків людей, 

щоб зрозуміти значення прізвиськ шахтарів на кшталт “Jim the Bottomer” (a man 

who worked at the bottom of the mine), “Alex Cage” (operated the elevator in the shaft 

known as the cage),“Chockblock”(An unintelligent person, “Chocka reeves”(a man 

who worked with the chocks on the coalface), “Tommy Toolbox”(a man who carried 

lots of unnecessary tools on his waist belt for self-importance). Крім соціального 

ототожнення з певною спільнотою, прізвиська можуть слугувати засобом 

зменшення напруження в робочих умовах. Через гумористичні прізвиська 

критикують інших шахтарів, коли ті виступають своєрідною формою соціального 

контролю або негативною санкцією. Наприклад, одного із шахтарів, який мав 

звичку засинати на роботі, назвали Noodle Neck, очевидно, натякаючи на слабку 

шию, через яку падає голова noodles (локшина). Інший робітник, який намагався 

якомога раніше закінчити працювати, був відомий як Knock Offs; назва пішла від 

to knock off – to stop working and go somewhere else (переставати працювати). І ще 

одна негативна оцінка працівника, що ухилявся від роботи, вилилась у прізвисько 

Tie Up (зав’язати).  

Мова політики і політиків є потужним засобом впливу на свідомість членів 

соціуму, формування бажаної суспільної думки. Щоб досягти поставленої мети, 

можна використовувати різні техніки пропаганди. Але, щоб погасити соціальну 

напруженість, для критики опонентів можна влучно нагородити своїх 

політичних суперників прізвиськом. З цим завданням неперевершено справлявся 

Джордж Буш-молодший. Колишній прем’єр-міністр Канади Жан Крістьєн у Буша 

заслужив образливе прізвисько "Dino", в якому лексема dino означає “a person or 
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thing that is outdated or has become obsolete because of failure to adapt to changing 

circumstances”, з’явилося у відповідь на зневажливу характеристику, яку надав 

Бушу один з директорів канадського прем’єра. Крім іронічно маркованих 

соціальних прізвиськ, вживаються вкрай негативні, такі, що критикують 

опонентів або створюють образ ворога. Для пейоративної оцінки діяльності 

політиків, створюючи негативний образ у адресата, представники визначеної 

спільноти реалізують комунікативну стратегію міжкультурної взаємодії у межах 

глобальних макростратегій, оцінно-характеризуючу стратегію, стратегію 

засудження, спрямовану на приниження образу ворога і стратегію так званого 

інформаційного впливу.  

  

ВИСНОВКИ 

 

У сучасній англійській мові назви осіб становлять великий інтерес у межах 

когнітивних досліджень для вивчення когнітивних механізмів номінації, вербалізації 

різних ментальних структур, їх взаємодії під час категоризації явищ і подій та 

відображення мовними засобами. Когнітивна категорія «людина» в сучасній 

англійській мові охоплює величезний пласт лексики. Утворення назв осіб 

відбувається через словотворення, яке відіграє важливу роль у класифікаційно-

пізнавальній діяльності людини. Аналіз словотвірних способів, за допомогою яких 

поповнюється англійська лексика антропонімічних назв, дає підстави зробити такі 

висновки: її кількісний склад постійно розширюється, що зумовлено стрімким 

розвитком комп'ютерних технологій; одним із найпродуктивніших способів 

словотвору є афіксація, проаналізовано функціонування специфічних афіксів, 

характерних тільки для комп'ютерної підмови; поряд з афіксацією продуктивними 

засобами також є абревіація, злиття (телескопія) та словоскладання. Як показують 

результати дослідження, одним із найефективніших засобів творення інноваційних 

назв людини є семантична деривація, до якої належать метафоричне та метонімічне 

перенесення. Метафора та метонімія забезпечують розуміння нового через те, що вже 

є пізнаним і зафіксованим у вигляді значення мовної одиниці. Метафоричні номінації 

людей, утворені за когнітивним механізмом асоціації, підпорядковуються досить 

чіткій закономірності й завжди здійснюються у чітко визначених напрямах, серед 

яких виокремимо такі типи взаємодії концептуальних сфер: ТВАРИНА→ЛЮДИНА; 

РОСЛИНА→ЛЮДИНА; ПРЕДМЕТ→ЛЮДИНА; СУСПІЛЬСТВО→ЛЮДИНА.  

 Постачальниками інноваційних назв осіб до словникового складу сучасної 

англійської мови, крім Інтернету, вважаємо також соціоекономічні зміни у світі, 

демографічні тенденції, докорінні зміни у структурі трудових ресурсів, перерозподіл 

обов’язків і ролей у родині, фемінізм та зміни в расово-етнічній характеристиці 

населення в англомовних країнах. 
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Проведене комплексне дослідження неофіційних додаткових найменувань 

(прізвиськ) дає можливість класифікувати англійські прізвиська людей як окремий 

клас антропонімічних одиниць, враховуючи лінгвістичний, соціальний, 

культурологічний і психічний, та визначити їх роль у мовній картині світу як 

сучасного суспільства, так і окремого індивідуума. Згідно з нашими 

спостереженнями, прізвисько як вид антропоніма – додаткове неофіційне 

експресивно-образне чи емоційно-оцінне ім’я, надане людині оточенням у зв’язку з її 

характерною рисою, обставинами, що супроводжують, або через якусь аналогію. З 

огляду на традиційне розуміння прізвиськне найменування характеризується такими 

категоріальними ознаками: неофіційність, вторинна номінація, експресивність, 

емотивність, оцінність, мотивованість, суб’єктивність. Виявлені основні функції 

прізвиськ у системі мови: ідентифікуюча – виділяє людину серед їй подібних ; оцінна 

– надає позитивну чи негативну конотацію оніму; характеризуюча – надає 

інформацію про референта; експресивна – несе емоційний заряд одиниці  та 

соціопрагматична – самоідентифікує та розподіляє на «своїх» і «чужих». 

Англійські індивідуальні прізвиська неоднорідні за антропонімічним значенням 

і способом характеристики іменованого, за лексико-семантичними і структурно-

граматичними ознаками, ступенем експресивності. Прізвиська, що виникають у 

результаті ставлення, оцінки суб’єкта до чого-небудь, до кого-небудь є результатом 

приписування номінантам різних характерних ознак. Таку диференціацію 

представлено у вигляді восьми семантико-тематичних груп, яка є певною мірою 

універсальною, бо подані у відповідних категоріях прізвиська формуються на основі 

так званих соціально-перцептивних стереотипів, сталих образів соціального об'єкта. 

Серед номінативних механізмів прізвиськних найменувань в англійській мові 

домінує непряма номінація. Переважає метафоричний номінативний механізм, адже 

метафора, порівняно з метонімією, є потужнішим засобом створення образності, бо 

розкриває більш глибинні зв'язки між зіставлюваними явищами. Аналіз 

метафоричних прізвиськних найменувань дав можливість виокремити різноманітні 

типи концептуальних сфер, за якими вони продукуються: ТВАРИНА→ЛЮДИНА 

(18 %), ПРОФЕСІЯ/РІД ЗАНЯТЬ→ЛЮДИНА (13 %), ЗОВНІШНЯ/ВНУТРІШНЯ 

ОЗНАКА→ЛЮДИНА (12 %), ПРЕДМЕТ→ЛЮДИНА (12 %), ВИГАДАНА 

ІСТОТА→ЛЮДИНА (11 %), ЯВИЩЕ ПРИРОДИ→ЛЮДИНА (9 %), 

ЛЮДИНА→ЛЮДИНА(9 %),  ЇЖА→ЛЮДИНА (9%), РОСЛИНА→ЛЮДИНА (7 %). 

За допомогою метонімічних та метафоричних найменувань з точки зору когнітивної 

лінгвістики здійснюється концептуалізація емоцій. Мотивами всіх емотивних 

номінацій є: емоції мовців (психологічний мотив), прагнення по-новому, оригінально 

і тому експресивно позначити об'єкти відображення (прагматичний мотив). Група 

емоційних концептів вербалізується прізвиськами, пов’язаними з такими базовими 

емоціями: ЛЮБОВ, ЩАСТЯ, ШАНА, ОГИДА, СТРАХ, ПРИНИЖЕННЯ. Можна 
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відзначити, які утворилися семантичні протиставлення «любов–огида», «шана–

приниження», що мають універсальний характер. Імовірно, що й інші емотивні 

смисли (наприклад, страх) можна віднести до розряду універсальних, з огляду на їх 

широке представлення в англійській мові. Отже, емотивні смисли, що відображають 

основні людські емоції, – універсальні, а їх лексична маніфестація у прізвиськних 

номінаціях з різним ступенем глибини і в різних аспектах конкретизує їх, має 

національну специфіку.  

Перспективою подальших досліджень може бути систематизація і комплексний 

порівняльний аналіз мовних засобів побудови антропонімічного прізвиська в різних 

мовах. Цікавим може бути також аналіз вживання прізвиськ у творах художньої 

літератури. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Ніколенко О. В. Прізвиська в англомовній картині світу: структурні, 

семантичні, соціокультурні особливості. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. 

У дисертації встановлено особливості функціонування неофіційних 

(прізвиськних) найменувань осіб; когнітивні механізми, що лежать в основі 

побудови прізвиська; системні та функціональні аспекти семантики англійських 

прізвиськ. З’ясовано, що утворення прізвиськних найменувань людей є проявом 

загального когнітивного процесу побудови мовних одиниць, під час якого мовці 

здійснюють процес вторинної номінації. Визначено, що серед мовних механізмів 

провідна роль у творенні прізвиськ належить семантичному (метафоризація та 

метонімізація) та морфологічному (афіксація, скорочення, телескопія) способам 

словотворення. Прізвиськні найменування відображають національно-культурні 

орієнтири тієї соціальної групи, де вони існують, і незалежно від сфери 

використання (на рівні мікро- чи макросоціуму) прізвиська і виконують низку 

соціопрагматичних функцій: соціальна ідентифікація, соціальна демаркація, 

соціальний контроль, гра, прихильність, принижування та возвеличення. 

Виявлено, що прізвиська є емоційними мовними одиницями (емотивами), 

призначені виражати емоції адресантів і / або для емоційного впливу на адресатів, 

використовуючи широкий спектр мовних засобів.  

Ключові слова: прізвисько, словотвір, телескопія, вторинна номінація, 

когнітивний механізм, метафоризація, метонімізація, емоція, соціопрагматична 

функція. 
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Николенко О. В. Прозвища в англоязычной картине мира: структурные, 

семантические, социально-культурные особенности. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 

2015. 

В диссертации исследованы особенности функционирования неофициальных 
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(прозвищных) именований людей; когнитивные механизмы, которые лежат в основе 

построения антропонимического прозвища; системные и функциональные аспекты 

семантики английских антропонимических прозвищ. Формирование прозвищных 

номинаций людей определено проявлением общего когнитивного процесса 

построения языковых единиц, во время которого говорящие осуществляют процесс 

вторичной номинации. Установлено, что среди языковых механизмов 

преобладающая роль в образовании прозвищ принадлежит семантическому 

(метафоризация и метонимизация) и морфологическому (аффиксация, сокращение, 

телескопия) способам словообразования. Прозвищные образования отображают 

национально-культурные ориентиры той социальной группы, где они существуют, и 

независимо от сферы использования (на уровне микро- или макросоциума) и 

выполняют ряд социопрагматических функций: социальная идентификация, 

социальный контроль, игра, благосклонность, унижение и возвеличение.  

Прозвища описаны как эмоциональные языковые единицы (эмотивы), 

предназначенные выражать эмоции адресантов и/или для эмоционального влияния 

на адресатов, используя широкий спектр языковых средств. 

Ключевые слова: прозвище, словообразование, телескопия, вторичная 

номинация, когнитивный механизм, метафоризация, метонимизация, эмоция, 

социопрагматическая функция. 

 

ABSTRACT 

 

Nikolenko Oksana Viktorivna. Nicknames in the English language: semantic, 

structural, social, cultural peculiarities. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology, Speciality 10.02.04 – Germanic 

languages. – Kyiv National Taras Shevchenko University. – Kyiv, 2015. 

The thesis investigates semantic, structural and social cultural peculiarities of 

anthroponymic nicknames in the English language world picture.  

The paper focuses on the basic cognitive mechanisms of nickname nominations 

formation in the English language, analyzes such types of cognitive mechanisms as 

metaphors and metonymy coinage on the basis of nicknames that belong to different social 

groups, and also determines the cognitive models that express the type and kind of 

relations based on similarity and contiguity between basic and figurative meanings. 

 Chapter I considers the formation and development of anthroponymic studies, the 

analysis of antroponymic nominations, methods of word-formation, categorization and 

conceptualization. In this paper we focus on different word formation processes to 

describe the appeared names of people in modern English. With the rapid development of 

information technology, as well as the growth of social networks, linguistic innovations 

are constantly being created and their usages have become an inevitable phenomenon. The 
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created nominations are very flexible in terms of further derivation. They may contain 

both archaic and newly devised affixes due to alternative rules of morphology as the 

innovative process is based on creative analogy. Telescopic word formation or blending is 

a frequent and one of the most productive word-formation processes. A considerable 

number of telescopic person nominations appear involving the coinage of a new lexeme by 

fusing parts of at least two other source words of which either one is shortened in the 

fusion and / or where there is some form of phonemic or graphemic overlap of the source 

words.  

Chapter II focuses on various approaches of the English nicknames study. Most 

nicknames relate to the personal attributes of the users’ physical characteristics, such as 

their weight, height, or hair colour or to the users’ personal habits and traits, often aptitude 

or lack thereof. Some reveal personal histories including cultural or racial background, 

while others include play on rhymes or hypocoristic renditions of personal or family 

names. Nicknames’ formation is considered as a manifestation of the general cognitive 

process of linguistic units formation, when speakers are in the process of secondary 

nomination, highlighting the distinctive features of subjects. The basic sources of 

nicknames formation are highlighted and then classified in the form of eight semantic-

thematic groups, which are formed on the basis of social stereotypes, sustainable social 

object images. Nicknames contain information about the social categories to which a 

speaker belongs, and serve as a rich source of data for impression formation. This paper 

examines the mechanisms of nickname nominative units creation (metaphor, metonymy, 

synecdoche, metaphtonymy) that are designed to make up new meanings on the cognitive 

level. We also include internet names (nicknames) – unique identifiers, that Internet users 

create for personal network communication into the category of anthroponymical 

nicknames. The process of creating nicknames is the unique linguistic phenomenon, 

because it offers unlimited mechanisms both traditional and inventive. The art of 

nickname creation lies in the picking of an attractive unique attribute to create the first 

impression of a user and is therefore the first condition for successful communication. 

Chapter 3 "Nicknames as emotionally evaluative anthroponyms" analyzes social 

pragmatic, emotionally expressive functions of nicknames. We determine that nicknames 

are semantically related to six basic emotions models (Love, Pride, Happiness, Disgust, 

Humiliation, Fear). Emotional meanings that reflect basic human emotions are universal, 

and their manifestation in nicknames’ lexical nominations vary with degrees of depth and 

different aspects. Emotional lexemes express positive or negative emotional evaluation, 

subjective determination of the object status, emotionally expressive approving or 

disapproving of somebody or something. Estimating the activities of others and expressing 

emotional evaluation, subjects of nicknames nominations intend to influence on human 

behavior by specifying the recipient at risk to become the object of public condemnation 

and social disapproval, mockery. 
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Nicknames are social anthroponyms that emerge and function in a narrow social 

sphere: in the family – a small society, in school, in rural areas, a professional team, in the 

criminal world, etc., directly or indirectly reflecting the status of the individual in society 

and its social assessment. Reflecting the general culture of English society and culture 

within the individual in particular, they create socio-cultural symbols, cultural universals, 

reflecting the traditions of the people, habits, lifestyle, tastes, ideals. 

Prospects for further subject research comprise the investigation of other semantic 

and pragmatic peculiarities of nickname formation. The obtained results allow us to 

identify new ways of research on the functioning of the language tools for building 

anthroponymical nicknames in different types of discourse, particularly in a literary 

discourse, the discourse of humor. Promising can also be presented a comprehensive 

systematization and comparative analysis of the language tools for building 

anthroponymical nicknames in the Ukrainian and English languages. 

Key words: nickname, compounding, telescopy, secondary nomination, cognitive 

mechanism, metaphor, metonymy, emotion, social pragmatic function. 

 


