
Особливості функціонування 

сучасного Інтернет-сленгу 

Weblish



• Актуальність обраної теми зумовлена
тенденцією активізації досліджень сучасної
сленгової лексики в Інтернет-дискурсі та
важливістю поглибленого вивчення Інтернет-
комунікації як відносно нової сфери реалізації
мови, що займає особливе місце між усною та
письмовою формами спілкування.

• Об’єктом дослідження є Інтернет-сленг
WEBLISH як одна з нових форм Інтернет-
комунікації.



• Предметом виступають особливості

функціонування мережевого сленгу WEBLISH в

Інтернет-комунікації.

• Матеріалами дослідження є англомовні

сегменти сучасних різновидів Інтернет-

комунікації, а саме: соціальні мережі, чати,

блоги, форуми.

• Мета курсової роботи полягає у вивченні

особливостей використання Інтернет-сленгу

WEBLISH як однієї з форм комп’ютерно-

опосередкованих комунікацій.



WEBLISH
– це особливий вид сучасної
Інтернет-комунікації, що 
представлений лексичними 
одиницями сленгу (інколи 
емотиконами), які у свою 
чергу не мають чіткої 
соціальної та професійної 
приналежності.

     

 

Рис.1.1 Місце WEBLISH 
в системі сленгу



Особливості WEBLISH

• недотримання правил правопису та граматики, застосування

великих літер, порушення правил пунктуації, використанням

абревіацій, акронімів та емотиконів

• одночасна приналежить до письмової та усної комунікації,

що виокремлює його серед інших видів Інтернет-сленгу.

• постійне поповнення новими виразами, які створюються

Інтернет-користувачами, що свідчить про незалежність

розвитку лексики Інтернет-сленгу WEBLISH від системи

загальної лінгвістики.



Історичні витоки WEBLISH

I-й (1969 – 1979 рр.) –

етап формування.

II-й (1979 – 1997 рр.) –
етап розвитку

III-й (1997р. –
теперішній час) –
етап поширення. 



Структура WEBLISH

іменники – ADN (Any 
Day Now), BD (Big 
Deal), GAL (Get A

Life)

дієслова– HTH (Hope 
This Helps), IACL (I 
Am Currently 
Laughing), IDK (I 
Don’t Know

прикметники – AYSOS 
(Are You Stupid Or 
Something?), HAND 
(Have A Nice Day)

займенниками – ANY1 
(Anyone), IMHO (In My
Humble Opinion), ILY / 
ILU (I Love You)

прислівники – JJ (Just
Joking), OJ (Only
Joking), ASAP (As Soon
As Possible)

числівники 2 (To / Too / 
Two), 4 (For or Four),

AAR (At Any Rate),

Cuz (Because), 

Idunno (І do not know),

OIC (Oh, I see)

модальні дієслова – CSWS 
(Can’t Stop, Won’t Stop),
герундій – ROFL (Rolling On 
The Floor Laughing),
артиклі – BBIAB (Be Back In A 
Bit)



Будова WEBLISH

• звукова ініціальна абревіація (акроніми): ASAP (As Soon

As Possible), HAND (Have A Nice Day), LOL (Laughing Out

Loud), IMO (In My Opinion), JOOC (Just Out Of Curiosity),

IMHO ( In My Humble Opinion);

• ініціальна лексична абревіація – складання початкових

букв слів: OMG (Oh, my God!), BRB (Be Right Back), Kwl

(Cool), IYDMMA (If You Don’t Mind Me Asking), TY (Thank

You).



Будова WEBLISH

• літеро-звукові скорочення: c (see), u (you),

b (be);

• цифро-звукові скорочення: 1 (won або

one), 2 (to або too), 4 (for), 8 (ate);

• частково літеро-звукові або частково

цифро-звукові скорочення: 2day (today),

ANY1(Anyone).



Актуалізація WEBLISH

У залежності від інформаційного та/або емоційного навантаження, а 

також мети використання розрізняємо вісім категорій WEBLISH, які 

актуалізуються в письмовій Інтернет-комунікації: 

1. привітання HYD (How you doing?), RUOK (Are you ok?), SUP 

(What’s up);

2. стосунки BF (boyfriend), GF (girlfriend), BFF (best friend forever);

3. настрій або реакція OMG (Oh my God!), WTH (what the hell), 

H8(Hate);

4. негативні коментарі BS (bullshit), FOS (full of shit);

5. любов ILY (I love you), XOXO (hugs and kisses);

6. закінчення розмови TTYL (Talk to you later), CU (See you);

7. невпевненість AFA (as far as), HTH (Hope this help);

8. час B4 (before), ASAP (as soon as possible), L8R (later) 



LOL

• «laugh out loud» 

«League of Legends»«lots of love»

Додаткові конотативні значення (Twitter, Facebook):

1) у мене немає чого додати до цієї розмови;
2) я не хочу читати те, що ти написав, тому я надішлю тобі
щось, щоб ти думав, що я звертаю увагу;
3) у твоїх словах нема натяку на гумор, але я прикинусь, що
мені весело;
4) це безглузда абревіатура, але я надрукую її у своїх
повідомленнях, аби бути як усі.




