
46 

 

забувати й про національні мовні засоби, які мають вагоме значення для 

подальшої розбудови спеціальної лексики через їх точність, умотивова-

ність, зрозумілість, словотворчі можливості, зв’язки з іншими термінами 

тощо.  

Важливими практичними заходами щодо внормування, уніфіку-

вання й удосконалення спеціальної лексики є подальше оновлення кон-

цепції мовної політики й мовного планування, реальні дії щодо втілення 

її, узгоджене розроблення й оновлення наявних ДСТУ на терміни й ви-

значення понять, поповнення комп’ютерного банку даних тощо. 

Отже, можемо зробити висновок: варто раціонально поєднувати 

почуття мовного патріотизму з надбаннями світової культури.  

 

Резанов Б. 

НТУ «ХПІ» 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ И  

СОЦИАЛЬНОМ АСПЕКТАХ 

 

1. Людська цивілізація, суспільство не може існувати без мови. 

Кожна людина, яка є частиною суспільства, фактично користується лі-

тературною мовою та індивідуальним діалектом – результатом складної 

взаємодії територіального та соціального діалектів, властивих персона-

льно кожному носію. В наш час значно зростає тиск на літературну мову 

з боку позалітературних складових за рахунок вторгнення в повсякденне 

життя не унормованих мовних елементів. По-перше, українська мова 

почала використовуватися значно ширше, ніж в радянські часи, всіма 

верствами населення нашої країни. По-друге, сучасні ЗМІ та Інтернет 

сприяють поширенню корпоративних, ненормативних, іноді навіть по-

милкових лексичних елементів. Нам здається, дуже своєчасним є дослі-

дження як такого впливу, так і окремих чинників змін літературної мови. 

2. Дуже цікавим та повчальним є спостереження за молодіжним 

сленгом як найбільш динамічною частиною лексичного мовного складу 

та важливою складовою мовної картини великих міст, де саме й відбу-

ваються сучасні бурхливі зміни української літературної мови. 

3. Протягом дослідження виявилися наступні особливості молоді-

жного сленгу, що відрізняють його від інших професійних чи соціальних 

діалектів:  
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– вікові межі носіїв,  

– поділ молодіжного сленга на типово віковий(наприклад, мова 

школярів, студентів, яка містить переважно спеціальні слова, пов‘язані 

безпосередньо з процесом навчання) та груповий (мова неформальних 

молодіжних течій або груп),  

– переважна приналежність до великих міст та як наслідок – щіль-

ний зв’язок з російськомовним сленгом,  

– постійна надзвичайно швидка мінливість та оновлення і 

пов’язані з цим нестійкість, нетривалість,  

– широке коло користувачів, які належать до різних соціальних 

груп 

– відкритість для поповнень з інших діалектів,  

– певна зниженість стилю в порівнянні з загальновживаною лекси-

кою,  

4. Слід відмітити найбільш помітні тенденції розвитку молодіжно-

го сленгу в наш час:  

– постійне поповнення лексикою інших жаргонів,  

– активне проникнення у засоби масової інформації,  

– постійне зростання іншомовних запозичень (комп’ютерні та ін-

тернетні терміни, жаргони модних молодіжних течій та ін. як напряму з 

європейських мов, так і з російськомовного молодіжного сленгу) 

5. Висновки. Молодь – майбутнє країни, найактивніша частина су-

спільства. Ще недавно ніхто не припускав, що лексика, властива лише 

молоді, так широко використовуватиметься в ЗМІ. Як наслідок, сленгіз-

ми можна почути від публічних людей: політиків, артистів, громадських 

діячів. Це призводить, в свою чергу, до все більшої популяризації слен-

гових виразів в суспільстві. Сленг стає суспільним явищем. Отже, дослі-

дження молодіжного сленгу набувають ще більшого значення. 

 

Рогінський О. 

НТУ «ХПІ» 

 

ПИТАННЯ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ У США, СРСР ТА В УКРАЇНІ 

 

Мова є суспільним явищем, вона перебуває в тісному зв’язку із су-

спільством. Цей зв'язок є двостороннім і взаємно допоміжним. По-

перше, мова створюється і розвивається суспільством. По-друге, без мо-
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