
62 

 

Якименко А. І. 

НТУ «ХПІ» 

 

МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ: ЗАСТОСУВАННЯ ІНШОМОВНИХ 

ЗАПОЗИЧЕНЬ 

 

Мова кожного народу функціонує й розвивається в контексті мов 

світу й під впливом цього контексту. Країни та їх народи перебувають у 

постійних економічних, політичних, наукових і культурних взаємовід-

носинах. Тому всі спроби штучної ізоляції національної мови від інших 

мов суперечать об’єктивним законам розвитку людства і його найдиво-

вижнішого феномену – мові. Поява і розвиток комп’ютерних технологій 

та Інтернету сприяють виникненню та використанню в українській мові 

різноманітних іншомовних запозичень. 

Сьогодні такі запозичення є у всіх сферах нашого життя: предмети 

повсякденного вжитку (одяг, взуття, побутові речі, продукти харчуван-

ня, гроші); комп’ютерні технології; культурна складова (стилі музики, 

мода, концерти, різноманітні заходи); спорт і інше. Навіть як ми вира-

жаємо емоції та реакцію на події або як ми називаємо людей навколо се-

бе, стало предметом іноземних запозичень. 

Англійська мова стає все більш популярною і необхідною у нашо-

му житті, тому просто не може не брати участь у такому явищі, як моло-

діжний сленг. Багато молодіжних жаргонізмів – це слова, які запозичен-

ні з англійської мови, але так і не перекладені українською. Жаргонні 

слова настільки влилися в сучасну мову, що жаргонізми розуміють на-

віть ті люди, які ніколи в житті не вивчали англійську мову. Наприклад: 

респект (respect) – повага; лузер (looser) – невдаха; дрінк (drink) – напій; 

піпл (people) – люди; бест (best) – кращий. Причому написання цих жар-

гонних слів вільне, можна користуватися як латиницею, так і кирили-

цею. Наприклад: пісня made in підвал – неякісна музична композиція; со-

ррі (sorry) – вибачте. Слід зауважити, що в деяких запозичених з англій-

ської слів спостерігаються українські елементи словотвору. Наприклад: 

фейсом об тейбл – обличчям об стіл. Жаргонізмів з використанням ні-

мецької і французької мов не так багато, і серед них деякі утворенні за 

правилами української мови. Наприклад: Ахтунг! – Увага!; я шпрехаю 

німецькою – я говорю німецькою; пардон – вибачте.  
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Постає питання: використання іноземних запозичень в українській 

мові – це добре чи погано? Багато людей вважають, що велика кількість 

запозичень свідчить про розвиненість нашого суспільства, але фахівці-

мовники занепокоєні. Вони стверджують, що останнім часом все загроз-

ливішою стає ситуація з масовим засвідченням мови новітніми запози-

ченнями з англійської. За мелодійність українську мову часто порівню-

ють зі співом солов’я. Проте останні десятиріччя у звичайному спілку-

ванні українці стали використовувати настільки багато запозичених з 

інших мов слів, що лінгвісти висловлюють сумніви щодо виправдання 

такої аналогії. 

Можливо, такі запозичення в молодіжному сленгу мають важливе 

значення, але необхідно пам’ятати, що їх надмірне вживання призводить 

до збіднення рідної мови. Ми маємо поважати традиції нашої літератур-

ної мови і вживати дані вирази в певному соціально-культурному ото-

ченні, де вони будуть доречні. 

Таким чином, слід відзначити велику вагу іноземних запозичень у 

процесі формування словника сучасної молоді. Процес запозичення від-

бувається постійно, віддзеркалюючи реалії нашого життя, даючи їм нові 

найменування. Однак не можна допустити, щоб такі процеси проходили 

стихійно або невмотивовано, бо часто яскрава та приваблива запозичена 

лексика є зовсім непродуктивною в системі сучасної української мови. 
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Одним із важливих напрямів розвитку української науки є дослі-

дження у галузі фармації. Провідним центром у цій галузі в Україні за-

лишається науково-дослідний інститут ДП «Державний науковий центр 

лікарських засобів» (ДНЦЛЗ). Започаткування наукових студій фармації 

у Харкові пов’язано з діяльністю, створеного у 1899 році Харківського 

фармацевтичного товариства. Першим головою якого став приват-
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