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Молодіжний сленг 

Лексичний склад нашої, як і будь-якої іншої, мови містить велику кількість 

сленгових утворень, що відповідають певним соціальним та професійним групам людей. 

Упродовж часу, коли наша мова перебувала під впливом тоталітарної системи, визнавався 

єдиний стандарт літературної мови. Проте існування діалектизмів, арготизмів, сленгізмів 

тощо доводить, що мова залишається динамічною системою, яка постійно живе й 

розвивається. Сленг, молодіжний жаргон – настільки поширене явище, що 

словосполучення "сучасний жаргон" асоціюється у мовців саме з ним.  

Класифікувати сленг можна за різними ознаками. Наприклад, за стилістичними 

ознаками слова сленгу можна поділити на звичайні, тобто нейтральні, та згрубілі 

(нецензурна лексика). Власний сленг мають книголюби, газетярі, спортсмени, 

автомобілісти (бублик, баранка, резина, скати), музиканти (вертушка, савндтрек, синґл, 

солянка), школярі (шпора, хвіст, плавати, врубатись, засипатись) та ін. 

Молодіжний жаргон є одним з шарів розмовного стилю сучасної української 

мови, який динамічно змінюється й поповнюється. Як зазначає О. Пономарів, "дуже 

багато жаргонізмів виникає в молодіжних колективах, зокрема студентських…". 

Багато лексем молодіжного сленгу семантично дублюють поширені в 

інтержаргоні одиниці без будь-яких трансформацій: 

 шари, моргала, баньки (очі);  

 лимон (мільйон грошових одиниць);  

 стріляти (просити);  

 поїхати (збожеволіти);  

 бичок, чинарик (недопалок);  

 кабак (ресторан);  

 хахаль (кавалер, наречений); 

 кішка (жінка легкої поведінки). 



Студенти вживають сленгові вислови для того, щоб виглядати сучасними. По-

перше, у спілкуванні студенти вживають сленг не тільки для передачі інформації, але й 

для вираження власного світогляду, ідей, для підкреслення своєї особистості. 

По-друге, сленг – одна з форм влиття в колектив і засіб бути адекватно 

сприйнятим у тій групі людей, з якою ведеться спілкування. Адже студенти не вживають 

сленг постійно, вони послуговуються ним переважно в тих ситуаціях, коли сподіваються 

на розуміння.  

Сленг вживається навмисно в тому сенсі, що студенти добирають слова та 

вислови відповідно до співрозмовників та ситуацій. Найбільше сленгових фраз можна 

почути під час спілкування певного кола друзів, однокурсників, близьких знайомих, 

оскільки ці фрази емоційно зближують їх та прямо, доступно й коротко виражають 

ставлення до подій, явищ, які обговорюються. 

По-третє, сленг у деякому розумінні може бути своєрідною грою для точного, 

навіть іронічного опису подій та вражень. 

Слід зазначити, що в молодіжному жаргоні діють ті ж закономірності, що й у 

нормативній мові, зокрема лексеми вступають у синонімічні, антонімічні, омонімічні 

відносини. Так, літературне слово "хлопець" має такі жаргонні відповідники: "покемон", 

"кадр", "гвіздок", "пультик", "пацик" (від "пацан"), "шльоцик", "хіляк" (слабкий фізично), 

"мачо" (сексуальний), "ларик" (відмінник), "васьок" (незнайомий) і навіть "лошарик" 

(хлопець в окулярах). 

Як бачимо, у молодіжному жаргоні добре працює мовний закон економії 

лексичних засобів: одне слово вміщує у себе зміст цілого речення, що характеризує 

людину. Оскільки життя молоді традиційно пов'язано з технікою, цікавим є таке 

спостереження: серед дієслів, які в жаргоні називають відносини між людьми чи 

характеризують поведінку людей, дуже багато "технічних" у традиційному вжитку. 

Наприклад: 

 "зарулити" -  (прийти кудись), 

 "наїхати"  - (накричати на когось), 

 "грузитися" -  (бути не в настрої), 

 "морозитися"  - (бути байдужим), 

 "зависати" -  (бути десь довго). 



   Останній приклад явно пов'язаний з професійним жаргоном комп'ютерщиків. 

Цікавим також є жаргонізм "шифруватися" – ховатися від когось. 

Відчуваючи потребу у мовному коді, який був би незрозумілим для сторонніх, 

молоді люди беруть поняття з дитинства, зокрема з мультфільмів ("Леопольд" – добра 

людина, "Чеба" – скорочене "Чебурашка" – людина з великими вухами, "покемон" – 

молода людина, "бурьонка" – відмінниця). 

Досить специфічною групою жаргонізмів є такі, що мають англійське 

походження. Їх можна поділити на кілька підгруп. Перша підгрупа складається зі слів, що 

і за звучанням, і за семантикою збігаються з англійськими, але графічно передаються 

українськими літерами: "денс" – танець, "смайл" – посмішка, "френд" – друг, "парті" – 

вечірка, "кеш" – гроші, "дарлінг" – близька людина. 

Другу підгрупу складають англійські слова, які в українському молодіжному 

жаргоні мають трохи інше значення, ніж в англійській мові: "сешн" – свято, гулянка (в 

англ. "засідання", "сесія"); "саунд" – гучна музика (в англ. "звук"). 

Нарешті, до третьої підгрупи входять англійські слова, які отримали в жаргоні 

афікси, властиві слов'янським мовам: "піпли" – люди, "гьорли" – дівчата, "суперовий" – 

визначний, "бестовий" – найкращий, "аська" – програма для спілкування через Інтернет, 

"сидюк" – CD-Rom і навіть "моня" – монітор. 

Англійський прикметник "bad" ("поганий") дав початок жаргонізму "набедити" – 

зробити щось погане (зауважимо, що цей новотвір "підтримується" наявністю російського 

"беда" і українського "біда") . 

Досить цікаво досліджувати сленг, який найбільш розповсюджений серед молоді, 

а особливо серед школярів та студентів. Молоді люди більш емоційні, їм важливо мати 

свою мову, незрозумілу для інших, – мати свій особистий код для спілкування. Саме тому 

в слензі увесь час виникають нові слова, а інші зникають або продовжують 

використовуватися лише в дуже вузьких колективах та групах. 


