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ВСТУП 

Актуальність роботи. Онімна лексика має величезний соціолінгвальний 

потенціал. Поряд зі здатністю передавати значущу для реципієнта інформацію, 

оніми мають здатність робити ту ж інформацію закритою для 

«невтаємниченого» соціуму, оскільки власні назви – це завжди одиничні реалії 

та особливий знак, який в системі мови наділений специфічними мовними 

повноваженнями. Поява нових онімних одиниць та адекватне їх розуміння 

забезпечується складною роботою мовної свідомості. Ще один фактор, що 

обумовлює актуальність теми, – інтенсивність процесу поповнення сучасного 

молодіжного сленгу новими одиницями в кінці XX – на початку XXI ст. Крім 

того, досі ще немає жодного спеціального дослідження, присвяченого 

детальному вивченню неофіційної онімної лексики: немає визначення 

неофіційних сленгових найменувань, немає класифікації, не виділені характерні 

властивості цієї лексики. 

Мета роботи – виявити специфіку та умови функціонування сленгонімів у 

мовленні сучасної молоді та обґрунтувати поняття «молодіжний сленг» у 

контексті поняття соціолекту. 

Завдання: визначити обсяг і зміст поняття «сленгонім», причини їх появи, 

проаналізувати основні словотвірні моделі утворення сленгових ойконімів, 

з’ясовати мотивацію сленгового найменування, обґрунтувати його специфіку. 

Об’єкт дослідження – молодіжний сленг. 

Предмет дослідження – сленговий ономастикон як одна із підсистем 

молодіжного соціолекту. 

Матеріалом послугували приклади сленгонімів, тобто неофіційних 

еквівалентів власних назв, засвідчених у науковій літературі, а також сленгові 

ойконіми, зібрані шляхом опитування респондентів з різних регіонів України. 

Опитування здійснювалося в інтернет-форматі, завдяки чому бесіда велася не 

лише між дослідником і респондентом, а й у межах групи людей, а отже, давала 

можливості для уточнень, пояснень, підтверджень чи заперечень існування  
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Методологічною основою дослідження служить принцип системності, що 

виявляється в розгляді всіх форм існування мови як єдиного цілого, як єдності 

формальних і змістовних одиниць, які пов’язані з походженням і різним 

використанням їх у суспільстві. 

З урахуванням поставлених завдань у роботі застосовувалися такі 

лінгвістичні методи: описовий (такі прийоми, як спостереження, порівняння, 

зіставлення, узагальнення, класифікація аналізованого матеріалу, інтерпретація), 

словотвірний аналіз, що сприяє осмисленню формування структури сленгових 

одиниць, прийоми спостереження, систематизації та лінгвістичної інтерпретації 

досліджуваного матеріалу. Частину результатів було отримано за допомогою 

соціолінгвістичних методів усного опитування та анкетування. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що сленговий 

ономастикон – одна з підсистем молодіжного соціолекту, становить собою 

онімну універсалію.  

Пласт молодіжних геономінацій частково вже був у полі зору дослідників: 

як арготичні їх розглядає в ряді робіт Є.С. Отін, який запропонував для них 

термін сленгонім [21]; про актуалізацію їх прагматичного потенціалу писали в 

кількох статтях Л.Ф. Фоміна і Л.М. Гукова [8; 9; 29]; регіональним експресивним 

онімоутворенням присвячені праці інших дослідників [3; 4; 6; 10], неофіційні 

іменування автомобілів, а також часом і залізничного транспорту неодноразово 

трапляються в літературі. Н.В. Григорук дослідила неофіційні іменування 

спортивних команд [7]. Подібні слова становлять інтерес для філологів, оскільки 

відображають живі процеси в мові.  
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1. Молодіжний соціолект як структурний складник сленгу 

Існування людини в національній культурі нерозривно пов’язане з певною 

мовною системою як механізмом збереження і трансляції культурних символів, 

так і мовною системою як засобом і метою культурного діалогу. Отже, мова – 

явище соціальне, і з самого початку виникнення науки про мову лінгвістів 

цікавила проблема зв’язку мови і суспільства. У будь-якому суспільстві мова є 

засобом накопичення, зберігання і передачі набутих знань. Суспільство та 

соціальні, економічні, культурні зміни, що в ньому відбуваються, певним чином 

впливають на різні рівні мови. Тією ж мірою і мова впливає на суспільство. Нові 

слова і словосполучення, нові значення слів, які відбивають нові поняття, що 

з’явилися в суспільстві, допомагають людям краще усвідомити довкілля, 

точніше передавати свої думки. Тому проблеми взаємозв’язку мови і суспільства 

привертали увагу і викликали інтерес не тільки фахівців у галузі лінгвістики, а й 

фахівців у галузі соціології, психології, філософії. Гіпотеза Сепіра-Ворфа й 

сьогодні продовжує викликати активні дискусії серед мовознавців.  

Широко відомим є постулат Л. Вітгенштейна: «Межі моєї мови 

визначають межі мого світу». Згадаймо ще диглосію Ч. Фергюсона з двома 

компонентами – вищим і нижчим, «відносно стабільна мовна ситуація, в якій на 

додаток до наявних мовних діалектів існує особливий, суворо кодифікований 

(часто граматично більш складний) різновид, засіб «високої» писемної 

літератури, або попереднього періоду, або іншої мовної спільноти, який в 

основному вивчається у вищих навчальних закладах і не використовується 

жодним сектором спільноти в повсякденному спілкуванні» [Цит. за: 17]. 

Прикладами є класична арабська мова та розмовна, стандартна німецька мова та 

швейцарська німецька мова у Швейцарії, кафаревуса (письмова літературна 

мова, основана на традиційних античних нормах, яка ще донедавна 

обслуговувала адміністративну і наукову сфери) та димотика (‘народна мова’) в 

Греції, стандартна французька та гаїтянська креольська на Гаїті. «Висока» 

арабська мова використовується під час служіння в церквах та мечетях, у 
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політичних промовах, на лекціях в університетах, у газетах, у програмах новин 

та поезії. “Низький” різновид використовується для спілкування з офіціантами, 

слугами, у “мильних операх” та у фольклорі [17]. Процес субстандартизації 

мовлення охоплює не тільки усну сферу, а й засоби масової інформації, 

політичний і художній дискурс, публіцистику тощо. В. Єлістратов пояснює 

такий сплеск ненормативних мовних одиниць викидом надлишкової енергії 

біосфери в мовлення, що зумовлений нестабільними періодами в суспільстві 

[цит. за: 27]. 

Наявність сленгу є неодмінною ознакою будь-якої живої мови. Сленг 

належить відкритим соціальним групам молодих людей, об’єднаних спільністю 

інтересів, звичок, занять, соціального становища, і вживається (або принаймні, 

розуміється) всім міським населенням. У контексті сучасних реалій молодь 

надто легко вдається до запозичень, синтезування власного середовища та 

використання атрибуції, яка часто не притаманна її ментально-культурному 

простору. Сленг традиційно протистоїть офіційній загальноприйнятій мові й до 

кінця зрозумілий лише представникам порівняно вузького кола осіб. За 

свідченням В. Хіміка, приблизно три четвертих від загального обсягу жаргонної 

лексики молоді становлять кримінальні запозичення, причому 78 % арготизмів – 

з побутової лексики загальнокримінального арго, 14 % – із тюремного і 8 % – зі 

спеціалізованих арго. Вважається, що головним «жаргононосієм і 

жаргонопоширювачем є молодь, оскільки надлишок енергії спостерігається саме 

в молодої “популяції”» [там само]. Крім того, молодіжному мовленню властива 

орієнтованість на жарт, мовну гру, що до того ж добре вписується в постмодерну 

культуру з її філософією змішування високого і низького. 

Різноманітні аспекти молодіжного сленгу вивчали як вітчизняні 

мовознавці (Л. Ставицька, О. Матвіяс, С. Мартос, О.Тараненко, О. Кондратюк, 

В. Радчук, Ю. Василенко, Л. Мацько та ін.), так і зарубіжні (І. Гальперін, 

Н. Тропіна, Т. Нікітіна, В. Хом’яков та ін.). Український дослідник Олексій 

Горбач у монографії «Арго на Україні» аналізує арго українських лірників, 

ремісників, жебраків, бурсацько-семінарське арго та ін. Цікавим і неординарним 
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явищем в українському мовознавстві стало видання словників українського 

сленгу, зокрема «Першого словника українського молодіжного сленгу» (укл. 

С. Пиркало, за ред. Ю. Мосенкіса), «Словника сучасного українського сленгу» 

(упор. Т. Кондратюк), «Тлумачного словника студента: студентський сленг» 

(упор. Н. Панахид), а також словника «Український жаргон» (упор. 

Л. Ставицька).  

Сленг називають особливою «мовою вулиці» або лексикою широкого 

вживання для неформального спілкування. Сленг охоплює практично всі галузі 

життя, описує практично всі ситуації, крім нудних, оскільки сленгові слова 

народжуються, як результат емоційного ставлення мовця до предмета розмови. 

Сленг – це постійна словотворчість, в основі якої лежить принцип мовної гри. 

Нерідко саме комічний, гральний ефект є головним у сленговому тексті. Молодій 

людині важливо не тільки що сказати, а й як сказати, щоб бути цікавим 

оповідачем. 

Етимологія слова сленг невідома. Уперше термін було зафіксовано 1750 р. 

зі значенням «мова вулиці». За іншими джерелами, при першій фіксації це слово 

означало поняття «образа». «Етимологічний словник української мови» (ЕСУМ) 

подає таку етимологію: «запозичення з англійської мови; англ. slang 

<запозичення з англійської мови; англ. slang «сленг, жаргон; облаяти», можливо, 

походить з якоїсь скандинавської мови (пор. норв. slengja kjeften «зловживати 

словами», букв. «метати, кидати щелепами», sleпgjenamn < «прізвисько»> 

slengjeord «нове жаргонне слово») і споріднене з англ. sling <метати, кидати, 

жбурляти» (ЕСУМ, т.5, с.298). У словниках найчастіше трапляється два 

визначення терміна «сленг»:  

1 – «особлива мова підгрупи чи субкультури суспільства»; 

2 –«лексика широкого вживання для неформального спілкування» [18, 

с.132-134]. 

У «Словнику української мови» (в 11 томах) таке тлумачення: Сленг – 

1.Розмовний варіант професіонального мовлення; жаргон. 2. Жаргонні слова або 

вирази, характерні для мовлення людей певних професій або соціальних 
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прошарків, які, проникаючи в літературну мову, набувають помітного емоційно-

експресивного забарвлення (25, с. 350). 

Сленг – один із наймобільніших складників лексики. У ньому миттєво 

віддзеркалюються зміни, які відбуваються в суспільному житті.  

Український сленг – це складний лінгвістичний простір, який 

підпорядкований тривимірній системі координат: віковій, територіальній та 

соціально-груповій. Сленг утворюється на будь-якому із відрізків цієї 

тривимірної шкали, де є відносно однорідна група комунікантів. Наприклад, 

сьогодні, крім сленгу комп’ютерників, ми можемо почути сленг байєра і шопера, 

хед-хантера, супервайзера, коучера, девелопера та інших представників новітніх 

професій – кожна із цих підсистем має власні експресивні елементи і кожна з них 

має у своєму складі елементи сленгу загальномовного. 

Отже, молодіжний сленг – це сукупність постійно трансформованих 

мовних засобів високої експресивної сили, що використовуються у спілкуванні 

молодими людьми, які перебувають у дружніх взаєминах [29]. 

Основні поняття термінологічного апарату нашого дослідження: сленгонім 

(іменний пласт розмовної лексики, який виник поза офіційними іменуваннями); 

соціолект (мова, якою розмовляє певна соціальна група, соціальний прошарок 

або яка переважає всередині певної субкультури); мікротопонім (вид топоніма, 

власна назва невеликого місця чи географічного об’єкта чи частини 

макрооб’єктів – лісів, урочищ, полів, сінокосів, стежок, пасовищ, окремих 

каменів тощо); урбанонім (вид топонімів, які позначають власне ім’я будь-якого 

внутрішньоміського топографічного об’єкта); годонім (назва лінійного об’єкта 

населених пунктів: вулиць, проспектів, набережних, бульварів) та агоронім 

(назва площі). У процесі дослідження виявлено, що в онімному просторі 

неофіційних іменувань наявні різні онімні класи, тому ми маємо всі підстави 

стверджувати, що сленгоніми становлять онімну універсалію. Визначення цього 

терміна є у «Словнику української ономастичної термінології»: 

«Онімні універсалії – закономірності, які спостерігають в усіх чи майже 

усіх власних назвах  й онімійних системах різних епох, територій, мов і свідчать 

http://sum.in.ua/p/9/350/2
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про єдині принципи номінацій індивідуалізованих об’єктів, про єдність еводюції 

іменних систем [1, c. 138]. 

Сленгові лексика і фразеологія відрізняються емоційною насиченістю. Ця 

мова виражає симпатії, уподобання молоді або, навпаки, її антипатії, це поява 

нових, експресивниих (а через це – життєздатніших) слів, наділених яскраво 

вираженою внутрішньою формою. 

Поповнення номінативного інвентаря тієї чи тієї мови відбувається 

переважно через запозичення або вторинну номінацію, під якою розуміють 

використання в номінативному акті фонетичного образу вже наявної одиниці як 

імені для нового денотата. Способи вторинної номінації розрізняють залежно від 

мовних засобів, залучених для створення нових імен, та від характеру 

співвідношення «ім’я – реальність» [9, с. 316].  

До основних причин появи вторинної номінації дослідники зараховують: 

1) трансформації суспільного життя, унаслідок чого відбувається поглиблення 

знань про об’єкти навколишнього світу;  

2) зміни об’єктів, що вже мають назву (за збереження попереднього імені); 

3) емоційно-експресивні чинники [33, с. 7].  

«Психологічною основою появи жаргонізмів є прагнення носіїв мови бути 

дотепними, це результат властивого людям бажання порозважатися, – зазначає 

О. Пономарів. – Жаргон – суспільна забава. Мовна гра, підпорядкована бажанню 

підсилити експресію» [29]. 

 

  



10 
 

2. «Іменний пласт міста» – неофіційні урбаноніми 

Одним із розділів топоніміки є урбаноніміка («міський» + «ім’я, назва»), 

який вивчає власні назви внутрішньоміських топографічних об’єктів. Неофіційні 

урбаноніми – унікальні власні назви міських реалій. Цей «іменний пласт міста» 

[6, с. 28] характеризується рухливістю і нестійкістю лексичних одиниць, 

великою різноманітністю словоформ, варіативністю і експресивністю 

найменувань, значним ступенем індивідуалізації міських реалій, тенденцією до 

антистандартності; він перебуває в деякій опозиції до офіційної міської мовної 

культури. У реномінаціі чітко видно конотативні властивості лексики: вияви 

гумору, іронії, оцінки міського населення. Твірною базою для ненормативних 

астіонімов такого типу слугує офіційна номінація.  Мікротопонімію сучасного 

міста формують назви районів, вулиць, площ, парків, скверів, магазинів, 

побутових і навчальних закладів, підприємств, кінотеатрів, театрів, кафе, 

ресторанів, окремих житлових будинків і т. ін. Чим більше місто, тим ширше 

коло цих реалій [12, с.17]. Наприклад, у містах часто трапляються назви, в яких 

відображена форма об’єкта: Пентагон – кілька великих будівель (Пентагон  

правильний п’ятикутник; будівля Міністерства оборона США, що має таку 

форму); Корабель – назва будинку за його видовжений, як у корабля, вигляд. 

Назви районів скупчення дорогих котеджів – теж однакові у багатьох містах: 

район Дем’яна Бєдного, Царське Село, Конче Заспа, Банкова. Завдяки розкішній 

приватній забудові, де живе багато місцевих можновладців, для позначення 

таких районів сьогодні виникають іронічні назви Межигір’я, Печерські Пагорби. 

Для іменування віддалених, заплутаних районів містяни обирають неофіційні 

урбаноніми Бермуди, Хацапетівка, Індія, Китай. А ще раніше це були Амур, 

Сибір, Шанхай, Камчатка, БАМ, що подекуди збереглися і досі [11; 22]. 

Частка народних найменувань міських реалій дуже невелика в загальній 

масі розмовної лексики городян, приблизно 1% [6, с. 29]. Але для дослідника-

лінгвіста цей невеликий пласт в мові міста так само становить значний інтерес 

як будь-який своєрідний мовний факт.  
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Поява народних найменувань в мові міста відбувається не випадково і 

обумовлено декількома причинами. По-перше, через відторгнення нейтральних 

громіздких офіційних назв у городян з’являється бажання скоротити занадто 

довгу офіційну назву установи або мікрорайону, спростивши її для більш легкого 

запам’ятовування і зручнішого вживання в розмові. Наприклад, розташоване у 

15 км від центру Одеси селище Котовського одесити називали Поскот (Посьолок 

Котовського). Такими утвореннями є сленгові годоніми, ергосленгоніми та 

артіосленгоніми: Каси – розмовний годонім, що відповідає офіційній назві 

відділення залізничних кас, Сіті – розмовний ергосленгонім, що відповідає 

офіційній назві торговельного центру «Поділля-Сіті» (Вінниця), «Сіті-Молл» 

(Запоріжжя), «Сіті-Центр» (Миколаїв) та ін. 

По-друге, городянину необхідно розрізняти об’єкти з однаковим 

значенням або однаковими функціями. Тут у номінації будь-якої міської реалії 

людина виходить з помітної ознаки, властивої певній реалії. Як ця ознака буде 

позначена, залежить від творчих можливостей, особистого життєвого досвіду, 

інших особливостей суб’єкта номінації. Так, сьогоднішні школярі – 

представники субкультури «олдскул» («стара школа») у кількох містах старі 

будівлі шкіл називають Скул [12, с. 18].  

Третя причина появи народних найменувань в мові міста полягає у 

прагненні посилити експресивність свого мовлення, збагатити його образністю, 

емоційністю і зрештою – дати оцінку позначуваній реалії. Так, за назвою 

найдовшої вулиці Нью-Йорка (25 км) Бродвеєм (англ. broadway – «широка 

вулиця») молодь дуже багатьох міст називає свою центральну вулицю. 

Крім цього, як було зазначено, виділяється ще й така причина появи в 

розмовній мові еквівалентів офіційних назв, як «установка на мовну гру» [5, 

с. 145]. Виникнення цілого ряду розмовних назв в молодіжному середовищі 

пов’язане саме із «установкою на обігрування форми імені» [2, с. 502] або форми 

самого об’єкта. Найповніше це виявилося в ойконімних сленгонімах, про які 

йтиме мова далі. 
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Система міських реалій не вичерпується лише географічними об’єктами 

(будинками, вулицями, площами, парками, водоймами), які мають чітку 

просторову співвіднесеність. Міський простір заповнюється також соціальними, 

історико-культурними, культурно-розважальними й адміністративними 

об’єктами (підприємствами, установами, ринками, вокзалами, пам’ятниками, 

торгово-розважальними центрами тощо), які теж вписані в систему міських 

просторових координат. Онімна картина міста охоплює як імена елементів 

міського простору, так й імена елементів сфери людської діяльності. Якщо 

сленгоніми виникають шляхом вторинної номінації, то це обов’язково 

конотативна лексика, яка містить додаткові експресивні, стилістичні, оціночні 

характеристики семантики слова. Урбанонімний (урбонімний) простір є 

складовою частиною топонімного, а звідси, відповідно, усього онімного 

простору. Тому під урбонімним простором розуміють мікросистему, структура 

якої репрезентована організованою сукупністю різних класів онімів на 

позначення локально закріплених об’єктів: (годонімів, дромонімів, агоронімів, 

ойконімів, ергонімів, фірмонімів, емпоронімів і та ін.) [15, с. 16].  

Розглянемо тематичні класи тих реалій міста, з назв яких найчастіше 

складається шар міських сленгонімів. Підкреслимо, що тут представлені не всі 

реалії міста, а лише ті, які мають неофіційні найменування.  

1. Власне топонімічні об’єкти: автодороги / перехрестя, сквери / парки 

/ площі, водойми (річки, озера), вулиці / провулки / бульвари / проспекти, мости 

/ віадуки, райони / мікрорайони міста і їх частини, будівлі / масиви будинків 

(житлові та адміністративні), гірки. Наприклад, у нашому місті є Париж (Площа 

Театральна, зараз – Майдан Небесної сотні), Куба (закладення перших домів 

цього району збігається з часом Карибської кризи, яка була пов’язана із 

повстанням на Кубі у 60-х роках), Корея (тут давали ділянки для домів 

«корейцям» – воєнним льотчикам, які повернулись з війни у Кореї. Інша версія: 

імовірно цей район почали заселяти після закінчення Другої світової війни. За 

тодішніми мірками район був розміщений далеко від центру, як справжня Корея 

від Києва. Третя версія: ще в 19 сторіччі місцевість, на який зведені будинки 
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теперішнього масиву, належала графу Грохольському. І цю землю він віддав в 

оренду якомусь корейцеві). 

2.Соціально-побутові об’єкти: вокзали, готелі, дитячі садки, кафе / 

ресторани / столові / закусочні, магазини, ринки / авторинки / оптові бази, торгові 

і торгово-розважальні центри, ощадбанки. Наприклад, Галицька площа у Києві 

мала неофіційну назву Єврейський базар або Євбаз. Ринок на площі було 

ліквідовано на початку 1950-х років і перенесено неподалік, у кінець вулиці 

Жаданівського (нині – Жилянська вулиця) під назвою Новий ринок. У Львові є 

ринок «Санта Барбара».  

3.Науково-навчальні установи: інститути, університети, інститути, 

коледжі, технікуми, училища, бібліотеки, навчальні центри, школи (ліцеї, 

гімназії, середні школи, школи-інтернати, школи мистецтв, спортивні школи). 

4.Культурно-історичні об’єкти: пам’ятники, церкви / храми, музеї. Так, 

Іван Мазепа, який також мав гетьманську столицю-резиденцію – Батурин, доволі 

багато часу проводив у Києві, де й понині дві будівлі на Подолі мають неофіційні 

назви Мазепиних: старий корпус Академії на Контрактовій площі та кам’яниця 

на Спаській, 16-б (Музей гетьманства). Втім, зв’язок останньої пам’ятки з цим 

історичним діячем є радше легендарний, ніж науково доведений. Побутує безліч 

сленгонімів для позначення пам’ятників: Фантомас – пам’ятник, що від часу 

отримав зеленкуватий колір; «Мужик в піджаку» – відповідне скульптурне 

зображення у багатьох містах із прецедентним висловом з відомої кінокомедії в 

основі; Голова – часто місце зустрічі, побачень біля бюсту відомої особи у будь-

якому сквері чи парку будь-якого міста [11; 22]. 

За нашими спостереженнями, така номінація властива міській молоді, 

тобто є частиною молодіжного сленгу. Неофіційні оніми – це цілком і повністю 

конотативна лексика, яка містить додаткові експресивні, стилістичні, оціночні 

характеристики семантики слова. Тут має місце «накладення на якусь картину 

світу певного типу світосприйняття» [17], культурних установок особистості, що 

дозволяють поєднати різні мовні підсистеми у промові одного мовця. Онімічна 

одиниця відображає мовні особливості мовного колективу міста, являючи собою 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1950-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
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елемент неформальної мовної творчості городян. Ці слова і вирази стають 

сленговими не тільки завдяки їх часом нетрадиційному написанню або 

словотворенню, але перш за все тому, що їх вживає більш-менш обмежене коло 

людей певного віку, по-друге, ці слова і вирази привносять у мову особливий 

відтінок бачення світу очима молоді, відображення їх світосприйняття.  
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3. Творення неофіційних назв автомобілів 

Сленгова власна назва автомобіля, як і будь-які інші оніми, виникає за 

певними правилами, що проявляються у семантиці твірної основи, способі 

словотворення і особливо – у мотивації. Зокрема, досить часто при творенні 

неофіційних найменувань автомобілів використовуються інші власні назви. 

Дослідники підкреслюють важливість питання визначення статусу 

розмовних найменувань автомобілів з погляду їх належності до 

власних/загальних назв. Більшість цих лексем, поза всяким сумнівом, є власними 

назвами, які утворюють окремий розряд онімів, вважає Н. М. Хрустик [31, c. 3], 

зауважуючи при цьому, що серед неофіційних автонайменувань є чимало слів, 

про які не можна сказати із впевненістю, що вони належать до власних чи до 

загальних назв. Неофіційні іменування в автомобілістиці достатньо поширені: 

Борис (Volkswagen Bora), Вітьок (Mersedes-Benz Vito), Вова (Volvo), Колюня 

(Renault Koleos), Субарик. Субариня (Subaru), Беха, Бімер, Бумер (BMW), Бобик 

(УАЗ-469). В неофіційній термінології залізничного транспорту акож 

зафіксовано подібні сленгоніми, наприклад, подвійна Машка (тепловоз 2М62). 

Прагнення актуалізувати в назві автомобіля його певні технічні 

особливості – ще одна причина появи неофіційних найменувань. Напр.: Акваріум 

(про авто зі «скляним дахом», який насправді металевий, але площа всіх вікон і 

люка така, що складається враження, що він зі скла), Баржа (ГАЗ-3102 «Волга», 

яка має погану керованість і маневреність через недосконалий пристрій 

підвіски), Лупатий, Очкастий (Mersedes-Benz, кузов W 210 – за формою та 

розміром фар), Пів-восьмого («Ока», двигун якої має два циліндри – половина 

двигуна автомобіля ВАЗ-2108), Сліпа (Mazda-323 F, у якої «ховаються» фари), 

Сороконіжка (ЗИЛ-133, у якого коліс більше, ніж зазвичай). 

Розмовні найменування авто, в основі творення яких лежать назви неістот, 

обрані мовцями внаслідок фонетичних асоціацій до офіційних назв автомобілів, 

трапляються порівняно із назвами істот набагато рідше. Як правило, це слова, які 

належать до активно вживаної лексики розмовно-побутового характеру. Напр.: 
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Aвoськa (Audi AS), Бомба (BMW), Віник (Toyota Avensis), Вітамінка (Daewoo 

Matiz), Кактус (Mersedes-Benz Actros), Кедр (Nissan Cedric), Кефір (Nissan 

Cefiro), Клюшка (Renault Clio), Кубик (Nissan Cube), Кукурузник (Toyota Cruiser), 

Лінійка (Fiat Linea), Маяк-11 (Toyota Mark 11), Орбіт (ИЖ «Орбита», пізніше 

ИЖ-2126 «Ода»), Поліно (Suzuki Baleno), Премія (Toyota Premio), Примус (Mazda 

Premacy), Семафор (ВAЗ-2107), Сервант (Honda CR-V), Скала, Скалик, Скула 

(Nissan Skyline), Сирок (Volkswagen Scirocco), Соляра (Hyndai Solaris), , 

Табуретка (Volkswagen Tonareg), Фінік (Infiniti FX), Цироз, Цитрус (Toyota 

Ceres), Цитрамон (Citroen C4), Шерсть (ВАЗ-2106), Петя (Chrysler PT Cruiser), 

Ланька (Chevrolet Lanos) – загалом знайдено 164 подібні назви [19; 20]. 

Відзначимо, що така тенденція – неофіційне іменування автомобілів – 

відома давно. Пригадаймо сумнозвісний Ворон, воронок (ГАЗ-67), кумедний 

Американець, Студер, Товариш Студер (US6 Studebeker), Захар (ЗиС-5), Копійка 

(ВАЗ-2101), а також класичну  «Эх, прокачу!». 

В окремих випадках наслідком звукових асоціацій, зумовлених 

фонетичним складом офіційних назв автомобілів, є вигадані слова, які на 

розмовному рівні репрезентують ту чи іншу марку авто. Пор., напр.: Беха, Бімер, 

Бумер (BMW), Волосатіс (Renault Vel Satin), Рікса (Mazda RX-8). 

Стосовно онімів Беха, Бімер, Бумер  Н.М. Хрустик припускає, шо всі три 

найменування є наслідком суфіксального способу словотворення: Беха походить 

від кириличної назви початкової літери в абревіатурі BMW, до якої долучається 

суфікс -x-а зі значенням ‘істота жіночої статі’; Бімер мотивується початковою 

частиною абревіатури BMW (англійська літера бі в поєднанні зі звуком м), до 

якої приєднується суфікс -ер, одне зі значень якого – ‘назва технічного 

пристрою’. Прийняте в усьому світі найменування Бімер не прижилось. Його 

витіснив інший варіант цього слова – Бумер, де і змінився на у. Вважається, що 

звук у в онімі Бумер передає велич автомобілів марки BMW, а звук і надає 

лексемі Бімер зменшено-пестливого відтінку [31, с. 5]. 

У творенні деяких онімів спостерігається поєднання фонетичних та 

семантичних асоціацій. Наприклад, Акордеон (Honda Accord), Альфонс (Alfa 
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Romeo), Монстр («Москвич»-412), Окурок («Ока»), Сельодка, Сигара (Audi-

100), Хрюндай (Hyndai). Скажімо, назви Монстр та Окурок не лише фонетично 

асоціюються з відповідними офіційними найменуваннями, але й підкреслюють 

недосконалість цих авто. Пор., напр., інші розмовні назви згаданих автомобілів: 

Московська нерухомість (про «Москвич»), Брелок від КамАЗа, Пів-восьмого, 

Скажена табуретка (про «Оку») [5]. 

Як прізвиськові номінації футбольних збірних в рамках спортивної 

ергонімії фіксує подібне явище появи неофіційних онімів Н.В. Григорук [7]. 

Вона відзначає, що в основах окремих прізвиськ (за нашою термінологією – 

сленгонімів) часто використовують апелятив як символ народу чи команди,  

відбиті на емблемі зоолексема або інший об’єкт: Ведмеді (Росія), Галльські півні 

(Франція), Три леви або Леви (Англія). 

Низка командних сленгонімів, за її дослідженням, має ситуативну мотивацію 

(переважно це характеристика духу, вольових якостей збірної або інші особливості 

колективу чи країни). Зокрема, команду Данії іменують Датський динаміт, 

Люксембургу – Банкіри, Німеччини – Бундескоманда або Бундесмашина («бунд» 

як вказівка на федеративний устрій держави), Норвегії – Нормани («північні 

хлопці»), Туреччини – Яничари (особливі підрозділи турецької армії), Хорватії – 

Пекучі хлопці, Швейцарії – Сирники (країна – світовий лідер у виробництві сиру). 

Поширені спортивні сленгоніми і серед команд окремих країн. Підставою 

для їх виникнення є колір спортивної форми, особливості поведінки команд у 

певні моменти, трансформації власне назви команди, її відомчої належності або 

спонсора, місце розташування клубного стадіону або знаходження біля нього 

інших споруд та конструкцій, різні ситуативні моменти в історії, а найбільш 

часто – емблема команди (її символ, талісман). Дослідниця наводить такі 

приклади: 

Англія: «Арсенал» (Лондон) – Гармаші, Каноніри, «Ліверпуль» – 

Мерсісайдці, Пелікани або Червоні; «Манчестер Юнайтед» – Червоні дияволи; 

«Челсі» (Лондон) – Аристократи, Пенсіонери, Сині; 
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Бразилія: «Ботафого» (Ріо-де-Жанейро) – Біло-чорні, Блискучі, Бота, 

Вогнище, Одинока зірка, Фого; «Васко-да-Гама» (Ріо-де-Жанейро) – Васкао, 

Гіганти з пагорба, Мальтійський хрест, Тріска, Чорні сорочки; «Корінтіанс» 

(Сан-Паулу) – Командище, Корінгао, Мушкетери, Чемпіон чемпіонів; 

«Фламенго» (Терезина) – Фла / Менго, Стерв’ятники, Червоно-чорні; 

Іспанія: «Атлетико» (Мадрид) – Індійці, Матраци, Матрацники; 

«Барселона» – Блауграну, Гарячі сідниці, Синьо-гранатові; «Валенсія» – 

Кажани, Летючі миші; «Реал» (Мадрид) – Вершкові, Вівці, Галактикос, 

Королівський клуб, Пастухи;  

Італія: «Інтер» (Мілан) – Змії, Нерадзурі, Чорно-сині; «Лаціо» (Рим) – 

Небесно-голубі, Орли; «Мілан» – Дияволи, Росонері, Червоно-чорні; «Ювентус» 

(Турин) – Біло-чорні, Б’янконері, Зебри, Стара синьйора; 

Німеччина: «Баварія» (Мюнхен) – Баварці, ФК Голівуд, Червоні; «Байєр» 

(Леверкузен) – Аптекарі, Аспіринові, Одинадцять робітників, Фармацевти; 

«Гамбург» – Ганезеати, Динозавр бундесліги, Червоноштанники; «Шальке 

(Гельзенкірхен) – Гірники, Кобальтові, Шахраї;  

Франція: «Бордо» – Винороби, Жирондинці; «Монако» – Монегаски; «Ніцца» 

– Орлята; «Парі-Сен-Жермен» (Париж) – Принци;  

Білорусь: «БАТЕ» (Борисов) – Батони, Борисівці, Жовто-сині; «Динамо» 

(Мінськ) – Біло-сині; «МТЗ-РІПО» (Мінськ) – Мрази, Трактористи, 

Тракторозаводці; «Шахтар» (Солігорськ) – Гірники, Солігорці; 

Україна: «Динамо» (Київ) – Біло-сині, Бобри, Динама, Менти; 

«Дніпро»(Дніпро) – Дніпряни, Пердо, Синьо-біло-голубі; «Карпати» (Львів) – 

Бандери, Бандерштадт, Вуйки, Леви; «Шахтар» (Донецьк) – Гірники, Кроти, 

Помаранчево-чорні, Шахта [7, с.27].  
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4. Структурно-семантична характеристика сленгових ойконімів 

 

Неофіційна топонімія існувала завжди, адже, так чи інакше, у людській 

природі була і є потреба дати оцінку певного місця, запропонувати свою версію 

етимології назви населеного пункту тощо. Проте в останні десятиліття, позначені 

розквітом постмодерного мислення, процесами глобалізації, спостерігаємо все 

більшу «вигадливість» у сленгових найменуваннях населених пунктів. Усі Ріо-

де-Білятичі чи Нью-Санжари є, без сумніву, наслідком гри ‒ невід’ємного 

компоненту постмодерної епохи. Здавалося б, уся ця субстандартна онімія має 

функціонувати у вузьких молодіжних колах як протест, намагання 

відмежуватися від решти світу, однак це не зовсім так. Дійсно, окремі назви 

мають свою епоху, свій «контингент», проте, як показало наше опитування, 

прагнення до експресії, зокрема у найменуванні населених пунктів, універсальне 

[4, 161]. Зібраний матеріал дає можливість простежити загальні особливості 

онімотворчого процесу в українській субстандартній топонімії. 

Найпростішим та найпоширенішим способом утворення сленгових 

ойконімів є усічення назви, яке може набувати різних форм: 

1) усічення без збереження індикаторів роду і числа, які містяться у 

закінченні. У такому разі рід і число новотворів можуть відрізнятися від 

оригінальних, а також виникають численні невідмінювані назви: Алєкс (рос.) ← 

Олександрія; Богус ← Богуслав; Бро ← Бровари; Вовча ← Вовчанськ; Докуч ← 

Докучаєвськ; Золо ← Золотоноша; Камс (рос.), Комс ← Комсомольськ (зараз 

Горішні Плавні); Костя ← Костянтинівка Сарненський р-н); Ніко (рос.) ← 

Миколаїв; Ново ← Новоставці (Теофіпольський р-н); Новояво ← Новояворівськ; 

Підгар (з фонетичною зміною) ← Підгородне (Тернопільська обл.); Сєвас (рос.) 

← Севастополь; Сєвер ← Сєверодонецьк; Тео ← Теофіполь; Фео ← Феодосія; 

Ха ← Харків; Че ← Черкаси, Чернігів, Чернівці (своєрідний омонім) та ін.. При 

цьому помітним є явище атракції, коли апелятив «притягує» до себе еліпсований 

онім. Так власна назва формально уподібнюється апелятиву: Запор ← 
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Запоріжжя; Конь ← Конотоп; Кремінь, Кремень ← Кременчук; Луг ← Луганськ; 

Хмель ← Хмельницький; 

2) усічення зі збереженням закінчення або ж додаванням закінчення, яке 

слугувало б індикатором роду і числа: Брюхи ← Брюховичі; Волна ← Волноваха; 

Знама ← Знам’янка; Овідій ← Овідіополь; 

3) усічення з додаванням суфіксів -ик, -ік: Бердік (Бєрдік) ← Бердянськ; 

Геник ← Генічеськ; Дончик ← Донецьк; Житик ← Житомир; Кірік ← 

Кіровоград (зараз Кропивницький); Комсік, Камсік ← Комсомольськ (зараз 

Горішні Плавні); Красик ← Красноармійськ (зараз Покровськ); Кролик ← 

Кропивницький (усічення супроводжується фонетичною трансформацію, що 

веде до виникнення апелятива); Лисик ← Лисичанськ; Марік ← Маріуполь; 

Мелик ← Мелітополь; Новік ← Нововолинськ, Новомосковськ; Перик ← 

Первомайськ; Свєтлик ← Світловодськ; Сімфік ← Сімферополь; Славік ← 

Слов’янськ, Славутич; Терник ← Тернопіль; Франик ← Івано-Франківськ та ін. 

Інші суфікси, які додаються до усічених / модифікованих ойконімів, 

видаються малопродуктивними: Бердос ← Бердичів; Глушаки, Глушантос ← 

Глушиця (Сарненський р-н), Єначка ← Єнакієве; Крамаха ← Краматорськ; 

Лебедьоха ← Лебедин; Лубенки ← Лубни; Скаржони ← Скаржинці 

(Ярмолинецький р-н); Феодоська ← Феодосія; Ярмошки ← Ярмолинці [4, 

с. 163]. 

Л. Гукова і Л. Фоміна зауважують високу продуктивність суфікса -ськ- у 

творенні експресивних топонімів [30]. Особливістю словотворчої трансформації 

є, при збереженні фонетичної структури слова (кількості складів і звукового 

подібності), ігрове зміна мотиватора з метою досягнення комічного або 

саркастичного ефекту: Лоханська (Луганськ), Днепропильдимск 

(Дніпродзержинськ), Днепрожідовск (Дніпро). Семантика цих нових назв з 

актуалізованої внутрішньої формою відображає алюзію (відсилання) до уявлень 

про мегаполіс, національну та поведінкову особливості міст, про їхнє екологічне 

неблагополуччя. Негативний вплив промисловості на людину в містах 

актуалізують номінації-трансформи: Крематорське і Крематорівка, 
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Некропетровськ і Фенопетровськ. Номінація Фенопетровськ, на думку 

Л.Ф. Фоміної та Л.Н. Гукової, в першому своєму елементі відсилає до фенолу – 

токсичну речовини, що викликає опіки при попаданні на шкіру, (але, можливо, і 

до фені – «блатної мови»); в узагальненому сенсі – це експресивна назва міста, 

проживання в якому несе загрозу як фізичному, так і духовному життю людини. 

«Експресивність подібних номінацій створюється, природно, не суфіксом -ск-, а 

включенням когнітивних сем, що відображають аксіологічні компоненти в 

сприйнятті та інтерпретації названих топооб’ектов. У більшості випадків тут 

активізована власна лінгвокреатівна діяльність номінатора», – зауважують 

автори [30]. 

Кореляційні процеси відбуваються в парах слів, що перебувають у 

відношеннях словотвірного процесу [6, с. 29]. У неофіційних астіонімах ці 

процеси продукують номінації, в яких твірною базою слугує офіційний топонім, 

а формантами – різноманітні афікси, що утворюють однокореневі деривати. Але 

в оказіональній деривації формантами можуть бути як реальні афікси, так і різні 

«квазіафікси». Кореляційне утворення цікаво представлено в назві паризьких – 

так іронічно назвав столицю Франції Володимир Висоцький, пояснюючи: 

«Париж – це провінція». Валерій Перевізников в книзі «Володимир Висоцький. 

Посмертна доля» наводить слова В. Смєхова, де він згадує розчарування актора 

після другого відвідування Парижа: «У буденності розтанула чарівність. Місто 

сірих клерків, скупердяй на скупердяї, життя присвячене здобуванню франка ...» 

[11]. У цьому випадку саме суфікс -сь-к виконує оцінну функцію, конотативно 

підкреслюючи негативне сприйняття «столиці світу» російським артистом. Ідея 

провінціоналізму Парижа, маркована суфіксом -ськ-, спирається на той 

лінгвістичний факт, що імена столиць (крім Мінська) не містили в своїй 

структурі цього форманта. Отже, афікс -ськ- у свідомості носіїв російської мови 

був не просто «міським», але ще й «нестоличним» [8; 30]. 

Нам важко підтвердити їх погляди на суто українському матеріалі. Так, 

подекуди суфікс -ськ- зберігається у творенні сленгонімів від стандартизованих 

назв, що вже утворені з допомогою цього суфікса: Кумсомольськ ← 
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Комсомольськ (зараз Горішні Плавні); Сан-Франківськ ← Івано-Франківськ; 

Сволочиськ ← Волочиськ. Загалом українській сленговій топонімії більш 

властива відмова від цього суфікса. 

Поширеним способом творення сленгових ойконімів є абревіація різних 

типів: Бей Рут ← Березова Рудка (абревіація поєдналася із уподібненням назви 

відомому іншомовному топоніму); БЦ ← Біла Церква (від БЦ також утворено 

Бецик на позначення цього населеного пункту); ГП, Горплав, НР (англ.) ← 

Горішні Плавні; Го При (Гопри) ← Гола Пристань; ЖВ ← Жовті Води; ЖП ← 

Железный Порт; Кампод ← Кам’янець-Подільський; Старкон ← 

Старокостянтинів, а також виокремлення з назви двох-трьох опорних 

приголосних, завдяки яким скорочення буде впізнаваним у тексті: ЗП ← 

Запоріжжя; КПД ← Кам’янець-Подільський; Крк ← Корюківка; Лв ← Львів; Прк 

← Прилуки; Чг ← Червоноград. Такі сленгоніми більш властиві писемному 

мовленню, проте можуть вживатися і в усному. 

Якщо досі згадані сленгові ойконіми мають більш-менш нейтральне 

конотативне значення, то ті, про які піде далі мова, навпаки, наділені 

позитивними чи негативними характеристиками. Сленгових ойконімів із 

позитивними конотаціями вкрай мало. Можемо припустити, що це скоріше 

самоназви: Файне Місто ← Тернопіль; Ча Рівне ← Рівне. У той же час негативно 

забарвлені сленгові ойконіми існують (як би це не заперечували жителі 

означених населених пунктів), і, ймовірніше за все, вони виникли у мовленні 

населення сусідніх сіл чи містечок. Важко дати чітку класифікацію цих назв за 

походженням. По-перше, слід виділити ті, які виникли внаслідок суттєвої чи 

несуттєвої трансформації фонетичної та морфологічної будови слова (заміна 

звуків, випадання складів, додавання / заміна звуків чи складів тощо): Бичач ← 

Бучач; Буховель ← Буковель; Грьобанка ← Гребінка; Дебіляндія, Дебіляни ← 

Дубляни; Єбоградів ← Виноградів; Жахів ← Жашків; (Повна) Жовпа ← Жовква; 

Камінь-Кашмарськ ← Камінь-Каширський; Кирялівка ← Кирилівка; Козлятин 

← Козятин; Колупаївка ← Колибаївка; Крисилов ← Красилів; Курвоград ← 

Кіровоград; Мудачево ← Мукачево; Обідранськ ← Обірки (Сарненський р-н); 
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Під’яйці ← Підгайці; Дирятин, Пір’ятин, Пирдятин ← Пирятин; Стара 

Слюнява ← Стара Синява; Сволочиськ ← Волочиськ; Староскотинів, Скотинів 

← Старокостянтинів; Стаканов ← Стаханов тощо. 

Мотивація інших пейоративно забарвлених сленгових ойконімів, які не 

пов’язані зі стандартизованою назвою безпосередньо через подібну фонетичну 

чи морфологічну структуру, залишається зрозумілою лише тим мовцям, які, 

власне, і дали такі назви: Кишкоїди ← Дубровиця («бо вредні, що аж кишки 

проїдають»); Олєнєгорськ, Козлоград ← Зносичі (Сарненський р-н) (ймовірно від 

олень – ‘наївна людина’); Торбоград ← Велика Писарівка; («не з торбами, але 

бідний район») Чорнороті ← Чудель (Сарненський р-н). 

Зауважимо, що перелічені сленгові астіоніми й комоніми з негативними 

конотаціями можна поділити на відверті обсценізми та назви-характеристики. 

Частина зібраних сленгових ойконімів базується на синонімії або ж на 

перекладі головного смислового елемента назви: Блеквіль (англ.) ← Чорнухи; 

Гросбаг (нім.) ← Велика Багачка; Ланцюговичі ← Цепцевичі (Сарненський р-н); 

Отци ← Батьки (Зіньківський р-н); Пательня ← Сковородки 

(Старокостянтинівський р-н); Редбург (англ.) ← Червоноград; 

Тарабаньмістечко ← Звенигородка; Угловцы (рос.) ← Кутківці (тепер частина 

Тернополя); Щепкіно ← Тріскіно (Сарненський р-н) тощо. 

У багатьох випадках сленгоніми є яскравими зразками тієї ж постмодерної 

гри, що часом проявляється в уподібненні до апелятивів, каламбурному 

обігруванні: Бабах-мут ← Бахмут; Кокос-ів ← Косів; БабаКлава ← Балаклава; 

Лабутенки ← Бутенки (Кобеляцький р-н); Чорнухи-Порнухи ← Чорнухи; 

алюзійності: Деревня Гадюкино (рос.) ← Зміїв (алюзія до топоніма із 

комп’ютерної гри). 

У значної кількості сленгових назв простежується чітка мотивація 

найменування, яка пов’язується з: 

1) етнічною меншиною, що населяє місто чи село: Дніпрожидовськ ← 

Дніпропетровськ (зараз Дніпро); Жидомир ← Житомир; Новоєврейськ ← 

Новояворівськ; Тель-Авів ← Тернопіль (у цьому разі йдеться про конотонім, 
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причому спостерігаємо фонетичний зв’язок між субстандартним та 

стандартизованим онімом); 

2) відомими особами, що мають певний зв’язок із населеним пунктом: 

Ахмєтсіті ← Донецьк; Гепоград ← Харків; Махноград ← Гуляйполе; 

3) географічним розташуванням об’єкта номінації: Бодетаун (з англ. 

‘місто на кордоні’) ← Дубровиця, Рава-Руська; Западний Берлін ← Знам’янка 

Друга; 

4) характерною особливістю населення чи навколишнього середовища: 

Дніпродим ← Дніпродзержинськ (зараз Кам’янське) (через велику кількість 

підприємств атмосфера у місті дуже забруднена); Палермо ← Кам’янець-

Подільський («через розгул місцевої мафії у 90-ті, а подекуди й зараз»); 

Палестина ← поліська частина Рівненської області («бо там свої шейхи і 

бойовики», хоча, ймовірно, через співзвучність Полісся ‒ Палестина); Чечня ← 

Чудель (Сарненський р-н) («розборки часто влаштовують, аварій багато»); 

5) видом діяльності населення, головними підприємствами чи об’єктами 

населеного пункту: Гармонія ← Лубни (за назвою молокозаводу); Мінеральщина 

← Миргород; Х’юстон ← Хмельницький (раніше там був штаб ракетної дивізії 

стратегічного призначення). 

Згадавши назви країн у ролі сленгових ойконімів, не можемо не розширити 

їх перелік. При цьому номінація з використанням назви країни, штату чи регіону 

може мотивуватися або через звукову подібність сленгоніма і стандартизованої 

назви, або ж на підставі якоїсь ознаки, найчастіше відомої лише корінному 

населенню, тобто через семантику конотонімного топоніма. Частина з поданих 

нижче назв лише імітує назву країни, частина ‒ збігається з нею повністю: Арабія 

← Воронківці (Старокостянтинівський р-н); Бразилія ← Базалія 

(Теофіпольський р-н); Великобританія ← Великі Бірки (Тернопільський р-н); 

Гаїті ← Гаї-Ротоцькі (Зборівський р-н), Гаї-Смоленські (Бродівський р-н); 

Гондурас ← Гончарівське (Чернігівський р-н); Індія ← Чудель (Сарненський 

р-н); Каліфорнія ← Калиновиця (Варвинський р-н), Корюківка; Камбоджія ← 

Кобижча (Бобровицький р-н); Китай ← Святець (Теофіпольський р-н); 
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Колумбія, Коламбія ← Коломия; Корея ← Слобідка-Залісецька (Дунаєвецький р-

н); Куба ← Кубачівка (Кам’янець-Подільський р-н); Люхчембург ← Люхча 

(Сарненський р-н); Макогонія ← Лешнів (Бродівський р-н); Манжурія ← 

Манжосівка (Прилуцький р-н); Мексика ← Остер; Молдованщина ← Диківка 

(Знам’янський р-н); Конзас ← Конча-Заспа; Сінгапур ← Сінгури (Житомирський 

р-н); Татарстан ← Нем’яч (Бродівський р-н); Техас ← Тихе (Прилуцький р-н); 

Фінляндія ← Філянівка (Новоушицький р-н); Франція ← Демидівка 

(Решетилівський р-н); Чечня ← Ічня; штат Нью Соївка ← Саївка 

(П’ятихатський р-н) та ін. 

Важко не помітити, що переважна більшість згаданих у попередньому 

абзаці стандартизованих ойконімів називає села, тобто у номінації присутній 

елемент іронії – коли називаємо комонім назвою країни. Ця іронія більш помітна 

у найменуванні малих сіл і містечок назвами великих, зокрема у: 

1) додаванні компонентів -бург; -град; -поль; -сіті; -штадт до основи назви: 

Волна-Сіті ← Волноваха; Глиненград ← Глинянка (Ріпкинський р-н); Жванбург 

← Жванець (Кам’янець-Подільський р-н); Желтик-Сити (рос.) ← Жовті Води; 

Карпилівоград ← Карпилівка (Сарненський р-н); Козлоград ← Козелець; 

Лубенград ← Лубни; Люхчеград ← Люхча (Сарненський р-н); Петроград ← 

Петриків (Тернопільський р-н); Решетилівград, Решитополь ← Решетилівка; 

Рихтоград ← Рихта (Кам’янець-Подільський р-н); Руденштат ← Руденківка 

(Новосанжарський р-н); Семенград ← Семенівка (Полтавська обл.); 

2) використанні іронічних апелятивних найменувань: Гóрод ← Маркопіль 

(Бродівський р-н); Мегаполіс ← Коров’є (Теофіпольський р-н) («село на 30 хат»); 

3) вживанні іноземних полісонімів або ж їх трансформацій на підставі 

співзвучності: Бей Рут ← Березова Рудка; Бордо ← Бородянка; Брюссель ← 

Брусилів; Варшава ← Варва, Ворошилівка (Тиврівський р-н); Венеція ← 

Вінниця; Влас-Вегас ← Власівка (Зіньківський р-н); Глушвегас ← Глушиця 

(Сарненський р-н); Дрезден ← Дроздівка (Куликівський р-н), Дніпродзержинськ 

(зараз Кам’янське); Карлові Вари ← Карлівка; Копенгаген ← Капитолівка 

(Ізюмський р-н), Копичинці (Гусятинський р-н); Криво-де-Жанейро ← Кривий 
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Ріг; Купин-гаген ← Купин (Городоцький р-н); Лах-Веґас, Лох-Веґас, Лох-

Анжелес ← Лохвиця; Лос-інівка ← Лосинівка (Ніжинський р-н); Лондон ← 

Ладан (Прилуцький р-н); Люхчан-Вегас, Люхчанжелес ← Люхча (Сарненський 

р-н); Малібу ← Малі Будища (Гадяцький р-н); Манчестер ← Монастириська; 

Мілан ← Малин; Монте, Монте-Карло ← Монастирище; Монте-Карлівка, 

Монте-Карло ← Карлівка; Монте-Карло ← Муровані Курилівці; Новий Орлеан, 

New Orleans ← Орлівка (Сарненський р-н); Нью-Джерсі ← Нова Ушиця; Нью-

Йорк ← Ніверка (Кам’янець-Подільський р-н); Париж ← Павлиш 

(Онуфріївський р-н); Ріо-де-Білятичі ← Білятичі (Сарненський р-н); Ріо-де-

Жердя ← Жердя (Чемеровецький р-н); Ріо-де-Житомир ← Житомир; Ріо-де-

Жуляни ← Жуляни; Ріо-де-Журавка ← Журавка (Варвинський р-н); Ріо-де-

Кобеляки ← Кобеляки; Ріо-де-Ражня ← Деражня; Сан-Франківськ, Сан-

Франциско ← Івано-Франківськ; Сан-Харцизьк ← Харцизьк; Санта-Бабино ← 

Бабино (Самбірський р-н); Санта-Глобино (-е) ← Глобине (наголос у другому 

компоненті може падати на будь-який склад); Сар-Немо ← Сарни; Талалондон 

← Талалаївка; Токіо ← Токарі (Лохвицький р-н); Торонто ← Тарутине; Х’юстон 

← Хуст; Черкаго ← Черкаси; Чикаго ← Чортків, Чкаловське (Чугуївський р-н) 

тощо. 

Наведені у п.3 іншомовні полісоніми та їх трансформації майже всі 

пов’язуються із західною цивілізацією. На цій підставі і виникає горде, але 

(само)іронічне найменування. Значно менш поширеним є звернення до 

українських, російських чи білоруських топонімів, які не мають такого 

«гордого» забарвлення: Біробіджани ← Бережани; Бобруйск ← Бобровиця; 

Васюки ← Васильків; Красноярськ ← Красносілка (Старокостянтинівський р-н); 

Олєнєгорськ ← Зносичі; Сахалін ← Сахнівці (Старокостянтинівський р-н). 

Малопродуктивним способом творення сленгових ойконімів є гра з 

цифрами: бачення графічної форми топоніма (зокрема на знаках на в’їзді в місто) 

як комбінації цифр і літер: 3 рубля ← Зруб (Ніжинський р-н); 13а ← Іза 

(Хустський р-н) [4]. 
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Окрему групу топонімних сленгонімів становлять назви груп населених 

пунктів: ГДР ← Городня, Добрянка (Ріпкинський р-н), Ріпки; Санта-Бабино-

Ріо-де-Пиняни ← Бабино і Пиняни (Самбірський р-н); Шаболдєєвка ← 

Шаболтасівка і Авдіївка (Сосницький р-н). Оскільки ця група поки нечисельна, 

говорити про певні закономірності творення зарано. Помітимо, що у кожному з 

трьох випадків ідеться про різний спосіб творення: абревіація, злиття двох 

сленгових назв без втрат для жодної з них та телескопія. 

Іншу групу ойконімів становлять назви, які важко назвати сленговими, та 

все ж вони далекі від стандартизованих. Їх виникнення зумовлене мовною 

ситуацією у регіоні чи фонетичними особливостями місцевого діалекту: 

Берегсаз (угорськ.) ← Берегове; Бультава, Пультава ← Полтава; Варош (угор. 

‘місто’) ← Ужгород; Гиршики ← Іршики (Старокостянтинівський р-н); Мункач 

(угор., нім., ідиш) ← Мукачево; Трембовля (польськ.) ← Теребовля тощо. 

Поширеним є явище омонімії субстандартних назв. Причому якщо 

омонімія назв утворених шляхом усічення (Новік ← Нововолинськ; Новік ← 

Новомосковськ) чи атракції до відомих зарубіжних топонімів (Копенгаген ← 

Копистин Хмельницького р-ну; Копенгаген ← Капитолівка Ізюмського р-ну) ‒ 

явище цілком зрозуміле, то набагато цікавішою є омонімія конотонімних 

найменувань. Для прикладу візьмемо Маленький Шанхай ← Буринь і Маленький 

Шанхай ← Пирятин. Як зазначають мешканці Бурині, назва Маленький Шанхай 

мотивується широким використанням велосипеда як засобу пересування. 

Найменування Маленький Шанхай на позначення Пирятина зумовлюється тим, 

що це місто знаходиться на важливому автомобільному шляху, тому життя на 

автостанції «Пирятин-1» кипить навіть уночі [4]. 

Цікавим фактом проведеного дослідження стало виявлення зв’язків між 

новітньою топонімікою та літературою. Зокрема, один з респондентів на 

запитання про мотивацію назви Васюки ← Володимирець зауважив походження 

цієї назви з «Дванадцяти стільців» І. Ільфа і Є. Петрова. Інший респондент 

відзначив збагачення української субстандартної топонімії назвами Упирятин ← 

Пирятин, Монтесуми ← Суми творчістю І. Семесюка [там само]. 
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Таким чином, у наведених прикладах сленгоніми є яскравими зразками 

мовної гри, що може виявлятися в уподібненні до апелятивів, каламбурному 

обігруванні. Таке прагнення до поєднування високого і низького, змішування 

серйозного і смішного, алюзійність та іронічність – ознаки постмодерну. 

Дослідники постмодерну стверджують, що сучасна людина існує в 

інакшому світі – у світі квазіреальності, тобто в уявному, несправжньому світі. 

Ж. Бодріяр увів поняття «гіперреальність» – реальність, що є картинкою самої 

себе, вона не відсилає до реальних подій, предметів, а набуває самостійного 

існування. Її одиниці – симулякри, копії реальних предметів. Засобом 

оформлення людської думки є мова, без неї вона не може бути оформлена, 

закріплена й збережена. Можливо, саме тому в розмовній мові епохи 

постмодерну як фіксація сприйняття світу симулякрів виникають слова-паразити 

типу, ніби, як би, а також сленгові вирази в натурі, реально, конкретно тощо. 

Ми припускаємо, що так у нашій мові відбивається сприйняття дійсності. 

Людина епохи постмодерну говорить мовою цієї епохи. Недаремно у повоєнні 

роки XX в. в Японії виникла теорія «мовного існування», суть якої полягала у 

вивченні життя людини в одному з її соціальних проявів – у мові. У руслі цієї 

теорії Інститут рідної мови Японії регулярно проводив обстеження мовного 

існування японців з метою вивчення живої, діючої в суспільстві мови. 

Досліджувалося ставлення носіїв мови до різних мовних дій, співвідношення 

усного та писемного мовлення; при цьому аналізувався мовна поведінка людей, 

що мають різний соціальний статус. 
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ВИСНОВКИ 

У молодіжному середовищі сленг посідає помітне місце як засіб виділення 

індивіда, як своєрідний спосіб вербального спілкування. Активне вживання 

молодіжного сленгу дослідники пояснюють зростанням ролі і впливу молоді в 

суспільстві, молодіжним авторством комп’ютерних текстів. Дослідження 

сленгонімів – іменного пласта розмовної лексики, який виник поза офіційними 

іменуваннями, – дає можливість зробити такі висновки: 

1.У реальній мовній діяльності сучасного міста поряд із загальновживаною 

розмовною лексикою функціонує коло неофіційних власних назв, пов’язаних зі 

специфікою міського побуту, який формує уявлення про культуру, побут, звичаї 

як величезного міста, так і невеликого містечка. Це особливий іменний пласт 

розмовної лексики, створюваний самими городянами паралельно з офіційним 

міським ономастиконом.  

2. Молодіжні сленгоніми є підсистемою молодіжного сленгу. Вони 

відзначаються більшою експресивністю і точністю, ніж загальновживана мова; 

це конотативна лексика, яка містить додаткові експресивні, стилістичні, оціночні 

характеристики семантики слова. Сучасний молодіжний сленг, виникаючи з 

потреб вербальної самоідентифікації, посилення мовної виразності, розширює 

експресивну систему мови.  

3.Онімна номінація завершується виробленням особливого мовного знака 

– власної назви, який в системі мови наділений специфічними мовними 

повноваженнями – зручно, точно і дотепно іменувати міський об’єкт. Поява 

нових онімних одиниць та адекватне їх розуміння забезпечується складною 

роботою мовної свідомості. Молодіжний сленг – це частина розмовної мови. А 

ознайомлення із розмовною лексикою потрібне, щоб розуміти повсякденну 

мову, щоб уміти розшифрувати підтекст, дотепи.  

4. Молодіжні сленгоніми виявляють загальну тенденцію мови до зростання 

питомої ваги ігрової комунікації у повсякденному спілкуванні. Молодіжний 

сленг тісно пов’язаний з мовною грою, що передбачає спеціальне маніпулювання 
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власне мовними засобами з метою створення певного ефекту (комічного, 

концептуального, викривального). У сленговій лексиці часто проявляється 

творча словогра. Досить часто – це спонтанні фонологічні уподібнення. 

5. Сленгоніми, виникаючи у розмовному мовленні молоді, охоплюють 

практично всі онімні класи. У роботі простежено їхню появу в ойконімії, 

мікротопонімії та урбанонімії, ергонімії, зокрема, у розмовних найменуваннях 

автомобілів, спортивних команд. Є усі підстави стверджувати, що сленгоніми 

становлять онімну універсалію, тобто це закономірності, які спостерігають в усіх 

чи майже усіх власних назвах  й онімійних системах різних епох, територій, мов 

і свідчать про єдині принципи номінацій індивідуалізованих об’єктів, про єдність 

еволюції іменних систем. 

Подальше дослідження сленгонімів може бути пов’язане із поширенням 

матеріалу з інших онімних класів. 
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