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ВСТУП 

Актуальність теми. Лексика окремих соціальних груп як елемент мовної 

системи є однією з маловивчених проблем сучасної україністики та 

соціолінгвістики. На відміну від основного (словникового) складу національної 

мови, цей пласт обмежений у своєму функціонуванні, адже лексикон 

соціальних груп підкреслює особливість, певну відмінність його носіїв від 

носіїв загальнонародної мови. 

Жаргонна лексика є предметом дослідження лінгвістики, 

соціолінгвістики, а також сучасних наук – соціолектики та жаргонології. 

Жаргонізми – це лексеми, що використовуються представниками певних 

закритих чи відкритих соціальних груп з метою самоідентифікації її суб’єктів, 

емфази на їх інакшості, а інколи заради зашифрованості інформації. 

В межах нашої роботи основну увагу зосереджено на усному мовленні 

курсантів одного з відомчих закладів вищої освіти (далі – ЗВО) ДСНС України. 

Воно включає в себе вживання нестандартних лексичних одиниць, які 

використовуються молоддю під час неформального спілкування, студентський 

сленг, лексеми якого пов'язані виключно з навчальним процесом, 

професіоналізми, які вони можуть почути на практичних заняттях з фахових 

дисциплін та під час навчальної практики, та власне курсантські жаргонізми. 

Актуальність проведеного дослідження зумовлює той факт, що на сучасному 

етапі розвитку соціолінгвістики ще не було підготовлено жодної ґрунтовної 

праці, присвяченої аналізові українського курсантського жаргону. 

Об’єктом дослідження виступає жаргон як соціально-культурне мовне 

явище. 

Предмет дослідження – соціолінгвістичні особливості жаргону курсантів 

відомчих ЗВО ДСНС України. 

Мета дослідження полягає у комплексному вивченні витоків, 

функціонування та тематики жаргону конкретної соціальної групи – курсантів.  
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Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

дослідницькі завдання: 

– вивчити та проаналізувати сучасні теоретичні підходи до визначення 

сутності лексики обмеженого вживання та дослідити її типологію; 

– визначити основні характеристики та види жаргонів; 

– з’ясувати вплив соціокультурного середовища на формування 

курсантського жаргону; 

– зібрати мовний матеріал та здійснити його класифікацію по тематичним 

групам; 

– створити словник курсантського жаргону. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу наукового 

дослідження становлять принципи науковості, системності та об’єктивності. 

Специфіка дослідження зумовила використання методу лінгвістичного 

спостереження, анкетування, прийому узагальнення та класифікації лексем. 

Об’єм матеріалу для дослідження складає 136 мовних одиниць, зібраних 

шляхом письмового анкетування курсантів одного з відомчих ЗВО ДСНС 

України. 

Історіографія проблеми. Лексика обмеженого вживання була предметом 

наукових пошуків таких зарубіжних і вітчизняних вчених, як В. Телія, 

А. Швейцер, І. Р. Гальперін та Л. О. Ставицька. Для лінгвістів та соціологів 

зараз характерний підвищений інтерес до вивчення молодіжного та 

комп’ютерного сленгу (С. А. Мартос, П. М. Грабовий, С. В. Пиркало, І. І. Щур). 

Наразі до аналізу курсантських жаргонізмів, особливостей вживання та 

типології зверталися лише декілька науковців, зокрема Т. В. Рєвякіна, 

Я. В. Садчікова. Загалом феномен власне курсантського, а не молодіжного чи 

військового жаргону залишається невивченим. 

Структура роботи зумовлена метою, завданнями та методами 

дослідження. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку 

використаної літератури. Обсяг основного тексту роботи становить 29 сторінок. 

Список використаної літератури – 3 сторінки. 
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РОЗДІЛ І 

МІСЦЕ СОЦІОЛЕКТІВ В СУЧАСНІЙ СОЦІОЛІНГВІСТИЦІ 

 

1.1. Типологія лексем обмеженого соціального вживання в 

соціолінгвістиці 

 

Українська мова – одна з найбагатших мов світу. За останніми даними 

вона налічує 256 тисяч слів [1]. Лексичні багатства, що дарує своїм носіям 

мова, можуть застосовуватися варіативно – в залежності від конкретної ситуації 

мовного спілкування та соціального статусу мовців, проте літературна 

(нормована) мова залишається майже незмінною. З точки зору 

соціолінгвістики, літературна мова – це «основна, наддіалектна форма 

існування мови, що є засобом порозуміння всіх представників народу без 

розрізнення віку, статі, соціального, територіального походження тощо. До 

визначальних рис літературної мови належать опрацьованість, унормованість, 

поліфункціональність і стилістична диференціація» [2]. Виступаючи 

підсистемою національної мови, літературна слугує їй своєрідним оберегом. 

Багато років українці не мали змоги вільно розмовляти та читати рідною 

мовою, тому боротьба за її літературність за нашої доби ведеться повсякчас. 

Українців закликають уникати у своєму мовленні іншомовних запозичень, 

сленгу та жаргонізмів, оскільки мова сприймається як скарб нації. Однак вона – 

живий організм, що розвивається разом з соціумом та пристосовується до 

нових умов існування. Мова створена, насамперед, для комунікації. 

Ю. В. Косенко дав наступне визначення терміну комунікація: «…це 

зумовлений ситуацією й соціально-психологічними особливостями 

комунікаторів процес встановлення і підтримання контактів між членами 

певної соціальної групи чи суспільства в цілому на основі духовного, 

професійного або іншого єднання учасників комунікації…» [3, с. 24–25].  
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Отже, у реальному житті наша «мова калинова» постійно переживає 

різноманітні трансформації в залежності від того, хто саме виступає в ролі 

комунікатора, місця його/її проживання, соціального статусу, місця 

спілкування. Це означає, що необхідно вивчати українську мову в усій її 

різноманітності та колоритності, адже вона відображає людину такою, якою 

вони є на сучасному етапі свого розвитку. 

На відміну від літературної мови, яка використовується в усіх сферах 

життєдіяльності та лексеми якої становлять основу словникового запасу, тобто 

вживаються усіма, хто володіє українською мовою, місцеві та соціальні 

діалекти, так звані лексеми обмеженого вживання, –– це ті слова та вирази, які 

використовують представники певних територіальних, соціальних груп, або 

будь-яких інших груп людей, пов’язаних спільними завданнями, інтересами 

тощо. Ця «жива» мова народу є соціальним різновидом національної мови. 

Для досягнення мети нашої роботи необхідно комплексно дослідити 

феномен лексики обмеженого вживання з метою її подальшої стратифікації. 

Відповідно до сучасної класифікації різновидів мови у соціолінгвістиці 

виділяють територіально  (територіальні, місцеві діалекти) та соціально 

обмежену лексику (соціальні діалекти, жаргон). 

Український філолог Р. В. Сердега описує територіальні діалекти як 

«різновид загальнонародної мови, яким говорить обмежена кількість людей, 

об’єднаних спільною територією» [4, с. 36]. Для місцевих діалектів 

національної мови характерний певний ряд ознак: по-перше, його носіями 

здебільшого виступають жителі сільської місцевості похилого віку, по-друге, 

його вживання обмежене побутовими ситуаціями. Яскравим прикладом 

територіальних діалектизмів можуть послугувати слова народної пісні лемків 

«Гамерицький край»: «гамерицький» – американський, «хижа» – хата, 

«верхи» – ліси, «лем» – тільки, лише, «хоц» –хоча, «би-м» – би. 

Говорячи про місцеві діалекти, неможливо не процитувати рядки з книги 

«Мова і нація», що розкривають сутність та важливість збереження діалектів та 

говірок: «Територіальні діалекти – це тi різновиди мови, де вона живе, 
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функціонує i розвивається природним шляхом. Це тi потічки, які впадають у 

могутнє річище загальнонародної мови та її вищого, окультуреного різновиду – 

літературної мови. Пересохнуть струмки – обміліє ріка» [5]. 

Другий різновид національної мови представлений пластом лексики 

обмеженого соціального вживання, який називається соціальним діалектом. 

Соціальний діалект виступає об’єктом наукового інтересу соціальної 

діалектології – лінгвістичного напрямку, що був заснований провідними 

мовознавцями першої половини минулого століття В. В. Виноградовим, 

В. М. Жирмунським, Є. Д. Полівановим та ін. Соціолекти як один з 

найважливіших концептів в соціальній діалектології – «інваріантна соціально 

маркована підсистема мови, тобто набір одиниць та правил мови, що 

реалізується у мовленнєвій діяльності тієї чи іншої соціальної спільноти» [6], 

«сукупність мовних особливостей, властивих будь-якій соціальній групі – 

професійній, становій, віковій і т. ін. – у межах тієї чи іншої підсистеми 

національної мови» [7]. Соціолекти існують у вигляді слів, словосполучень та 

конструкцій, тобто вони не можуть вважатися цілісними комунікативними 

системами. 

У сучасній соціолінгвістиці до соціолектів традиційно відносять групові, 

або корпоративні діалекти: арґо, сленг та жаргон. 

Нестандартна мова арґо – «один з різновидів соціальних діалектів, штучно 

створювана умовна говірка якої-небудь вузької замкненої соціальної або 

професійної групи, незрозуміла для сторонніх. … мова «соціального дна», 

декласованих та антисоціальних елементів» [8]. Арґо називають таємничою 

мовою, мовою посвячених, хоча інколи її секретність доволі ефемерна (як у 

«дитячих таємних мовах», описаних у однойменному нарисі видатним 

фольклористом та етнографом Г. С. Виноградовим).  

До даного типу лексики обмеженого стилістичного вживання відносять, 

насамперед, кримінальне арґо, завданням якого є позиціонувати злочинців як 

окрему спільноту, протиставити їх законослухняним громадянам, приховати 

справжній об’єкт обговорювання. Наведемо приклади кримінального арґо з 
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наукової роботи славіста та мовознавця Олекси Горбача, який залишається чи 

не єдиним, хто ґрунтовно вивчав арґо в Україні: «грач» – багатий чоловік, якого 

хочуть обікрасти; «нац» – в’язень, засуджений за приналежність до ОУН, 

«кучморити» – кусати, «ломоськати» – ламати, «м’явкати» – жебрати, 

«шурнути» – красти [9, с. 302–304]. 

Загалом, арґо віддзеркалює внутрішню ієрархію кримінального світу, 

жебраків, безхатьків, їх побутові та «професійні» реалії. Найбільш відомою 

вона стала через блатні пісні. Перейшовши з них до лексики інших соціальних 

груп, вона набула широкого розповсюдження у літературній мові («лох», 

«стукач», «ніштяк», «на шару», «надибати»). Отже, хоча теоретично основною 

відмінністю арґо від інших соціалектів залишається його професійна функція, у 

сучасній українській мові його лексеми використовуються частіше не заради 

створення таємничості, а лише для підвищення експресивності мовлення. 

Сленг як об’єкт дослідження соціолектики – це неофіційний різновид 

мови, що живиться за рахунок лексем арґо та жаргонів. Висока метафоричність 

та репрезентативність сленгу вивели його за межі «мови підлітків», переміни у 

політичному, суспільному, культурному житті країни дозволили йому 

розповсюдитися та проникнути в пресу та на телебачення, вивівши деякі його 

лексеми  майже на рівень літературної форми української мови. Сленгізми 

стали настільки буденним явищем, що багато з них зрештою втратили свою 

експресивну забарвленість, тому сьогодні їх можна почути від людини будь-

якої вікової та соціальної групи («качок» – людина з сильно накачаними 

м’язами, «беха» – БМВ, «класно» – схвально про когось, «байкер» – 

мотоцикліст, «задовбати» – набриднути, «бухати» – сильно пити, «шкіра 

молодого дерматину» – штучна шкіра). 

Молодіжний сленг – це особливий підкод національної мови, що 

використовується молоддю під час спілкування у невимушеній атмосфері у 

колі однолітків. Він вирізняється вживанням лексем, запозичених з жаргонів 

різних соціальних груп (найбільше з комп’ютерного («вінда» – операційна 

система «Windows», «зависати», «скинути» – відправити інформацію), 
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найменше з жаргону наркоманів («глюк», «кайф»), кримінального арґо («дядя», 

«лох», «западло»), англійської мови («хайпанути» (hype) – просувати, 

розкручувати когось/щось, «апгрейдити» (upgrade) – покращити), а також 

великою кількістю обсценної лексики. 

Насправді у науковій літературі межі терміну «сленг» ще й досі 

залишаються розмитими, оскільки зарубіжні та вітчизняні філологи не можуть 

прийти до спільної думки щодо його наповнення: одні вважають, що сленг – 

поняття ідентичне жаргону, інші поділяють сленг на загальний та спеціальний, 

де останній охоплює професійний діалект, арґо та групові жаргонізми. Ми 

пристаємо до дефініції Л. О. Ставицької, яка, на нашу думку, якнайточніше 

розкрила сутність цього лінгвістичного феномена: «Сленг – це практично 

відкрита мовна підсистема ненормативних, стилістично знижених лексико-

фразеологічних одиниць, які виконують експресивну, оцінюючу (зазвичай 

негативну) та евфемістичну функції» [10]. 

Третім елементом системи соціолектів української спеціальної мови 

виступає жаргон, який стане предметом детального вивчення у наступному 

розділі нашої роботи. 

Лінгвістичний енциклопедичний словник тлумачить жаргон як «різновид 

мовлення, що використовується переважно під час усного спілкування окремою 

відносно стійкою соціальною групою, що об’єднує людей за ознакою професії, 

положення в суспільстві, інтересів чи віку» [11]. 

Наразі у сучасній соціолінгвістиці та україністиці відсутнє чітке єдине 

визначення жаргону. Саме тому для переходу до комплексного аналізу цього 

явища спробуємо визначити зміст кожного соціолекта. 

В результаті аналізу різноманітних наукових джерел ми прийшли до  

висновку, що науковці виділяють три типи лексем обмеженого соціального 

вживання: арґо, сленг та жаргон. Щодо розмежування жаргону зі сленгом та 

арґо, то можна виділити наступні відмінності в об’ємі понять. Жаргон – є 

напівзакритою субмовою соціальної групи, сленгу ж притаманна інтегрована 

обмеженість – його можуть вживати представники різних професій та 
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соціальних груп. Термін «арґо», в свою чергу, вживається здебільшого на 

позначення мови кримінального світу або секретного мовлення вузьких 

(закритих) груп людей, в той час як жаргон характеризує відкритість. Крім того, 

ототожнення соціального жаргону з арґо чи сленгом неможливе, оскільки, як 

вже було попередньо зазначено, арґо слугує підкормкою для жаргону, а сленг 

розширює свій лексичний запас, всмоктуючи арґотизми та жаргонізми. 

Не дивлячись на неоднозначність тлумачення сутності цих понять, майже 

всі науковці погоджуються у єдиному: соціолекти відбивають справжній 

колорит та різноманіття сучасного соціуму та як сказав Олесь Кульчинський, 

роблять мову «повноцінною» [12]. 

 

1.2. Теоретичні підходи до вивчення феномену жаргону: різновиди, основні 

ознаки та функції у мовленні 

 

Німецький мовознавець М. Р. Фасмер вважав, що французьке слово 

«jargon» похідне від гало-романського «gargone», що перекладається як 

«балаканина», проте серед дослідників існують і інші версії про походження 

цього терміна: А. Д. Михельсон вбачав його похідним від франц. jars («гусак»), 

А. Доза – дієслова gargouiller («булькати») [10]. 

Звертаючись до вивчення жаргонізмів як соціальних діалектів української 

національної мови, необхідно проаналізувати тлумачення терміну у роботах 

сучасних українських та зарубіжних науковців. 

Як було зазначено в попередньому розділі нашої роботи, на сьогодні в 

Україні не існує єдиної термінологічної системи у галузі соціальної 

діалектології як розділі соціолінгвістики. Кількість ґрунтовних наукових праць, 

присвячених науковій розробці проблеми україномовної лексики соціально 

обмеженого вживання, незначна, а сучасні дисертаційні дослідження 

вітчизняних науковців спрямовані в більшості на вивчення молодіжного сленгу. 

Найбільшим доробком у сфері нестандартної лексики можна вважати наукові 

розвідки філолога та укладача словників нецензурної лексики Лесі Олексіївни 
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Ставицької. Вона провела об’ємні дослідження у сфері обсценної лексики та 

соціальних діалектів, уклала «Короткий російсько-український словник 

контрастивної лексики» (у співавторстві), «Короткий словник жарґонної 

лексики української мови», «Український жарґон. Словник», «Українська мова 

без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників». 

Л. М. Ставицька запропонувала наступне визначення та характеристику 

цього поняття: «Жарґон є розмовною лексикою, що побутує в певному 

корпоративному середовищі. Спілкуючись одне з одним, ми виробляємо 

особливий субкод, який об’єднує нас, відокремлює від інших і є 

розпізнавальним знаком: ми – свої, ми належимо до одного середовища. 

Жарґон має відкритий характер та звичайно виникає у порівняно великих 

групах носіїв мови, об'єднаних за ознакою професії, стану в суспільстві» [12]. 

Наразі у сучасних словниках можна знайти наступні тлумачення жаргону: 

«1. Те саме, що арґо, але з відтінком приниження. 2. Своєрідне умовне 

розмовне мовлення, що застосовується окремою соціальною групою з метою 

мовного відокремлення» (Л.Л. Нелюбин. Толковый переводоведческий словарь. 

М., 2003. 320 с.); «Соціальний різновид мовлення, що відрізняється від 

загальнонародної мови специфічною лексикою та фразеологією.» (Кононенко 

Б. И. Большой толковый словарь по культурологии. М., 2003. 511 с.); «Мова 

соц. чи професійної групи (вчителів, спортсменів, злочинців), що відрізняється 

від загальнорозмовної мови специфічною лексикою та фразеологією 

(Антинази А. Энциклопедия социологии. 2009.)» [13]. 

Отже, можна узагальнити, що груповий, або соціальний жаргон – це 

соціальний різновид мовлення, що відрізняється від літературної мови 

«специфічно експресивно переосмисленою лексикою і фразеологією, а також 

особливим використанням словотворчих засобів», а його лексема (жаргонізм) 

«функціонує як номінативно-експресивна одиниця мовлення, що має інколи 

вульгарно-фамільярне забарвлення» [7]. 

У «Словнику соціолінгвістичних термінів» пропонується наступна 

типологія групових жаргонів в залежності від соціальної групи, що їх 
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використовує: солдатський, шкільний, молодіжний, студентський, 

професійний, грибників та інші [14, с. 51]. Автори словника пропонують 

включити до цієї групи і арґо як тюремно-лагерний жаргон, проте ми не будемо 

розглядати його у цьому контексті, оскільки попередньо визначили різницю 

між арґо та іншими соціолектами. 

У межах даного підрозділу ми проаналізуємо основні види соціальних 

жаргонів, а саме професійний, студентський та солдатський (армійський, 

військовий), що допоможуть якнайточніше розкрити сутність феномену 

соціального, або, як ще його називають, групового, чи корпоративного жаргону. 

Професійний жаргон – «це слово або вислів, що об'єднують людей однієї 

професії або одного роду діяльності за їх мовними рисами» [15, с. 56]. 

Оволодіння професією пов’язане з вивченням супутнього професійного 

словника, тому професійні вирази можуть виступати символами оволодіння 

професією. По використанню такої специфічної лексики можна упізнати свого 

та виокремити чужака. 

Основні особливості професійних жаргонів – метафоричність, гра слів, 

каламбур. Надзвичайно популярною є мовна гра з професійною лексикою серед 

комп’ютерників-програмістів. Часто заради жарту вони вживають 

напіванглійський-напівукраїнський терміни, граючи на їх схожості з 

загальнонародною лексикою, роблять кумедний переклад англомовних термінів 

на рідну мову, наприклад, «насильник» – програміст, який пише тільки мовою 

«Сі»; «Синій зуб» – технологія BlueTooth; «мама» – материнська плата; «маус, 

мишара, щур, хом’ячок» – мишка; «мізки» – оперативна пам'ять; «пика, 

рильце» – смайл [16]. Лікарі та медичний персонал також відійшли від 

латинської термінології та утворюють нові метафоричні лексеми на основі 

порівнянь та аналогій: «собача свадьба» – метушня родичів хворого, «качати» – 

реанімувати, «вітамін А» – аміназин, «сморідець» – аміак, «скрипаль, зебра» – 

людина, що намагалася перерізати вени [17]. 

Проте не можна звузити всю своєрідність професійного жаргону лише до 

експресивних засобів вираження і бачити специфіку його професійних мовних 
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утворень виключно в лексиці та фразеології, оскільки вона проявляється на всіх 

рівнях. Професійний жаргон слугує для передачі інформації між 

представниками однієї професії, він має високу інформативну цінність для 

професіонала конкретної галузі, проте, як і будь-який жаргон, іноді покликаний 

приховати, зашифрувати справжній зміст повідомлень від осіб, що не належать 

до даної соціальної групи (наприклад, жаргон медичних працівників: 

«кадавер» - помираючий хворий (жаргон анестезіологів), «се-че (те-че)» – рак, 

злоякісне новоутворення (утворене від латинської абревіатури, пишуть у 

діагнозі для приховання діагнозу від пацієнта) [18]. 

Що ж до студентського та шкільного  жаргону, то в Україні перші 

лінгвістичні згадки про його використання учнями закритих навчальних 

закладів з’явилися у другій половині XIX століття. Найвідомішим з них став 

бурсацько-семінарський жаргон молодих людей, що навчалися у Кам’янець-

Подільській духовній семінарії [19].  

Сучасний студентський жаргон базується на молодіжному жаргоні та є 

складовою частиною молодіжного сленгу, тому у науковій літературі він разом 

зі шкільним отримав назву корпоративного молодіжного жаргону, «оскільки, 

незважаючи на … очевидну зрозумілість більшості їх одиниць представникам 

інших соціальних і вікових груп, реалізується лексика цих жаргонних підсистем 

лише в мовленні вказаного контингенту носіїв з огляду неактуальності для 

інших міських соціумів» [20]. 

Особливістю студентського жаргону є замкненість вікової групи, що його 

вживає, концентрація на студентських та молодіжних реаліях, високий ступінь 

метафоричності та вживання вульгаризмів. Причиною його популярності серед 

студентської молоді слугує його лаконічність та експресивність («вишка», 

«автомат», «спалитися»). Тематика студентського жаргону віддзеркалює 

обмеженість його лексико-семантичного поля сферою навчання, тому 

зводиться здебільшого до найменувань навчальних закладів, дисциплін, видів 

навчальної діяльності, викладачів та студентів, дій, пов’язаних з навчальною 

діяльністю. 
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Військовий жаргон був та залишається предметом дослідження багатьох 

науковців, проте майже всі наукові роботи базуються на російсько- та 

англомовному матеріалі. Найбільш вагомими серед них, на нашу думку, є 

дослідження проведені В. П. Коровушкіним та П. Дж. Мітчеллом. 

Автор словника російського військового жаргону В. П. Коровушкін дав 

наступне визначення військовим жаргонізмам: «це слова та стійкі 

словосполучення, що вживаються на позначення військових професійно-

корпоративних понять, мають знижену етико-стилістичну конотацію перехідної 

якості (від жартівливо-іронічної і фамільярно-глузливої до пейоративної і 

вульгарної – табу), що володіє соціально-професійною маркованістю у 

військовому соціумі» [21]. 

Дослідники вважають, що військовий жаргон виконує три основні функції: 

інформативну, спонукальну та експресивну. На нашу думку, він, має ще одну 

надзвичайно важливу функцію – консолідуючу, адже він сприяє зближенню 

військових (солдат, курсантів), які раніше належали до різних соціальних груп. 

Його «карнавальність», експресивність та гумористичність – це своєрідний 

виклик статуту, спроба розрядити напруженість службової атмосфери, сувору 

дисципліну, згладити жорсткість внутрішньої ієрархії. Військовий жаргон – 

пропуск у корпорацію людей у погонах, саме тому курсанти та солдати часто 

обмежують використання стандартизованих мовних одиниць на користь 

жаргонізмів, щоб стати частиною хоч і соціально обмеженої, але великої 

спільноти. 

На даному етапі історії у зв’язку з військовими діями на сході країні можна 

говорити про появу нового соціального, культурного, лінгвістичного явища на 

теренах України – жаргону військових АТО («зелені чоловічки» — російські 

кадрові військовики, які здійснювали окупацію Криму, «путлерюґенд» — 

озброєні молоді диверсанти, що активно воюють проти українських 

військовиків на Сході України, «іхтамнєти» — російські кадрові військові, які 

надають підтримку місцевим бойовикам на Донбасі) [22]. Сподіваємося, у 
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недалекому майбутньому буде укладений повноцінний україномовний словник 

військового жаргону. 

Як підсумок зазначимо, що комунікативність та експресивність 

жаргонізмів, сприяють їх розповсюдженню та проникненню до 

загальнонародної мови, адже їх вживання пришвидшує налагодження контакту, 

дозволяє знайти «своїх», виразити свої думки та емоції у стислій, прийнятій в 

певному соціальному колі формі. Деякі лексеми, які раніше були притаманні 

виключно жаргонам, не тільки увійшли до складу міського сленгу та розмовної 

мови, а й занесені до словників нормованої лексики національної мови. 

Визначаючи місце соціолектів в системі національної мови необхідно 

також виділити позитивні та негативні сторони їх функціонування в мовленні. 

До очевидних недоліків можна віднести загальну жаргонізацію літературної 

мови, оскільки молодіжний сленг, комп’ютерний жаргон та жаргон 

користувачів мобільних пристроїв поступово витісняють стандартизовану 

мову, ведуть до оскудіння словарного запасу. З іншого боку, соціолекти 

виступають засобом індивідуалізації мовлення, володіння ними дає можливість 

влитися в певну соціальну групу, виглядати адекватно у неформальній 

обстановці, бути співзвучним часу. Як писала Л. О. Ставицька: «Жарґонний 

лексикон в усьому своєму соціосемантичному розмаїтті — це не просто 

«холодини» словникових значень, а своєрідна картина світу, потужна 

семіосфера певного часового зрізу культури, що відкриває у слові смислову 

перспективу як концентрат соціокультурного, духовного, психологічного 

клімату епохи» [23]. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ХАРАКТЕР ЖАРГОНУ КУРСАНТІВ: ЛІНГВІСТИЧНІ ТА 

ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЇ 

 

2.1. Вплив соціокультурного середовища на формування жаргону 

курсантів  

 

Соціалекти – це лексичні спроби описати реалії буття, дійсність в усій її 

різноманітності. Жаргон курсантів відомчих закладів вищої освіти (далі – ЗВО) 

ДСНС України як один з видів соціального жаргону є мовним способом 

вираження картини світу курсантів, їх життєдіяльності у всій повноті. 

Для розуміння особливостей формування та функціонування 

курсантського жаргону необхідно вивчити риси соціокультурного середовища, 

що посприяли його формуванню. 

Соціокультурне середовище навчального закладу – це простір, на якому 

через постійну комунікацію та співробітництво проходить процес соціалізації та 

еволюції культурного досвіду курсантів. Саме соціальне та культурне оточення 

вищого навчального закладу – його історія, традиції – сприяють формуванню 

субкультури майбутнього офіцера, адже поняття культури офіцера надзвичайно 

широке і визначається як «сукупність напрацьованих протягом усієї військової 

історії організаційно-технічних, соціально-політичних і духовних цінностей, що 

пов’язані з військовою діяльністю та забезпечують її» [24]. 

Вплив соціокультурного середовища навчального закладу поширюється на 

всі аспекти життя курсантів, змінює їх спосіб мислення, мовлення. Це 

пояснюється тим фактом, що курсанти становлять специфічну соціальну групу, 

сформовану та згуртовану соціокультурним середовищем навчального закладу, 

що має чітко регламентований устрій життя та отриманий від попередників 

скарб – традиції, звичаї та специфічний  різновид мови, з яким вони 

знайомляться одразу після вступу до навчального закладу. 
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Жаргон курсантів відомчих ЗВО ДСНС України має власну історію. Своїм 

корінням він уходить у минуле століття, точніше – у 1974 рік, коли було відкрите 

пожежно-технічне училище. Спочатку ЗВО відносився до Міністерства 

Внутрішніх Справ СРСР, і до навчання допускали лише тих, хто відслужив у 

армії. Отже, курсанти першого курсу були не школярі, які тільки-но залишили 

рідний дім і вперше опинилися у казармі, а достатньо дорослі, фізично та 

морально підготовлені молоді люди, які вже знали, що таке служба та 

армійська дисципліна. 

Кожен колишній солдат, вступивши до училища, приніс свій 

територіальний діалект, жаргон молоді свого міста та набутий під час 

військової служби армійський жаргон його роду військ, що змішуючись і 

взаємодоповнюючи один одного стали підґрунтям курсантського жаргону в 

пожежно-технічному училищі. 

Протягом всієї історії існування навчального закладу велика увага 

приділялася практичному навчанню курсантів – «основі майбутнього 

професійного зростання фахівця оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту». Офіцери та курсанти завжди приходили на порятунок у разі 

виникнення пожеж по всій Україні (ліквідація пожеж в Автономній Республіці 

Крим в 1993 році) та у радянській час поза її межами (згадаймо про участь 

офіцерів та курсантів відомчих ЗВО у вирішенні міжнаціонального конфлікту 

на території Республіки Азербайджан у кінці у другій половині 80-х років ХХ 

століття). Повернувшись зі стажування, реальних пожеж та бойових дій, 

курсанти привозили не лише практичний досвід, а й професійний жаргон 

пожежників та військових. Нові лексеми входили до складу вже існуючого 

жаргону, розширюючи його. Завдяки вживанню професіоналізмів їх мовлення 

ставало більш наближеним до мовлення справжніх пожежників, давало їм 

відчуття особливості у системі «свій-чужий», інтегрувало. 

Під дією зовнішніх факторів середовище відомчого ЗВО стало плацом, на 

якому сформувалася нова соціальна група – формальна стійка група молоді, у 

якій «кожен член може знати кожну іншу людину, що входить у групу, але не 



18 

 

може відстежити реакцію кожного з них на окремий елемент своєї поведінки, 

оскільки для цього група є занадто великою» [25]. Як писав польський соціолог 

Я. Щепаньский, спрацював основний принцип ідентифікації групи – 

«відособлення», адже курсанти жили три роки у казармі, не мали вільного 

виходу у місто, тобто майже цілодобово знаходилися разом, гуртом виїжджали 

на практичні завдання. Така просторова замкненість сприяла формуванню 

групової єдності, адже все було спільним – ідеологія, ціль, володіння певними 

матеріальними цінностями, виконання певних ритуалів (несення служби) тощо. 

З точки зору мови, курсантський жаргон – це своєрідне лінгвістичне 

явище, яке обмежене соціальними, територіальними, часовими та віковими 

рамками. Як і в будь-якому іншому соціальному діалекті, у курсантському 

жаргоні лексика базується на фондах загальновживаної мови та функціонує 

відповідно до її граматичних та фонетичних правил. 

На сьогоднішній день отриманий у спадок від перших курсантів-армійців 

жаргон розширив свій запас за рахунок молодіжного сленгу, жаргонів 

користувачів смартфонів та комп’ютерної техніки, рекламних слоганів, 

англіцизмів. 

Беручи до уваги вище описані лінгвістичні та екстралінгвістичні 

(соціокультурні) фактори, з точки зору соціолінгвістики, курсантський жаргон 

можна визначити як усне мовлення групи молодих людей, що проживають  у 

казармі та проходять службу на території навчального закладу, а курсантські 

жаргонізми – лексеми, що їх вживають курсанти під час неформального 

спілкування з представниками своєї соціальної групи. 

Якщо перерахувати загальні функції спільні для корпоративних жаргонів – 

емоційно-експресивну, конспіративну, встановлення контакту, сигнальну, 

консолідуючу, то можна виділити останню як основну саме для курсантського 

жаргону, оскільки він об’єднує курсантів, створюючи групу «ми» та одночасно 

вибудовує опозицію «курсант – не курсант», відмежовує курсантство як 

спільноту від інших соціальних груп, з якими вони стикаються всередині та за 

межами навчального закладу. 
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Яскравим прикладом на підтримку останнього твердження виступають 

прогалини у спілкуванні між курсантами та студентами навіть одного ЗВО, 

викликані відсутністю спільної субмови, адже процес комунікації відбувається 

між представниками одночасно однієї та різних соціальних груп. З одного боку, 

їх об’єднує вік, тож обидві групи є носіями молодіжного жаргону та загального 

сленгу, з іншого боку – між ними прірва непорозуміння викликана 

використанням закодованих елементів соціального діалекту, хоча вони і не 

розуміються курсантами як такі. 

Вивчаючи особливості формування курсантського жаргону, неможливо 

оминути дисертаційне дослідження К. В. Бітюцких, яка висвітлює проблему 

«віддзеркалення корпоративної культури військових у мовній свідомості 

курсантів», адже вплив офіцерів-вихователів, в тому числі і мовний, неможливо 

ігнорувати. Автор роботи провела ряд асоціативних експериментів, які 

доводять, що повне занурення у світ корпоративної культури військових 

(вивчення термінології, традицій, цінностей) веде до асоціативних змін у 

мовній свідомості курсантів, а саме появи реакцій-жаргонізмів, які вживаються 

під час неформального професійного спілкування. Також було виявлено, що 

жаргонізми, як прояв неформальної сторони корпоративної культури, входять у 

вжиток курсантів одразу ж після вступу у навчальний заклад, створюючи 

надалі стійку опозицію «свій» – «чужий» у мовній свідомості курсантів [26]. 

Зрозуміло, що курсанти не вживають жаргонізми поза межами своєї 

соціальної груп: вдома, з викладачами, друзями, адже, як слушно зауважив 

Л. П. Крисін, спілкування вимагає постійного «переключання кодів». Це 

означає, що курсанти використовують «різний набір мовленнєвих форм у 

відповідності до мовленнєвих потреб певних малих груп, а також різні типи та 

форми мовлення – літературна мова, розмовне мовлення, офіційно-діловий тип 

мовлення, побутове мовлення, жаргон, сленг та ін. – в залежності від типу 

комунікативної взаємодії та конкретного комунікативного середовища» [27]. 

Курсант коригує своє мовлення відповідно до ситуації: літературна мова для 

спілкування з родичами, викладачами, офіцерами; сленг та молодіжний жаргон 
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з друзями-некурсантами; курсантсько-молодіжний жаргон для «внутрішнього 

користування» – спілкування з іншими курсантами. 

Отже, курсанти не живуть у вакуумі, тому їх мовлення є результатом 

взаємодії лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів: загальної мовної 

ситуації у державі, освіти та виховання, яке вони отримали у родині та 

навчальних закладах, мовного середовища, що оточує їх, конкретного місця 

перебування та реципієнта комунікації. 

 

2.2. Лексико-семантична організація жаргону курсантів. Короткий 

словник жаргону курсантів відомчих закладів вищої освіти ДСНС України 

 

Курсантський колектив – це замкнений мікросоціум з суворим внутрішнім 

розпорядком та ієрархією відносин. Для курсантів, які знаходяться у соціальній 

ізоляції на території свого ЗВО, використання жаргонізмів є одним із способів 

адаптації у новому середовищі, своєрідною спробою соціалізації серед 

однолітків цієї групи через наслідування її норм. 

Як було попередньо зазначено, основи жаргону курсантів відомчих ЗВО 

ДСНС України було закладено «армійцями» – так називали курсантів, що 

поступали в пожежно-технічне училище після проходження військової служби. 

Вживання жаргонізмів не вносить таємничості у процес комунікації, адже 

курсанти не мають на меті приховати якусь інформацію, а лише встановити 

контакт з носіями цього жаргону. Саме тому однією з функції жаргону 

колишніх та сучасних курсантів є його фатичність. Він виступає своєрідним 

сигналом, що вказує на приналежність до їх спільноти: почувши від незнайомої 

людини поза вищим навчальним закладом таку лексичну одиницю, курсант 

може зрозуміти, що це «своя» людина, людина варта уваги. Таким чином, 

жаргон, підвищуючи експресивність мовлення, підкреслює належність мовця 

до певної соціальної групи.  

Наше дослідження курсантського жаргону було проведене на основі 

анкетування курсантів, які навчаються на різних факультетах одного з відомчих 
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закладів вищої освіти ДСНС України. Результати анкетування дозволили 

виділити наступні тематичні групи курсантського жаргону: 

1) військові звання та посади (13 позицій) 

2) найменування курсантів, студентів ЗВО (16 позицій);  

3) якісні характеристики курсантів, ставлення до навчання та служби 

(8 позицій);  

4) навчальні, службові приміщення, казарма (17 позицій); 

5) служба (6 позицій) та звільнення (5 позицій); 

6) фізична робота, навчання (10 позицій) 

7) побут (7 позиції), їжа (5 позицій), одяг та аксесуари (13 позицій) 

8) лексеми, по’вязані з професійною діяльністю (6 позицій). 

Прізвиська виступають невід’ємним атрибутом курсантського, як і будь-

якого іншого жаргону. Вони можуть відображати зовнішність людини та її 

фізичну будову, особливості ходи та манери триматися (Фантомас, Дракон, 

Лось, Памела, Кабан, Тушкан, Гусь, Красний, Качур), тип поведінки (Сова – 

фельдшер у лазареті, яка ніколи не спить у нічну зміну), риси характеру 

(Черепаха, Лінивець, Собака дика), національність (Молдован, Бєларус, 

Бульбаш), хобі (Гітарист) або виступати у вигляді деформованих прізвищ. 

Нами зафіксовано, що деякі жаргонізми, відомі поколінню курсантів 90-х 

років минулого століття, стали архаїзмами та наразі не вживаються курсантами 

2000-х, що підкреслює гнучкість жаргону як підсистеми національної мови.  

Щодо способів утворення курсантських жаргонізмів необхідно виділити 

наступні шляхи їх формування: лексико-семантичне словотворення, 

метафоризація у результаті зміни значення слова, що належить до 

загальновживаної лексики («дух»); морфологічне словотворення: складання 

основ двох слів («мамлєй» – молодший лейтенант), афіксація («пебешник» – 

курсант факультету пожежної безпеки), скорочення («кеп» – капітан), 

звуконаслідування («децепе» – ФПБ (факультету пожежної безпеки); створення 

фразеологічних одиниць («ставати на тумбу» – заступати у внутрішній наряд); 
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жаргонні запозичення (переважно з російського військового жаргону – 

«дємбєль»). 

Пропонуємо короткий словник жаргону курсантів відомчих ЗВО ДСНС 

України, складеного в результаті письмового анкетування курсантів, який 

послугував матеріалом для проведення нашої наукової розвідки. 

Короткий словник жаргону курсантів відомчих закладів вищої освіти 

ДСНС України 

 акваріум – засклене приміщення чергової частини 

 англа – навчальна дисципліна «Англійська мова» 

 АР – адські роботи – (похідне від ГР) громАдські роботи 

 армійці (застаріле) – курсант, який поступив на навчання після армії 

 ацешка - АЦ-40 

 багри – лом 

 база Маріо – база підготовки газодимозахисника ( по прізвиську офіцера) 

 банька, парілка – лазня 

 бичок, кубік – назва автоцистерни за формою кузова 

 бляхочистка – ганчірка для натирання пряжки паска 

 бойовка – бойовий одяг 

 босс, папка – начальник курсу 

 бумажний король – банкомат  

 бурса – інститут  

 взльотка – коридор 

 вижівші – курсанти 5-го курсу 

 вожді – начальство: начальник інституту, заступник начальника інституту 

по службі, заступник начальника інституту з персоналу 

 вольнік – вільний вихід 

 воротар – курсант в наряді на контрольно-пропускному пункті 

 вулик – тумбочка біля ліжка 

 гашок – туалет 
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 геери – (похідне від ГР) грязні роботи 

 геерка, подмєнка – повсякденний робочий формений одяг для 

господарських робіт 

 гражданка – цивільний одяг 

 гусарка, бендерка, каструля – кашкет з околичкою малинового кольору 

 Д – дозор 

 децепешники - курсанти факультету пожежної безпеки 

 дикуни – курсанти факультету оперативно-рятувальних сил 

 дід, дємбєль – курсант 4-го курсу 

 добовуха – добове звільнення 

 дріб 8 – ячнева каша 

 дух, молодий, душман – курсант 1-го курсу 

 ДЦП – ФПБ (факультет пожежної безпеки) 

 запах – той, хто проходить курс молодого бійця 

 зємєля – земляк 

 кабіна – кабінет, навчальна аудиторія 

 капуста – емблема 

 кеп, капітошка, два лейтенанти – капітан 

 кепешка – контрольно-пропускний пункт 

 кізло, піща богов – їжа в курсантській їдальні 

 кітобійня – місце посиленої фізичної підготовки 

 кубарь, кубрик, спальник – спальне приміщення 

 кури – курсантки 

 курсач – курсова робота 

 курсач – курсовий офіцер 

 кусочок шмарки – ліжко у спальному приміщенні курсантів 

 лекціонка – лекційний зал 

 лізун – підлабузник 
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 літьоха – лейтенант 

 поварьоха – кухар у курсантській їдальні 

 мамка – заступник начальника курсу 

 мамлєй – молодший лейтенант 

 медуха (застаріле) – медичний коледж 

 навести ПГД – винести всі ліжка з спального приміщення та зробити 

генеральне прибирання на поверсі курсу 

 наморднік, протік – протигаз 

 орбіта – бігова доріжка навколо плацу 

 ошійник – галстук 

 пайка – кількість їжі, яка видається в їдальні (застарілий жаргон) 

 парадка – парадний формений одяг 

 парашка – туалетний папір 

 паятися – нічого не робити, перебувати десь протягом довгого часу 

(зазвичай вживається про дівчат, які довго сидять у коморі) 

 ПГД (похідне від абревіатури ПГД (парко-господарський день) – Пипець 

гарному дню! – господарські роботи 

 пебешники – курсанти факультету пожежної безпеки 

 педалі – черевики з високими берцями 

 педуха (застаріле) – педагогічний інститут 

 пезечіст  (похідне від абревіатури ПЗЧ – пункт зв’язку) – курсант, який 

заступає в наряд на телефон  

 пенеска – ПНС (пожежно-насосна станція) 

 пенсія, сльози – грошове забезпечення 

 перловка дріб 16 – перлова каша  

 піджак – атестований після закінчення цивільного ЗВО 

 підшива – білий підкомірець 

 пісіпіст – курсант, який займається пожежно-прикладним спортом (ППС) 
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 плуг, затягнутий – курсант, який не навчається, але має високі бали 

 подпол, товариш двічі майор – підполковник 

 показуха – показові виступи, навчання, демонстрація будь-чого 

 полкан – полковник 

 прапор – прапорщик 

 псіхбольний – одновзводник 

 равшан – працюючий 

 робоча сила, «золоті шаблі інституту» – курсанти  

 самовол, самохід – самовільне покидання території без відома начальства 

 сампо – самостійна підготовка 

 синька – повсякденний формений одяг  

 слон, черпак - курсант 2-го курсу 

 собака дика – курсант в дозорі 

 соплі, лички – нашивки на погонах 

 спортіва – спортивна форма 

 ставати на тумбу – заступати у внутрішній наряд 

 старлєй – старший лейтенант 

 студєр, студібейкер – студент 

 сушка, сушарка – кімната для сушіння одягу  

 топливо – гроші 

 трактор – людина, яка допомагає домовитися за оцінки 

 тумба – внутрішній наряд 

 увал – звільнення в місто 

 увольняшка – записка про звільнення 

 умивальник – кімната для вмивання 

 учєбка – навчальний корпус 

 хачі, хот-доги, шаурма, студент в лаваші – студенти-іноземці 

 чертяка – курсант 3-го курсу 
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 чіпок – курсантське кафе на території ЗВО 

 чугун – голова 

 шакал – офіцер, який залишається на відбій 

 шарік (від «шаритися») – той, хто нічого не хоче робити 

 шліфи – нагороди 

 щур – той, хто доносить на інших 

 якорь, ручник  – нерозумний 

 20 В – легка робота 

 220 В - важка робота 
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ВИСНОВКИ 

 

Мова – це організм, який живе та розвивається за власними законами, його 

не можна контролювати ззовні. Увесь час з’являються нові процеси, явища, 

поняття, які потребують нового мовного оформлення. Соціолінгвістика ставить 

за мету виявлення особливостей соціальної зумовленості української мови та її 

функціонування на сучасному етапі. 

Розподіл лексичних одиниць національної мови на загальновживані 

(літературна мова) та лексеми обмеженого вживання є доволі стандартним. Ці 

два величезні шари охоплюють всі поняття, предмети і явища, що існують у 

світі. «Справжня» мова народу будується на основі літературної мови, проте 

включає її різновиди, субмови: місцеві та соціальні діалекти. 

Місцеві діалекти – це пласт лексики, вживання якої обмежене певною 

географічною територією. 

Соціальні діалекти – це мовний різновид національної мови певної 

соціальної групи. Їх спільною рисою можна назвати експресивність, 

метафоричність та ненормативність. Дослідивши велику кількість наукових 

робіт у галузі мовознавства та соціолінгвістики, ми узагальнили знання з даної 

проблеми та запропонували до розгляду основні групи соціолектів: арґо, сленг 

та жаргон. Наразі вітчизняні та зарубіжні науковці дещо розходяться у поглядах 

з питання розмежування понять у парах «жаргон-арґо» та «жаргон-сленг».  

Соціалект арґо іноді називають мовою кримінального світу. На сучасному 

етапі розвитку мови елементи арґо настільки міцно увійшли у повсякденний 

вжиток, що влилися у загальний сленг, стали частиною молодіжного жаргону, 

їх можна зустріти у пресі та почути на телебаченні. Науковці пояснюють таку 

популяризацію арґотизмів їх підвищеною експресивністю та відсутністю 

цензури. 

Сленг як різновид національної мови характеризується повною 

відкритістю. Його основу формують лексеми арґо та жаргонізми, тому його 

можна назвати ненормативною мовою великих соціальних груп, окремою 
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мікросистемою мови, експресивність якої є результатом навмисного вживання 

стилістично знижених одиниць. 

Жаргон як один з соціолектів часто називають корпоративним діалектом, 

адже жаргонізми відносяться до розмовної лексики груп людей, об’єднаних 

спільною ідеєю, професією, хобі тощо. Так само як і всі одиниці нестандартної 

лексики, вони часто мають вульгарно-фамільярне забарвлення. 

Різновиди жаргону виділяють на основі соціальної стратифікації, тому їх 

точну кількість назвати просто неможливо. Найбільше наукових досліджень 

присвячено молодіжному, військовому, студентському, медичному та 

комп’ютерному жаргону. 

Курсантський жаргон є симбіозом військового, студентського та 

професійного жаргонів. Він формується під впливом зовнішніх лінгвістичних та 

екстралінгвістичних факторів, оскільки курсанти живуть автономно всередині 

замкненої групи однолітків у системі жорстких ієрархічних відносин. Вплив 

соціокультурних факторів проявляється не лише у зміні притаманної їм раніше 

манери поведінки, способу життя, а й власне мовлення. 

Було виявлено, що під час міжособистісного спілкування курсанти 

відомчих закладів вищої освіти ДСНС України використовують власний 

жаргон. Його було успадковано від перших курсантів-армійців, саме тому у 

курсантському жаргоні зустрічається велика кількість запозичень з військового 

жаргону радянських часів. 

В межах нашого дослідження було зібрано більше 130 лексичних одиниць 

курсантського жаргону, що дозволило зробити висновки щодо особливостей 

його формування та вживання, здійснити тематичне узагальнення його лексем. 

Було визначено, що основною метою вживання жаргонізмів є досягнення 

лаконізації та експресивності мовлення. 

Практичним результатом нашої роботи стало створення короткого словника 

жаргону курсантів відомчих закладів вищої освіти ДСНС України. Мовний 

матеріал, зібраний у ході дослідження, може бути використаний на заняттях з 
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соціолінгвістики, стилістики сучасної української мови, а також послугувати 

для укладання словника соціалектів національної мови. 

Сподіваємося на підвищення інтересу українських філологів та 

соціолінгвістів до галузі соціолектології та жаргонології, що допоможе в 

подальшому прогнозувати особливості розвитку національної мови в цілому. 
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