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ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛЕНГОВОЇ ЛЕКСИКИ В 
АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
Порівняння різних поглядів на функціонування сленгу у суспільстві 

дає змогу простежити динаміку «росту» сленгового поля та місце в 
сучасному комунікативному процесі США [2, с. 16]. Перші медіа, які 
звернулися до елементів сленгової лексики з метою розширення читацької 
аудиторії, відіграли істотну роль в активізації процесів, що згодом 
призвели до 1) загального послаблення лексико-стилістичних норм; 
2) зближення літературної та мовленнєвої норм; 3) розкріпачення жанрово-
стильових норм та утвердження форм дискурсу «зниженого» стилю. 
Використання сленгових одиниць у дискурсі медіа стимулювало процеси 
«взаємореклами» між ними: популяризація сленгу через засоби масової 
інформації виявилася фактором, що посприяв росту сленгової лексики по 
соціостилістичній шкалі; з другого боку, вживання сленгових одиниць у 
медіа-тексті слугує реалізації певних ілокутивних та перлокутивних 
завдань, підсилює експресивно-емотивний потенціал висловлювання та 
розширює засоби мовної репродукції [4, с. 24]. 

Дослідження функціонування сленгової лексики було проведено на 
основі контекстуального аналізу одиниць, зафіксованих у словнику 
сучасного американського сленгу [3], за допомогою корпусу 
американського варіанту англійської мови [1]. 

Добір і функціонування сленгізмів, варіативність у лексико-
семантичній структурі та сприйняття адресатом детерміновані зумовлені 
позамовними параметрами (соціальним, соціокультурним та 
соціопсихологічним контекстом). Соціально мотивовані особливості 
газетно-журнального дискурсу, – прагнення до стислості викладу і 
водночас експресивності висловлювання, зумовили інкорпорацію 
сленгізмів, яка забезпечує максимум інформації шляхом мінімальних 
мовних засобів, друкованими текстами ЗМІ. 

Проведений аналіз засвідчив поліфункціональний характер 
сленгових одиниць у текстах ЗМІ та дав можливість виокремити такі 
функції вживання сленгізмів: евалюативну, аргументативну, функцію 
адаптації ускладненого дискурсу (до рівня сприйняття пересічним 
реципієнтом), інтимізації, епатажу, евфемізації та функцію підвищення 
рейтингу комунікатора (як компетентного джерела інформації). При цьому 
розглядаємо функцію оцінки (та характеризації) як основну, що присутня 
більшою чи меншою мірою у всіх випадках актуалізації сленгових семем. 
Якісний аналіз соціальної оцінки в медіа-тексті дає підстави для висновку, 
що переважна кількість евалюативних сленгових одиниць виражають 
негативну оцінку. Оскільки оцінка пов’язана, значною мірою, з 
модальністю висловлювання, було встановлено, що значна кількість 
сленгових одиниць виступають у ролі модальних сигналів. 



Таким чином, на підставі дослідженого матеріалу констатуємо ріст 
функціонально-соціостилістичного статусу сленгу в сучасній англійській 
мові США (асиміляція писемним мовленням, розширення функціональності, 
соціодемографічне розширення груп, що його генерують та використовують). 
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