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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Розвинена національна мова не є монолітною, а становить сукупність форм, у 

яких вона існує та знаходить прояв у ієрархічно організованій багатоступеневій 

системі. Аксіомою сучасної лінгвістичної науки є положення про загальнонаціональну 

мову як гетерогенне явище, що реалізується за рахунок різних варіантів – форм 

існування мови, які утворюють її «стратифікаційну структуру» (В. Д. Бондалєтов, 

Л. П. Крисін). Існування різних форм мови спричинене розмаїттям історичних, 

соціальних, культурних та інших життєвих умов та потреб соціумів, а також 

обставинами, за яких та чи інша мова формується, розвивається та функціонує, 

задовольняючи комунікативні запити суспільства загалом та його окремих соціальних, 

станових, професійних, вікових груп. 

Початок ХХІ століття був позначений зростанням інтересу вітчизняних 

лінгвістів до соціальних різновидів мови та мовлення молодих людей як одного із 

соціальних варіантів зокрема. Вивчення субстандарту, до якого належить молодіжний 

сленг, має в зарубіжному мовознавстві більш давню традицію дослідження, ніж у 

вітчизняній філології. 

Молодь як найбільш прогресивна ланка суспільства з огляду на її вікову та 

психологічну специфіку формує та використовує «своєрідну мову», яка 

характеризується особливо виразною експресивністю лексичних засобів, прийнятних 

у неофіційному, приватному (дружньому) спілкуванні. Необхідність усебічного 

дослідження цього мовного явища якнайкраще обґрунтовано Л. П. Крисіним: «З-

поміж усіх сучасних соціально-групових різновидів мови молодіжний жаргон є 

найбільш соціально значущим: ним послуговуються досить численні групи носіїв 

мови, багато його елементів проникають до літературної мови». 

Дослідження молодіжного соціолекту має більш глибоке коріння в німецькій 

лінгвістиці – різні аспекти мови молодих людей вивчали Я. К. Андротзополос, 

С. Аугенштайн, В. Бахофер, М. Хун, Х. Еманн, Х. Елзен, Х. Хенне, Е. Нойланд, 

М. Райнке, М. Хайнеманн, М. Новотнік, П. Шлобінські, А. Шолц, К. Ціммерманн та ін. 

У російській германістиці предметом дослідження за останні два десятиліття стали: 

фразеологія молодіжного сленгу німецької мови (Н. В. Семенова), неологізми 

німецькомовного молодіжного сленгу (Н. Д. Матарикіна), специфіка функціонування 

англіцизмів молодіжного сленгу (М. С. Романова), словотвірні тенденції у сучасній 

німецькій мові молоді (Є. О. Коломієць), структурно-семантичні особливості 

молодіжної лексики у Німеччині (Л. А. Юшкова), контрастивне дослідження 

неологізмів молодіжного мовлення кінця ХХ століття (К. О. Тихонова), зіставне 

дослідження молодіжного соціолекту російської та німецької мов: соціолінгвістичний 

та лінгвокогнітивний аспект (Є. В. Горчакова), молодіжний жаргон у російській та 

німецькій лексикографії ХІХ – ХХІ ст. (М. Ю. Россихіна), оцінна метафора німецького 

молодіжного сленгу (С. Н. Аюшеєва) та ін. На лінгвістичному просторі України 

дослідження німецького молодіжного сленгу репрезентовано лише трьома науковими 

студіями –  О. С. Христенко, О. В. Позднякова та Т. С. Шавловської. 

Однак незважаючи на значну кількість відповідних наукових праць, у сучасній 

германістиці залишилися проблеми, пов’язані з організацією та функціонуванням 

німецькомовного молодіжного соціолекту, що не дозволяє зробити висновок про 
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системне вивчення цього мовного явища. Завдання сучасної лексикологічної науки 

полягає саме в детальному висвітленні питань системної організації словникового 

складу та слова в усіх його зв’язках та відношеннях. Недостатньо з’ясованими є і 

проблеми лексичної семантики лінгвальних одиниць німецькомовного молодіжного 

сленгу, зокрема характерні риси синонімії як найбільш розвиненого типу системних 

зв’язків у підсистемі молодіжного сленгу. Синонімія як прояв варіативності лексики 

мови якнайкраще відображає закономірності системної організації лексичних 

одиниць, вивчення яких забезпечує комплексне дослідження молодіжного лексикону. 

Актуальність роботи визначається її спрямованістю на вивчення тих аспектів 

проблеми семантики в німецькомовному молодіжному соціолекті, які ще не були 

предметом дослідження: семантична характеристика синонімічних рядів, утворених 

словами-метафорами, специфіка семантичної адаптації англомовних запозичень у 

підсистемі молодіжного сленгу як одного зі шляхів поповнення синонімічних засобів 

сленгу, а також специфіка синонімічного зв’язку між сленгізмами.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано в межах теми науково-дослідної роботи факультету лінгвістики 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» 

«Дослідження взаємодії одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, 

соціокультурний, перекладознавчий та літературознавчий аспекти» (державний 

реєстраційний номер УкрІНТЕІ 0111U006668, супровідний лист від 31.05.2011р.). 

Мета дослідження полягає у комплексному вивченні та детальному описі 

лексико-семантичної специфіки синонімії молодіжного сленгу та шляхів поповнення 

сленгових синонімів. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

- визначити теоретико-методологічне підґрунтя класифікації німецьких 

соціолектів та місце молодіжного сленгу в системі форм існування сучасної німецької 

мови; 

-  виявити характерні риси сленгової номінації; 

- визначити специфіку метафоричного переносу значення в молодіжному 

соціолекті, скласифікувати та схарактеризувати метафоричні переосмислення в межах 

німецькомовного молодіжного сленгу, ураховуючи їхні семантичні особливості; 

- висвітлити роль англомовних запозичень у молодіжному соціолекті та описати 

варіанти трансформацій значень англіцизмів шляхом аналізу їхніх семантичних 

структур та зіставити їх із семантичними структурами слів-прототипів; 

- виявити специфіку системної організації сленгізмів та розробити структурно-

семантичну характеристику молодіжного лексикону;  

- здійснити семантико-словотвірну характеристику синонімічних рядів 

молодіжного сленгу та з’ясувати специфіку функціонування сленгових синонімів. 

Об’єктом дослідження є лексичні одиниці німецькомовного молодіжного 

соціолекту, зокрема іменники та дієслова як найбільші кількісно представлені 

граматичні класи лексичних одиниць молодіжного сленгу. 

Предмет дослідження – це семантична специфіка іменників та дієслів з 

характерними рисами синонімії, що функціонують у сфері молодіжного соціолекту. 
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Зазначена проблема видається актуальною, особливо з огляду на тенденцію до 

швидкого оновлення лексичних засобів німецькомовного молодіжного соціолекту та 

короткотривалості їх функціонування. Лексика німецькомовного молодіжного сленгу 

досліджується у роботі у двох аспектах – епідигматичному та парадигматичному (на 

прикладі найбільш розвиненого системного зв’язку – синонімії). 

Матеріалом дослідження слугували 3255 лексичних одиниць, отриманих 

шляхом суцільної вибірки з лексикографічних джерел німецькомовного молодіжного 

сленгу, як друкованих, так і електронних. До дослідження було залучено тлумачні та 

перекладні словники різних видавництв із часовим інтервалом близько 25 років: 

Hermann Ehmann «Endgeil. Das voll korrekte Lexikon der Jugendsprache» [2005]; PONS 

Wörterbuch der Jugendsprache: Das Original 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 

2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2003, 2001, PONS Wörterbuch der Jugendsprache: 

Sammelband seit 2001 [2008],  PONS Wörterbuch der Jugendsprache Sammelband. Das 

Beste aus 10 Jahren [2010]; Langenscheidt Hä?? Jugendsprache unpluggend: Deutsch – 

Englisch – Spanisch – Französisch 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; Duden – Das 

neue Wörterbuch der Szenesprache [2009].  

У роботі застосовано методи, які забезпечують комплексний і достовірний 

аналіз мовного матеріалу: 

- аналіз словникових дефініцій (для визначення семантичних структур 

досліджуваних одиниць та специфіки функціонування слів-синонімів молодіжного 

сленгу); 

- контрастивний метод аналізу значення (для структурно-семантичної 

характеристики синонімічного лексичного матеріалу; при цьому залучалися й методи 

спостереження, зіставлення, аналізу, узагальнення); 

- компонентний аналіз уможливив вивчення структурно-семантичної 

характеристики лексичного матеріалу, семантичні зміни, що їх зазнають як 

нiмецькомовні, так і англомовні лексеми при входженні в молодіжний сленг; 

- графічний та табличний методи застосовано для систематизації та унаочнення 

даних, отриманих у результаті проведення дослідження. 

Наукова новизна дисертації визначається її метою та предметом вивчення. У 

роботі вперше досліджуються синонімія та синонімічні зв’язки між лексичними 

одиницями німецькомовного молодіжного сленгу, специфіка системної організації 

синонімічних сленгізмів, варіанти трансформацій значень англіцизмів при їх 

входженні в німецькомовний сленг.  

Теоретичне значення роботи визначається вагомістю її результатів для 

лексикології сучасної німецької мови, що вивчає лексичний склад мови, способи 

номінації й мотивацію номінації, а також зміну значення слова, асиміляцію 

англомовних запозичень, зокрема в підсистемі німецькомовного молодіжного сленгу. 

Отримані дані щодо системної організації сленгового лексикону, специфіки 

функціонування сленгізмів та характеру синонімічного зв’язку між словами-

синонімами молодіжного соціолекту мають безпосереднє відношення до соціальної 

диференціації лексичного складу німецької мови. 

Практична цінність дисертаційного дослідження вбачається в можливості 

використання його результатів при подальшому вивченні німецькомовного 
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молодіжного сленгу, у навчальних курсах із лексикології німецької мови (розділи 

«Способи збагачення словникового складу», «Парадигматичні відношення в лексико-

семантичній системі сучасної німецької мови»), стилістики («Стилістична 

характеристика сучасного німецького лексикону», «Функціональні стилі»), 

соціолінгвістики (розділ «Соціальна варіативність мови», «Форми існування мови»). 

Опрацьований матеріал дослідження може бути використано в лексикографічних 

працях (при укладанні німецько-українських та українсько-німецьких словників), у 

науково-методичній літературі, а також при підготовці магістерських, курсових та 

дипломних робіт. 

Апробація та впровадження результатів дослідження. Результати 

дослідження були предметом обговорення на засіданнях кафедри теорії, практики та 

перекладу німецької мови факультету лінгвістики Національного технічного 

університету України «КПІ» та на розширених засіданнях вченої ради факультету 

лінгвістики Національного технічного університету України «КПІ» протягом 2012-

2014 років. Основні положення дисертації та результати дослідження обговорювалися 

на восьми міжнародних конференціях: V та VI міжнародних науково-методичних 

конференціях «Формула компетентності перекладача» (Київ, 2014, 2015), VI та VІІ 

міжнародних науково-практичних конференціях «Міжкультурна комунікація: мова – 

культура – особистість» (Острог, 2012, 2013), VII Міжнародній науково-практичній 

конференції «Мови і світ: дослідження і викладання» (Кіровоград, 2013), V 

Міжнародній конференції «Пріоритети германського та романського мовознавства» 

(Луцьк, 2011), ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції у 

сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов» 

(Тернопіль, 2014), ХХVІІ Міжнародній заочній науково-практичній конференції 

«Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии» 

(Москва, 2014) та двох всеукраїнських конференціях: ІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Мова як засіб міжкультурної комунікації» (Херсон, 2015), 

Всеукраїнській науковій конференції «Іноземна філологія: глобальні проблеми – 

національні рішення» (Бердянськ, 2011).  

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження відображено в 

одинадцяти публікаціях автора, а саме: у семи статтях, опублікованих у фахових 

наукових виданнях, одній статті, опублікованій у виданні іноземної держави, та трьох 

тезах доповідей у збірниках матеріалів наукових конференцій. 

Структура й обсяг дисертаційної роботи зумовлені метою та основними 

завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів і загальних 

висновків, списку використаної літератури та додатку. Загальний обсяг роботи – 213 

сторінок, з них 178 сторінок основного тексту. Список використаних джерел включає 

394 позиції. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, її актуальність, сформульовано 

основну мету та завдання, об’єкт та предмет дослідження, розкрито наукову новизну, 

практичне значення отриманих результатів, подано опис джерельної бази та 

використаних методів, відомості про апробацію отриманих результатів. 



5 
 

У першому розділі  «Теоретико-методологічні засади дослідження 

німецькомовного молодіжного сленгу» з’ясовано місце молодіжного сленгу серед 

соціальних варіантів німецької мови, визначено лінгвістичний статус молодіжного 

мовлення, схарактеризовано його мовну специфіку, досліджено особливості сленгової 

номінації та схарактеризовано методи та методики дослідження, застосовані в роботі. 

Мовна варіативність уважається однією з найбільш традиційних проблем 

соціолінгвістики, що вивчається активно та інтенсивно, адже в кожній мовній 

спільноті наявні групи, що різняться між собою як за соціальними, так і за мовними 

ознаками. Згідно з усталеним розподілом мовного континууму німецькими лінгвістами 

молодіжний сленг варто віднести до діастратичних варіантів, які охоплюють 

спеціальні мови, що включають як професійні, так і групові мови, а також мовні 

варіанти, що виникли як результат диференціації суспільства за гендерною або 

віковою ознаками. Розуміння соціолекту як мовної поведінки суспільно відокремленої 

групи осіб дозволяє вважати спеціальні мови соціолектами. Молодіжний сленг варто 

розглядати як перехідний соціолект (за  Х. Леффлером). 

Неоднорідність самої молодіжної групи є причиною неоднорідності мови, якою 

вона спілкується. Лінгвісти часто поєднують диференціацію молодіжного сленгу із 

віковим критерієм, виходячи з позиції про розподіл тривалості фази молодості на три 

частини – молодь раннього підліткового віку («Рräadoleszenz»), підліткового та 

раннього юнацького віку («Аdoleszenz»), а також пізнього юнацького віку 

(«Рostadoleszenz»). Саме в період адолесцентності молоді люди активно вдаються до 

мовного експерименту, продукуючи своєрідні висловлювання.  

Щодо термінологічного та поняттєвого статусу розгляданого мовного явища не 

існує одностайності поглядів дослідників. Найчастіше на позначення цього феномену 

вживаються терміни: «молодіжна мова» (Jugendsprache) у германському мовознавстві, 

а також «молодіжний сленг» у роботах українських лінгвістів та «молодіжний жаргон» 

у дослідженнях російських германістів. До того ж, спостерігається термінологічна 

нестійкість у розмежуванні понять «жаргон» та «сленг». Неоднозначне використання 

дослідниками лінгвістичних термінів та понять спричинило лінгвістичну 

невпорядкованість молодіжної комунікації. Аналіз дефініцій жаргону та сленгу в 

зарубіжному та вітчизняному мовознавстві засвідчує характерну особливість – 

полісемність термінології та визначення цих понять як синонімічних.    

Своєрідна ситуація склалась у мовознавстві навколо самого явища сленгу. 

Аналіз лінгвістичної літератури підтверджує існування низки суперечливих думок 

стосовно визначення цього лінгвістичного феномену в сучасному мовознавстві. 

Німецька германістика не сформувала чіткої позиції щодо самого існування в 

німецькій мові відповідного соціолекту. Однак не можна залишити поза увагою роботи 

окремих лінгвістів (Г. Баузінгер, Н. Дітмар, Г. Мозер, В. Порціг, Т. Шіппан, 

Т. Левандовскі), що розглядали зазначене мовне явище, яке під впливом англійського 

терміна отримало і в німецькій мові назву «сленг». Проблема розмитості понять 

жаргону – арго – сленгу є загальноєвропейською.  

Наше дослідження ґрунтується на засадничих позиціях німецьких лінгвістів 

Я. Анроутзополоса, С. Аугенштайн, Х. Баузінгер, К. Якоб та українських германістів 

О. С. Христенко та О. В. Позднякова щодо структурного розподілу німецькомовного 
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молодіжного сленгу на загальномолодіжний, «характерний для адолесцентної фази 

розвитку індивіда без урахування його групової чи субкультурної належності», 

груповий молодіжний сленг та субкультурний молодіжний сленг. На позначення 

мовної комунікації молоді вживаємо термін «сленг», оскільки він є майже відкритою 

підсистемою (Л. Ставицька), і, на думку О. С. Ахманової, оцінно-нейтральний, тоді 

коли термін «жаргон» має пейоративне значення. 

Своєрідність сленгу молоді проявляється як у сфері лексики та семантики, так і 

фразеології та стилістики. Зіставлення семантичних структур лексичних одиниць 

німецької літературної мови та молодіжного сленгу дозволяє схарактеризувати 

сленгову номінацію, що підтверджує наявність трьох основних типів лексичних 

відповідників, виділених З. Д. Поповою та Й. А. Стерніним, а саме: а) лінійних 

відповідників – Engländer – Inselaffe ‘англієць’, erklären - pippen  ‘пояснювати’ (можна 

вважати, що існування таких сленгових лінійних відповідників пояснюється потребою 

в експресивності найменувань явищ та предметів реальної дійсності); б) векторних 

відповідників – нейтральному Mädchen літературної мови відповідають різні 

характерні риси молодої особи жіночої статі у слензі: Schlam(m)pampe ‘неохайна 

дівчина’, Schreckschraube ‘неприваблива дівчина’, Dreitonner ‘дівчина із надмірною 

вагою’, Schnecke ‘приваблива дівчина’. Як підтверджують приклади, здебільшого 

сленгові найменування конкретизують загальні поняття літературної мови, проте 

засвідчено й інші факти, коли сленгові найменування не членують значення, 

представлене у літературній мові диференційовано. в) Відсутність еквівалентів 

окремих лексем літературної мови в молодіжному слензі (як і загалом відсутність у 

ньому номенів реалій, що не є актуальними для мовців, які послуговуються 

сленгізмами) дозволяє підтвердити факт існування в досліджуваному соціолекті 

великої кількості лакун. Ці лакуни вважаємо мотивованими. Слід відзначити однак і 

факт існування лакун у лексиці літературної мови при зіставленні її зі сленговим 

лексиконом. Оскільки молодіжний сленг більш оперативно реагує на різні новації в 

плані їхнього номінування, то очевидно, що в літературній мові можуть бути відсутні 

номінації нових реалій, які з’явилися не так давно. Можливо, відсутність 

найменування певної реалії в літературній мові спричинена незначною актуальністю її 

для більшості представників мовної спільноти та вживанням такої лексичної одиниці 

переважно в молодіжному колективі. Як наприклад: ‘фірмові речі’ – Tacken, 

Markenklamotten, ‘фанат heavy metal’ – Metalldepp, Metaller, ‘прихильник гурту 

Scooter’ – Scooterfreak, ‘слабкий програміст, що вважає себе хакером’ – Wennie. 

Лексичне значення сленгової одиниці, як і значення слова в розмовному 

мовленні, характеризується здебільшого образністю, оцінністю, експресивністю. 

Структура експресивно забарвленого значення, що є характерним саме для 

молодіжного лексикону, містить два блоки інформації: перший стосується об’єктивної 

дійсності, другий – емотивно-оцінного ставлення до цієї реальності.  

Вивчення питань системної організації словникового складу та слова в усіх його 

зв’язках та відношеннях має важливе значення для лексикології. Синонімія як прояв 

варіативності та системності лексики мови якнайкраще відображає закономірності 

організації лексичних одиниць, вивчення яких забезпечує комплексне дослідження 

молодіжного лексикону. 
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У другому розділі «Семантична характеристика шляхів поповнення 

синонімічних засобів молодіжного сленгу» (підрозділі «Метафоричне 

переосмислення як основний спосіб утворення синонімів німецькомовного 

молодіжного соціолекту») з’ясовано роль асоціацій в утворенні метафоричних 

переосмислень, скласифіковано сленгові переосмислення, визначено специфіку 

функціонування метафори в молодіжному соціолекті та джерела метафоризації 

виділених семантичних груп. 

Мовна метафора є одним із найбільш потужних джерел синонімії як у 

загальнонаціональній мові, так і в молодіжному соціолекті. Прагнення до 

експресивності, влучності, виразності, розмаїття експресивних засобів призводить до 

створення значної кількості синонімів шляхом метафоричного переосмислення 

наявних лексичних одиниць німецької мови.  

Оскільки у значній кількості метафоричних переосмислень німецькомовного 

молодіжного сленгу не видається можливим встановити спільні семантичні ознаки між 

двома значеннями, можна припустити, що метафорична трансформація в молодіжному 

соціолекті відбувається на основі уявлень молодої людини про суть предметів та явищ, 

свого життєвого досвіду, характерних особливостей живої та неживої природи. 

Асоціативні образи рідко виходять за межі побутових ситуацій, що можна пояснити 

незначним життєвим досвідом молодої особи. Але інколи асоціації базуються на дуже 

віддалених та не завжди зрозумілих ознаках. У німецькомовному молодіжному слензі 

чітко виражено антропоцентризм, який знаходить втілення у створенні метафоричних 

образів. 

Слідом за В. П. Москвіним виділяємо структурну, семантичну та 

функціональну класифікації метафори. Семантична класифікація описує змістову 

структуру метафори та має кілька видів: класифікація за основним суб’єктом, 

допоміжним суб’єктом та за формулами метафоричного переносу. Так, за основним 

суб’єктом було виділено синонімічні ряди, які, на наш погляд, репрезентують 

актуальні для молодої людини поняття. У результаті групування за тематичною 

належністю допоміжного суб’єкта можна виділити такі види повних метафор у 

молодіжному слензі: 1.анімалістична метафора, основою якої є порівняння з 

тваринами; Spatzen, Mücken, Kröten, Mäuse, Piepmätze – гроші, Schildkröte, Schnecke, 

Ente – автомобіль. 2.антропоморфна метафора, представлена численними 

прикладами, є одним із основних видів метафоричного переосмислення в 

німецькомовному молодіжному соціолекті та базується на порівнянні неістот, рослин, 

тварин із людиною.  

Слід відзначити, що в молодіжному слензі характеристики та якості людини не 

переносяться на неістот, рослин, тварин, а відбувається зворотний процес – Biene, 

Bomber, Hase, Käfer, Katze, Maus, Кirsche, Puppe, Hutblume, Brosche, Sahnetorte, Blume 

– ‘молода дівчина’; Brett, Schnitzel, Gecko, Hecht, Pickelhering, Bock, Bär – ‘хлопець’; 

перенос із сфери «тварина» – один із експресивних засобів, що має здебільшого чітко 

виражений пейоративний характер, спрямований на дискредитацію об’єкта номінації; 

3.просторова метафора (або за Дж. Лакоффом та М. Джонсоном, «орієнтаційна») 

пов’язана з яким-небудь виміром простору – packen, löffeln, ziehen – ‘розуміти’; 

abwinseln, sich wegschalten, wegschaffen, verdünnisieren – ‘йти, залишати місце 
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перебування’; 4.машинна метафора – Erzeuger – ‘батьки’; (heißes) Gerät, Lokomotive 

– ‘дівчина, якій не потрібні довгі залицяння’.  

Класифікація за основним та допоміжним суб’єктами порівняння пов’язана із 

систематизацією лексичних груп, що приймають переносне значення за моделями 

метафоричного переносу. Найчастіше застосованою моделлю переносу значення 

виявилась «неістота – істота»: Praline, Kirschblüte, Lokomotive, Schiffsschraube, Plombe 

– ‘дівчина’; практично будь-яка властивість неживої природи може вживатися в 

молодіжному слензі для характеристики тих чи інших якостей людини або для її 

оцінки. За частотністю вживання друге місце посідає модель «істота – істота» – Käthe, 

Lolli – ‘дівчина’, Körperklaus, Bernd – ‘хлопець’ – метафоричний перенос значення за 

цією моделлю формується на основі різнопланових ознак та характерних рис людини: 

зовнішності, фізіологічних особливостей, якостей особистості, зумовлених її родом 

діяльності, віком; третє – модель «предмет – предмет» – Riesenorgel, Riesenriemen, 

Viereckrakete, Luxusschlitten, Dickschiff, Hausfrauenpanzer, Rasenmäher, Schauckelrad, 

Schuhkarton, Hutschachtel, Elektrorollstuhl – ‘автомобіль’ та четверте – модель «істота 

– неістота» – Spatzen, Flöhe, Mücken, Mäuse – ‘гроші’.  

Модель переносу «неістота – істота» є найсуттєвішою для сленгу, а от модель 

«істота – неістота», характерна для літературної мови, представлена в молодіжному 

слензі спорадично. Ця тенденція стосується лише субстантивної метафори. Результат 

аналізу дієслівних трансформацій досліджуваного корпусу молодіжного сленгу 

дозволяє виділити основну модель переносу – «неістота – істота» – verdunsten, 

verdampfen – ‘йти’, ticken – ‘розуміти’; rosten – ‘їхати’, ansaugen – ‘цілувати’, 

schwallen – ‘розмовляти’ та таку тенденцію: якщо суб’єкт вихідного значення неістота 

– у похідному значенні таксономічний клас суб’єкта змінюється, якщо ж суб’єкт 

вихідного значення позначає людину – суб’єкт не змінюється.  

У досліджуваному матеріалі (повні метафори) найбільш уживаною виявилася 

модель метафоричного переносу «неістота – істота» – 36,8% (115 слів), друге місце 

посідає модель «істота – істота» – 32% (100 слів), третє –– «предмет – предмет» 25,6% 

(80 слів), непродуктивною в утворенні метафоричних переосмислень є модель «істота 

– неістота», всього 4,8% (15 слів). Панівна роль моделі «неістота – істота» пояснюється 

намаганням молодої людини висловити здебільшого негативне ставлення до того, про 

кого або про що вона веде мову. Доречним є виділення двох основних функцій 

метафор у слензі – номінативної та експресивної. Через експресивну функцію 

учасники комунікативного акту обов’язково прагнуть висловити своє ставлення до 

людей, дати оцінку предметам та явищам, що їх оточують. 

Специфіка семантики лексичних одиниць молодіжного сленгу дає підставу 

поділити субстантивні та дієслівні метафори на чотири великі групи: «людина та її 

фізіологічні потреби», «людина як соціальна істота», «людина як психічна істота», а 

також «світ неживої природи». До семантичної групи «людина та її фізіологічні 

потреби» варто зарахувати насамперед номінацію молодої людини з погляду її 

зовнішності, номінацію частин тіла, фізіологічних процесів, а також лексичні одиниці 

на позначення фізичних дій. Однозначно схарактеризувати таку лексику неможливо, у 

синонімічних рядах присутні й грубі, вульгарні та іронічні номінації. Характер 

оцінного значення цієї лексики найкраще виявляється в контексті.  
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Семантична група «людина як психічна істота» може бути репрезентована 

субстантивними номінаціями, що характеризують особу за її інтелектуальними 

здібностями, а також дієслівними метафоричними номінаціями емоційних та 

інтелектуальних процесів. «Людина як соціальна істота» – найчисленніша семантична 

група молодіжного сленгу, представлена субстантивними метафоричними 

номінаціями людини за віком, статтю, соціальним статусом та дієслівними 

метафорами, що позначають міжособистісні стосунки, поведінку, у тому числі й 

мовленнєву. Семантична група «світ неживої природи» представлена в молодіжному 

слензі виключно номінаціями предметів, що оточують людину та охоплюють коло її 

інтересів.  

Беззаперечним уважається той факт, що оцінність та емоційність значення 

субстантивних метафор найповніше проявляється в номінації осіб. Субстантивні 

синонімічні ряди поповнюються за рахунок метафорично переосмислених іменників, 

що належать до конкретної предметної лексики. Дієслівна метафора – друга за 

кількістю група молодіжного сленгу, виокремлена за граматичним критерієм. Джерело 

метафоризації дієслівної лексики – здебільшого лексеми, що характеризують 

конкретні об’єкти реальної дійсності, а також дієслова, що відображають у своїй 

семантичній структурі інтенсивність та швидкість процесу або напрямок дії: 

‘працювати’ – schmieden, hauen, ‘йти, віддалятися’ – sich wegschalten, sich 

wegschaffen, ‘їсти’ – einpfeifen, reinhauen, reintun, reinschieben.  

Для багатьох дієслів-метафор характерна дифузність значення, що проявляється 

значно сильніше, ніж у іменників-метафор, цей факт можна пояснити, очевидно, тим, 

що основним компонентом у семантиці стає характеристика суб’єкта (рідше об’єкта) 

дії або самого процесу – abdrücken – ‘цілуватися’, а також ‘давати комусь гроші, 

платити’; bohren – ‘працювати’, ‘розуміти’, ‘їхати’; keulen – ‘працювати’, ‘уживати 

алкогольні напої’. Природний світ залишається поза увагою носіїв молодіжного сленгу, 

а семантична група «світ неживої природи» представлена в основному номінаціями 

артефактів. 

У сфері субстантивної лексики застосовуються ті моделі метафоричного 

переносу, що й у загальнонаціональній мові, характерними є антропоморфна, 

зооморфна метафори. Найчастіше основою порівняння виступають різні візуальні 

характеристики об’єктів. Для позначення характеристики молодої людини, її 

соціальних параметрів та інтелектуальних здібностей актуальною є асоціативна 

метафорична трансформація. Джерелом метафоризації дієслівної лексики виступають 

лексичні одиниці, що позначають конкретні фізичні дії (рух, вплив та взаємодію 

фізичних об’єктів) та представлені антропоморфною, анімалістичною та механічною 

метафорами. Просторова метафора є організуючою при номінації процесів та станів у 

інтелектуальній сфері, у сфері фізичного переміщення. Синонімічні ряди 

демонструють системність розвитку метафоричного значення – виділяються 

парадигми значень, які об’єднують одиниці, утворені за однією метафоричною 

моделлю.  

У другому підрозділі другого розділу «Запозичення у молодіжному слензі» 

визначено частку англомовних запозичень у німецькомовному молодіжному слензі та 

місце соціолектних та діалектних запозичень у відповідній лексичній підсистемі, 



10 
 

встановлено типи англомовних запозичень та досліджено специфіку семантичної 

адаптації англіцизмів у молодіжному соціолекті. 

Іншомовні запозичення є одним із найпродуктивніших способів поповнення 

словникового складу будь-якої мови. Протягом усієї історії існування молодіжний 

сленг поповнював словниковий фонд за рахунок лексичних ресурсів інших мов. 

Починаючи з XIX століття в молодіжному слензі фіксується поступове збільшення 

частки англомовних запозичень, після 1945 року кількість таких запозичень у 

лексиконі молодих людей зростає дуже швидкими темпами.  

Потребує уваги той факт, що молодіжний сленг запозичує не лише слова 

літературної англійської мови, а й сленгові лексичні одиниці: bitch, girlie, joint, skin, 

spaced out, rave. Англіцизми запозичуються з різних сфер. За відсутності в німецькій 

мові можливостей для позначення певної реалії однією лексемою англіцизми інколи є 

більш доцільними для вживання, надто в тому разі, коли вони дозволяють уникнути 

застосування громіздких описових структур, як-от: cruisen, raven, rocken, muddeln. 

Разом із тим, інколи англіцизми практично дублюють німецькомовні слова, що 

пояснюється престижністю в певній молодіжній групі. 

Аналізуючи проблему запозичень англомовного походження, варто наголосити, 

що упередження, яке широко пропагується науково-популярними словниками 

молодіжного сленгу, щодо надактивності вживання молодими людьми англіцизмів до 

цього часу не знайшло підтвердження в лінгвістичних студіях молодіжного 

соціолекту. Для визначення місця англіцизмів у молодіжному слензі було 

проаналізовано словники німецького молодіжного сленгу Х. Eмана „Affengeil. Ein 

Lexikon der Jugendsprache“, „Oberaffengeil. Neues Lexikon der Jugendsprache“ та 

„Endgeil. Das voll korrekte Lexikon der Jugendsprache“ з 1992 по 2005 роки. У результаті 

дослідження отримано таку кількісну характеристику: у словнику „Affengeil“ 

приблизно 13% англіцизмів; словники „Oberaffengeil“ та „Endaffengeil“ містять їх по 

14% відповідно. Отже, аналіз лексикографічних джерел молодіжного соціолекту 

підтверджує наявність значної кількості англіцизмів у слензі німецької молоді, проте 

спростовує думку щодо засилля англомовних запозичень у ньому. 

Аналіз англіцизмів у молодіжному слензі засвідчує, що комуніканти надають 

перевагу як прямим, так і непрямим запозиченням, завдяки яким можуть реалізувати 

зазначені стилістичні функції, престижно репрезентувати своє мовлення та, у разі 

потреби, приховати зміст висловлювання.  

Семантична структура англомовних запозичень зазнає певних змін не тільки при 

переході до загальнонаціональної мови, але й при вживанні в молодіжному слензі, що 

проявляється в подальшому розвитку її значення в цьому соціолекті. У роботі 

проаналізовано семантичну структуру 100 англіцизмів у мові-джерелі та зміни, яких 

запозичення зазнають при їх уживанні в молодіжному слензі. При цьому акцент 

зроблено як на зміні кількості лексико-семантичних варіантів мовної одиниці, тобто 

збільшенні або зменшенні кількості значень запозиченого слова в молодіжному слензі 

порівняно з кількістю лексико-семантичних варіантів такого запозичення в мові-

джерелі, так і на характері перетворення значень слова англомовного походження в 

молодіжному слензі – зміни як у семантичній структурі лексичної одиниці, так і в 

окремій семемі.  
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Семантичний обсяг запозичень у молодіжному слензі піддається певним змінам, 

релевантними серед яких є такі: 1) звуження загального обсягу значення – worken, Pimp, 

Digger, Dude, Girl, Lady, Baby, Bunny, Bitch – 33%; 2) звуження загального обсягу 

значення при розширенні певної семеми в молодіжному слензі – Boy, Pussy, Pusher, 

wegkicken, raven – 10%; 3) зміна значення лексичної одиниці англійської мови (в 

окремих випадках із розвитком полісемії в молодіжному слензі – Oldies, Oldtimer, Bosse, 

Homies, pullen, pumpen, killen, sich einen reinmoven, Chiller, Killer, rauschecken, chosen, 

ownen – 50%; (кілька останніх лексичних одиниць є змішаними запозиченнями, це 

композити, конституюючими елементами яких є німецькі та англійські лексеми); 4) 

розширення значення англомовного запозичення в молодіжному слензі – shoppen, 

spliffen, smöggeln, Hunk, fooden, It-Girl, dinnern – 7%.  

Результати дослідження свідчать, що переосмислення семантики лексичних 

одиниць, які вживаються в молодіжному соціолекті, є характерним не тільки для 

німецькомовних слів, а й для запозичених, а тенденція до скорочення семантичного 

обсягу запозиченого слова релевантна і для молодіжного сленгу, і для 

загальнонаціональної мови. Потрібно також зауважити, що не завжди англомовні 

запозичення актуалізують у молодіжному соціолекті їхнє основне значення. 

Німецькомовний молодіжний сленг поповнює лексичний склад як за рахунок 

зовнішньомовних запозичень, так і шляхом запозичення лексичного матеріалу різних 

жаргонів та діалектів. Очевидним є той факт, що молодіжний сленг (на час свого 

виникнення – сленг студентів) активно запозичував лексичний ресурс із жаргону 

Rotwelsch, деякі із таких запозичень уживаються й сьогодні: Kies, Moos, Zaster, Pulver, 

Zimt, pennen, pumpen, schnorren; а також лексичний матеріал із професійних 

жаргонізмів – dümpeln – ‘йти’ із жаргону моряків, exerzieren – ‘працювати’ та 

diagnostikalisieren – ‘вживати спиртні напої’ із жаргону військових. Можна 

припустити, що комп’ютерний сленг посідає одне з чільних місць у лексиконі молодих 

німців, адже ця сфера розвивається такими швидкими темпами, що німецька мова не 

встигає утворити власні номени, тому Інтернет слугує каталізатором глобалізації 

молодіжного сленгу: copypasten – ‘списати, скопіювати зміст (copy and paste)’; 

facebooken – 1.’подорожувати по Фейсбуку’; 2. ‘шукати про когось інформацію у 

Фейсбуці’. Значний вплив на сленг сучасної молоді має етнолект, що з’явився відносно 

недавно – строката суміш німецької та турецької мов – Kanakisch,  „Kanak Sprak“, який 

поступово проникає в молодіжний сленг та стає своєрідною формою спілкування 

молодих людей, оскільки користується популярністю не лише серед молоді з 

міграційним тлом, але й серед молодих німців. 

У третьому розділі «Специфіка синонімічного зв'язку між лексичними 

одиницями німецькомовного молодіжного сленгу» досліджуються функції та 

стилістична оцінка сленгових синонімів, їхня семантико-словотвірна та функціональна 

специфіка.  

Динаміка розвитку лексичного складу молодіжного соціолекту як складної 

багатоаспектної системи охоплює всі структурні, лексико-семантичні процеси, 

результатом яких є постійне збагачення молодіжного сленгу новими словами, що 

функціонують, як правило, паралельно з уже існуючими лексичними одиницями або 

замінюють раніше вживані. Використання концепції аналізу синонімічних зв’язків у 
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некодифікованій мові, запропонованої В. А. Хом’яковим, дозволяє встановити 

характер кореляцій між синонімами літературної мови та молодіжного сленгу.  Такий 

підхід дає підстави розподілити всю лексику молодіжного сленгу на дві великі групи 

– зв’язані аналоги, або зв’язані синонімічні елементи, та вільні сленгові синоніми. 

Зв’язані сленгові синоніми утворюються внаслідок семантичної деривації слів 

літературної мови та вважаються їх стилістично маркованими лексико-семантичними 

варіантами.  

Для лексичних одиниць такого роду характерною є, на думку дослідника, 

подвійна зв’язаність: а) семантична – зв’язок сленгового елемента як лексико-

семантичного варіанта та інших семем багатозначної лексичної одиниці та б) 

функціональна – зв’язок сленгового елемента, основною характеристикою якого є 

стилістична зниженість, оцінність з іншими членами синонімічного ряду, а також 

нейтральною домінантою – Gorilla, Schrank – ‘молода, фізично добре розвинена 

людина’; plätschern, keckern, reihern – ‘розмовляти, говорити дурниці’. Як результат 

словотворення з’являються вільні аналоги або вільні синонімічні елементи – релятивні 

одиниці з функціональною кореляцією, що не залежать від контексту, оскільки за будь-

якої ситуації зберігають свою сленгову сутність – dackeln, gurken, tigern, pesen – ‘йти’; 

müllen, waffeln – ‘говорити або говорити дурниці’. 

Синоніми молодіжного сленгу виконують, на наш погляд, такі ж основні 

семантичні функції, як і в літературній мові – заміщення та уточнення. Функція 

заміщення має більшу вагу, реалізується головним чином в ситуації, коли виникає 

потреба назвати один і той же об’єкт або ж суб’єкт у висловлюваннях, що йдуть одне 

за одним, з метою запобігання однотипності вживання та повторів: Verliebte wollen 

schließlich keinen Film sehen. Das können sie auch gar nicht, weil sie es nur rumknutschen. 

Das Kino brauchen sie nur, weil sie da im Dunkeln rummachen können. Функція уточнення 

дозволяє конкретизувати характеристику ознак предметів чи явищ реальної дійсності, 

ступінь вираження ознаки або дії. Інколи задля реалізації цієї функції молоді люди 

вдаються до вживання кількох лексем, розташованих у контексті в безпосередній 

близькості, що можна пояснити фактом недостатньо чіткого прояву ознаки чи 

характеристики за допомогою лише однієї лексеми. При цьому може спостерігатися 

стилістична градація (підсилення) ознаки, актуалізована синонімами: Alex sagt zu Tom: 

„Hau ab.“ Der meint: „Wieso denn?“ „Weil du dich verpissen sollst “. 

Як засвідчує здійснений аналіз кодифікованих лексичних одиниць, для 

молодіжного сленгу характерним є переважно стилістичне маркування лексем 

«розмовний» або «фамільярний», а слова з маркуванням «грубий» вживаються лише 

спорадично: зі значенням «полишати певне місце перебування, тікати» можуть 

вживатися дієслова: розмовний – abhauen, abschwirren, abdampfen, abdüsen, sich 

verzupfen, sich abseilen, abziehen, sich verdünnisieren, sich verpfeifen; фамільярний – 

abzischen, abzittern, absocken, sich verpissen. Значення «говорити» в молодіжному 

слензі має такі характерні стилістичні маркування: розмовний – schwadronieren, faseln, 

plappern, schnattern, labern, schwallen; фамільярний – babbeln, sabbern, schwabbeln. 

Існування значного запасу лексичних одиниць молодіжного сленгу зумовлене 

потребою молодої особи самовиразитися, удаючись до експресії в мовних засобах, та 

намаганні віднайти найбільш вдале вербальне відображення свого бачення предмета 
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або явища реальної дійсності або ж свого ставлення до нього. Що актуальнішим є 

певне поняття для молодих людей, то розмаїтішою є його вербальна маніфестація. Така 

тенденція зумовлюється синонімічною атракцією. Центрами синонімічної атракції, 

або атракторами, можуть бути слова, пов’язані у свідомості молодої особи з певними 

асоціаціями, враженнями, відчуттями. Такі центри атракції, як правило, є спільними 

для представників молодіжних груп, а також можуть різнитися залежно від їхніх 

інтересів.  

Так, у результаті здійсненого дослідження виявлено 318 тематичних рядів, при 

цьому кількість сленгових одиниць, що формують іменникові та дієслівні тематичні 

ряди, складає 2675 одиниць (82%), що зазвичай значно перевищує кількість сленгізмів, 

не здатних виявляти синонімічні зв’язки в молодіжному слензі або ж формувати 

тематичний ряд, – 580 одиниць (18%). Центрами атракції в німецькомовному 

молодіжному слензі є поняття, на позначення яких формуються значні в кількісному 

відношенні тематичні ряди, – номінація привабливої та непривабливої дівчини, 

різних характерних рис молодої людини чоловічої статі, грошей, автомобілів, а 

також позначення різних негативних рис людини. Численними є також тематичні 

ряди дієслів на позначення певних дій, як-от: вживати спиртні напої, палити, бити, 

красти, обманювати. Помітним є факт наявності в слензі молодих людей великої 

кількості позначень зі сфери інтимних стосунків. При цьому чітко проявляється 

наступна тенденція: кількість лексичних одиниць у тематичних рядах зменшується зі 

зростанням кількості тематичних рядів. 

Аналіз структури корпусу лексичних одиниць на системному та елементному 

рівнях дозволив більш детально описати специфіку синонімії молодіжного сленгу та 

продуктивні шляхи поповнення його синонімічних засобів. Так, характерним для 

номінації молодого чоловіка Typ, Freak, Kunde, Hengst, Spacken, Hugo, Scheißtyp, 

Wichser, Stecher, Hecht, Bursch, Kumpel, Ritter, Django, Johny є тематичний ряд, 

лексичні одиниці якого вербалізують позитивні якості, що актуалізуються або за 

рахунок запозичень – Hotti, Chabo, Softie, Chico, Playa, Ken, Boy, Chiller, або за рахунок 

переосмислень – Schmacko, Schnitzel, Brett, Schnuckel, Zuckerle, Zuckerschnecki, або ж 

як результат словотворення – Sympathiko, сема «вміння гарно одягатися» реалізується 

також за допомогою запозичень Dandy, Upstyler, або ж переосмислень – Jurist, Gecko, 

сема «ловелас, поціновувач жінок» реалізується переважно англомовними 

запозиченнями – Lover, Pimp, Womanizer, MacDreamy, Bock, Schneckenchecker, Playboy, 

Bunnychecker, Zerleger, Killer, Macho, сема «фінансово спроможний» можлива завдяки 

переосмисленню таких запозичень як Macker, Scheich, Sultan, сема «сильний, фізично 

добре розвинений» базується на переосмисленні лексичних одиниць, які містять семи 

«великий», «дужий»: Schrank, Brutаlo, Brutalinski, Muskelpacker, Muskelprotz, Steroid-

Fresser, Gorilla, Muskelpacket, Kraftprotz, Kante, Elektrozaunpinker, сема «мажор» 

реалізується лексемами Exi, Spießer, Snobiety, Schnieki, Yuppi.  

Лексеми, що вербалізують негативні якості молодої людини чоловічої статі, 

утворюють окремі тематичні ряди: «неприваблива зовнішність» – Pickelhering, 

Spacker, Zyklop, сема «надто високий зріст» – Langer, Spargel, Knochenschleuder, сема 

«низький зріст» – Nebelküsser, Abgebrochener, Mücke, Fussel, Standgebläse, Bonsai, 

Bodenfrostfühler, сема «надмірна вага» – Fettsack, Breitbandnudel. Серед лексичних 
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одиниць цієї тематичної групи можна виділити такі синонімічні ряди: Typ, Scheißtyp; 

Brutаlo, Brutalinski та Muskelpacker, Muskelprotz, Muskelpacket. До зазначеної 

тематичної групи належать слова, що функціонують також у розмовній мові: Typ, 

Freak, Boy, Hengst, Hecht, Kumpel, Johny, Bock, Macho, Macker, Scheich, Muskelprotz, 

Gorilla, Kraftprotz, Spießer, Schnucki (Schnuckel), Zyklop, Spargel, Mücke. 

Структурно-семантична організація тематичних груп дозволяє включити до їх 

складу як лексичні одиниці, утворені за допомогою різних способів деривації, так і 

переосмислені лексичні одиниці, утворені за допомогою лише семантичної 

трансформації наявних у загальнонаціональній мові лексем. У молодіжному слензі 

діють ті ж способи словотворення, що й у загальнонаціональній мові, однак вони 

виявляють при цьому своєрідні особливості. Для іменників молодіжного сленгу 

характерна наявність синонімів-складних іменників, що мають один спільний 

конституент. Проте це явище не є масовим, що, очевидно, можна пояснити прагненням 

молодих людей не тільки експресивно висловитися, але й використовувати при цьому 

весь арсенал засобів словотворення, результатом якого є розмаїття лексичних засобів.  

Так, на позначення непривабливої дівчини вживаються такі композити, що 

мають одне спільне слово-компонент – Sumpfnatter, Sumpfziegel, Sumpfhuhn, Sumpfnase. 

Наведені приклади та детальне дослідження тематичних груп та рядів свідчать про 

своєрідність сленгової синонімії, зокрема: словотвірну синонімію, яка відтворює 

смислову. Інший тип словотвірної синонімії – дієслова із префіксами, основи яких 

можуть бути повними або частковими синонімами, наприклад: cинонімічний ряд на 

позначення «говорити дурниці»: daher -rülpsen,  -klickern; rum -sülzen, -opern, -rüsseln, 

-labern. Зазначені лексичні одиниці вживаються в молодіжному слензі також без 

вищеназваних префіксів, оскільки префікси не призводять до зміни семантики, лише 

підсилюють значення синонімічних одиниць: префікси daher, rum підкреслюють 

беззмістовність повідомлення, процес, що відбувається постійно в локальному та 

темпоральному відношенні. Апокопу (урізання кінця слова) варто виокремити як 

найбільш продуктивний вид скорочення: Behinderte – Behindi, Polizei – Poli, Knubbe – 

Knub, Spastiker – Spasti, Spacken – Spacko, Dinosaurier – Dinos. Аналіз фактичного 

матеріалу засвідчує, що цей вид словотворення також може поєднуватися з 

семантичним переосмисленням основи.    

Своєрідним способом поповнення лексикону можна вважати вживання 

незворотних дієслів загальнонаціональної мови як зворотних у молодіжному слензі – 

sich zumachen, sich abfüllen, sich zulöten, sich zuschütten, однак і в цьому разі слід 

наголосити на актуальності семантичного переосмислення. 

У молодіжному слензі наявні також семантичні дублети. За приклад можуть 

слугувати синонімічні ряди на позначення вживання алкогольних напоїв. Лексичні 

одиниці цієї тематичної групи представлені одним тематичним рядом. Серед 

лексичних одиниць можна виділити низку синонімів: süppeln, pegeln, schickern, 

schöppeln, (sich) beschlauchen, що можуть уживатися семантично рівноцінно за умови 

їхнього ідентичного стилістичного забарвлення. Характерна для цієї тематичної групи 

словотвірна синонімія (reinschütten, schütten, sich zuschütten; sich zukippen, kippen, 

hinunterkippen; sich zulöten, löten) характеризується наявністю семантичної 

диференціації: базові лексеми schütten, kippen як і їхні деривати reiпschütten, 
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hinunterkippen позначають сам процес споживання, а інші словотвірні синоніми 

згаданих синонімічних рядів більшою мірою вказують на результативність дії, 

актуалізуючи сему «напиватися» – sich zuschütten, sich zukippen, sich zulöten, (sich) 

zuballern, (sich) zuhämmern, (sich) zumachen, (sich) zusprizen, (sich) zudröhnen, zusaufen; 

(sich) vollknallen, (sich) volllaufen lassen, (sich) volldröhnen, (sich) volldonnern. 

Дослідження словникових статей та змісту словників німецькомовного 

молодіжного соціолекту дозволяє виявити специфіку функціонування сленгових 

синонімів. Таке дослідження базується на серії сучасних словників молодіжного 

соціолекту видавництва PONS та видавництва Langenscheidt. Так, на позначення 

поняття «приваблива дівчина» було виділено такі сленгізми-синоніми: 2001 р. – 

Barbie; 2002 p. – Bunny, Ische; 2007 p. – Schleckrosine; 2008 p. – Filet, Schleckrosine; 2010 

p. – Chica, Chicks, Bombe, Chaya, heiße Schnitte, Pornocheckerbraut; 2011 p. – Bunny, 

Chaya, Fickschlitten; 2012 p. – Bunny, Chaya, Fickschlitten, Hottie; 2013 p. – Bunny, 

Bombe, Pornocheckerbraut, Chaya, Chickse, Chicka, Chicks; 2014 p. – Chaya, Bombe, 

Chica, Pornocheckerbraut.  

Синоніми молодіжного сленгу, незважаючи на динамічність цієї підсистеми, яка 

передбачає постійне оновлення лексикону, не варто вважати словами-одноденками: 

вони функціонують у мовленні протягом певного періоду, час від часу можуть 

втрачати свою популярність серед молоді та знову ставати актуальними в 

молодіжному колективі. 

 

 

ВИСНОВКИ 

Згідно з традиційною для німецького мовознавства класифікацією соціолектів 

молодіжний сленг належить до групи спеціальних мов (Sondersprachen). Базуючись на 

розподілі мовного континууму німецькими лінгвістами, молодіжний сленг варто 

зарахувати до діастратичних варіантів, які охоплюють спеціальні мови, що містять як 

професійні, так і групові мови. Молодіжний сленг варто вважати також транзиторним 

(перехідним) соціолектом. 

Зіставлення семантичних структур лексичних одиниць німецької літературної 

мови та молодіжного сленгу дозволяє виявити семантичну специфіку сленгової 

лексики та підтвердити наявність трьох основних типів лексичних відповідників, а 

саме: лінійних відповідників, векторних відповідників та випадків відсутності 

еквівалента лексеми літературної мови в слензі – з огляду на своєрідність молодіжного 

лексикону, яка полягає у тому, що у молодіжному лексиконі відсутні найменування 

процесів, дій, явищ та предметів реальної дійсності, що не представляють актуальності 

для мовців, які у своєму мовленні використовують сленгізми. 

Семантична класифікація метафори описує її змістову структуру та має кілька 

підвидів: класифікація за основним суб’єктом сприяла виокремленню синонімічних 

рядів у молодіжному соціолекті; групування метафор за допоміжним суб’єктом 

дозволило виділити основний вид метафоричного переосмислення в мові молоді – 

антропоморфну метафору; актуальними є, однак, й інші види – анімалістична, 

просторова та машинна; класифікація за основним та допоміжним суб’єктами 

порівняння полягає в дослідженні моделей метафоричного переносу та дає можливість 
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виділити найактуальніші моделі сленгових переосмислень – «неістота – істота» та 

«істота – істота». Метою застосування першої моделі є зниження статусу того, про кого 

йде мова. У німецькомовному молодіжному слензі метафора виконує 2 основні функції 

– номінативну та експресивну, при цьому експресивна має пріоритетне значення. Усі 

синонімічні ряди, утворені метафорами молодіжного соціолекту, мають виражений 

антропоцентричний характер. Семантика лексичних одиниць молодіжного сленгу дає 

підставу для розподілу субстантивних та дієслівних метафор на 4 групи: «людина та її 

фізіологічні потреби», «людина як соціальна істота», «людина як психічна істота» та 

«світ неживої природи». Синонімічні ряди демонструють певну системність розвитку 

метафоричного значення, виділяючи парадигми значень, до яких входять одиниці, 

утворені за однією моделлю. 

Потужним джерелом поповнення синонімічних засобів лексикону молоді є 

запозичення. У молодіжному соціолекті наявні запозичення з різних мов та різних 

соціолектів, а також професійних жаргонів, арго. Ключову позицію займають 

англоамериканізми. Молодіжний сленг запозичує лексичні одиниці не лише 

англійської літературної мови, а й англомовного сленгу. Семантична структура 

англомовних запозичень у німецькому молодіжному слензі піддається як кількісним, 

так і якісним змінам, до яких належать: переосмислення значення лексичної одиниці 

(50%), звуження загального семантичного обсягу слова (33%), звуження загального 

обсягу значення при розширенні певного лексико-семантичного варіанта (10%) та 

розширення семантичного обсягу англіцизма (7%) в молодіжному слензі.  

Здійснене дослідження корпусу лексичних одиниць дозволило виділити 318 

субстантивних та дієслівних тематичних ряди, які охоплюють 82% усіх лексичних та 

фразеологічних одиниць корпусу, і лише 18% слів не належать до жодного 

тематичного ряду, та, відповідно, не виявляють синонімічних зв’язків. Для підсистеми 

молодіжного сленгу характерною є тенденція до збільшення кількості тематичних 

рядів зі зменшенням кількості їх членів. Специфіка молодіжного сленгу полягає в 

наявності в його межах значної кількості лексичних одиниць розмовної мови, які 

функціонують у молодіжному слензі в одному зі своїх значень. Для сленгових лексем, 

які, як правило, виступають у ролі стилістично знижених синонімів позначень 

загальновідомих понять, характерним є синонімічний зв'язок у межах тематичного 

ряду. Однак характерною рисою сленгової підсистеми можна вважати факт 

домінування серед сленгізмів словотвірної синонімії, яка відтворює смислову. Для 

лінгвістичної природи синонімії характерним є різний ступінь семантичної близькості 

слів. Серед сленгових синонімів наявні також семантичні дублети. Така специфіка 

синонімії молодіжного сленгу значно відрізняє її від синонімії літературної мови. 

Структурно-семантична організація тематичних рядів дозволяє включити до їх 

складу як лексичні одиниці, утворені за допомогою різних способів словотворення, так 

і переосмислені лексичні одиниці, утворені за допомогою лише семантичної 

трансформації, інша ж частина лексичних одиниць є результатом поєднання обох 

способів словотворення, як морфологічного, так і лексико-семантичного. Вагома 

частина окремих тематичних рядів представлена англомовними запозиченнями. 

Незважаючи на динаміку розвитку молодіжного сленгу, яка характеризується 

постійним оновленням та поповненням сленгового лексикону, частина лексичних 
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одиниць може функціонувати в слензі протягом досить тривалого періоду, час від часу 

актуалізуючись у мові молодих людей та втрачаючи свою актуальність.  
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АНОТАЦІЯ 

Олійник Л. В. Синонімія в німецькомовному молодіжному слензі. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.04 – германські мови. 

Роботу присвячено комплексному дослідженню та детальному опису лексико-

семантичної специфіки синонімії німецькомовного молодіжного сленгу та шляхів 

поповнення сленгових синонімів. 

З’ясовано місце молодіжного сленгу у структурі мовлення, виявлено характерні 

риси сленгової номінації, а також специфіку та структуру сленгового значення. 

Здійснено спробу класифікації метафоричних переосмислень та запропоновано 

семантичну характеристику відповідних синонімічних рядів у межах німецькомовного 

молодіжного сленгу. 

Доведено продуктивність англомовних запозичень у молодіжному слензі та 

досліджено механізми семантичної адаптації англіцизмів у зазначеному соціолекті. 

Наведено докази і факти запозичення у німецькомовний молодіжний сленг лексичних 

одиниць з німецької розмовної мови, професійних жаргонів, арго та етнолектів. 

Досліджено специфіку системної організації та структурно-семантичну 

характеристику німецькомовного молодіжного сленгу, запропоновано семантико-

словотвірну характеристику синонімічних рядів у межах молодіжного сленгу та 

виявлено функціональну специфіку сленгових синонімів. 

Ключові слова: молодіжний сленг, соціолект, синонім, синонімічний ряд, 

метафора, англіцизм, запозичення, семантична адаптація, семантика, номінація, 

значення. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Олейник Л. В. Синонимия в немецком молодежном сленге. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. 

Работа посвящена комплексному исследованию и детальному описанию 

лексико-семантической специфики синонимии немецкого молодежного сленга, а 

также путей пополнения сленговых синонимов. 

Определено место молодежного сленга в структуре речи, выделены характерные 

особенности сленговой номинации, специфика и структура сленгового значения. 

Предпринята попытка классификации метафорических переосмыслений и 

предложена семантическая характеристика соответствующих синонимических рядов в 

пределах немецкого молодежного сленга. 

Доказана продуктивность англоязычных заимствований в молодежном сленге, а 

также исследованы механизмы семантической адаптации англицизмов, характерной 
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особенностью которой является переосмысление значения англоязычных слов в 

немецком молодежном сленге. 

Приведены доказательства и факты заимствования в рассматриваемый 

молодежный сленг лексических единиц из разговорной немецкой речи, 

профессиональных жаргонов, арго и этнолектов. 

Характерной особенностью немецкого молодежного сленга следует считать 

функционирование в нем как собственно молодежных сленгизмов, так и 

заимствований из немецкой разговорной речи, которые употребляются в молодежном 

сленге в одном из своих значений. Исследована специфика системной организации 

сленга и сленговая структурно-семантическая характеристика, предложен семантико-

словообразовательный анализ синонимических рядов, который дал право утверждать, 

что для немецкого молодежного сленга характерна словообразовательная синонимия, 

воспроизводящая смысловую. Среди сленгизмов-синонимов можно выделить 

семантические дублеты. 

В результате проведенного исследования фактического материала определено 

функциональную специфику сленговых синонимов, суть которой заключается в том, 

что невзирая на ускоренную динамику развития лексического состава молодежного 

лексикона, отдельные сленговые лексические единицы могут употребляться в течение 

длительного времени, становиться популярными среди молодежи и снова терять свою 

актуальность.  

Ключевые слова: молодежный сленг, социолект, синоним, синонимический 

ряд, метафора, англицизм, заимствование, семантическая адаптация, семантика, 

номинация, значение. 

 

SUMMARY 

Olijnyk L. V. Synonymy in German youth slang. – Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Specialty 10.02.04. – Germanic 

Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2016. 

The thesis deals with the detailed description of lexical-semantic specifics of German 

youth slang synonymy and ways of replenishment of slang synonyms. 

The place of youth slang in structure of the common speech has been identified as well 

as characteristic features of the slang nomination, specifics and structure of slang meaning. 

An attempt of classification of metaphorical transformations has been made and the 

semantic characteristic of the synonymic ranks of the German youth slang formed by 

metaphorical transformation of German lexical units’ meaning has been offered. 

Efficiency of English loans in the youth slang has been proved and mechanisms of 

semantic adaptation of Anglicism in language of youth has been studied. The proofs and facts 

of lexical units loaning from the common speech, professional slang, general slang and 

ethnolect to German youth slang have been introduced. 

As a characteristic feature of German youth slang can be considered the functioning of 

both types of slang words: actually youth slang words and slang words which were borrowed 

from the German common speech and are used in the youth slang in one of their meaning. 

The specifics of the system organization and structural-semantic characteristic of the German 

youth slang have been analyzed, the semantic-word-formation characteristic of synonymic 
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rows in youth slang has been introduced, that makes the basis to consider, that the word-

formation synonymy, which reproduces semantic is a characteristic feature of the German 

youth slang.  

As the result of the conducted research of the actual material the functional specifics 

of slang synonyms has been identified: considering the dynamics of youth lexical structure 

development, separate lexical slang units can be used for a long time, become popular among 

youth and lose the relevance and become popular again. 

Key words: youth slang, sociolect, synonym, synonymic row, metaphor, Anglicism, 

loan, semantic adaptation, semantics, nomination, value. 
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