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ЗАГАЛЬНА ХРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Реферовану дисертацію присвячено дослідженню закономірностей і 

характерних рис вербальної репрезентації діяльності студентських ґендерних 

об’єднань в американському варіанті англійської мови в лінгвостилістичному, 

лінгвокультурологічному та соціолінгвістичному аспектах. 

Зростання кількості науково-лінгвістичних праць у галузі дослідження 

соціокультурної специфіки мовних явищ підтверджує тісний зв’язок і 

взаємовплив мови, культури й суспільства. Це питання є актуальним не лише з 

точки зору багатогранності матеріалу дослідження, але й з позиції виявлення 

джерел поповнення лексичних фондів сучасних мов, чинників мовної 

диференціації та мовленнєвої варіативності, соціокультурних особливостей 

мовних картин світу представників окремих лінгвокультурних та соціальних 

спільностей тощо. Взаємодія мови, культури й соціуму потребує нового підходу з 

огляду на розширення методологічної бази досліджень у контексті 

лінгвокультурології та соціолінгвістики.  

Дослідження соціокультурної специфіки  явищ мови з позиції лінгвістики 

пов’язане з науковою спадщиною багатьох вітчизняних і зарубіжних учених  

(Й. Вайсгербер, Й. Гердер, В. Гумбольдт, Ю. М. Лотман, О. О. Потебня, Е. Сепір,  

Б. Уорф, А. Шлейхер, K. Vossler). Ця проблема є не менш актуальною й на 

сьогоднішній день у зв’язку зі стрімкою динамікою соціокультурних процесів у 

сучасному світі, що здійснюють безпосередній уплив на розвиток мови. У центрі 

уваги вчених знаходяться питання антропоцентризму в лінгвістиці  

(В. А. Маслова, С. Г. Тер-Мінасова), ціннісно-змістового простору мови  

(М. Ф. Алефіренко, О. С. Кубрякова, Н. Б. Мечковська), синергетики мови, 

свідомості й культури (Н. Д. Арутюнова, Н. Г. Брагіна, В. В. Кабакчі,  

В. М. Манакін, І. Г. Ольшанський, В. І. Постовалова). 

З огляду на доцільність вивчення зазначених питань велика кількість 

розвідок присвячена дослідженню мовних картин світу (Ю. Ф. Абрамов,  

Ю. Д. Апресян, Н. В. Бардіна, Г. А. Брутян, О. С. Косенко, В. І. Постовалова,  

В. П. Сімонок, О. В. Урисон, M. Black, L. Cameron, G. Lakoff), зокрема таких 

аспектів означеної проблеми, як їх етнічні особливості (І. О. Голубовська,  

О. А. Корнілов), зв’язок концептуальної та мовної картин з етнічною 

ментальністю (К. В. Красовська, Л. В. Юдко), дослідження мовних картин світу в 

філософсько-освітньому аспекті (Н. І. Ашиток).  

У наукових працях багатьох учених досліджено такі аспекти взаємозв’язку 

та співвідношення мови й суспільства, як їх кореляція з огляду на розвиток 

словникового складу мови (Ю. А. Зацний, Г. Г. Котов), проблеми лінгвальної 

стратифікації суспільства (Б. Н. Головін, В. І. Карасик, Л. П. Крисін,  

Н. Б. Мечковська, О. Є. Семенець, M. Bierwisch, I. Greenberg, W. Labow), мовної 

варіативності та мовних субстандартів (К. С. Горбачевич, О. Л. Клименко,  

М. М. Маковський, W. Labow), особливостей соціальної диференціації 

англійської мови США та соціальних діалектів американського варіанту 

англійської мови (Р. Я. Крицберг, Г. Д. Томахін, А. Д. Швейцер, R. Fasold,  

E. Finegan, J. Rickford, W. Wolfram).  
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Не менш актуальними на сьогоднішній день є дослідження особливостей 

використання мови представниками певних вікових та професійних груп, зокрема 

вчителів (В. І. Карасик, Б. В. Пеньков), політичних діячів (Е. О. Кущ,  

А. П. Мартинюк, В. А. Маслова, А. Ю. Понікарьова), особливостей мовної та 

мовленнєвої поведінки студентів (Л. В. Амінова, О. В. Дорда), представників 

різних субкультурних течій (О. Л. Клименко, М. Ю. Титоренко), а також вивчення 

ґендерних стереотипів та лінґвальної регуляції ґендерно специфічної поведінки 

індивідів (А. П. Мартинюк, А. Б. Юнацька) та ін.  

Попри наявність такого багатого арсеналу науково-лінгвістичних праць у 

галузі даної проблематики, окремі групи лексичних одиниць із фоновою 

семантикою, а також особливості мови представників певних соціальних 

спільностей поміж користувачів національної мови залишаються поза увагою 

науковців і потребують детального вивчення у контексті лінгвокультурології та 

соціолінгвістики. Одним із таких субстандартних варіантів англійської мови 

США на сучасному етапі є соціальний діалект представників американської 

студентської субкультури, що існує у формі так званих “братерств” (fraternities) і 

“сестринств” (sororities) у вищих навчальних закладах країни, відомих також як 

“організації грецьких літер” (Greek letter organisations). 

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена спрямуванням 

сучасних лінгвостилістичних, лінгвокультурологічних та соціолінгвістичних 

розвідок на розкриття специфіки зв’язку між мовою, культурою й суспільством, 

що відстежується, зокрема, у зразках вербальної поведінки представників певних 

субкультурних течій. З огляду на доцільність визначення закономірностей і 

характерних рис лінґвального відображення діяльності студентських ґендерних 

спільнот в англійській мові США виникає необхідність розробки комплексного 

міждисциплінарного підходу до вивчення лінгвостилістичних засобів вербальної 

репрезентації діяльності студентських “братерств” і “сестринств” в 

американському варіанті англійської мови з урахуванням специфіки зазначеної 

категорії лексем у лінгвокультурологічному та соціолінгвістичному аспектах. 

Зв’язок дослідження з науковими програмами, темами. Дисертацію 

виконано в межах комплексної міжкафедральної наукової теми факультету 

іноземної філології Запорізького національного університету “Когнітивно-

комунікативні та лінгвокультурологічні параметри дослідження мовних одиниць”, 

затвердженої Міністерством освіти і науки України (номер державної реєстрації 

0113U000807). Тема дисертації затверджена науково-технічною радою ЗНУ 

(протокол № 6 від 19 лютого 2015 року). 

Мета дисертаційної праці полягає у виявленні закономірностей і 

характерних рис вербальної репрезентації діяльності студентських ґендерних 

спільнот в англійській мові США та засобів її реалізації шляхом взаємодії 

лінгвостилістичних, лінгвокультурологічних та соціолінгвістичних чинників. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань: 

– обґрунтувати теоретико-методологічну базу та поняттєвий апарат 

дослідження в межах лінгвокультурології та соціолінгвістики; 

– вивчити історико-культурні передумови виникнення “братнього” 

соціолекту американських студентів; 
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– визначити словотворчі механізми, покладені в основу вербального 

відображення діяльності студентських ґендерних спільнот; 

– з’ясувати шляхи й механізми вербальної репрезентації діяльності 

студентських “братерств” і “сестринств” в англійській мові США; 

– розробити типологію лексичних одиниць із фоновою семантикою, що 

складають лексичний фонд студентського “братнього” соціолекту; 

– визначити роль “братнього” соціолекту в американському варіанті 

англійської мови як субкультури сучасного американського лінгвосоціуму, 

зокрема з огляду на розвиток словникового складу англійської мови США; 

– дослідити специфічні риси мовної та ціннісної картин світу представників 

американської студентської субкультури. 

Об’єктом дослідження є лексеми-вербалізатори діяльності “братерств” і 

“сестринств” в англійській мові США, що складають лексичний фонд 

студентського “братнього” соціолекту. 

Предмет аналізу становить семантика лексем-вербалізаторів діяльності 

студентських ґендерних спільнот, шляхи та засоби мовної репрезентації 

позначуваних ними референтів, а також особливості їхнього функціювання в 

американському варіанті англійської мови в лінгвостилістичному, 

лінгвокультурологічному та соціолінгвістичному аспектах.   

Матеріалом дослідження слугували публіцистичні тексти друкованих 

періодичних видань та інтернет-видань, твори художньої літератури,  словники, 

країнознавчі енциклопедії та посібники, онлайн-глосарії “братньої” термінології, 

уміщені на офіційних сайтах американських університетів у розділах, 

присвячених студентським “братерствам” і “сестринствам”, що існують у їх 

системі, а також на офіційних сайтах окремих спільнот, у тому числі й у “братніх” 

блогах, чатах і форумах. З метою виявлення закономірностей та характерних рис 

вербальної репрезентації діяльності студентських “братерств” і “сестринств” в 

американському варіанті сучасної англійської мови зазначений матеріал 

переважно відібрано за останнє десятиліття. Загальний обсяг ілюстративного 

матеріалу становить понад 4000 сторінок. Кількість опрацьованих релевантних 

мовних одиниць –1187. 

Методи дослідження. Методологія дослідження зумовила доцільність 

застосування комплексної методики, зокрема методів теоретичного узагальнення 

– з метою аналізу соціокультурних передумов виникнення студентського 

“братнього” соціолекту; суцільної вибірки та описового – для інвентаризації та 

інтерпретації мовних одиниць; аналізу словникових дефініцій – для вивчення 

статей лексикографічних джерел; контекстуально-інтерпретативного аналізу – 

для дослідження джерел ілюстративного матеріалу з метою пошуку типових 

випадків уживання відібраних лексем; семантичного аналізу – для дослідження 

їхніх змістових характеристик; семного аналізу – для членування їхньої 

семантичної структури на мінімальні значущі компоненти; методу класифікації – 

для розробки типології мовних одиниць, що підлягають аналізу; 

лінгвокультурологічної інтерпретації мовних одиниць – для визначення системи 

смислів, покладених в основу семантики досліджуваних лексем; функціонального 

аналізу – з метою вивчення засобів мовної репрезентації в залежності від їхньої 
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ролі у формуванні та вираженні думок; елементів кількісного аналізу – з метою 

з’ясування частоти та продуктивності вербалізації аналізованих понять. 

Наукова новизна дисертаційної праці полягає в тому, що в ній уперше на 

новітньому мовному матеріалі здійснено дослідження специфічних рис мовної 

репрезентації діяльності студентських “братерств” і “сестринств” як соціального 

діалекту сучасного американського лінгвосоціуму з огляду на особливості 

вербального оформлення його лексичного фонду з позицій лінгвокультурології, 

соціолінгвістики та лінгвостилістики. 

У ході дисертаційного дослідження уточнено зміст таких базових понять 

різних галузей дослідження соціокультурної специфіки мовних явищ, як “мовна 

картина світу”, “ціннісна картина світу”, “соціальний діалект” та “соціолектизм”; 

уперше до наукового обігу введено термін “братній” соціолект американських 

студентів; узагальнено й систематизовано наявні підходи до класифікації 

лексичних одиниць із фоновою семантикою; розроблено власний підхід до 

класифікації лексем-вербалізаторів діяльності студентських ґендерних спільнот, 

заснований на семи принципах класифікації культурно-маркованих одиниць; 

визначено роль досліджуваної категорії лексем у розвитку словникового складу 

сучасної англійської мови США; схарактеризовано соціолінгвістичні параметри 

мовлення представників студентських “братерств” і “сестринств”; виявлено 

ключові ціннісні орієнтири представників студентських ґендерних асоціацій, що 

знаходять відбиття в їхній мовній картині світу. 

Теоретична цінність дисертаційного дослідження полягає в тому, що воно 

становить певний внесок у розвиток лінгвокультурології, соціолінгвістики, 

лінгвостилістики, а також лексикології та лексикографії англійської мови. Завдяки 

результатам, отриманим у ході дослідження, збагачено теорію соціальної 

стратифікації національних мов, поглиблено основні положення сучасної 

лінгвокультурології та соціолектології, а також виявлено механізми впливу 

конкретних соціокультурних чинників на формування й поповнення 

досліджуваної категорії лексичних одиниць. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 

використання у викладацькій практиці, зокрема при розробленні та викладанні 

таких теоретичних курсів, як “Лексикологія” (розділи “Ономасіологія”, 

“Семасіологія”, “Фразеологія”, “Ономастика”, “Лексикографія”), 

“Лінгвостилістика” (розділи “Стилістика мовних одиниць”, “Функціональна 

стилістика”, “Стилістична класифікація вокабуляру”), “Лінгвокультурологія” 

(розділи “Мова і культура”, “Мовні картини світу”), “Соціолінгвістика” (розділи 

“Мова і суспільство”, “Соціальна стратифікація мови”, “Субстандартні варіанти 

національних мов”), “Лінгвокраїнознавство США” (розділи “Населення та мови”, 

“Система освіти”, “Суспільні угруповання”), при укладанні навчальних і 

методичних посібників із зазначених дисциплін. Результати дослідження є 

практично значущими й з точки зору можливості їхнього впровадження у процесі 

укладання довідників, лінгвокраїнознавчих словників та словників англо-

американського сленгу. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на засіданнях кафедри 

теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного 
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університету (2014 – 2017 рр.), а також на восьми міжнародних науково-

практичних конференціях: “Міжкультурна комунікація: мова – культура – 

особистість” (Острог, 2015), “Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти 

комунікації” (Острог, 2015), “Сучасна германістика: теорія і практика” 

(Дніпропетровськ, 2015), “Мова та література у полікультурному просторі” 

(Львів, 2016), “ІІ Таврійські філологічні читання” (Херсон, 2016), “Сучасна 

філологія: тенденції та пріоритети розвитку” (Одеса, 2016), “Таврійські 

філологічні наукові читання” (Київ, 2017), “Filologia, socijologia і kulturoznawstwo. 

Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki” (Люблін, 2017). 

Публікації. Проблематику, теоретичні та практичні результати 

дисертаційного дослідження висвітлено в 14 одноосібних публікаціях, із яких:  

7 статей у фахових наукових виданнях України (4,35 арк.), 1 стаття у зарубіжному 

науковому періодичному виданні (1,07 арк.), а також тези та матеріали доповідей 

на 6 міжнародних науково-практичних конференціях (1,38 арк.). Загальний обсяг 

публікацій становить 6,8 др. арк. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел, що містить 547 позицій (теоретичних – 319 найменувань, 

лексикографічних та енциклопедичних – 38, джерел ілюстративного матеріалу – 

190), додатків. Загальний обсяг роботи – 274 сторінки, із них 175 сторінок 

основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційного дослідження, 

сформульовано мету й завдання, окреслено об’єкт, предмет, методи дослідження, 

визначено його наукову новизну, теоретичне і практичне значення здобутих 

результатів, подано відомості про апробацію, публікації та структуру 

дисертаційної праці.  

У першому розділі “Соціокультурна специфіка мовних явищ як об’єкт 

лінгвістичних досліджень” визначено характер взаємодії та взаємовпливу мови, 

культури й суспільства, окреслено сутність понять “стандарт”, “субстандарт” та 

“соціальний діалект”, визначено специфіку соціальної диференціації англійської 

мови США, розглянуто поняття мовної картини світу, виявлено специфічні риси 

мовної свідомості представників американської студентської молоді, а також 

сформульовано робочі визначення таких термінів, як “соціальний діалект”, 

“соціолектизм”, “мовна картина світу” та “ціннісна картина світу”. 

Питання про характер співвідношення та взаємного впливу мови, культури 

й суспільства є міждисциплінарною проблемою, вирішення якої  завжди посідало 

одне із провідних місць у сфері дисциплін лінгвістичного спрямування. На 

сучасному етапі панівна більшість дослідників переконані в єдності та 

нерозривності мови, культури й суспільства, наголошуючи на тому, що мова 

відображає не лише певні фрагменти реальної дійсності, але й спосіб життя, 

світобачення і світорозуміння, національний характер, систему цінностей, 

менталітет народу, його суспільну самосвідомість. 
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Важливою рисою суспільного життя є соціальна диференціація суспільства, 

яка нерозривно пов’язана з соціальною диференціацією мови. Розшарування 

суспільства на класи має безпосередній зв’язок із формуванням відгалужень та 

різновидів національних мов. На позначення різних мовних утворень, заснованих 

на соціальному розмежуванні індивідів, уживається термін “соціальний діалект”.  

У результаті аналізу базових положень сучасної соціолектології та з 

урахуванням виявлених особливостей мови й мовленнєвої поведінки носіїв 

“братнього” соціолекту американських студентів визначаємо соціальний діалект 

як різновид національної мови, вживання якого є характерним для представників 

певної соціальної групи, сформованої на основі набору типових ознак та/або кола 

спільних інтересів, у якому відбивається низка культурно специфічних концептів, 

норм і цінностей, властивих їхньому менталітету, що постають орієнтирами для 

вербальної поведінки носіїв цього різновиду національної мови.  

“Братній” соціолект визначаємо як один із субстандартних варіантів 

сучасної англійської мови США, вживання якого є характерним для 

представників студентських ґендерних спільнот. Досліджуючи характерні риси 

вербальної репрезентації діяльності як чоловічих, так і жіночих об’єднань 

студентів, ми маємо на меті віднайти спільні специфічні риси мовного 

відображення діяльності обох різновидів студентських спільнот, проте на 

позначення соціального діалекту представників дівочих і юнацьких асоціацій  ми 

вживаємо узагальнений термін – “братній” соціолект. 

У першу чергу, це пов’язано з тим, що на позначення студентських 

“сестринств” – sororities – вживається й таке синонімічне сполучення, як women’s 

fraternities – “жіночі братерства”. Більш того, деякі дівочі об’єднання іменують 

себе виключно “братерствами”. По-друге, значна кількість одиниць, що 

складають лексичний фонд досліджуваного соціального діалекту та стосуються 

діяльності як чоловічих, так і жіночих студентських спільнот, містять у своєму 

складі лексему frat (’братній’) По-третє, у системі студентських ґендерних 

асоціацій вищих навчальних закладів США існує певна кількість спільнот 

змішаного типу, офіційно відомих як co-educational або co-ed fraternities – тобто 

саме “братерства” змішаного типу, доступ до яких відкрито як хлопцям, так і 

дівчатам. У зв’язку з цим ми вирішили уніфікувати термін на позначення 

соціального діалекту представників цих суспільних угруповань, удаючись до 

генералізації та визначаючи його як “братній” соціолект американських 

студентів. 

Соціолектизми як лексеми, що наповнюють соціальні діалекти, 

характеризуємо як мовні одиниці, що складають їхній лексичний фонд та 

відображають систему концептуальних норм і цінностей, які домінують у 

середовищі певної соціальної групи, визначають мотивацію лінгвокреативного 

потенціалу носіїв цього субстандартного різновиду національної мови та є 

зрозумілими почасти лише для них, указуючи в такий спосіб на соціокультурну 

належність мовців. Наприклад, контамінований соціолектизм Greekend (від Greek 

Weekend), що слугує позначенням триденного святкування – зазвичай від п’ятниці 

до неділі – наприкінці “грецького” тижня (Greek Week), одного з найбільш 

популярних заходів серед усіх членів студентських “братерств” і “сестринств”, 
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під час якого вони беруть участь у масштабних громадських заходах, здійснюють 

благодійну діяльність, виконують суспільно-корисну працю, влаштовують 

різноманітні змагання і т. ін. 

Кожна мова характеризується унікальною системою усталених 

відмінностей, власними способами формування ідей, відповідно до яких 

відбувається перетворення змісту та результатів розумової діяльності її носіїв, 

усього арсеналу їхніх вражень, досвіду і знань про світ. У комплексі ці 

відмінності утворюють унікальну національно-мовну картину світу. Сукупність 

найважливіших для нації ціннісних домінант формує аксіологічну картину світу, 

котра є частиною мовної та концептуальної картин. 

У цьому дослідженні трактуємо мовну картину світу як сукупність уявлень  

певного мовного колективу про себе та навколишній світ, сформованих під 

впливом ряду історичних і соціокультурних чинників. Ціннісну картину світу 

визначаємо як аксіологічний складник мовної картини, у якій відображено 

уявлення мовного колективу про ціннісну значимість об’єктів і явищ 

навколишньої дійсності, переважно заснованих на певному наборі стереотипів, 

що отримують позитивну або негативну оцінку в свідомості представників 

певного мовного колективу. 

Специфіка “братнього” соціолекту американських студентів має ряд 

спільних рис із загальними характеристиками мови американської студентської 

молоді загалом. Наприклад, у мові представників американської студентської 

молоді на позначення спиртних напоїв уживаються такі номінації, як precious 

juice, nectar, doctor та ін., у мові членів студентських “братерств” і “сестринств” – 

frat fuel, frat juice, frat water тощо, кожна з яких відображає надто “шанобливе” 

ставлення до алкоголю як з боку студентів взагалі, так і з боку представників 

студентської “братньої” субкультури зокрема. Проте з огляду на специфічний 

характер цього субстандартного варіанту англійської мови США, що пов’язаний 

із такою сферою діяльності зазначеного мовного колективу, як членство у 

студентських “братерствах” і “сестринствах”, він потребує більш глибинного 

вивчення не лише з точки зору семантико-стилістичних характеристик його 

лексичного складу, але й у контексті соціокультурних особливостей мовної 

картини світу представників цієї субкультурної течії. 

Соціокультурні параметри мовної свідомості американської студентської 

молоді чітко віддзеркалюють специфіку соціального буття її носіїв, а також коло 

їхніх інтересів і цінностей, що в комплексі формують світогляд американського 

студента. У ході виявлення ключових ціннісних орієнтирів мовної картини світу 

представників студентської “братньої” субкультури США встановлено, що певні 

характеристики ціннісної картини світу в членів студентських “братерств” і 

“сестринств” та американського студентства загалом є спільними, проте, 

враховуючи специфіку діяльності зазначених спільнот, з огляду на необхідність 

виявлення специфічних рис мовної свідомості “сестер” (sorors) і “побратимів” 

(fraters), виникає потреба більш ґрунтовного звернення до означеного питання. 

У другому розділі “Методологічна база дослідження “братнього” 

соціолекту американських студентів” окреслено методологію дослідження 

специфічних рис вербальної репрезентації діяльності студентських ґендерних 
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спільнот у контексті  лінгвостилістики, лінгвокультурології та соціолінгвістики, а 

також представлено комплекс методів його здійснення завдяки поетапному 

аналізу лексем-вербалізаторів діяльності студентських “братерств” і “сестринств”. 

На першому етапі на основі методу теоретичного узагальнення проведено 

аналіз історико-культурних передумов виникнення соціального діалекту 

американських студентів з метою вивчення соціокультурної інформації, яку 

містять у собі лексеми, що складають його лексичний фонд, а також для 

визначення комплексу екстралінґвальних чинників, що здійснюють вплив на 

особливості вербальної поведінки представників студентської “братньої” 

субкультури США. 

На другому етапі за допомогою методу суцільної вибірки здійснено відбір 

лексем-вербалізаторів діяльності студентських ґендерних спільнот для аналізу, 

завдяки аналізу словникових дефініцій вивчено статті онлайн-глосаріїв “грецької” 

термінології (Greek terminology) на офіційних сайтах американських університетів 

у розділах, присвячених студентським “братерствам” і “сестринствам”, або на 

офіційних сайтах окремих спільнот, а також статті лінгвокраїнознавчих 

словників, країнознавчих посібників та енциклопедій. З метою пошуку типових 

випадків уживання відібраних лексем у сучасній англійській мові США методом 

контекстуально-інтерпретативного аналізу досліджено публіцистичні тексти 

американської періодики, художні тексти, відеоматеріали, записи американських 

“сестер”, “побратимів” і звичайних користувачів у студентських чатах, блогах та 

форумах. 

На третьому – лінгвостилістичному – етапі за допомогою семантичного 

аналізу досліджено змістові характеристики лексем-вербалізаторів діяльності 

“братерств” і “сестринств”. Метод семного аналізу дозволив здійснити 

членування їхньої семантичної структури на мінімальні значущі компоненти, 

методом структурного аналізу визначено шляхи та механізми їх утворення, 

методом багатоаспектного аналізу лексем у процесі їх функціювання з’ясовано 

основні закономірності вербального відображення позначуваних ними 

референтів. Застосування елементів кількісного аналізу, спрямованого на 

визначення стильової специфіки мовної репрезентації певного явища, 

уможливило визначення найбільш частотних словотворчих механізмів і 

стилетворчих засобів, покладених в основу вербалізації діяльності студентських 

“братерств” і “сестринств” в англійській мові США. 

На четвертому – лінгвокультурологічному – етапі дослідження із 

залученням історико-культурного підходу проаналізовано соціокультурний 

аспект мовної репрезентації діяльності студентських “братерств” і “сестринств”. 

На базі семіотичного системно-структурного методу здійснено системний опис 

явищ мови й культури з урахуванням закономірних зав’язків між ними та 

визначено семантику лексем-вербалізаторів діяльності студентських ґендерних 

асоціацій. Застосування методу теоретичного узагальнення сприяло аналізу та 

узагальненню наявних підходів до класифікації культурно-маркованих одиниць. 

Компонентний аналіз дозволив виділити мінімальний набір ознак у сукупності 

мовних одиниць із метою віднесення їх до певної категорії. На базі виокремлених 
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ознак методом класифікації лексичні одиниці, що підлягали аналізу, розподілено 

за сімома принципами класифікації культурно-маркованих лексем.  

Із залученням даних, отриманих на попередніх етапах дослідження, на 

п’ятому – соціолінгвістичному – етапі здійснено аналіз соціокультурних 

параметрів мовлення носіїв студентського “братнього” соціолекту. У ході аналізу 

вербальної репрезентації діяльності студентських “братерств” і “сестринств” було 

застосовано соціолінгвістичний аналіз писемних джерел, що фіксують 

соціокультурні характеристики мовної поведінки носіїв студентського 

“братнього” соціолекту, з метою аналізу його реального функціювання в 

англійській мові США. На базі функціонального аналізу вивчено мовні засоби 

вербальної репрезентації в залежності від їх ролі у формуванні та вираженні 

думок у зв’язку з соціокультурними особливостями носіїв “братнього” 

соціолекту. Застосування аналізу семантичного лінгвокультурологічного поля 

дозволило проаналізувати процеси породження, сприйняття та оцінки культурних 

цінностей, що знаходять вираження в семантиці “братніх” соціолектизмів.  

У третьому розділі “Лінгвостилістичні засоби відображення діяльності 

студентських “братерств” і “сестринств” в англійській мові США” 

розглянуто історико-культурні передумови виникнення “братнього” соціолекту 

американських студентів, визначено та класифіковано засоби мовної 

репрезентації діяльності студентських “братерств” і “сестринств” в англійській 

мові США, а також розроблено типологію лексичних одиниць зазначеної 

категорії, засновану на семи принципах класифікації в межах 

поліструктурального підходу до диференціації культурно-маркованої лексики. 

Серед найбільш частотних засобів вербалізації діяльності студентських 

ґендерних об’єднань в англійській мові США перш за все виділяється 

спеціалізація значень лексичних одиниць, що функціюють у загальному вжитку. 

Такі одиниці насамперед вербалізують риси студентських ґендерних спільнот з 

огляду на їх структуру та устрій, тобто уподібнюють їх до інших суспільних 

угруповань. Наприклад, у загальному вжитку термін chapter слугує позначенням 

підрозділу або філіалу організації; у контексті діяльності студентських ґендерних 

організацій він позначає місцеве відділення студентського “братерства” чи 

“сестринства” в місті або при університеті: The Delta Eta chapter of Kappa Sigma 

located at University of Southern California… (Kappa Sigma – USC: University of 

Southern Carolina); Kappa Sigma is the largest college social fraternity in the world 

with 320 chapters and colonies located throughout the United States… (Chapter 

Locator – Kappa Sigma Fraternity). 

У такий спосіб вербалізовано й ряд інших понять, що стосуються устрою 

студентських ґендерних спільнот, наприклад: an executive office (загальновживане 

значення – ’виконавчий орган, апарат установи, адміністрація’) вживається на 

позначення центральної організації в межах національного студентського 

об’єднання; an infraction (’порушення, недотримання правил, законів, статуту’) 

слугує позначенням правопорушення з боку спільноти, виявлене в ході процедури 

набору новачків; hazing (’кривдне, деспотичне ставлення старослуживих до 

новобранців, “дідівщина” ’) позначає надзвичайно зневажливе та образливе 

ставлення дійсних членів спільнот до потенційних “сестер” і “побратимів” у 
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період “випробувального” терміну, наприклад: …courts expect Black Greek letter 

organisations to scrutinize “problem chapters” where the organization is on notice of 

prior hazing infractions by its local chapters (M. W. Hughey, G. S. Parks). 

Деяким лексемам-вербалізаторам діяльності студентських “братерств” і 

“сестринств”, навпаки, властива сема ’специфічність’ – вони не мають аналогів у 

мові, тому потребують конкретизації, в ході якої відбувається процес зміни 

сполучуваності слів на основі наявних у мові вербальних ресурсів. У контексті 

діяльності студентських “братерств” і “сестринств” конкретизованими є такі 

поняття, як a women’s fraternity – ’жіноче братерство’ – на позначення дівочого 

студентського об’єднання поряд із уподібненим терміном sorority; an alcohol-free 

fraternity house – на позначення студентської спільноти, у лавах якої не заведено 

вживати алкогольні напої; a “no frills” recruitment – на позначення такого 

характеру процедури відбору новачків, коли перевага надається виключно якості 

спілкування з потенційним членом студентської спільноти без урахування будь-

яких занадто виразних зовнішніх ознак на зразок крикливого вбрання, макіяжу, 

зачіски, аксесуарів. 

Одним із найбільш рекурентних способів вербалізації діяльності 

студентських “братерств” і “сестринств” є такі образні засоби стилістики, як 

метафора  та метонімія.  

У складі студентського “братнього” соціолекту виявлено, наприклад, такі 

метафоричні утворення, як a hell week – “пекельний” тиждень – на позначення 

періоду, протягом якого потенційні “новобранці” проходять так званий 

“випробувальний” термін (pledgeship), сповнений важких, а інколи й ганебних 

випробувань. Метафора rush week, у свою чергу, позначає тиждень “гонитви” для 

новачків за місце у студентській спільноті (rush – ’стрімкий рух, напруження, 

поспіх, метушня’). Символічними в цьому контексті є й такі метафоричні 

найменування “випробуванців”, як shippies, що за часів рабовласництва в 

широкому розумінні слугувало для позначення невільників, яких кораблями 

транспортували з Африки до місця призначення; a captain (’капітан, командир, 

головний матрос’) – для позначення “першого” в цій гонитві, an anchor (у 

прямому значенні – ’якір’, у переносному – ’замикаючий, останній у спортивному 

змаганні’) – відповідно для позначення останнього; a line – ’черга’, ’плетениця’ – 

для позначення сукупності новачків, які беруть участь у “гонитві”: …each pledge 

club was referred to as a ship, such as the Zeta ship, or the Sigma Ship. …The 

symbolism includes calling the first person in the line the captain, and the last person 

the anchor, although these designations may vary depending upon the circumstances 

(W. M. Kimbrough). 

З-поміж лексем-вербалізаторів діяльності студентських ґендерних спільнот 

спостерігається певна кількість метонімічних утворень та перифразувань, 

значною мірою пов’язаних із традицією найменування окремих асоціацій 

літерами грецького алфавіту (напр., Kappa Kappa Alpha, Sigma Epsilon, Alpha Phi 

Omega), що сягає кінця XVIII ст., коли первісно студенти вищих навчальних 

закладів США об’єднувалися в таємні товариства, засновані на принципах і 

постулатах античної філософії, серед яких одне з чільних місць посідав, 

наприклад, наступний: “Будь другом для того, з ким маєш спільні погляди, 
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інтереси та цілі”. У зв’язку з цим на основі такої характерної ознаки 

досліджуваних спільнот, як традиція найменування їх літерами грецького 

алфавіту, виникло таке метонімічне перифразування для позначення цих 

асоціацій, як Greek letter organisations, а їх представники, у свою чергу, на основі 

тієї ж ознаки, позначені терміном Greeks. Як називання частини на основі 

характерної ознаки цілого окремий член спільноти – наприклад, “братерства” 

Delta Chi – іменується як a Delta Chi. Сполучення to go Greek уживається в 

значенні ’податися у греки’, тобто стати членом студентського об’єднання, 

сполучення to earn one’s letters – у значенні ’ “здобути” свої “літери” у період 

“гонитви” ’, тобто стати повноправним членом студентської спільноти, 

підтвердивши власну відповідність статусу “братерства” та ін.  

Окрім цього, значна кількість одиниць у межах “братнього” соціолекту 

виникла на основі словотворчого механізму скорочення лексем, у зв’язку з чим у 

його лексичній системі було утворено абревіатури (COB від Continuous Open 

Bidding, Rho Chi від Recruitment Counselor), часткові абревіатури (a g-little від  

a great little, an I-Week від an Initiation Week) та контаміновані одиниці (a fra-rority 

від fraternity та sorority, a frastle від fraternal та castle), а також усічені лексеми 

(nalia від paraphernalia, a pref card від preference card) та словосполучення  

(a crossed від crossed member, a pref від preference event). 

 

 
Рис. 1. Співвідношення різних типів скорочень у лексичному складі студентського “братнього” 

соціолекту 

 

У ході дослідження на базі аналізу різних підходів до класифікації 

лексичних одиниць із фоновою семантикою (В. С. Виноградов, С. В. Влахов,  

С. К. Флорін, Г. Д. Томахін, Р. П. Зорівчак, В. В. Кабакчі) лексеми-вербалізатори 

діяльності студентських ґендерних спільнот диференційовано за сімома 

принципами з огляду на поліструктуральний підхід, згідно з яким до уваги 

береться два або більше компонентів значення культурно-маркованої одиниці  

(А. В. Боса).  

На основі принципу культурної орієнтації мови визначено “ідіонімічний” 

характер категорії лексем-вербалізаторів діяльності студентських ґендерних 

спільнот як мовних одиниць, що притаманні виключно внутрішній культурі. 

Проте на засадах асоціативного принципу класифікації у складі зазначеної 

категорії лексем виявляються ідіоніми денотативного характеру, що не мають 

аналогів у зовнішніх культурах  (a dry fraternity), та ідіоніми конотативного 
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характеру, які, маючи певні аналоги в зовнішніх культурах, у своїй – внутрішній 

культурі – набули додаткових семантичних відтінків (a big brother – на 

позначення “старшого брата” як досвідченого наставника для новачка). На основі 

структурного принципу виокремлюються ідіоніми-одночлени (an aspirant) та 

ідіоніми-полічлени (an intentional single preference), на основі місцевого розподілу 

– ідіоніми національного характеру, що об’єднують одиниці, вживання яких 

характерне для всіх студентських “братерств” і “сестринств”, ідіоніми локального 

характеру, вживання яких характерне лише для студентських об’єднань, що 

розміщені в певних місцевостях (nalia), та “мікроідіоніми”, вживання яких 

властиве лише окремим студентським спільнотам (a sorella, що в лавах спільноти 

Kappa Theta Alpha вживається для позначення дівочого об’єднання, члени якого 

цікавляться виключно благодійною діяльністю). У межах категорії лексем-

вербалізаторів діяльності студентських ґендерних спільнот на основі історико-

семантичного принципу виявлено незначну кількість семантичних архаїзмів – 

історично дистантних одиниць на позначення тих аспектів діяльності 

студентських ґендерних об’єднань, що вже відійшли в минуле (latin societies).   

На базі семантичного принципу класифікації культурно-маркованих лексем 

диференційовано одинадцять лексико-семантичних груп одиниць загальної 

номінації, що об’єднують одиниці на позначення загальних рис студентських 

ґендерних спільнот (a headquarter), різновидів студентських об’єднань за 

напрямом їхньої діяльності (honor societies), аспектів діяльності органів 

регулювання “братерств” і “сестринств” (a recruitment prep), процедури вступу до 

“організацій грецьких літер” (a quota), устрою та внутрішньої організації 

студентських ґендерних об’єднань (a frat fund), громадської та благодійної 

діяльності “братерств” і “сестринств” (a philanthropy), вікових традицій та 

ритуалів “організацій грецьких літер” (a hand sign), дозвілля та приватного життя 

“сестер” і “побратимів” (a pre-game), елементів зовнішнього вигляду членів 

студентських об’єднань (a lavaliere), особливостей “братньої” поведінки (a mid-

frat crisis), а також номінації, що вживаються стосовно “аутсайдерів” (a non-

greek). 

Крім цього, на базі семантичного принципу виділено п’ять лексико-

семантичних груп ономастичних термінів на позначення специфічних об’єктів, 

пов’язаних із діяльністю студентських “братерств” і “сестринств”, серед яких – 

назви “організацій грецьких літер” (Zeta Beta Tau), назви організацій, у яких не 

застосовуються грецькі літери (The Pershing Rifles), назви організацій, що 

регулюють діяльність “братерств” і “сестринств” (Multiethnic Greek Council), 

назви сукупностей студентських спільнот за етнічною ознакою (The Divine Nine), 

назви громадських проектів та програм за участю членів студентських об’єднань 

(Chana Project). 

У четвертому розділі “Соціокультурні параметри мовної свідомості 

представників “братньої” субкультури американських студентів” визначено 

характерні риси студентського “братнього” соціолекту як субкультури сучасного 

американського лінгвосоціуму, зокрема з огляду на його роль у розвитку 

словникового складу англійської мови США, а також охарактеризовано 
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специфічні риси мовної картини світу членів студентських “братерств” і 

“сестринств”. 

“Братній” соціолект американських студентів є своєрідною лінгвістичною 

субкультурою сучасного американського лінгвосоціуму, в якій відбивається ряд 

культурно специфічних концептів буття “сестер” і “побратимів”, а також певні 

норми та цінності, що є властивими для менталітету представників студентських 

“братерств” і “сестринств” та постають орієнтирами у вербальній поведінці носіїв 

даного соціолекту. Більшість одиниць, що його наповнюють, є зрозумілими 

виключно носіям соціолекту, вказуючи в такий спосіб на їхню соціально-

культурну належність. 

Специфіка означеного соціолекту особливо виразно виявляє себе на рівні 

лексичної системи, яка оновлюється та поповнюється перш за все за рахунок 

власних новоутворень, у зв’язку з чим ця субстандартна підсистема 

американського варіанту англійської мови постає потужним джерелом збагачення 

лексичного складу сучасної англійської мови США значною кількістю лексико-

семантичних новоутворень, в основі більшості з яких лежать запозичення (a frater 

у значенні ’побратим’, ’член студентського братерства’ – від латинської лексеми 

frater ’брат’; a Rho Gamma, де літери грецького алфавіту P (Rho) та Г (Gamma) 

вживаються для утворення абревіатури від словосполучення Recruitment Guide, 

відбиваючи у такий спосіб “грецьку” ментальність представників студентських 

ґендерних спільнот), процес зміни сполучуваності слів (a sister in bad standing,  

a standing room only dress), переосмислення та стилістична переоцінка (Fratmas – 

контаміноване утворення від Fraternal Christmas “Братнє” Різдво – на позначення 

святкування вступу до лав спільнот нових членів як уособлення “народження” 

нових “сестер” та “побратимів”), а також набуття нових значень уже наявними в 

мові лексемами (a colony, окрім значень ’колонія’, ’нове поселення’ тощо, у 

контексті діяльності студентських “братерств” і “сестринств” набуває значення 

’новоутворений підрозділ національної “братньої” спільноти’). 

Серед соціолінгвістичних параметрів мови представників студентських 

“братерств” і “сестринств” виокремлюємо віковий критерій, відчуття соціальної 

приналежності, ґендерний критерій та ступінь освіченості. Найважливішими 

якостями представників молодого покоління та студентської молоді зокрема, 

окрім вікових, також виявляються соціальні якості в контексті процесу 

соціалізації як становлення особистості та залучення її до матеріальної та 

духовної культури суспільства, психологічні особливості, що передбачають 

потребу в друзях і колективних формах діяльності, прагнення до 

самоcтвердження, культурологічні ознаки, що виявляються в потребі створення 

власного соціокультурного простору, протиставлення своєї культури культурі 

дорослих і т. ін. 

Необхідність постійної демонстрації своєї приналежності до розгляданої 

субкультури та одночасно неприналежності до інших субкультур стає 

передумовою створення певного набору ідентифікувальних ознак, що піддаються 

демонстрації, причому ними стають не лише зовнішні ознаки, як-от вбрання, 

зачіска, аксесуари, татуювання, а й мова цієї субкультури, що постає так званою 

“демонстрацією мовного паспорта”. 
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Семантико-стилістичний потенціал соціолектизмів, що наповнюють 

студентський “братній” соціолект, демонструє низку культурно специфічних 

концептів буття “сестер” і “побратимів”, а також відображає систему 

концептуальних норм і цінностей, що переважають у середовищі студентських 

“братерств” і “сестринств” та визначають мотивацію лінгвокреативного 

потенціалу носіїв означеного соціолекту (Табл. 1). 

 

Ціннісний орієнтир Приклад мовної репрезентації 

 “грецькі” мотиви Prior to formal recruitment, it is the responsibility of the Head 

Pi Chi to educate and prepare all Pi Chis for their role as 

panhellenic counselors (Pi Chi Exam 2 Flashcards: Quizlet). 

 “родинність” Most sororities split up lineages into families… Families 

generally consist of a matriarch, who either founded the family 

or was chosen by the previous matriarch, and the various 

lineages that have sprung from the founding matriarch  

(R. Page). 

 упередженість по 

відношенню до 

аутсайдерів 

“You’re nobody if you’re not a frat…” (A. Stone). 

 критичність у 

ставленні до 

“братньої” 

поведінки 

…I remember the drunk girls who would walk into the house 

late-night, coming home from the bar with boys they didn’t 

know, douche-bags who’d plop into the couches and make 

comments like, “This is what a sorority house looks like?”  

(N. Holic). 

 “особливе” 

ставлення до 

сфери розваг та 

розпивання 

спиртних напоїв 

Why is predrinking popular? College students predrink for a 

variety of reasons, including the following: Economy. Many say 

they want to avoid paying for expensive drinks at a bar, 

although most end up drinking at least as much when they’re 

out as they do when they don’t predrink (D. Hales). 

 підвищений 

інтерес до сфери 

інтимних 

стосунків 

“I would go out tonight but I’m scheduled to play a wild game 

of frat potato with this sorostitute tonight.” (A. Stone). 

Таблиця 1. Ключові характеристики мовної картини світу американських “сестер” та 

“побратимів” 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації виявлено закономірності та характерні риси вербальної 

репрезентації діяльності студентських ґендерних спільнот в англійській мові 

США з урахуванням лінгвостилістичного, лінгвокультурологічного та 

соціолінгвістичного аспектів. 

У результаті проведеного аналізу лінгвостилістичних засобів та 

словотворчих механізмів, покладених в основу вербалізації діяльності 
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студентських “братерств” і “сестринств”, було з’ясовано, що найбільш 

частотними засобами вербалізації діяльності студентських ґендерних об’єднань в 

англійській мові США є спеціалізація значень лексичних одиниць, що 

функціюють у загальному вжитку, конкретизація, у ході якої відбувається процес 

зміни сполучуваності слів, образні засоби стилістики. Значна кількість “братніх” 

соціолектизмів виникла на основі словотворчого механізму скорочення лексем, у 

зв’язку з чим у лексичній системі соціолекту було утворено абревіатури, часткові 

абревіатури та контаміновані одиниці, а також усічені лексеми та 

словосполучення. 

Узагальнення та систематизація різних підходів до класифікації культурно-

маркованих лексем дозволили розробити власну – найбільш оптимальну 

класифікацію з огляду на специфіку даної наукової праці, яка базується на сімох 

принципах класифікації культуронімів у межах поліструктурального підходу, де 

на основі принципу культурної орієнтації мови було визначено “ідіонімічний” 

характер категорії лексем-вербалізаторів діяльності студентських ґендерних 

спільнот, виявлено ідіоніми денотативного та конотативного характеру, ідіоніми-

одночлени та ідіоніми-полічлени, національні, локальні та “мікроідіоніми”. Крім 

цього, виділено певну кількість семантичних архаїзмів у межах досліджуваної 

категорії лексичних одиниць. На основі семантичного принципу диференційовано 

одинадцять лексико-семантичних груп одиниць загальної номінації та п’ять 

лексико-семантичних груп ономастичних термінів на позначення специфічних 

об’єктів, пов’язаних із діяльністю студентських “братерств” і “сестринств”. 

У результаті аналізу соціокультурних параметрів мовної свідомості 

представників студентської ґендерної субкультури було визначено, що 

студентський “братній” соціолект є соціально й культурно зумовленим варіантом 

сучасної англійської мови США, що виник на основі соціально-культурної 

спільності американської студентської молоді та характеризується певними 

особливостями вербальної поведінки, типовими для переважної більшості його 

носіїв.  

Вивчення семантико-стилістичного потенціалу соціолектизмів, що 

наповнюють студентський “братній” соціолект, уможливив виявлення ряду 

культурно специфічних концептів буття “сестер” і “побратимів” та системи 

концептуальних норм і цінностей, що домінують у середовищі студентських 

“братерств” і “сестринств”, визначають мотивацію лінгвокреативного потенціалу 

носіїв даного соціолекту та знаходять відображення в їхній мовній картині світу, 

серед яких – наявність “грецьких” мотивів у семантичному змісті ряду 

соціолектизмів як ономастичного, так і загального характеру, прояв “родинності” 

у відносинах усередині спільнот, упереджене ставлення до аутсайдерів, високий 

ступінь критичності у ставленні до “братньої” поведінки, підвищений інтерес до 

сфери розваг та розпивання спиртних напоїв, а також до сфери інтимних 

стосунків.  

Аналіз лінгвостилістичних особливостей лексичної системи соціального 

діалекту американських студентів дав змогу дійти висновку, що вона насамперед 

оновлюється й поповнюється за рахунок власних інновацій, у зв’язку з чим ця 

підсистема американського варіанту англійської мови постає потужним джерелом 



16 

 

збагачення лексичного складу сучасної англійської мови США значною кількістю 

лексико-семантичних новоутворень, в основі яких лежать запозичення, процес 

зміни сполучуваності слів, переосмислення, стилістична переоцінка та поява 

нових значень у наявних у мові лексем. 

Перспективи подальших розвідок убачаємо у протиставленні специфічних 

рис вербальної репрезентації жіночих і чоловічих об’єднань студентів, у 

виявленні механізмів вербального відображення ґендерних стереотипів у 

лексичному складі студентського “братнього” соціолекту, а також у виявленні 

деяких аспектів міжкультурної комунікації в контексті вербалізації діяльності 

студентських ґендерних спільнот етнічного спрямування. 
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вербальної репрезентації діяльності студентських ґендерних спільнот в 

англійській мові США та засобів її реалізації шляхом взаємодії 

лінгвостилістичних, лінгвокультурологічних та соціолінгвістичних чинників. 
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Обґрунтовано безпосередній зв’язок мови, культури й суспільства в 

контексті вербального відображення діяльності студентських “братерств” і 

“сестринств” в англійській мові США. Розроблено багатоаспектну методику 

дослідження студентського “братнього” соціолекту. Виявлено словотворчі 

механізми, покладені в основу мовної репрезентації діяльності студентських 

ґендерних спільнот, та з’ясовано шляхи вербалізації діяльності студентських 

“братерств” і “сестринств” в англійській мові США. Розроблено типологію 

лексичних одиниць із фоновою семантикою, що складають лексичний фонд 

студентського “братнього” соціолекту, визначено його роль як субкультури 

сучасного американського лінгвосоціуму. Досліджено специфічні риси мовної та 

ціннісної картин світу представників американської студентської субкультури. 

Ключові слова: студентські “братерства” та “сестринства”, студентський 

“братній” соціолект, лексеми з фоновою семантикою, стилістичні засоби, 

лінгвокультурологічний аспект, соціолінгвістичний аспект, мовна картина світу, 

ціннісна картина світу. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Артеменко И. А. Вербальная репрезентация деятельности студенческих 

гендерных сообществ в английском языке США. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 

университет. – Запорожье, 2018. 

Диссертация посвящена выявлению закономерностей и характерных черт 

вербальной репрезентации деятельности студенческих гендерных сообществ в 

английском языке США и средств ее реализации путем взаимодействия 

лингвостилистических, лингвокультурологических и социолингвистических 

факторов. 

Обоснована непосредственная связь языка, культуры и общества в 

контексте вербального отображения деятельности студенческих “братств” 

(fraternities) и “сестринств” (sororities) в английском языке США. Разработана 

многоаспектная методика исследования студенческого “братского” социолекта. 

Выявлены словообразовательные механизмы, положенные в основу языковой 

репрезентации деятельности студенческих гендерных сообществ, и пути 

вербализации деятельности студенческих “братств” и “сестринств” в английском 

языке США. Разработана типология лексических единиц с фоновой семантикой, 

которые составляют лексический фонд студенческого “братского” социолекта, 

определена его роль как субкультуры современного американского 

лингвосоциума. Исследованы специфические черты языковой и ценностной 

картин мира представителей американской студенческой субкультуры. 

Ключевые слова: студенческие “братства” и “сестринства”, студенческий 

“братский” социолект, лексемы с фоновой семантикой, стилистические средства, 

лингвокультурологический аспект, социолингвистический аспект, языковая 

картина мира, ценностная картина мира. 
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SUMMARY 

 

Artemenko I. O. The Verbal Representation of the Student Gender 

Organizations’ Activity in American English. – Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality – 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2018. 

The dissertation focuses on the identification of the consistent patterns and 

specific features of the verbal representation of the student gender organizations’ 

activity in American English as well as of the means of its realization through the 

interaction of linguostylistic, linguocultural and sociolinguistic factors. 

The study of the verbal representation of the student gender organizations’ 

activity in American English implies the application of the complex interdisciplinary 

approach to the study of the sociocultural peculiarities of the lingual phenomena. 

We have identified the most frequent means of verbal representation of the 

student fraternities and sororities in American English through linguostylistic analysis. 

These are assimilation, specification, figurative stylistic techniques, such as metaphor 

and metonymy as well as the word-formation mechanism of the word abridgement. In 

addition, the generalized analysis of the lexis comprising the student fraternal sociolect 

gave the opportunity to elaborate our own approach to classification of the lexical units 

with background semantics in the context of verbal representation of the student gender 

organizations’ activity based on seven different principles. 

The results of the conducted research have also proved that the American English 

vocabulary has significantly increased due to the process of verbalization of a number 

of aspects and specific features of the student gender societies and their social activity. 

Such nominations appear in American English mostly at the expense of borrowings, 

semantic reconsideration and stylistic review of the lexical units already existing in the 

language as well as on the base of changes in the combination power of the words. 

Through studying the sociocultural attributes of the language perception peculiar 

to the representatives of the student gender subculture, we were able to specify that the 

student fraternal sociolect is a socially and culturally determined variety of the 

contemporary American English that appeared on the basis of social and cultural 

fellowship of the American student youth and that is characterized by certain 

peculiarities of the verbal behaviour typical of the dominating majority of its speakers. 

Due to the analysis of the semantic and stylistic potential of the sociolectisms that 

form the fraternal sociolect of American students, we have identified some culturally-

specific standards and values dominating in the fraternal milieu of American frats and 

sorors that determine the motivation of linguocreative capacities peculiar to the speakers 

of this variety of American English. The main features of the language worldview 

inherent to American frats and sorors are represented by the Greek motives being 

distinctive for a number of onomastic and common sociolectisms, attachment to family 

life typical of relations within the societies in question, prejudiced attitude to outsiders, 

high level of criticism towards fraternal behaviour as well as heightened interest to 

entertainments, especially those connected with alcohol drinking. The values 

dominating in the milieu of the American fraternities and sororities make a direct 

influence on the language peculiarities of the representatives of this language group 
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while forming the base for their motivation as for the self-attitude and attitude towards 

surrounding reality defining the peculiarities of their verbal behaviour in many ways. 

Key words: student fraternities and sororities, student fraternal sociolect, lexemes 

with background semantics, linguocultural aspect, sociolinguistic aspect, stylistic 

means, language worldview, axiological worldview. 
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