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АНОТАЦІЯ 

Артеменко І. О. Вербальна репрезентація діяльності студентських 

ґендерних спільнот в англійській мові США. - Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький 

національний університет. – Запоріжжя, 2017. 

Проведене дослідження дозволило визначити низку закономірностей і 

характерних рис вербальної репрезентації діяльності студентських 

“братерств” (fraternities) і “сестринств” (sororities) в американському варіанті 

англійської мови у лінгвостилістичній, лінгвокультурологічній та 

соціолінгвістичній перспективах. Лексико-фразеологічні одиниці, що 

відбивають діяльність студентських чоловічих та жіночих організацій в 

англійській мові США, формують лексичний фонд соціального діалекту 

представників американської студентської субкультури ґендерних об’єднань 

як одного із субстандартних варіантів сучасної англійської мови США. 

Студентські “братерства” і “сестринства” є суспільними об’єднаннями 

студентів вищих навчальних закладів Північної Америки, які відомі також як 

“організації грецьких літер” (Greek letter organizations), у зв’язку з тим, що їх  

переважна більшість використовує у своїх назвах літери грецького алфавіту. 

У ході дослідження “братній” соціолект (fraternal social dialect) 

американських студентів визначається як лінгвістична субкультура 

сучасного американського лінгвосоціуму, у якій відбивається низка 

культурно специфічних концептів буття “сестер” (sorors) і “побратимів” 

(fraters), а також певні норми та цінності, що є властивими для менталітету 

представників студентських ґендерних об’єднань та постають орієнтирами 

для вербальної поведінки носіїв даного соціолекту.  

Інтегрований міждисциплінарний підхід до вивчення соціокультурної 

специфіки мовних явищ зумовив застосування комплексної методики до 

дослідження специфіки вербальної репрезентації діяльності студентських 

ґендерних спільнот в англійській мові США із залученням методів 
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традиційного лінгвостилістичного аналізу у поєднанні з методологічним 

апаратом лінгвокультурології та соціолінгвістики. 

У ході студіювання лінгвостилістичних засобів відображення 

діяльності студентських “братерств” та “сестринств” в англійській мові США 

було 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 у рамках 

поліструктурального підходу до диференціації культурно-маркованої 

лексики. 

У результаті аналізу засобів мовної репрезентації студентських 

ґендерних спільнот в англійській мові США визначено, що найчастотнішими 

засобами вербалізації їх діяльності є спеціалізація значень лексичних 

одиниць, що функціюють у загальному вжитку, для позначення певних рис 

студентських “братерств” і “сестринств”. Такі одиниці, головним чином, 

вербалізують риси студентських ґендерних спільнот з огляду на їх структуру 

та устрій, тобто уподібнюють їх, приміром, до інших суспільних угрупувань. 

Виявлено також, що деяким одиницям, навпаки, властива сема 

“специфічність” – вони не мають аналогів у мові, тому потребують 

конкретизації, у ході якої відбувається процес зміни сполучуваності слів на 

основі існуючих у мові вербальних ресурсів.  

У якості одного з найбільш рекурентних засобів вербалізації діяльності 

студентських “братерств” і “сестринств” визначено такі образні засоби 

стилістики, як метафора та метонімія. Окрім цього, з’ясовано, що значна 

кількість одиниць у межах “братнього” соціолекту виникла на основі 

словотворчого механізму скорочення лексем, у зв’язку з чим у лексичній 

системі соціолекту виникли складноскорочені одиниці абревіатурного, 

частково абревіатурного та контамінованого типів, а також усічені лексеми 

та словосполучення. 



 4 

Узагальнений аналіз та систематизація існуючих у лінгвістиці підходів 

до класифікації культурно-маркованих лексем дали змогу розробити власну – 

найбільш оптимальну для даної наукової праці класифікацію мовних 

одиниць, що підлягають аналізу.  

На основі принципу культурної орієнтації мови було визначено 

“ідіонімічний” характер категорії лексем-вербалізаторів діяльності 

студентських ґендерних спільнот, у межах якої на основі асоціативного 

принципу було виявлено ідіоніми денотативного та конотативного характеру, 

на основі структурного принципу – ідіоніми-одночлени та ідіоніми-

полічлени, на основі місцевого-розподілу – ідіоніми національного, 

локального характеру та “ідіоніми”, а також виявлено певну кількість 

семантичних архаїзмів у межах категорії лексем-вербалізаторів діяльності 

студентських ґендерних спільнот на основі історико-семантичного принципу. 

Окрім цього, у межах семантичного принципу диференційовано одинадцять 

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

семантичних груп поміж ономастичних термінів на позначення специфічних 

об’єктів, пов’язаних з діяльністю студентських “братерств” та “сестринств”. 

Семантико-стилістичний потенціал соціолектизмів, що наповнюють 

студентський “братній” соціолект, демонструє низку культурно специфічних 

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

концептуальних норм і цінностей, що домінують у середовищі студентських 

“братерств” і “сестринств” та визначають мотивацію лінгвокреативного 

потенціалу носіїв даного соціолекту. 

У ході вивчення мотивації їх лінгвокреативного потенціалу з’ясовано, 

що ключовими характеристиками мовної картини світу американських 

“сестер” і “побратимів” є наявність “грецьких” мотивів у семантиці ряду 

соціолектизмів як ономастичного, так і загального  характеру, прояв 

“родинності” у відносинах всередині спільнот та упереджене ставлення до 

аутсайдерів, високий ступінь критичності у ставленні до “братньої” 

поведінки, підвищений інтерес відносно розваг, розпивання спиртних напоїв 
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та сфери інтимних стосунків. Цінності, які домінують у середовищі 

американських “братерств” та “сестринств”, здійснюють безпосередній вплив 

на мову представників даного мовного колективу, формуючи основу 

мотивації їх ставлення до себе та оточуючої дійсності, багато у чому 

визначаючи особливості їх вербальної поведінки. 

У ході дослідження соціокультурних параметрів мовної свідомості 

представників “братньої” субкультури американських студентів визначено 

характерні риси студентського “братнього” соціолекту як субкультури 

сучасного американського лінгвосоціуму з огляду на його роль у розвитку 

словникового складу англійської мови США та охарактеризовано специфічні 

риси мовної картини світу членів студентських “братерств” і “сестринств”. 

Лексична система соціального діалекту американських студентів 

оновлюється й поповнюється, головним чином, за рахунок власних 

новоутворень, у зв’язку з чим дана субстандартна підсистема американського 

варіанта англійської мови постає потужним джерелом поповнення 

лексичного складу сучасної англійської мови США значною кількістю 

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

зміни сполучуваності слів, переосмислення, стилістична переоцінка та 

набуття нових значень уже існуючими у мові лексемами. 

Результати проведеного дослідження окреслюють перспективи 

подальших розвідок, що полягають у протиставленні специфічних рис 

вербальної репрезентації жіночих та чоловічих об’єднань студентів, у 

виявленні механізмів вербального відображення ґендерних стереотипів у 

лексичному складі студентського “братнього” соціолекту, а також у 

дослідженні деяких аспектів міжкультурної комунікації у контексті 

вербалізації діяльності студентських ґендерних спільнот етнічного 

спрямування. 

Ключові слова: студентські “братерства” і “сестринства” студентський 

“братній” соціолект, лексеми з фоновою семантикою, стилістичні засоби, 
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лінгвокультурологічний аспект, соціолінгвістичний аспект, мовна картина 

світу, ціннісна картина світу. 

 

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, 2017. 

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 
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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 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: students’ fraternities and sororities, students’ fraternal sociolect, 

lexemes with background semantics, linguocultural aspect, sociolinguistic aspect, 

stylistic means, language worldview, axiological worldview. 
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ВСТУП 

 

Зростання кількості науково-лінгвістичних праць у галузі дослідження 

соціокультурної специфіки мовних явищ підтверджує тісний зв’язок та 

взаємовплив мови, культури й суспільства. Насамперед, серед них 

виділяються дослідження соціолінгвістичного та лінгвокультурологічного 

напрямків, у межах яких мова розглядається не лише як засіб пізнання й 

комунікації, але й як соціокультурний код нації та своєрідний засіб 

інтерпретації оточуючої дійсності у свідомості носіїв мови, що дає змогу 

проникнути у ментальність нації, у погляди людей на світ, суспільство, на 

самих себе. 

Дослідження соціокультурної специфіки явищ мови є актуальним не 

лише з точки зору плідності матеріалу дослідження, але й з точки зору 

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. Більш того, взаємодія мови, культури і 

соціуму потребує нового погляду з точки зору розширення методологічної 

бази досліджень у контексті лінгвокультурології та соціолінгвістики, а також 

з огляду на необхідність модернізації засобів та розширення спектру методик 

проведення різноаспектного аналізу у галузі даної проблематики.  

 Для лінгвокультурологічних та соціолінгвістичних досліджень 

сучасного періоду вивчення соціокультурної специфіки мовних явищ є 

актуальним, насамперед, з точки зору пошуку так званого 

“лінгвокультурного вектора”, що веде до вивчення глибинних основ 

національно-культурного та суспільного світорозуміння, на основі якого 

визначаються певні особливості національно-мовних картин світу, 

національної, суспільної та індивідуальної мовної свідомості. Дослідження 

мови та різних її варіантів у лінгвокультурологічному та соціолінгвістичному 

аспектах дає змогу проникнути у глибини системної лінгвокреативної 
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здатності концептуалізації дійсності у свідомості її носіїв, що засновується на 

відчуттях та надає універсальному характеру концептуалізації національно-

специфічних рис. 

Дослідження соціокультурної специфіки  явищ мови з позиції 

лінгвістики пов’язане з науковим спадком багатьох вітчизняних та 

зарубіжних вчених (Й. Вайсгербер [62; 63], Й. Гердер [83], В. Гумбольдт [90], 

Ю. М. Лотман [161; 162], О. А. Потебня [207], Е. Сепір [218], Б. Уорф [245; 

246], А. Шлейхер [255; 256], K. Vossler [315]). Незважаючи на те, що 

проблеми взаємозв’язку мови, культури і суспільства стали об’єктом 

лінгвістичних досліджень доволі давно, дана проблема залишається не менш 

актуальною і до сьогодні у зв’язку зі стрімкою динамікою соціокультурних 

процесів у сучасному світі, що здійснюють безпосередній вплив на розвиток 

мови. У центрі уваги вчених стоять питання антропоцентризму в лінгвістиці  

(В. А. Маслова [175; 176], Б. О. Серебренніков [219], С. Г. Тер-Мінасова 

[233]), ціннісно-змістового простору мови (М. Ф. Алефіренко [5; 6],  

О. С. Кубрякова [146], Н. Б. Мечковська [182]), синергетики мови, свідомості 

і культури (М. Ф. Алефіренко [5; 6], Н. Д. Арутюнова [36], Н. Г. Брагіна [55], 

В. В. Кабакчі [118; 119; 120], В. М. Манакін [166], В. А. Маслова [175; 176],  

І. Г. Ольшанський [193], В. І. Постовалова [205]). 

З огляду на доцільність вивчення зазначених питань велика кількість 

наукових розвідок присвячена дослідженню мовних картин світу  

(Г. В. Платонов [200], Ю. Ф. Абрамов [1], Ю. Д. Апресян [16; 17; 18],  

Н. В. Бардіна [41], Г. А. Брутян [57; 58], С. К. Гураль [91], Н. Н. Гончарова 

[88], О. В. Іванова [116],  Г. В. Колшанський [130], О. С. Косенко [163],  

О. С. Кубрякова [149; 150], Л. А. Петрова [198], З. Д. Попова [203],  

В. І. Постовалова [205; 206], В. П. Сімонок [220], Ж. П. Соколовська [223],  

О. В. Урисон [247]), зокрема, таких аспектів даної проблеми, як дослідження 

етнічних особливостей мовних картин світу (І. О. Голубовська [86; 87],  

О. А. Корнілов [134]), зв’язку концептуальної та мовної картин світу з 

етнічною ментальністю (К. В. Красовська [140], Л. В. Юдко [261]), 
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дослідження мовних картин світу у філософсько-освітньому аспекті  

(Н. І. Ашиток [38]), а також з огляду на вплив мовної картини світу на зміст 

наукового знання (Т. Р. Копилова [132]). 

У наукових працях багатьох вчених знаходять відбиття дослідження 

таких аспектів взаємозв’язку та співвідношення мови і суспільства, як їх 

кореляція у перспективі розвитку словникового складу мови (Ю. А. Зацний 

[109], О. Л. Клименко [125], Г. Г. Котов [137], Ю. Ю. Саплін [210]), проблеми 

лінгвальної стратифікації суспільства (Дж. Гамперц [79], Б. Н. Головін [85], 

В. М. Жирмунський [106], В. І. Карасик [122], Л. П. Крисін [143; 144; 145],  

Н. Б. Мечковська [182; 183; 184], О. Є. Семенець [217], M. Bierwisch [271],  

I. Greenberg [281], W. Labow [154; 155]), мовної варіативності та мовних 

субстандартів (К. С. Горбачевич [89], О. Л. Клименко [126],  

М. М. Маковський [165], М. М. Пилинський [199], W. Labow [155]), 

соціальних та регіональних діалектів як різновидів мовного субстандарту  

(Л. І. Антропова [13], Б. Л. Бойко [52], А. С. Герд [82], Т. І. Єрофєєва [99; 

100], В. Н. Ярцева [265]), особливостей соціальної диференціації англійської 

мови США та соціальних діалектів американського варіанту англійської 

мови (О. Л. Клименко [127], Р. Я. Крицберг [141], Г. Д. Томахін [238],  

А. Д. Швейцер [254], R. Fasold [276], E. Finegan, J. Rickford [278],  

W. Wolfram [317; 318]).  

Окрім цього, у межах дослідницької уваги перебувають проблеми 

вивчення особливостей використання мови представниками різних вікових та 

професійних груп, серед яких особливості соціального діалекту учителів 

вивчали В. І. Карасик [121], Б. В. Пеньков [196], мову англійської 

аристократії – Т. О. Івушкіна [114], мову політичних діячів – С. І. Виноградов 

[72], Е. О. Кущ [152; 153], А. П. Мартинюк, А. Ю. Понікарьова [172],  

В. А. Маслова [177], Є. В. Покровська [201], компьютерний жаргон –  

К. В. Лушнікова [163], військовий жаргон – А. Т. Аксьонов [3],  

В. Ю. Дубовський [98], В. П. Коровушкін [135], жаргон наркоманів –  

Л. К. Ланцова [157].  
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Особливості мовлення та мовленнєвої поведінки школярів та підлітків 

досліджували Р. В. Боднар [48; 49], Б. В. Пеньков [196], М. Ю. Титоренко 

[234], мову студентів – Л. В. Амінова [10], Ю. К. Волошин [75],  

Т. А. Гуральник [92], А. В. Гуслякова [93], О. В. Дорда [96; 97], Г. Р. Іванова 

[115], жаргони різних субкультурних течій – О. Л. Клименко [126; 127],  

М. Ю. Титоренко [234], а також у межах дослідницької уваги перебуває 

вивчення ґендерних стереотипів та лінгвальної регуляції ґендерно 

специфічної поведінки індивідів (А. П. Мартинюк [170; 291; 319],  

А. Б. Юнацька [262]) та ін.  

Попри наявність значної кількості ґрунтовних праць як вітчизняних, 

так і зарубіжних лінгвістів у галузі даної проблематики, окремі групи 

лексичних одиниць із фоновою семантикою, а також особливості вербальної 

поведінки представників окремих соціальних спільностей у межах 

користувачів національної мови, що утворюють її субстандартні варіанти, 

залишаються поза увагою науковців і потребують більш детального вивчення 

у контексті лінгвокультурології та соціолінгвістики. Поміж таких 

субстандартів сучасної англійської мови США можна виділити соціальний 

діалект представників американської студентської субкультури, що існує у 

формі так званих “братерств” (fraternities) і “сестринств” (sororities) у вищих 

навчальних закладах країни. 

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена спрямуванням 

сучасних лінгвостилістичних, лінгвокультурологічних та соціолінгвістичних 

розвідок на розкриття специфіки зв’язку між мовою, культурою і 

суспільством, що відслідковується, зокрема, у зразках вербальної поведінки 

представників певних субкультурних течій. З огляду на доцільність 

визначення закономірностей і характерних рис мовного відображення 

діяльності студентських ґендерних спільнот в англійській мові США, 

виникає необхідність розробки комплексного міждисциплінарного підходу 

до вивчення лінгвостилістичних засобів вербальної репрезентації діяльності 
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“братерств” і “сестринств” в американському варіанті англійської мови з 

урахуванням лінгвокультурологічної та соціолінгвістичної специфіки. 

Зв’язок дослідження з науковими програмами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано у 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). Тему дисертації 

затверджено науково-технічною радою ЗНУ (протокол № 6 від 19 лютого 

2015 року). 

Мета дисертаційної роботи 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 дослідження та 

понятійний апарат у рамках лінгвокультурології та соціолінгвістики; 

– дослідити історико-культурні передумови виникнення “братнього” 

соціолекту американських студентів; 

– визначити словотворчі механізми, покладені в основу вербального 

відображення діяльності студентських ґендерних спільнот; 

– з’ясувати шляхи вербальної репрезентації діяльності студентських 

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

– розробити типологію лексичних одиниць з фоновою семантикою, що 

складають лексичний фонд студентського “братнього” соціолекту; 

– визначити специфічні риси мовної та ціннісної картин світу 

представників американської студентської субкультури; 

– схарактеризувати роль “братнього” соціолекту в американському 

варіанті англійської мови як субкультури сучасного американського 
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лінгвосоціуму, зокрема, з огляду на розвиток словникового складу 

англійської мови США. 

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 й засоби мовної репрезентації 

позначуваних ними референтів, а також особливості їх функціонування в 

американському варіанті англійської мови в лінгвостилістичній, 

лінгвокультурологічній та соціолінгвістичній перспективах.  

Матеріалом дослідження слугують публіцистичні тексти друкованих 

періодичних видань та інтернет-видань (Business Insider, Ebony, NASPA 

Journal, New York Daily News, Online Athens, Pacific Standard, People’s Daily 

Online, The New York Times, Asian American Journal, The Washington Post, The 

Stranger, The Pittsburg Press, The Times-Delphic, The Scout, The Wall Street 

Journal, The Atlantic, The Daily Progress, The Baltimore Sun, The Northwest 

Missourian, The Odyssey Online, The Trufts Daily, Youniversitytv, Mailonline, 

Uloop та деяких інших), твори художньої літератури (W. Bolen TFM: Total 

Frat Move, A. Caruso Diary of a Sorority House Man, N. Holic American 

Fraternity Man, A. Karo Ruminations on Twentysomething Life, C. Miller Real 

Animal House, V. Vida Girls on the Verge: Debutante Dips, Drive-Bys and Other 

Initiations), словники, країнознавчі енциклопедії та посібники, онлайн-

глосарії “братньої” термінології на офіційних сайтах американських 

університетів (Brown University, John Caroll University, The University of 

Tennessee, Miami University, Southern Polytechnic State University, Iowa State 

University, The University of Virginia, Pennsylvania State University, University 

of Alabama, Eastern Washington University, The University of Michigan та ін.) у 

розділах, присвячених студентським “братерствам” і “сестринствам”, що 

існують у їх системі, а також на офіційних сайтах окремих спільнот 

(наприклад, Kappa Alpha Psi, Phi Kappa Psi, Sigma Sigma, Zeta Pi, Alpha Phi 



 19 

Alpha, Kappa Pi Beta, Chi Phi, Delta Gamma, Alpha Delta Pi, Theta Chi, Phi 

Gamma Pi, Helenes, Pershing Rifles, Pershing Angels, FarmHouse Fraternity, 

Bones Gate Fraternity, Ceres Fraternity, Acacia Fraternity та ін.), у тому числі й 

у “братніх” блогах, чатах та форумах. З метою виявлення закономірностей та 

характерних рис вербальної репрезентації діяльності студентських 

“братерств” і “сестринств” в американському варіанті сучасної англійської 

мови зазначений матеріал переважно обирався 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, методу теоретичного 

узагальнення – з метою аналізу соціокультурних передумов виникнення 

студентського “братнього” соціолекту; методу суцільної вибірки та описового 

методу – 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 їх змістових 

характеристик; семного аналізу – для членування їх семантичної структури 

на мінімальні значущі компоненти; методу класифікації – для розробки 

типології мовних одиниць, що підлягають аналізу; методу 

лінгвокультурологічної інтерпретації мовних одиниць – для визначення 

системи смислів, покладених в основу семантики досліджуваних лексем; 

функціонального аналізу – з метою вивчення засобів мовної репрезентації у 

залежності від їх ролі у формуванні та вираженні думок; елементів 

кількісного аналізу – з метою з’ясування частоти та продуктивності 

вербалізації аналізованих понять. 

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

на новітньому мовному матеріалі було здійснено дослідження специфічних 

рис мовної репрезентації діяльності студентських “братерств” і “сестринств” 
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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 

існуючі підходи до класифікації лексичних одиниць з 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 у їх мовній картині світу. 

Наукова новизна одержаних результатів сформульована у таких 

положеннях, що виносяться на захист: 

1. “Братній” соціолект американських студентів є соціально та 

культурно зумовленим варіантом сучасної англійської мови США, що 

сформувався під впливом соціокультурних факторів на основі соціально-

культурної спільності американської студентської молоді та 

характеризується певними особливостями вербальної поведінки, типовими 

для усіх або більшості його носіїв.  

2. Найчастотнішими засобами вербалізації діяльності студентських 

ґендерних об’єднань в англійській мові США є уподібнення понять, що 

функціонують у загальному вжитку, до понять, що слугують позначеннями 

певних рис студентських “братерств” і “сестринств”. Деяким одиницям, 

однак, властива сема “специфічність”, вони не мають аналогів у мові, тому 
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потребують конкретизації, у ході якої відбувається процес зміни 

сполучуваності слів на основі існуючих у мові вербальних ресурсів. Одним із 

найбільш рекурентних засобів вербалізації діяльності студентських 

“братерств” та “сестринств” є образні засоби стилістики – метафора та 

метонімія. Окрім цього, значна кількість одиниць у межах “братнього” 

соціолекту виникла на основі словотворчого механізму скорочення лексем, у 

зв’язку з чим у ньому функціюють абревіатури, часткові абревіатури та 

контаміновані утворення, а також усічені лексеми та словосполучення. 

3. Лексеми-вербалізатори діяльності студентських “братерств” та 

“сестринств” диференційовано за сімома принципами класифікації 

культурно-маркованих одиниць у межах поліструктурального підходу, згідно 

з яким у процесі диференціації до уваги береться два або більше компонентів 

значення культурно-маркованої одиниці. На базі принципу культурної 

орієнтації мови визначається “ідіонімічний” характер категорії лексем-

вербалізаторів діяльності студентських ґендерних спільнот, серед яких з 

урахуванням асоціативного принципу виявляються ідіоніми денотативного та 

конотативного характеру, з урахуванням структурного принципу – ідіоніми-

одночлени та ідіоніми-полічлени, з урахуванням місцевого-розподілу – 

ідіоніми національного, локального характеру та “мікроідіоніми”, а також 

певна кількість семантичних архаїзмів категорії лексем-вербалізаторів 

діяльності студентських ґендерних спільнот на основі історико-семантичного 

принципу. Окрім цього, з огляду на семантичний принцип класифікації 

виділяється одинадцять лексико-семантичних груп одиниць загальної 

номінації та п’ять лексико-семантичних груп ономастичних термінів на 

позначення специфічних об’єктів, пов’язаних з діяльністю студентських 

“братерств” і “сестринств”. 

4. Поповнення та оновлення лексичної системи соціального діалекту 

американських студентів відбувається, головним чином, за рахунок власних 

новоутворень, у зв’язку з чим, дана субстандартна підсистема 

американського варіанта англійської мови постає потужним джерелом 
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поповнення лексичного складу сучасної англійської мови США значною 

кількістю лексико-семантичних новоутворень, в основі яких лежать 

запозичення, процес зміни сполучуваності слів, переосмислення, стилістична 

переоцінка та набуття нових значень уже існуючими у мові лексемами. 

5. Семантико-стилістичний потенціал соціолектизмів, що наповнюють 

студентський “братній” соціолект, демонструє низку культурно специфічних 

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

концептуальних норм і цінностей, що домінують у середовищі студентських 

“братерств” і “сестринств” та визначають мотивацію лінгвокреативного 

потенціалу носіїв означеного соціолекту. Аналіз семантико-стилістичного 

потенціалу соціолектизмів, що наповнюють студентський “братній” 

соціолект, дає змогу визначити такі ключові характеристики ціннісної 

картини світу американських “сестер” та “побратимів”, як наявність 

“грецьких” мотивів у семантиці й структурному змісті певної кількості 

соціолектизмів, “родинний” характер стосунків між членами спільнот, прояв 

зневажливого відношення до аутсайдерів та презирливого ставлення до 

новачків, підвищений інтерес до розваг та розпивання спиртних напоїв, а 

також до сфери інтимних стосунків. 

Теоретична цінність дисертаційного дослідження полягає у тому, що 

воно робить певний внесок у розвиток галузей 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 – 

зокрема, сформульовано власні визначення таких термінів, як “соціальний 

діалект”, “соціолектизм”, “мовна картина світу” та “ціннісна картина світу”, а 

також виявлено механізми впливу конкретних соціокультурних чинників на 

формування й поповнення досліджуваної категорії лексичних одиниць. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх 

використання у викладацькій практиці, зокрема, при розробці та викладанні 
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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 та методичних посібників із зазначених дисциплін. 

Результати дослідження є практично значущими й з точки зору можливості 

їх впровадження у процесі укладання лінгвокраїнознавчих словників, 

довідників, а також словників англо-американського сленгу. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на засіданнях кафедри 

теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного 

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 й практичні результати 

дисертаційного дослідження висвітлено у чотирнадцяти одноосібних 

публікаціях: семи статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях 

України (4,35 арк.), одній статті (1,07 арк.), опублікованій у зарубіжному 

науковому періодичному виданні (Австрія) і шести публікаціях у збірниках 

матеріалів доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях 
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(1,38 арк.). Загальний обсяг публікацій з проблематики дослідження 

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 у цілому містить 547 позицій (теоретичних – 319 

найменувань, лексикографічних та енциклопедичних – 38, джерел 

ілюстративного матеріалу – 190), додатків. Загальний обсяг роботи становить 

274 сторінки, основний текст – 175 сторінок. 

У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційного дослідження, 

сформульовано мету та завдання, окреслено об’єкт, предмет, методи 

дослідження, теоретичне і практичне значення, викладено дані про структуру 

дисертаційної роботи та апробацію отриманих результатів дослідження, а 

також визначено його наукову новизну та сформульовано основні 

положення, які виносяться на захист. 

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”. 

У другому розділі “Методологічна база дослідження “братнього” 

соціолекту американських студентів” окреслено методологію дослідження 

специфічних рис вербальної репрезентації діяльності студентських ґендерних 

спільнот у контексті лінгвостилістики, лінгвокультурології та 

соціолінгвістики, а також представлено комплекс методів його здійснення 

завдяки поетапному аналізу лексем-вербалізаторів діяльності студентських 

“братерств” і “сестринств”. 
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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-маркованих 

лексем. 

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, та 

охарактеризовано специфічні риси ціннісної картини світу членів 

студентських “братерств” і “сестринств”. 

У загальних висновках  підведено підсумки проведеного дослідження 

та визначено перспективи подальших лінгвістичних розвідок у обраному 

напрямі.  

Список використаної літератури охоплює перелік джерел 

українською, російською та англійською мовами. 

Список джерел довідникової літератури містить назви словників та 

енциклопедій, у яких подано тлумачення основних понять, пов’язаних з 

темою дисертації. 

У списку джерел ілюстративного матеріалу подано перелік глосаріїв 

“братньої” термінології, статей англо-американських періодичних видань, 

художніх творів, а також чатів, блогів та форумів американських “сестер” та 

“побратимів”. 
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Додатки вміщують перелік студентських “братерств” і “сестринств” та 

глосарій, що містить 515 термінів на позначення різних аспектів діяльності 

студентських ґендерних спільнот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

РОЗДІЛ 1 

СОЦІОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА МОВНИХ ЯВИЩ ЯК ОБ’ЄКТ 

ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

1.1 Мова, культура і суспільство у взаємодії й взаємовпливі 

 

Проблема співвідношення та взаємного впливу мови, культури і 

суспільства під різними кутами зору розглядається дослідниками багатьох 

галузей науки. Проблематика даного співвідношення є міждисциплінарною, 

адже вона становить актуальність для розгляду у таких наукових 

дисциплінах, як філософія, культурологія, соціологія, лінгвістика, семіотика, 

когнітивна лінгвістика, соціолінгвістика, психолінгвістика, етнолінгвістика, 

лінгвокультурологія, міжкультурна комунікація тощо [172, с. 32].  

Перші спроби визначення ступеня взаємозв’язку та характеру 

співвідношення понять “мова” і “культура” беруть початок з кінця XVIII – 

початку ХІХ ст. Їх відбито у працях Л. Вайсгербера [62; 63], Й. Гердера [83],  

В. Гумбольдта [90], Ю. Лотмана [161; 162], О. Потебні [207], Е. Сепіра [218], 

Б. Уорфа [245; 246],  К. Фосслера [315], А. Шлейхера [255; 256] та ін. 

Більшість вчених цього періоду наголошували на тому, що матеріальна і 

духовна культура втілюються у мові, а також, що мова є проміжною ланкою 

між людиною і світом, що її оточує [62; 63; 90; 161; 207; 218; 246; 315; 255]. 

У лінгвістиці проблема взаємозв’язку та співвідношення мови і 

культури набула особливого значення у зв’язку зі становленням та 

бурхливим розвитком антропоцентричного підходу до вивчення мови, в 

основу якого було покладено ідею розглядати людину як “міру речей” [43,  

с. 48-49]. Втілення ідей антропоцентричного підходу до вивчення мови 

відбито в одному із найбільш ранніх лінгвофілософських вчень, відомому у 

мовознавстві як “гумбольдтіанство”. Цей лінгвофілософський напрям 

сформувався наприкінці XVIII – початку ХІХ ст. під впливом лінгвістичних 

досліджень німецького мислителя й мовознавця В. фон Гумбольдта, котрий 
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був переконаний у тому, що вивчення мови повинно здійснюватись у тісному 

зв’язку зі свідомістю і мисленням людини, культурним життям етносу, 

народу, нації. За його словами, мова розвивається за законами духу. Вона 

відображає найсвоєрідніші та найтонші ознаки народного духу, тому дух 

народу можна пізнати лише завдяки мові. В. фон Гумбольдт говорить про 

мову як про нерозривний зв’язок між суспільством і людиною як 

національною мовною особистістю, що постає носієм єдності мови та 

мислення й виконує функцію збереження та передачі духовного багатства 

нації. 

Окрім цього, одним із найбільш важливих положень 

лінгвофілософської концепції В. фон Гумбольдта є ідея тотожності мови і 

народного духу. Поняття “народний дух” мислитель визначає у контексті 

виявлення умов і причин відмінностей між мовами світу. На його думку, 

процес розвитку мови прямо пропорційно залежить від впливу на неї 

народного духу. Спираючись на положення про тотожність мови і народного 

духу, В. Гумбольдт висуває ідею про розуміння мови як способу 

світобачення народу та, відповідно, й кожного з його членів [90,  

с. 53-60]. 

Протилежної точки зору дотримувались представники 

натуралістичного напрямку у лінгвістиці, котрий виник у 70-ті рр. ХІХ ст. 

Характерною рисою цього напрямку стало заперечення ідеї “національного 

мовного генія” [81, с. 203]. Одним із найбільш яскравих представників 

лінгвістичного натуралізму вважається німецький вчений А. Шлейхер, 

котрий заперечував наявність у мові особливих духовних проявів окремого 

індивіда та етносу в цілому, зосереджуючись, головним чином, на 

фізіологічному та психофізіологічному аспектах мовлення [255]. Наприкінці 

ХІХ ст. ідеї В. фон Гумбольдта зазнають розвитку й підтримки з боку 

представників нової, психологічної течії у мовознавстві. Її засновником став 

німецький дослідник Х. Штейнталь, який у своєму вченні не лише розвинув 



 29 

ідеї В. фон Гумбольдта, а й заперечив біологічний підхід до вивчення мови 

А. Шлейхера.  

Дослідженнями Штейнталя також було закладено основи 

етнопсихолінгвістики, що вивчає співвідношення мови, культури і 

суспільства. Зосереджуючись на законах духовного життя нації, соціальних 

та релігійних громад, вчений прагнув віднайти зв’язок, що нібито існує між 

типами мов та типами мислення і духовною культурою народів світу, при 

цьому розглядаючи мову як продукт спільноти, як самосвідомість, світогляд 

та логіку духу народу [304]. 

Цим провідним методологічним принципом другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. керується у своїх дослідженнях й український мовознавець  

О. Потебня, котрий розбудував свою власну оригінальну лінгво-психологічну 

концепцію [207]. Вчений завжди розглядав мову у контексті культури, 

зазначаючи, що мова є породженням і виявом народного духу, що втілює у 

собі особливий національний світогляд. Також він наполягав на тому, що 

особливості мови кожної окремої лінгвокультурної спільноти визначаються, 

перш за все, психологією її носія, що формується у процесі становлення й 

розвитку етносу. 

Так, наприклад, у працях О. Потебні висловлено ідею про те, що 

проблема співвідношення мови і мислення пов’язана з вивченням їх як 

феноменів, що перебувають у безперервному історичному розвитку. На 

думку вченого, між ними існує тісний зв’язок та взаємозалежність, проте, не 

тотожність. Він вбачає  у мові, насамперед, умову і засіб здійснення 

мислення, накопичення, збереження й передавання знань і думок наступним 

поколінням [207, с. 54-67]. 

На основі антропоцентричного підходу до вивчення мови В. фон 

Гумбольдта, а також натуралістичних переконань А. Шлейхера та 

психологізму Х. Штейнталя у лінгвістиці виникає ідея двопланового 

членування мови – горизонтального (за територіальним фактором) та 
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вертикального (за фактором соціальної диференціації), – яку висунув 

польський вчений І. Бодуен де Куртене [50].  

У своїх дослідженнях науковець наголошував на тому, що соціологія 

поряд із психологією відіграє вирішальну роль у поясненні законів розвитку 

мови. За його словами, мова може реалізуватись лише в суспільстві, тому в 

процесі її вивчення обов’язковим є звернення до об’єктивної історії життя 

конкретної спільноти. Окрім цього, І. Бодуен де Куртене вважав мову 

головною ознакою, що визначає антропологічну та етнографічну 

приналежність індивіда [50, с. 222-249]. 

На основі лінгвофілософських вчень Ф. де Сосюра, котрий зазначав, 

що звичаї народу позначаються на його мові, а з іншого боку, сама мова 

формує народ [224], А. Мейє було здійснено спробу виявити роль соціальних 

факторів в процесі розвитку мови та визначити характер зумовленості 

мовних змін соціальними факторами [180]. Протягом першої половини ХХ 

ст. вирішення проблеми взаємозв’язку та взаємного впливу мови, культури і 

суспільства було відбито у працях таких вчених, як Л. Щерба [260],  

Є. Поліванов [202], В. Виноградов [71], та ін. 

Особливо бурхливого розвитку ідеї гумбольдтіанства зазнали зі 

становленням нового лінгвофілософського напрямку – неогумбольдтіанства, 

базовими принципами якого постали ідеї про неповторність концептуальних 

систем, що лежать в основі окремих мов і значною мірою залежать від 

системи їх організації, а також про залежність способу мислення етносу від 

структури мови та унікальність способу мислення кожної конкретної 

лінгвокультури [43, с. 48-50]. Серед наукових досліджень представників 

лінгвофілософської течії неогумбольдтіанства, що становлять інтерес у 

межах нашого дослідження, є доробки Л. Вайсгербера [62; 63], Е. Сепіра 

[218], Б. Уорфа [245; 246], В. Порцига [204] та ін.  

Розвиток ідей тлумачення мови як народного духу, неповторного 

ідіоетнізму кожної з існуючих мов світу та мови як динамічної символічної 

системи знаходять відбиття у лінгвістичних дослідженнях американських 
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вчених антропологічного спрямування Е. Сепіра та Б. Уорфа. Одним із 

найвизначніших надбань Е. Сепіра є висунута ним гіпотеза про те, що 

реальний світ в значній мірі підсвідомо будується на основі мовних норм 

певної лінгвокультурної спільноти [218]. Б. Уорф, у свою чергу, висуває ідею 

про те, що дійсність є безперервним потоком вражень, що їх впорядковує 

мова [246]. Пізніше ці ідеї Е. Сепіра та Б. Уорфа було об’єднано в єдину 

гіпотезу лінгвістичної відносності, згідно якої процеси сприйняття і 

мислення обумовлюються етноспецифічними особливостями структури мови 

[43, с. 50-55]. 

Серед досліджень європейських неогумбольдтіанців, що розвивали ідеї 

творчої сили мови та її впливу на духовне життя людини та етносу в цілому, 

одними із найвизначніших у галузі даної проблематики є роботи німецького 

лінгвіста Л. Вайсгербера. В основу його лінгвофілософської концепції 

покладено поняття мовного закону людства, або закону мовної спільноти, 

згідно з яким кожна конкретна мова існує лише у межах певного колективу 

людей, для яких ця мова є рідною [62, с. 120-135]. Значну увагу  

Л. Вайсгербер приділяв ролі мови у процесах етнічної самоідентифікації. На 

його думку, рідна мова значною мірою впливає на характер сприйняття 

оточуючої дійсності, утворюючи при цьому неповторну мовну картину світу, 

у якій відбивається духовна сутність етносу, його точка зору щодо світу [62,  

с. 142-155]. 

На початку ХХ ст. у лінгвістиці виникає ще один напрямок, відомий 

під назвою “неогегельянство”, у рамках якого продовжуються спроби 

вирішення проблеми взаємного впливу мови і культури, відбиті у працях 

італійського вченого Б. Кроче [142] та німецького мовознавця К. Фослера 

[315]. Характерною рисою течії неогегельянства виявилось те, що її 

представники, на противагу представникам неогумбольдтіанства, котрі крізь 

призму мови розглядали специфіку тієї чи іншої національної культури, 

намагались у самій мові віднайти прояви народного духу. Так, наприклад, 
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головним предметом досліджень К. Фослера стала історія мови у 

взаємозв’язку з культурою відповідних історичних епох [315]. 

Незважаючи на велику кількість досліджень, що здійснювались 

лінгвістами починаючи з кінця XVIII ст. з метою визначення ступеня 

взаємодії та характеру взаємовпливу понять “мова”, “культура” і 

“суспільство”, це питання й на сьогоднішній день залишається доволі 

полемічним. Поміж сучасних науковців у галузі даної проблематики 

працюють І. Голубовська [86; 87], О. Корнілов [134], В. Манакін [166],  

Л. Масенко [174], В. Маслова [175; 176; 177], О. Селіванова [214; 215],  

С. Тер-Мінасова [233] та ін. Таким чином, і на сучасному етапі проблема 

кореляції мови, культури і суспільства посідає одне із провідних місць у 

мовознавстві. 

На сьогоднішній день у лінгвістиці існує декілька основних точок зору 

щодо характеру співвідношення та ступеня взаємодії мови, культури і 

суспільства. Проте переважна більшість науковців переконані у єдності та 

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

при цьому є не лише компонентом суспільства і культури, а й їх знаряддям. 

Будучи часткою суспільства і культури, мова, водночас, залишається 

автономною системою, тому по відношенню до культури і суспільства може 

досліджуватись як окремо, так і у порівнянні з ними як рівноважне поняття 

[86; 87; 134; 159; 166; 167; 233]. 

У дослідженнях сучасного періоду мова розглядається як продукт 

суспільства, проте, будучи найважливішим засобом спілкування та 

обслуговуючи соціум в усіх сферах людської діяльності, вона, зі свого боку, 

також формує його. Якщо мова перестає всебічно обслуговувати суспільство, 

її чекає занепад і зникнення, тому вона значно більшою мірою, ніж усі інші 

реалії, пов’язані взаємодією із суспільним життям, заслуговує на визначення 

її як суспільного або соціального явища [174, с. 7]. 

Окрім цього, у лінгвістичній думці сьогодення мова розглядається 

також як основний засіб спілкування у межах окремих етнічних спільностей, 
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будучи формою реального існування свідомості не лише для окремого 

індивіда, а й для суспільства у цілому. Більш того, для людини мова слугує 

знаряддям мислення, що здійснюється у найрізноманітніших формах і 

структурах, у яких закріплено й узагальнено пізнавальний та соціально-

історичний досвід людства [173, с. 32]. 

Взаємозв’язок та взаємовплив мови і культури є очевидним ще й тому, 

що існують певні ознаки, які характеризують обидва феномени, а отже, є 

спільними для них [216, с. 281]. Перш за все, це форми свідомості, що 

відображають світогляд народу та окремого індивіда. Також слід звернути 

увагу на те, що як мова, так і культура мають індивідуальні й суспільні 

форми існування, для яких властивими є нормативність, історизм та взаємне 

залучення однієї сфери до іншої [232, с. 224-226]. 

Мова є своєрідним “дзеркалом” культури певного етносу. Вона 

відображає не лише фрагмент реальної дійсності, даний етнічній спільноті у 

безпосередньому сприйнятті, а й спосіб життя, світобачення й світовідчуття, 

національний характер, систему цінностей, тобто менталітет народу, його 

суспільну самосвідомість. Як форма зберігання культури мова виступає не 

лише скарбницею культурних цінностей певного етносу, а й засобом їх 

передачі у майбутнє. З одного боку, вона слугує відбиттям підсвідомих 

суджень народу-носія про навколишній світ, з іншого – вона зберігає пам’ять 

про важливі історичні події в житті етносу та його досвід [86, с. 35]. 

Глибинний двобічний зв’язок між цими двома феноменами є 

очевидним з огляду на те, що мовні одиниці у контексті культури, окрім 

загальномовних значень, часто характеризуються наявністю особливої, 

інколи доволі багатої культурної семантики [236, с. 9]. Виступаючи у якості 

так званого “резервуару” культурного змісту, мова стає засобом проникнення 

до ієрархії культурних цінностей, інструментом інтерпретації, категоризації 

та концептуалізації вторинних семіотичних систем – звичаїв, обрядів, 

вірувань, фольклору і т. ін. [235, с. 5].  



 34 

У деяких дослідженнях у галузі лінгвокультурології мова визначається 

як складова частина культури та головний засіб її засвоєння [193, с. 26], інші 

ж навіть ототожнюють обидва феномени або включають їх один до одного, 

наголошуючи на тому, що культура є включеною до мови, оскільки вся вона 

моделюється у тексті [175, с. 35-37]. У даному контексті заслуговує на увагу 

й думка про те, що мова не є частиною культури, але протягом історії вона 

акумулює у собі певні культурні смисли, слугує матеріалом культури та її 

метамовою, що закріплює у вербальних формах смисли, мотиви та трактовки, 

оцінні й когнітивні моделі концептуалізації світу, у зв’язку з чим, її можна 

вважати одним із культурних кодів, однією з форм вираження культурної 

традиції, одним із джерел вивчення культури та реконструкції її давніх станів 

[236, с. 19]. 

Порівнюючи обидва феномени – мову і культуру, виділяємо такі їх 

спільні риси: 1) обидва феномени фіксують особливості світогляду 

спільноти, до якої вони належать; 2) і мова, і культура можуть існувати як в 

індивідуальній, так і у колективній формах; 3) знакові системи культури і 

мови характеризуються нормативністю; 4) культура і мова характеризуються 

взаємною підключеністю і детермінованістю; 5) для обох феноменів 

характерною є еволюційність; 6) як мова, так і культура можуть існувати 

лише у суспільстві [182, с. 158-173; 216, с. 283]. 

Однак між культурою і мовою існують і певні відмінності. Вони 

полягають, насамперед, у тому, що культура є продуктом соціальної, а не 

біологічної активності людей, а мова є явищем і суспільним, і природним, 

адже у самій матерії мови, у ряді істотних характеристик мовної структури 

виявляється біологічна природа людини. Природа визначає у мові найбільш 

глибинні риси її структури, закономірності породження та сприймання 

тексту, культура зумовлює план змісту мови [183, с. 45-90]. 

Отже, поняття “мова”, “культура” і “суспільство” перебувають у 

беззаперечному та нерозривному зв’язку. Будучи знаряддям культури та 

виконуючи у суспільстві низку життєво важливих функцій, мова 
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визначається як засіб відображення національного характеру та менталітету 

нації, виступаючи при цьому у якості її соціокультурного коду. Такий 

характер взаємодії та взаємовпливу мови, культури і суспільства, зокрема, 

знаходить прояв у національній специфіці лексико-семантичних асоціацій, 

що привертає увагу у межах даного дослідження з огляду на необхідність 

вивчення характерних рис вербального відображення культурно й соціально 

значущих орієнтирів діяльності студентських ґендерних об’єднань в 

англійській мові США. 

 

1.2 Лінґвальна стратифікація суспільства 

 

1.2.1 Соціальні чинники мовної диференціації та мовленнєвої 

варіативності. Мова виникає, розвивається та існує як колективне надбання. 

Її основне призначення полягає у забезпеченні спілкування між членами 

соціального колективу, а також у функціонуванні колективної пам’яті певної 

мовної спільноти. Суспільство, у свою чергу, являє собою не лише певну 

кількість індивідів, воно вміщує систему різноманітних відносин між 

людьми, що належать до тих чи інших соціальних, професійних, статевих, 

вікових, етнічних, етнографічних, конфесійних груп, до певного 

етносоціокультурного середовища, де кожен індивід посідає певне місце, у 

зв’язку з чим він виступає носієм певного соціального статусу, соціальних 

функцій і ролей, як особистість. Індивід як член суспільства може бути 

ідентифікованим на основі великої кількості відносин, які пов’язують його з 

іншими індивідами [145, с. 26-30]. 

Поміж соціальних функцій мови можна виділити, приміром, наступні: 

 комунікативна або інформативна, що здійснюється в актах 

міжособистісної та масової комунікації, які полягають у передачі й 

отриманні повідомлень у формі вербальних висловлювань, а також обміні 

інформацією між людьми як учасниками актів мовної комунікації; 
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 пізнавальна або когнітивна, що полягає в обробці й зберіганні знань 

у пам’яті кожного окремого індивіда і суспільства в цілому, а також у 

формуванні концептуальної і мовної картини світу; 

 інтерпретативна або тлумачна, яка полягає у розкритті глибинного 

сенсу різних мовних висловлювань, що сприймаються індивідом; 

 регулятивна  або соціативна, що полягає у взаємодії комунікантів, в 

обміні комунікативними ролями, затвердженні власного комунікативного 

лідерства, впливі один на одного, організації успішного обміну інформацією 

завдяки дотриманню комунікативних постулатів і принципів; 

 фатична, що полягає у встановленні й підтриманні комунікативної 

взаємодії; 

 емоційно-експресивна, що полягає у вираженні емоцій, почуттів, 

настроїв, психологічних установок, ставлення до партнерів по комунікації й 

предмету спілкування; 

 естетична, покладена в основу створення художніх творів; 

 магічна, що втілюється у використанні у релігійних ритуалах, у 

практиці заклинателів, екстрасенсів і т. п.; 

 етнокультурна, що полягає в об’єднанні у єдине ціле представників 

даного етносу як носіїв однієї мови у якості рідної; 

 метамовна або метамовленнєва, що полягає у передачі повідомлень 

про факти самої мови та мовних актах, здійснюваних на ній [106,  

с. 105-106; 145, с. 26-30; 165; 250, с. 281-290]. 

Взаємозв’язок та взаємовплив мови і суспільства є однією із 

центральних проблем сучасної лінгвістики, що формується на основі таких 

чинників, як суспільний характер виникнення, розвитку і функціонування 

мови, природа її зв’язків з суспільством, соціальна диференціація мови 

відповідно до поділу суспільства на класи, прошарки і групи, соціальні 

відмінності у використанні мови у зв’язку із різноманітними сферами її 

застосування, взаємовідношення мов у дво- і багатомовних суспільствах, 
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умови набуття однією  із мов функцій засобу міжнаціонального спілкування, 

форми свідомого впливу суспільства на мову тощо [105, с. 105-106]. 

Проблеми впливу суспільства на мову почали розглядати ще античні 

філософи. Однак про становлення соціолінгвістики як науки можна говорити 

починаючи з XIX століття. Першим суто соціолінгвістичним дослідженням 

прийнято вважати книгу П. Лафарга “Мова і революція”, у якій соціальні 

варіанти французької мови кінця XVIII – початку XIX ст. пояснювалися 

соціальними і політичними причинами, що викликали французьку 

революцію 1789 року. Французька літературна мова того часу інтенсивно 

відбивала зміни, що відбувалися у суспільстві, не тільки у лексиці, а й у 

граматиці [165]. 

На межі XIX – XX ст. у Франції формується французька школа 

соціальної лінгвістики, найважливішим представником якої є учень і 

послідовник Ф. де Сосюра А. Мейє, котрий за своїм науковим світоглядом 

був насамперед представником класичної компаративістики. На думку 

вченого, мова існує лише остільки, оскільки існує суспільство, а людські 

суспільства, у свою чергу, не могли б існувати без мови. У зв’язку з цим, 

дослідник відносив і саму лінгвістику до соціальних наук, звідки випливав 

висновок, що одним із завдань мовознавства має стати встановлення 

взаємовідносин між структурою суспільства і структурою мови, з одного 

боку, а також відображення змін, що відбуваються у суспільстві, у мові – з 

іншого [180]. 

Вітчизняні мовознавці, у тому числі й найбільш авторитетні його 

представники, завжди розглядали мову як соціальне явище, нерозривно 

пов’язане з суспільством. Визначальною при цьому виявляється теза про 

тісний зв’язок історії мови та історії суспільства. Традиція, намічена  

Ф. І. Буслаєвим, що полягала у вивченні мови у зв’язку з історією народу 

[61], була у подальшому розвинена О. О. Потебнею [207]. Завдяки 

зазначеному підходу були закладені основи сучасної науки – 

лінгвокультурології. Більш глибинне дослідження соціальної природи мови у 



 38 

вітчизняному мовознавстві пов’язується з ім’ям І. А. Бодуена де Куртене, 

який вказував на соціальну природу індивідуальних мовних актів, а також 

висунув ідею соціальної диференціації мови [50].  

На думку більшості сучасних дослідників, на розвиток мови впливають 

як внутрішні (зумовлені системою мови), так і зовнішні (зокрема – соціальні) 

чинники. Соціальні чинники, як правило, впливають на мову не прямо, а 

опосередковано (найбільш безпосереднє відображення соціальні зміни 

отримують лише у лексиці), до того ж, вони можуть прискорювати або 

сповільнювати хід мовної еволюції, але не можуть змінювати її напрямок  

[4; 202; 244]. 

Поміж форм впливу суспільства на мову виділяють соціальну 

диференціацію мови, обумовлену соціальною неоднорідністю суспільства. 

Такою є диференціація багатьох сучасних розвинених національних мов, у 

межах яких виявляються територіальні та соціальні діалекти,  наявність 

“чоловічого” і “жіночого” варіантів мови і т. д., при чому літературна мова 

розглядається як соціально і функціонально найбільш значиме мовне 

утворення. Окрім цього, вплив суспільства на мову виявляється й в 

обумовленості використання мовних засобів соціальними характеристиками 

носіїв мови (віком, рівнем освіченості, професією та ін.), соціальними ролями 

учасників комунікації, ситуацією спілкування. Оскільки сфери використання 

мови є різноманітними і специфічними, у мові виробляються функціональні 

стилі – свідоцтво залежності мови від потреб суспільства [250, с. 13-14]. 

Отже, мовна діяльність є складовою частиною соціальної діяльності 

людини і суспільства в цілому, для якого мова служить знаряддям розвитку. 

Мова є необхідною умовою виникнення етнічної спільності. Народність 

формується перш за все як мовна група, тому назви народу і мови збігаються. 

Етнографічний характер мови пов’язаний з так званим відчуттям рідної мови, 

оскільки в усіх народів мова тісно поєднана з національною самосвідомістю 

[243, с. 3-4]. 
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Мова є складним суспільним феноменом, який постає засобом 

людського спілкування, перебуваючи при цьому у постійному русі та 

виконуючи роль так званого “дзеркала” суспільного розвитку, що знаходить 

відбиття у численних лексичних одиницях, котрі визначають суспільні 

відносини та зміни, що неминуче спричиняють велику кількість лексичних 

інновацій та перетворень у мові [186, с. 3]. Знаходячись у постійному русі, 

мова невпинно розвивається, вдосконалюється. Саме тому проблема мовної 

мінливості посідає центральне місце у лінгвістичній науці [243, с. 4]. Мова є 

суспільним явищем, тому, безумовно, її розвиток не може бути повністю 

автономним: так чи інакше, він залежить від загальних тенденцій розвитку 

соціуму. Мова ніколи не існує поза суспільством, адже вона є семіологічним 

явищем, а її соціальна природа є однією з її внутрішніх властивостей [224,  

с. 59]. 

Мова фіксує концептуальний світ людини, що має своїм первісним 

джерелом реальний світ та діяльність у ньому. За допомогою номінативних 

лексичних одиниць людина здійснює репрезентацію об’єктів реального світу. 

У лексемах як номінативних одиницях мови зберігаються певні знання про 

дійсність, достатні для того, щоб ідентифікувати позначувані лексичними 

одиницями реальні та ідеальні сутності [249, с. 120]. Соціальна 

обумовленість мови визначається не лише взаємовідносинами мови з іншими 

суспільними інститутами, але й самою її природою. Постає питання про те, 

які саме зміни у суспільному житті впливають на зміни у мові та яким є 

механізм такого впливу. Природа мовних змін виявляється двоїстою. З 

одного боку, мова розвивається згідно своїх внутрішніх законів, закладених у 

ній можливостей змінюватись у тому чи іншому напрямку, з іншого – не всі 

можливі мовні зміни реалізуються: їх реалізація визначається суспільними 

факторами, пов’язаними з функціями мови у суспільстві [250, с. 14]. 

Процес пізнання нових предметів та явищ, поява нового у житті 

суспільства викликають необхідність номінації, що спричиняє утворення 

нових слів та виразів або  появу нових значень у відомих лексичних одиниць 
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[243, с. 4]. Поповнення мови є закономірним процесом, адже у кожній мові 

закладено потенціал для її вдосконалення та збагачення. Найбільш рухливим 

та гнучким з точки зору здатності до розвитку є лексичний рівень мови, що 

являє собою багатовимірне рухливе утворення [191, с. 3]. Будь-які зміни, що 

відбуваються в суспільстві, вимагають й отримують відповідного 

словникового оформлення у вигляді лексичних номінацій. Стійкість чи, 

навпаки, недовговічність цих слів різна, але у момент їх появи та 

використання суспільством вони тією чи іншою мірою відбивають факти 

змін, що відзначаються індивідуальною та колективною свідомістю [195,  

с. 167]. 

Процеси, що відбуваються у межах лексичної підсистеми мови та 

спрямовані на вдосконалення системи позначень, у кінцевому рахунку, 

опосередковані тим чи іншим мовним стимулом, наприклад, актуалізацією 

певних суспільних явищ, сфер життя, розвитком нових тенденцій у 

соціальній сфері. Все це здійснює вплив на мовний механізм [4, с. 39]. 

Словниковий склад мови збагачується, перш за все, за рахунок своїх власних 

ресурсів [147, с. 4]. Здатність збагачувати свій словниковий склад новими 

одиницями є найбільш яскравим свідченням динамічного розвитку мови 

[243, с. 8]. Новоутворені лексеми частіше за все виникають або із власних 

елементів мови, або шляхом запозичень, тобто з елементів іншої мови, або ж 

шляхом перетворення власної назви у загальну і т. ін. [59, с. 37]. 

Як правило, кількісні та якісні зміни у словниковому складі мови 

пояснюються як лінгвальними, так і екстралінгвальними чинниками. 

Функціонально мова залежить від соціально-економічних та культурних 

умов розвитку суспільства. Різні соціально-комунікативні потреби мовних 

колективів, умови їх історичного існування та ідеологічні настанови є 

основними екстралінгвальними чинниками, що впливають на розвиток 

лексичної системи мови [244]. 

Поміж соціокультурних факторів, що впливають на функціонування й 

розвиток сучасної англійської мови, виділяють суспільно-політичні зміни в 
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житті суспільства, зміну політичних та соціальних умов, розвиток науки і 

техніки, розвиток культури суспільства та деякі інші [137]. Соціокультурні 

фактори, що здійснюють вплив на словниковий склад мови, є 

екстралінгвальними чинниками, що відбивають стан суспільства, зміст 

суспільного пізнання, рівень суспільних потреб, появу нових суспільно-

економічних реалій, значне прискорення темпу життя суспільства та його 

глобалізацію. 

Нові лексичні одиниці як дзеркало відбивають суспільну, соціальну й 

духовну реальність. Нові контексти вживання багатьох слів, зумовлені 

змінами в житті суспільства, викликають переосмислення цих слів стосовно 

до нових реалій. Зміна сполучуваності слів є природним та неминучим 

процесом, котрий залежить від невпинного застосування мови у 

найрізноманітніших сферах життя суспільства, у різних соціальних групах. У 

зв’язку з тим, що нові покоління мовців засвоюють мову, відбувається 

стилістична переоцінка окремих мовних одиниць. Таким чином, впливу 

екстралінгвальних факторів належить істотна роль  у розвитку словникового 

складу мови [244]. 

Нова лексика є специфічною мовною формою відображення людиною 

тенденцій розвитку об’єктивної матеріальної й соціальної реальності. 

Лексико-номінативна система, що демонструє діяльнісну природу мови, 

фіксує нові фрагменти людського досвіду. Для лексичних одиниць 

характерним є номінативне значення, що безпосередньо спрямовується на 

предмети, явища, дії та якості оточуючої дійсності, включаючи й внутрішнє 

життя людини, та відбиває їх суспільне розуміння [164, с. 5]. 

Окрім соціальних чинників мовної диференціації та мовленнєвої 

варіативності, у контексті даного наукового пошуку інтерес становить також 

вивчення теоретичних засад  дослідження проблеми соціальної диференціації 

національних мов. 
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1.2.2 Соціальна диференціація національних мов. Вивчення 

проблеми соціальної диференціації мови має давню традицію у світовій 

лінгвістиці, яка бере початок з відомої тези І. А. Бодуена де Куртене про 

“горизонтальне” (територіальне) і “вертикальне” (власне соціальне) 

членування мови [50]. Проблема соціальної диференціації мови нерозривно 

пов’язана з проблемою соціальної диференціації суспільства, котра є 

важливою рисою суспільного життя і набуває різного реального змісту у 

різних історичних та соціальних умовах. 

У суспільстві, де панує соціальна нерівність, обумовлена нерівним 

положенням у системі виробничих відносин, природна диференціація, що 

будується на таких ознаках, як вік, стать, раса та ін., тісно стикається із 

соціальною диференціацією, виявляючи пряму кореляцію з нерівністю 

соціального статусу (соціальна нерівність чоловіків та жінок, білого та 

темношкірого населення) [254, с. 6]. 

На сучасному етапі розробки даного питання спостерігається відхід від 

поширеного у минулому прямолінійного погляду на диференціацію мови у 

зв’язку із соціальним розшаруванням суспільства. Згідно з цією точкою зору, 

розшарування суспільства на класи має безпосередній зв’язок із 

формуванням класових діалектів та різновидів національних мов [105, с. 14]. 

Однак на сьогоднішній день більшість лінгвістів дотримується думки про те, 

що природа і характер відносин між структурою суспільства і соціальною 

структурою мови має досить складний та неоднозначний характер [143; 144; 

145; 174; 182; 183; 184; 210; 258].  

У соціальній диференціації мови відбивається не стільки сучасний стан 

суспільства, скільки його попередні “стани”, специфічні риси його структури 

та зміни цієї структури у минулому, на різних етапах розвитку суспільства. 

Це пов’язано з тим, що темпи мовного розвитку певною мірою відстають від 

темпів розвитку суспільства, а мова, яка виконує роль сполучної ланки між 

поколіннями, що змінюють одне одного, є набагато більш консервативною, 

ніж та чи інша соціальна структура [244]. 
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Соціальна диференціація мови певного суспільного колективу не може 

розглядатися статично, у площині синхронного зрізу, без урахування 

динаміки соціального розвитку мови і суспільства, зокрема. Мова кожної 

окремої епохи, що розглядається у її соціальній диференціації, завжди являє 

собою динамічну систему, різні елементи якої є певною мірою 

продуктивними і рухаються з різною швидкістю. Механічне зіставлення 

послідовного ряду синхронних зрізів також не може відтворити динаміку 

цього руху. Описуючи структуру мови з огляду на її соціальну 

диференціацію, необхідно враховувати її минуле і майбутнє, тобто 

потенційну перспективу її соціального розвитку у цілому [244; 254, с. 7-9]. 

З відходом від прямолінійного трактування проблеми соціальної 

диференціації мови та визнанням складності соціально-мовних зв’язків 

пов’язана й інша особливість розробки зазначеної проблеми у сучасному 

мовознавстві: при загальній тенденції до виявлення системних зв’язків між 

мовою і суспільством соціолінгвісти вказують на механістичність і апріоризм 

такого підходу до вивчення зазначеної проблеми, який декларує повну 

ізоморфність (тобто повну співвіднесеність властивостей) структури мови й 

структури суспільства, що нею послуговується [143; 144; 145; 174; 182; 183; 

184]. 

Перебільшене й через те неправильне уявлення про ізоморфність 

мовної та соціальної структур певною мірою пояснюється відсутністю до 

порівняно недавнього часу конкретних соціолінгвістичних досліджень – у 

трактуванні соціально-мовних зв’язків переважав умоглядний підхід. З 

появою робіт, що спираються на значний за обсягом мовний і соціальний 

матеріал, хиткість теорії ізоморфізму стала більш очевидною. 

Аналіз зазначених робіт дозволяє дійти висновку, що соціальне досить 

складно трансформовано у мові, внаслідок чого соціальній структурі мови і 

структурі мовної поведінки людей у суспільстві притаманні специфічні риси, 

які, хоча й обумовлені соціальною природою мови, але не знаходять для себе 

прямих аналогій у структурі суспільства. Такими, наприклад, є типи 
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варіювання засобів мови, що залежать від соціальних характеристик мовців 

та від конкретної мовленнєвої ситуації  (соціальна і ситуативно-стилістична 

варіативність) [105; 106; 154; 155; 165; 254]. 

Відмінності між економічно неоднорідними соціальними групами не 

мають прямого відображення у системі мовних різновидів, що існують у 

певній мовній спільноті. Навіть у тих випадках, коли соціальні чинники 

виступають у якості детермінантів мовної поведінки, між цими факторами та 

обумовленою ними мовною неоднорідністю немає взаємно-однозначної 

відповідності. Так, наприклад, від структури відносин між учасниками 

спілкування у значній мірі залежить вибір мовцями функціональних стилів 

мови, проте між типами цих відносин (офіційні, нейтральні або дружні) і 

функціональними стилями немає повної відповідності: при офіційних 

відносинах можуть використовуватися і офіційно-діловий, і науковий, і 

публіцистичний стилі, а один і той же стиль, наприклад, науковий, може 

застосовуватися і при офіційних, і при нейтральних, і навіть при дружніх 

відносинах між учасниками комунікативної ситуації [105, с. 105-106]. 

Крім того, механізм зміни стилістичного малюнка мови не є 

відповідним механізму зміни тональності мовного спілкування – ослаблення 

соціального контролю над мовною поведінкою комунікантів (наприклад, при 

переході від офіційних відносин до неофіційних) не веде до зняття контролю 

нормативно-мовного (зазвичай люди, які спілкуються, продовжують 

дотримуватися притаманних для даної мови норм) [155]. 

У ході розробки проблеми соціальної диференціації мови для сучасної 

соціолінгвістики характерним є більш широкий, ніж раніше, погляд на цю 

проблему.  Вона починає розглядатися у контексті варіювання засобів мови 

(яке може обумовлюватися як соціальними, так і внутрішньомовними 

чинниками), у тому числі й таких засобів, які належать до відносно 

однорідних мовних утворень, яким є, наприклад, літературна мова [199]. 

Деякі дослідники наголошують на тому, що на сучасному етапі вже 

сформувалася теорія мовленнєвої варіативності, яка описує різні коливання у 
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мові та її використанні. Ця теорія спирається на постулат, згідно якого 

реальна мовна поведінка людини визначається не лише його мовною 

компетенцією, але й знанням соціально обумовлених конотацій, тобто 

додаткових смислів, що супроводжують основне значення слова. Оскільки 

різні люди засвоюють мову у різних соціальних умовах, вони у такий спосіб  

опановують різні особливості, що ураховують відомості як про мовні 

одиниці безпосередньо, так і про їх конотації [199]. 

У безпосередньому зв’язку з таким аспектом вивчення соціальної 

диференціації мови перебувають й все більш наполегливі спроби вчених 

відмовитися від занадто “жорсткого” підходу до розшарування мови, що 

спирається виключно на соціальні критерії,  на різні підсистеми, а також 

прагнення  залучити до вирішення цієї проблеми функціонально-стилістичну 

схильність мовних утворень до варіювання. Такі соціальні категорії, як 

статус, престиж, соціальна роль, деякі дослідники розглядають як фактори, 

що здійснюють безпосередній вплив на стилістичне варіювання мови, серед 

яких розрізняють: 1) ті, що пов’язані з характером мовних повідомлень та їх 

функцією, 2) ті, що пов’язані з орієнтацією мовця на слухача і 3) ті, що 

пов’язані з оцінкою особистості мовця [105, c. 105-106].  

Для більшості сучасних досліджень характерною є увага до постаті 

мовця як до одного з основних факторів, що обумовлюють варіювання мови, 

виділення різних типів мовців залежно від соціальних і ситуативних ознак. 

Так, наприклад, фонетична варіативність сучасного американського варіанту 

англійської мови у певному контексті може розглядатися у залежності від 

соціального розшарування мовців та від стилістичних умов мови [154; 155]. 

У спробі пов’язати рольову структуру поведінки людини з 

функціонально-стилістичною диференціацією, дослідники доходять 

висновку, що  функціональні стилі є нічим іншим, як узагальненими 

мовленнєвими жанрами, тобто мовними нормами побудови певних, досить 

широких класів текстів, у яких втілюються узагальнені соціальні ролі. Ці 

норми – як і будь-які норми рольової поведінки – визначаються рольовими 
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очікуваннями і рольовими приписами, які суспільство висуває до мовця  

[105, с. 105-106].  

Функціональні стилі відображають традиційне уявлення про певного 

роду діяльність, що склалася у даній культурі, її (діяльнісний) соціальний 

статус, тобто те, як вона сприймається у суспільстві, які вимоги висувають до 

тих, хто нею займається, рольові приписи і рольові очікування, які, будучи 

прийняті суб’єктом, визначають його ставлення до себе як виконавця ролі, до 

адресата мови як рольового партнера та до предмета мови як об’єкта 

рольової діяльності [199]. 

Враховуючи новизну соціально-стилістичного напряму вивчення 

соціальної диференціації мови, слід, однак, зазначити, що передумови 

соціологічної інтерпретації стилістичних відмінностей у мові було закладено 

у роботах мовознавців першої половини XX ст. У цьому відношенні 

особливо слушними є ідеї, що знаходять відбиття у працях  

дослідників цього періоду, для лінгвістичних концепцій яких був вельми 

характерним соціально-стилістичний аналіз мови.  

По-перше, увага вчених зосереджувалась на конкретно-історичному 

характері опису різних мовних підсистем. По-друге, такі поняття, як 

просторіччя, простонародна мова, мова чиновників, солдатський жаргон та 

інші, трактувалися ними по-різному у залежності від того, до якого етапу 

розвитку мови ці поняття додаються. При вивченні літературної мови та її 

історії за стилістичними різновидами літературної мови вчені прагнули 

побачити їх “соціальне підґрунтя”, а у взаєминах літературної мови з 

просторіччями, діалектами, жаргонами –  взаємні зв’язки колективів носіїв 

цих мовних підсистем [70; 154; 155; 165; 199; 254]. 

Ураховуючи гетерогенний характер мовних утворень, які традиційно 

розглядалися як щось неподільне (мова йде, наприклад про соціальний 

діалект, професійний жаргон, селянський говір), важливо враховувати 

соціальне й стилістичне забарвлення, що несуть на собі слова, які 

потрапляють до літературної мови з некодифікованих різновидів 
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національної мови. На сучасному етапі за кожним фактом мови вчені 

вбачають соціальне обличчя носія мови, а його стилістичні кваліфікації тих 

чи інших слів і зворотів є одночасно і їх соціальними характеристиками. 

Окрім цього, на сьогоднішній день поширюється детальність аналізу, 

прагнення виявити соціальні відмінності на все більш дрібних “ділянках” 

мовних утворень [69]. 

Так, соціально зумовлена варіативність засобів виявляється навіть у 

такій підсистемі національної мови, як літературна мова, єдність і 

нормативність якої свідомо культивуються і охороняються суспільними і 

науковими інститутами. Сучасні дослідники розрізняють літературну мову як 

теоретичний конструкт і як даність, як реальну комунікативну систему, що 

функціонує у тих чи інших конкретних національних умовах. Насправді ж, у 

синхронному зрізі національної літературної мови може мати місце її 

функціональна диференціація, яка пояснюється: а) існуванням регіональних 

варіантів або субстандартів літературної мови; б) соціальною стратифікацією 

літературної мови [143]. 

Для загальної системи будь-якої національної мови характерною є 

варіативність засобів, що обумовлюється не лише функціонально-

комунікативними чинниками, а й соціальними чинниками – відмінностями 

мовців за віком, сферою діяльності, рівнем і характером освіти та багатьма 

іншими ознаками. Соціально маркованими також є оцінки фактів мови її 

носіями. Те, що сприймається нейтрально представниками одних соціальних 

груп, у представників інших викликає протест або роздратування, а треті 

відстоюють це як єдино можливий спосіб вираження. Ті чи інші мовні 

одиниці можуть оцінюватися як символи приналежності мовця до певної 

соціальної групи [199]. 

Характеризуючи у цілому сучасний етап у розробці проблеми 

соціальної диференціації мови, слід наголосити на підвищеній увазі 

дослідників до проміжних утворень, таких як територіальні та соціальні 

діалекти, інтержаргон, які формуються у багатьох національних мовах і 
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обумовлені інтеграційними процесами, що відбуваються у сучасних 

суспільствах (зближенням різних соціальних верств і груп, міграційними 

процесами, урбанізацією населення і пов’язаним з цим об’єднанням в умовах 

міста різнодіалектних та різномовних груп людей, збільшенням соціальної 

мобільності і т. п. [13]. 

Відтак, розглянемо теоретичну базу дослідження такого різновиду 

мовного субстандарту, як соціальний діалект з огляду на той факт, що мовні 

одиниці, які репрезентують діяльність студентських ґендерних спільнот в 

англійській мові США, у контексті даного дослідження ми у комплексі 

розглядаємо як “братній” соціолект американських студентів. 

 

1.2.3 Соціальний діалект як різновид мовного субстандарту. У 

сучасній соціолінгвістиці вивчаються різноманітні варіанти існування мови: 

його літературна форма, окремі функціонально-мовні різновиди, перш за все, 

розмовна мова, мова засобів масової інформації, а також професійні жаргони, 

територіальні та соціальні діалекти. Вивчення субстандартних форм мови 

передбачає дослідження її у тісному зв’язку з особистістю носія мови, його 

мисленням, світоглядом, духовною культурою та діяльністю [122, с. 3-6]. 

У зв’язку зі складністю та неоднозначністю такого феномену як 

субстандартна підсистема мови, серед мовознавців не існує єдиної точки 

зору у визначенні природи некодифікованої лексики, її структури, функцій та 

ролі в житті соціальних груп та соціуму в цілому. Між тим, її вплив на 

національну мову є цілком очевидним. Мовна норма або мовний стандарт, у 

свою чергу, являє собою складний лінгво-соціальний феномен, що 

гармонійно поєднує лінгвістичні та соціальні фактори. Мовна норма 

формується соціумом у ході комунікації та постає сукупністю правил, які 

встановлюють набір соціально прийнятих варіантів, конкретизуючи соціальні 

умови їх використання [199].  

Мовна норма з огляду на її соціальну природу характеризується, по-

перше, обов’язковою кодифікацією її соціально прийнятих варіантів у 
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авторитетних джерелах (напр., словниках, підручниках); по-друге, 

мінливістю у зв’язку зі здатністю реагувати на соціально-історичні та 

культурні події у житті лінгвоспільноти, а також на соціально-економічні 

події у житті певного соціуму; по-третє, мовна норма може виступати однією 

із основних соціальних характеристик мовця при визначенні його 

соціального статусу, походження, рівня освіти, віку тощо [122, с. 4-5]. 

Найбільш характерними ознаками мовної норми є відносна 

стабільність, пов’язана з історичною тривалістю, традиційністю, певним 

обмеженням варіантів, відносною територіальною однаковістю. Окрім цього, 

їй притаманна диференційованість мовних засобів, що припускає збереження 

набору варіантів та синонімічних засобів вираження, при чому 

функціонально-стилістична диференціація забезпечується варіативністю 

мовних засобів. Для мовної норми характерна також соціальна зумовленість, 

що виявляється не лише у відборі й фіксуванні явищ мови, але й у системі їх 

оцінок. Таким чином, вона тісно пов’язана з ціннісною орієнтацією даного 

мовного колективу, що виявляється в орієнтації на різні мовні стандарти та у 

різному характері оцінки однакових мовних явищ. Також мовна норма має й 

такі ознаки, як тенденція до всенародності, наддіалектний характер, 

історична мінливість та динамізм [125]. 

Субстандарт як гетерогенний мовний континуум характеризується 

ненормативністю, маніфестацією субкультурних цінностей, нечіткими 

межами між його різновидами, лексичним рівнем існування. Незважаючи на 

наявність протиставлення “стандарт” – “субстандарт”, одиниці, які 

репрезентують ці феномени, активно взаємодіють і можуть виступати як 

нормативні або ненормативні за наявності певних соціальних та 

психологічних умов.  

Загалом субстандарт розглядається як периферійний мовний 

континуум що протиставляється літературній мові. Периферійний мовний 

континуум, у свою чергу, не є гомогенним, оскільки має у своєму складі 

відносно стійкі, домінуючі утворення. Субстандарт в цілому та у його 
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конкретних мовних формах є засобом мовної маніфестації субкультурних 

феноменів. Отже, протиставлення “стандарт” – “субстандарт” можна 

доповнити протиставленням “культура” – “субкультура” [127].  

Згідно соціально-комунікативної класифікації словникового складу 

національної мови та стратифікації нестандартної лексики за якістю її 

“субстандартності” можна відділити лексичний субстандарт від стандарту та 

диференціювати основні лексичні прошарки, що входять до субстандарту, 

серед яких одне із провідних місць посідає соціальний діалект, що є 

різновидом мови, який характеризується її використанням у межах певної 

соціальної групи – станової, професійної, вікової [190].  

Термін “соціальний діалект” вживається також на позначення 

різноманітних мовних утворень, заснованих на соціальному розмежуванні 

індивідів. Більш того, даний термін може розумітися як у досить вузькому 

сенсі (слугуючи позначенням поняття, аналогічного поняттю “арго”), так і у 

більш широкому, включаючи у себе основні форми існування мови 

(територіальні діалекти, літературна мова і т. ін.), що розглядаються як 

соціальні рівні мови [106, с. 386-390]. 

У найбільш загальноприйнятому значенні соціальний діалект являє 

собою сукупність мовних особливостей (насамперед лексичних та 

фразеологічних), властивих для певної соціальної групи – професійної, 

станової, вікової – у межах певної національної мови. Відповідно, до 

соціальних діалектів можна віднести такі різновиди мови, як професійні 

жаргони, різні групові жаргони, лексичні, граматичні, синтаксичні 

особливості мовлення представників різних субкультур [100, с. 20-21]. 

Будь-який соціолект не являє собою цілісної комунікативної системи, 

він характеризується специфічними найменуваннями (окремими лексемами 

або їх сполученнями) та синтаксичними конструкціями. У межах окремих 

національних мов можна виділити як згасаючі типи соціальних діалектів, так 

і ті, що активно функціонують. До останніх можна віднести, наприклад, 

молодіжний та підлітковий жаргони, жаргон наркоманів, соціальні діалекти 
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аристократії, політичних діячів, військових, комп’ютерних користувачів, а 

також жаргони різних молодіжних субкультурних течій [49, с. 166-168]. 

Отже, соціолект слугує позначенням будь-якої групової або 

колективної мови. У самому терміні “соціолект” соціальне розуміється в 

умовно-розширювальному значенні, до поняття якого включається поняття 

соціального типу, який проявляється у людині під впливом рис, властивих 

для певної раси, етнічної групи, національності, соціального класу. З огляду 

на ці особливості, соціолект, так би мовити, є мовою “середнього індивіда”, 

що представляє свою соціальну групу, культуру чи субкультуру. Тож, 

соціолект можна кваліфікувати як інваріантну соціально-марковану 

підсистему мови [190]. 

З іншого боку, поняття “соціолект” є більш широким за поняття 

соціального типу, включаючи у себе також систему мовних засобів певної, 

більш або менш широкої, групи людей. Ці мовні засоби детермінуються 

рядом чинників, що мають не лише соціальний, але й біологічний та 

психологічний характер: місце народження, спеціальність, рівень освіти, вік, 

стать, темперамент і т. ін. [99, с. 21]. 

Будь-які мовні утворення, включені до категорії соціальних діалектів, 

мають спільну рису – обмеженість соціальної основи, у зв’язку з тим, що 

вони є додатковим засобом спілкування окремих соціально-станових, 

виробничо-професійних, вікових та групових колективів, а не всього народу і 

не всього населення регіону. Територіальні діалекти є результатом 

географічної роз’єднаності носіїв національної мови у межах країни, 

соціальні ж діалекти є результатом професійної, вікової, станової і статевої 

роз’єднаності суспільства. В той же час, соціальні діалекти співіснують з 

іншими формами мови, первинними, основними, якими є літературна мова, 

територіальні діалекти та доповненнями до них [53, с. 68]. 

Залежно від природи, мовних ознак, призначення і умов 

функціонування, серед соціальних діалектів розрізняють професійні мови, 

що являють собою лексичні системи, які об’єднують людей спільної професії 
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або роду діяльності. Зауважимо, що професійні діалекти не є мовою в 

повному розумінні цього слова, вони обмежуються спеціальною лексикою і 

не поширюються на граматичний та звуковий лад. Професійні діалекти 

існують з давніх-давен у зв’язку з необхідністю поділу праці між членами 

соціуму або між спорідненими етносами. На сьогоднішній день існує велика 

кількість професіоналізмів, які раніше використовувалися лише у вузькому 

колі, а тепер є відомими широкому загалу. Тому виділяють навіть певні 

підмови різних сфер професійної діяльності (медицина, військова справа 

тощо), у яких послуговуються тими чи іншими професіоналізмами [99, с. 21]. 

Окрім професійних мов, у межах соціальних діалектів розрізняють 

також групові жаргони, що являють собою видозмінені загальновідомі 

поняття, обрані соціальною групою з природної мови для відділення від 

інших частин цієї мовної спільності. Лексика жаргону представлена, в 

основному, експресивно-оцінними та емоційно зниженими синонімами вже 

відомим позначенням. Також жаргон може позначати спеціальне явище, 

назви якого немає у стандартній мові або у випадку, якщо воно є занадто 

складним для сприйняття [190]. 

Іще одним із різновидів соціальних діалектів є сленг як нестійка, 

некодифікована, невпорядкована лексика, використовувана у розмовній 

сфері і відображає суспільну свідомість людей, що належать до певного 

професійного або соціального середовища. В основному сленг вживається 

свідомо, навмисно, у виключно стилістичних цілях, для того, щоб створити 

відміну від загальноприйнятих зразків, для передачі настрою, а також для 

того, щоб уникнути кліше. Сленг лежить поза межами літературної 

розмовної мови і частково ототожнюється з професійними мовами та 

жаргонами. Розглядаючи сленг у психологічному аспекті, можна дійти 

висновку, що він є продуктом “духовної” творчості членів професійних або 

соціальних угрупувань [53, с. 69-74; 165, с. 8-16]. 

Результати аналізу базових положень сучасної соціолектології та 

урахування виявлених особливостей мовлення та мовленнєвої поведінки 
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носіїв “братнього” соціолекта американських студентів дають змогу 

визначити соціальний діалект як різновид національної мови, вживання 

якого є характерним для представників певної соціальної групи, сформованої 

на основі набору характерних ознак та/або кола спільних інтересів, у якому 

відбивається низка культурно специфічних концептів, норм та цінностей, 

властивих менталітету представників даної соціальної групи, що постають 

орієнтирами для вербальної поведінки носіїв даного різновиду національної 

мови.  

У даній науковій праці “братній” соціолект визначається як один із 

субстандартних варіантів сучасної англійської мови США, вживання якого є 

характерним для представників студентських ґендерних спільнот, що 

існують у вигляді “братерств” (fraternities) та “сестринств” (sororities) у 

системі вищих навчальних закладів країни. 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 

у цілому 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 [446] – “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. 

Так, наприклад, терміном fratbatical (fraternal sabbatical) позначається 

навмисне тривале ігнорування “сестрою” (sorostitute) або “побратимом” 

(fratdaddy) своїх обов’язків як члена студентського об’єднання [446]; термін 

frat water у лавах обох різновидів студентських спільнот вживається на 

позначення алкогольного напою [413]; fratiquette (fraternal etiquette) 
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передбачає дотримання певних норм поведінки, передбачених статутом 

“братерства”, зокрема, під час проведення розважальних заходів на території 

“братньої” резиденції, участь у яких, як правило, беруть, зокрема, й члени 

студентських “сестринств”, а, отже, також мають їх дотримуватись [539]. На 

противагу термінам, що містять у своєму складі лексему frat, терміни із 

лексемою soror вживаються виключно по відношенню до діяльності 

студентських “сестринств”, наприклад, sorochestra на позначення скупчення 

“сестер”, які одночасно й занадто голосно ведуть активні телефонні розмови 

[539], або sorority ninja на позначення дівчини, яка, вступивши до 

“сестринства”, більше не уявляє свого життя поза його межами [539]. 

По-третє, у системі студентських ґендерних асоціацій вищих 

навчальних закладів США існує й 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. Об’єднання такого типу у лавах спільнот неофіційно позначаються 

такими термінами, як frarorities [459] та sororifrats [539]. 

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

соціального діалекту представників даних суспільних угруповань, вдаючись 

до генералізації та визначаючи його як “братній” соціолект американських 

студентів, задля максимальної лаконічності та зручності у використанні під 

час написання наукової праці. 

На позначення лексичних одиниць, що наповнюють соціальні діалекти, 

ми вживаємо термін “соціолектизми”, які, у свою чергу, визначаємо як мовні 

одиниці, що складають лексичний фонд соціального діалекту та відбивають 

систему концептуальних норм та цінностей, що домінують у середовищі 

певної соціальної групи, визначають мотивацію лінгвокреативного 

потенціалу носіїв даного субстандартного різновиду національної мови та є 

зрозумілими подекуди виключно для них, вказуючи таким чином на 

соціокультурну належність мовців. Наприклад, такі “братні” соціолектизми, 

як frat smb a bronson (пригостити “побратима” пивом) [539], frat boy triathlon 
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(частування пивним кальяном, після чого “побратими” влаштовують 

боксерський поєдинок, а далі – грають партію у шахи) [539] або fratunday 

(триденні гуляння – з п’ятниці до неділі (Friday, Satuday, Sunday), учасники 

яких взагалі не лягають спати протягом усіх трьох днів поспіль) [539] є 

зрозумілими виключно для представників студентських “братерств” та 

“сестринств”; наявність у їх складі лексеми frat, так само, як і їх семантика, 

вказують на соціокультурну належність користувачів соціолекту – їх 

членство у студентських “братерствах”; зміст наведених термінів відбиває 

таку ключову характеристику картини світу американських “сестер” та 

“побратимів”, як занадто “шанобливе” ставлення з їх боку до розваг та, 

зокрема, до розпивання спиртних напоїв. 

Ураховуючи той факт, що студентський “братній” соціолект є одним із 

субстандартних різновидів американського варіанта англійської мови, далі 

ми розглянемо особливості соціальної диференціації англійської мови США. 

 

1.2.4 Соціальна диференціація англійської мови США. Соціальні 

діалекти сучасної англійської мови нерідко розглядаються ізольовано, 

переважно виключно з урахуванням таких спільних ознак їх носіїв, як  ареал, 

клас, вік, стать, етнічність, професія, освіта тощо. Проте традиційний підхід, 

за якого ці абстрактні поняття обмежуються певними територіальними та 

соціально-економічними характеристиками, які, у свою чергу, 

співвідносяться з варіативністю мови, піддається переосмисленню у 

контексті соціолінгвістичного аналізу. З точки зору сучасної соціолінгвістики 

і соціальні фактори, і їх мовне вираження необхідно розглядати комплексно 

[141, с. 67-68]. 

Соціальні діалекти відрізняються високим ступенем мобільності: у 

зв’язку з демократизацією сучасного розвиненого американського 

суспільства вони проявляють стійку тенденцію до інкорпорування у 

літературну мову [141, с. 68]. Сленг та соціальні діалекти відіграють важливу 

роль у формуванні американського мовного стандарту [165, с. 166], у зв’язку 
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з чим літературна норма англійської мови США наразі є цілком відкритою 

для одиниць розмовного стилю, у тому числі і сленгу [125], який є одним із 

джерел поповнення лексичного складу американського варіанта англійської 

мови, постаючи, водночас, одним із елементів американської культури [254, 

с. 184]. 

Вивчення мовних явищ з огляду на відображення у них соціальних та 

культурних процесів передбачає аналіз змісту мовної одиниці на фоні 

соціокультурного контексту [127]. Соціальна диференціація англійської мови 

США у цілому представлена професійними діалектами,  груповими 

(корпоративними) жаргонами, а також жаргонами (арго) декласованих 

елементів суспільства [254, с. 167]. Окрім цього, співіснування різних 

субкультур, які існують у межах сучасного американського суспільства, є 

результатом їх взаємодії не лише у соціальному плані, а й у плані 

лінгвістичної взаємодії, виступаючи основою їх взаємозбагачення та 

подальшого розвитку.  

Серед субкультур сучасного американського суспільства виділяються 

професійні, релігійні, етнічні, вікові угруповання, а також маргінальні 

угруповання у більш вузькому значенні терміну “субкультура”, значення 

якого у широкому розумінні може вміщувати ідеї, мистецтво та спосіб життя 

групи людей, що мають певні відмінності та специфічні риси у порівнянні з 

іншими частинами суспільства [127].  

Соціальні, професійні та корпоративні жаргони в американському 

варіанті англійської мови у якості джерел соціально та професійно 

маркованих одиниць представлені жаргоном журналістів (bimbo, brat pack, 

glitterati, glitzy, himbo, hype, kidvid, kidult, ragazine, tack, toyboy, vidiot), 

політичних діячів (launder, Mr. Clean, suit, pork barrel), музикантів (far-out, 

fave-rave, fresh, supercool, wack), військовослужбовців (triple-A), спортсменів 

(high five, slam dunk, ballpark, hardball, spin), користувачів комп’ютерної 

техніки та мережі Інтернет (bells and whistles, cracker, hacker, glitch, 

vapourwave), представників таких маргінальних угруповань, як наркомани 
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(angel dust, to choose the dragon,crackhead, drogguie, mule, narc, narco, pusher, 

speed, superfly, trip, tweak) або злочинці (hit kid, gangbanger, gun-slinger, mob-

hit, mugging, posse, perp, rip-off, scamster, slickster), соціально-етнічного 

діалекту афроамериканців, відомого як Black English (to bad-mouth, coconut, 

fat cat, hangout, homeboy, nitty-gritty, oreo, rap, to sweetmouth, wicked), 

студентським та молодіжним жаргоном (blasted, booze, chickens hit, doctor, 

filth, juiced, karena, kiss-ass, Mary Jane, munter, pig, tosser, twack, sledged) та 

ін. [97; 125]. 

 Нашу увагу у межах даного дослідження привертають особливості 

молодіжної мови та, зокрема, мови студентів у межах американського 

варіанта англійської мови, що постають однією із основ для формування 

студентського “братнього” соціолекту представників студентських ґендерних 

спільнот у вищих навчальних закладах США. Молодіжний соціолект 

американського варіанта англійської мови, який розглядається як особлива 

підсистема національної мови, що функціонує у процесі комунікації певної 

вікової категорії його носіїв, характеризується переважанням зниженої 

емоційно-оцінної лексики та засновується на спільній для усіх стилів системі 

фонетичних, граматичних та лексичних засобів [133, с. 123]. 

Соціолект студентської молоді, як і будь-який інший соціальний 

діалект, слугує своєрідною уніфікуючою ланкою між ненормативними 

мовними явищами та літературною нормою мови. Характерними рисами 

молодіжної комунікації є неформальний, невимушений тон спілкування, 

емоційність та експресивність, прагнення до нестандартного самовираження, 

що є притаманним саме для цієї вікової категорії [190]. Носії молодіжного 

соціолекта вживають на позначення актуальних для них понять, у першу 

чергу, лексичні одиниці з літературної мови без порушення форми, але з 

метафоричним та метонімічним переосмисленням їх значення [133, с. 126]. 

Характер таких переосмислень є специфічним, ураховуючи 

своєрідність психології та світосприйняття носіїв молодіжної мови, зокрема, 

студентської. Переважна більшість лексем, що вживаються студентською 
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молоддю, утворюються у результаті семантичного переносу та 

характеризуються високим ступенем експресивності та емоційності. Окрім 

цього, однією із найбільш виразних особливостей мови студентської молоді є 

тяжіння до швидкої оновлюваності. Вплив на зміни активного шару 

молодіжної мови здійснюють динамічні процеси у житті суспільства, у 

зв’язку з чим із появою нової інформації молодь живо реагує на новітні 

процеси та інтерпретує цю інформацію у свій власний спосіб [190]. 

Специфіка “братнього” соціолекта американських студентів має певну 

кількість спільних рис із загальними характеристиками мовлення 

американської студентської молоді у цілому, проте, з огляду на специфічний 

характер даного субстандартного варіанту англійської мови США, що 

пов’язаний з такою сферою діяльності зазначеного мовного колективу, як 

членство у студентських “братерствах” та “сестринствах”, він потребує більш 

глибинного вивчення не лише з точки зору семантико-стилістичних 

особливостей його лексичного складу, але й у контексті соціокультурних 

особливостей мовної картини світу представників даної субкультурної течії. 

 

1.3 Соціокультурні особливості мовної картини світу студентської 

молоді у США 

 

1.3.1 Поняття мовної картини світу. Специфічні риси культур, їх 

звичаїв, традицій, ритуалів, ментальностей та національних характерів 

знаходять відбиття у мовних, концептуальних, ціннісних, часових, 

просторових та інших картинах світу, створених людиною [166, c. 63]. Мова 

створює етнічні кордони, завдяки їй здійснюється національна ідентифікація 

людей та кваліфікація етносів. Кожна концептуальна система за допомогою 

мови спирається на специфічні, прийняті в суспільстві на певному 

історичному етапі розвитку соціальні, культурні, естетичні та інші цінності, 

на соціально значущу для епохи картину світу [81, с. 207].  
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На сьогоднішній день вивченням мовних картин світу окремих народів, 

а також проведенням порівняльних досліджень мовних картин носіїв світу 

різних мов займаються такі науки, як лінгвокультурологія, міжкультурна 

комунікація, етнолінгвістика, психолінгвістика, соціолінгвістика та ін. Це 

новий, оригінальний і перспективний напрям у розвитку мовознавства, що 

застосовує комплексний підхід до вивчення мови та її внутрішньої форми. 

Він поєднує у собі методи, властиві кільком наукам (лінгвістиці, етнографії, 

психології тощо), внаслідок чого, ми маємо новий погляд на традиції народу, 

на специфіку його мови та мислення [136, с. 113]. 

З поміж найбільш ранніх досліджень у галузі вивчення соціокультурної 

специфіки мови та мовної свідомості її носіїв метафоричний термін “мовна 

картина світу” зустрічається у працях В. фон Гумбольдта та його 

послідовників – неогумбольдтіанців Л. Вітгенштейна, Л. Вайсгербера,  

Й. Тріра, Б. Уорфа та ін. [62; 73; 245]. Широкого застосування  це поняття 

зазнало на початку другої половини ХХ століття [57; 58; 245; 246], що 

пов’язано із набуттям особливої актуальності досліджень у галузі опису 

зовнішньої та внутрішньої структурації лексико-семантичних полів і 

встановлення системних відношень між ними. 

У науковій літературі сьогодення ця так звана метафора втратила свою 

образність і набула термінологічного статусу, широко застосовуючись у 

сучасних культурологічних та лінгвістичних дослідженнях [86, с. 26]. Окрім 

цього, у мовознавстві сучасного періоду вивчення проблеми мовної картини 

світу посідає чільне місце й цікавить багатьох науковців, знаходячи відбиття 

у їх численних дослідженнях [16; 86; 87; 134; 166; 216; 247].  

Кожній мові властива унікальна система усталених відмінностей, 

власні способи формування ідей, у відповідності до яких відбувається 

перетворення змісту і результатів розумової діяльності індивіда, всього 

арсеналу його вражень, досвіду й знань про світ. Найбільш ранні мовні коди 

пізнання світу з’явились на етапі становлення етносів та їх мов і 

продовжують у новому вигляді існувати у сучасних мовах, котрі у певний 



 60 

спосіб здійснюють вплив на напрям свідомості їх носіїв. Мова формує так 

званий матеріально-ідеальний “каркас” думок, свідомості, глибинне 

наповнення яких здійснюється у межах концептуальних картин світу соціуму 

та окремих індивідів [166, с. 68-69]. 

Мова виступає у якості своєрідного з’єднувального елементу між 

окремою людиною та ментальністю нації, до якої вона належить. Більш того, 

завдяки мові можливо не лише віднайти цей зв’язок на сучасному етапі, але й 

відстежити його розвиток у ході всієї історії нації і суспільства. Всі без 

винятку елементи народної культури знаходять відбиття у мові народу-носія, 

котра є відмінною від інших саме завдяки специфіці відображення у ній світу 

і людини в ньому [136, с. 105]. 

Мовна картина світу є засобом відображення реальності у свідомості 

людини, що полягає у сприйнятті цієї реальності крізь призму мовних і 

національно-культурних особливостей, притаманних певному мовному 

колективу. Інтерпретація навколишнього світу згідно національно-мовних 

концептуально-структурних засад та відповідність між структурами мови і 

культури можуть яскраво проявлятися у концептах, що втілюють у собі 

менталітет народу та його мовну картину світу [261, с. 297]. Ще В. фон 

Гумбольдт, який одним із перших висунув ідею про те, що мова є засобом 

інтерпретації світу та “духу народу”, зазначав, що різні мови є різними 

баченнями певних явищ та предметів, а національні мови органами 

оригінального мислення та світосприйняття конкретних етносів [90].  

Ідеї впливу мови на світосприймання були, зокрема, розвинуті ще в 

гіпотезі лінгвістичної відносності Сепіра-Уорфа, згідно якої людина членує 

навколишній світ тим способом, який підказує їй рідна мова. Світ для 

людини є своєрідним “калейдоскопічним” потоком вражень, який 

упорядковує свідомість за допомогою мовної системи, що зберігається у ній. 

Свідомість людини членує світ, упорядковує його поняття та розподіляє 

значення так, а не інакше здебільшого тому, що подібна систематизація 
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визначається сукупністю моделей рідної мови, характерних для 

представників певного мовного колективу [166, с. 67]. 

Мовна картина світу визначається дослідниками як система 

інтуїтивних уявлень про реалії етносу, зафіксовані у мові [62; 63], як 

виражене етносом засобами рідної мови світовідчуття та світорозуміння, як 

вербалізовану інтерпретацію мовним колективом навколишнього світу і себе 

у ньому [86, с. 29]. Також вона постає суб’єктивним образом об’єктивної 

реальності, адже кожна людина у свій спосіб неповторно членує світ [104,  

с. 21].  

Окрім цього, мовна картина світу являє собою комплекс мовних 

засобів, у яких знаходять відбиття особливості етнічного сприйняття світу як 

сукупність уявлень народу про дійсність, зафіксованих в одиницях мови на 

певному етапі розвитку народу [201, с. 5]. Факторами, які визначають 

онтологію національно-мовних картин світу, є реальний світ або певний його 

фрагмент, наданий етносу у безпосередньо-чуттєвому сприйнятті, разом з 

колективною етнічною свідомістю, що акумулює досвід попередніх поколінь 

та відбиває реальний світ у процесі пізнання  [86, с. 29]. 

Мова є своєрідною когнітивно-етнічною “вакциною”, а процес 

засвоєння мови – когнітивно-етнічною “імунізацією”, через яку неодмінно 

проходить кожний мовний член етнічної спільноти. Найважливішим 

наслідком такої “імунізації” вважається надання мовній особистості 

властивої даному етносу когнітивної орієнтації у залученні її до безперервної 

культурної традиції відповідного народу [187, с. 47-48]. Культурна традиція у 

даному контексті визначається як та частина картини світу, що відбиває 

самосвідомість людини, яка історично змінюється у процесах особистісної та 

групової рефлексії над ціннісно-значущими умовами природного, 

соціального і духовного буття людини [231, с. 18]. 

Культурний вплив на специфіку національно-мовних картин світу 

проявляється у своєрідності процесу спілкування у різних культурах, що 

виражається не лише у специфіці лексичного й граматичного рівнів мови, а й 
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у нормативно-стилістичному її складі. Національний образ світу формується 

із цілісності національного життя [261, с. 297], адже мова є складовою 

частиною культури, яку ми успадковуємо, будучи, водночас, її знаряддям. 

Культура народу знаходить вербальне відображення у мові, яка акумулює 

ключові концепти культури шляхом її знакового втілення за допомогою слів. 

Модель світу, створена мовою, є суб’єктивним образом об’єктивного світу, 

що несе у собі особливості людського способу світосприйняття [176, с. 67]. 

Мова є засобом збереження інформації, накопиченої мовним соціумом 

протягом тривалого історичного розвитку. Більш того, мовні форми фіксують 

спосіб світобачення етносу, погляд на світ крізь “вуаль” національно-

культурних уявлень та образів, у результаті чого національна мова стає 

найважливішим етногенним фактором та головним засобом етнічної 

соціалізації людини. Під впливом взаємодії колективної мовної свідомості, 

реального світу та мови як засобу репрезентації знань про світ, і формується 

особливий феномен національно-мовної моделі світу [86, с. 29]. 

Окремо слід зауважити, що картина світу не є дзеркальним 

відображенням або відкритим “вікном” у світ. Вона є своєрідною картиною, 

інтерпретацією, актом світорозуміння, що залежить від призми, крізь яку 

відбувається світобачення [206; 207]. Мовній картині світу притаманна 

поступальна еволюційність розвитку, за якої роль факторів мінливості 

належить соціальним умовам буття етносу, які постійно змінюються та 

привносять до його життя нові реалії, що потребують вербалізації [86, с. 30]. 

Кожна мовна картина світу є неповторною і певним чином впливає на 

мислення носіїв конкретної мови. Мовна картина світу є не просто способом 

втілення світобачення людини, вона іноді слугує замісником цілого світу 

свідомості, являючи собою систему відображених у категоріях і формах мови 

уявлень певної національної спільноти про дійсність. У зв’язку з цим, люди, 

що говорять різними мовами, створюють різні картини світу, адже мовні 

відмінності впливають на зміст мислення носіїв. Кожна мовна особистість 

має власну мовну картину світу, що відбиває національно-мовну картину, 
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яка, у свою чергу, ґрунтується на системі значущих для етнонаціональної 

спільноти концептів [166, с. 66-69]. 

У процесі взаємодії людини з навколишнім світом відбувається 

формування її уявлень про нього та різні сторони навколишньої дійсності. 

Таким чином у свідомості людини вимальовується багатогранна, 

багатовимірна модель світу. Мовна картина світу створює знаковий образ 

дійсності, її  інтерпретацію. Бачення світу доповнюється за допомогою 

словесних образів речей та лінгвальних моделей, у яких відбито специфічні 

особливості національної мови. Водночас, вони постають одним із джерел 

пізнання, осмислення дійсності, сприяють відтворенню більш повної і 

всебічної картини оточуючої реальності у свідомості людей [261, с. 297]. 

У даному ми визначаємо мовну картину світу як сукупність уявлень  

певного мовного колективу про себе та оточуючий світ, сформованих під 

впливом низки історичних та соціокультурних чинників. 

Слід зауважити, що у науковому обігу, окрім поняття “мовна картина 

світу”, існує також поняття наукової картини світу, при чому обидва 

феномени протиставляються один одному [86, с. 31]. Наукова картина світу є 

результатом пізнавальної діяльності людства, вона відображає наукові 

знання суспільства про світ. Скільки є галузей науки, стільки ж існує й видів 

наукових картин світу, наприклад, математична, фізична, хімічна, історична, 

правова тощо. На відміну від наукової, мовну картину світу називають 

“наївною”, оскільки мовні тлумачення не завжди співпадають з науковими за 

обсягом та змістом [166, с. 69]. 

Перебуваючи у постійній взаємодії та взаємовпливі, наукова картина 

світу та мовна картина світу існують у паралельних вимірах різних типів 

людської свідомості – наукової та мовної. Динамізм сучасного життя, 

пов’язаний зі стрімким розвитком новітніх технологій, сприяє зникненню 

чітких кордонів між “наївною” мовною та науковою картинами світу [86,  

с. 32]. У ході історичного розвитку практична діяльність людства веде до все 

більш широкого вторгнення наукового знання до сфери побутових уявлень, 
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що знаходять відбиття у мові, або ж до розширення сфери цих уявлень за 

рахунок наукових понять [17]. 

У лінгвофілософській парадигмі досліджень сьогодення розрізняють 

також поняття концептуальної картини світу, яка являє собою систему 

концептів як значущих психоментальних координат, за якими визначаються 

межі колективної національної свідомості [166, с. 69]. Концептуальна 

картина світу є значно багатшою за мовну картину. Вона стає основою 

мовної концептуалізації, оскільки у процесі її формування задіяні різні типи 

мислення, різні образи, асоціації, емоції, оцінки, культурні та інші чинники. 

Для представників різних епох, соціальних та вікових груп, галузей 

наукового знання концептуальні картини світу можуть бути різними. 

Основою формування концептуальної картини світу є концепт як особлива 

одиниця ментальності. У лінгвокультурології концепт визначається як 

одиниця, що виражає етнонаціональну специфіку і вербалізується у словах, 

фразеологічних виразах та інших мовних засобах [166, с. 69-70]. Концепти 

постають осередками національно-культурних смислів, вивчення яких 

допомагає виявити специфіку світосприйняття народу, представити його 

концептуальну та національно-мовну картину світу [176, с. 67]. 

Ментальний образ світу, як правило, формується під впливом певного 

національного світобачення, архетипних уявлень, культурно-історичного 

досвіду народу. Основу для цього колективного образу світу складає система 

базових для кожного народу концептів – концептосфера нації. 

Концептосфера нації об’єднує специфічні для певної лінгвокультурної 

спільноти концепти культури, які у сукупності утворюють концептуальну 

картину світу [166, с. 70-72]. Концептосфера нації є спільним для її 

представників психоментальним уявленням, котре В. фон Гумбольдт 

іменував “духом народу”, що “невидимим ореолом супроводжує життя 

кожної нації” [90].  

Концепти як одиниці етнокультурної інформації відображають світ 

національного світосприйняття, предметів і понять, позначуваних мовою 
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[166, с. 71]. Вони визначаються як своєрідні “згустки” культури у свідомості 

людини, у вигляді яких культура входить до ментального світу людини [226]. 

Різновидами концептуальної картини світу вважаються наївна, наукова, 

культурна, релігійна та деякі інші спеціальні картини світу. Всі вони не є 

абсолютними і не існують ізольовано, проте, їх розмежування надає 

можливості віднайти провідний спосіб переживання свого існування 

людиною [261, с. 295-296]. 

Мовні і концептуальні картини світу становлять основу людської 

ментальності, яка є аксіологічною за своєю природою, адже оцінювання є 

невід’ємним складником людського пізнання. У баченні людиною оточуючої 

дійсності закладене її оцінне сприйняття свідомістю за критерієм “добре – 

погано”. Набори цінностей, притаманні певним культурам, субкультурам, 

поколінням є різними, однак, при цьому, вони можуть мати низку спільних 

рис та бути певною мірою універсальними. Ціннісні картини світу постають 

частинами не лише мовних, але й концептуальних картин світу, складниками 

концептосфери нації. Вони визначаються сукупністю суттєвих для певної 

культури ціннісних домінант, що відбивають загальнолюдські цінності та 

окреслюють межі національних культур. Способами вираження ціннісних 

домінант слугують мовні та концептуальні утворення, будь-які вияви 

культури та колективної психології разом з усіма видами соціальної 

комунікації [166, c. 85-86]. 

У своєму дослідженні ми визначаємо ціннісну картину світу як 

аксіологічну складову мовної картини, у якій знаходять відбиття уявлення 

мовного колективу про ціннісну значимість об’єктів та явищ оточуючої 

дійсності, переважно заснованих на певному наборі стереотипів, що 

отримують позитивну або негативну оцінку у свідомості представників 

даного мовного колективу. 

Отже, мова відбиває спосіб сприйняття світу, притаманний певному 

етносу. Значення, виражені у ньому, формують певну систему поглядів, 

своєрідну колективну філософію, що стає обов’язковою для всіх носіїв мови. 
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Спосіб концептуалізації дійсності є універсальним, і, в той же час, 

специфічним для кожної окремої мови, тому люди, що говорять різними 

мовами, сприймають світ дещо по-різному, крізь призму своїх рідних мов 

[261, с. 297]. 

Вивчення мовної картини світу є шляхом до кращого пізнання 

специфіки певної мови, до розуміння системи уявлень її народу-носія, його 

ментальності і самобутності. На усіх етапах історичного розвитку і мови, і 

народу-носія мовна картина світу зазвичай зазнає певних видозмін. Їх 

вивчення допомагає чіткіше й глибше поглянути на причини й особливості 

еволюції певної лінгвокультури [136, с. 113]. 

Вивчення теоретичних засад дослідження феномену мовної картини 

світу становить інтерес у ході дослідження вербальної репрезентації 

діяльності студентських “братерств” та “сестринств” в англійській мові США 

з огляду на необхідність визначення ключових концептуальних та ціннісних 

орієнтирів носіїв студентського “братнього” соціолекту як субкультури 

сучасного американського лінгвосоціуму. У зв’язку з цим, для початку маємо 

з’ясувати, якими є специфічні риси мовної свідомості американського 

студентства у цілому. 

 

1.3.2 Специфічні риси мовної свідомості американської 

студентcької молоді. Будь-яка національна мова виражає когнітивні, 

культурні і національні особливості свого етносу. Сутність мовної картини 

світу є антропоцентричною: вона вміщує у собі не лише образ світу як такий, 

а й фіксує закономірності орієнтації людини у світі, формує стереотип 

сприйняття. Мова стає так званим ментальним “дзеркалом” національно-

культурних цінностей. Завдяки мові людина має змогу виражати і пізнавати 

оточуючий світ і саму себе, виступаючи у ролі представника своєї етнічної 

свідомості. Мовна картина світу обумовлює комунікативну поведінку, 

розуміння зовнішнього і внутрішнього світу людини [116, с. 37]. 
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Мова передає своїм носіям спільний для них спосіб світобачення і 

світорозуміння, який багато у чому відрізняється від способу світобачення і 

світорозуміння носіїв інших мов. Більш того, вона є суспільним знаряддям, 

що формує людський потік у етнос, що утворює націю завдяки функції 

передачі мовою особливостей культури, традицій, суспільної самосвідомості 

певного мовного колективу. У зв’язку з тим, що різним лінгвокультурним 

спільнотам притаманний різний спосіб життєдіяльності, що вони 

характеризуються різними світоглядними орієнтаціями, створювані ними 

мовні картини світу також є відмінними [233].  

Відомо, що Сполучені Штати Америки є країною надзвичайного 

географічного, економічного, етнічного і політичного розмаїття. Сукупність 

вироблених та перевірених історією ціннісних орієнтирів об’єднує 

американців у єдину націю і державу, що має унікальний досвід формування 

спільних цінностей для такого масштабного мультинаціонального та 

різночасового соціуму [166, с. 92-93]. На сьогоднішній день у комунікативній 

системі американського суспільства знаходять прояв дві протилежні 

тенденції. Першою з них є прагнення до збереження статусності, яка відіграє 

досить важливу роль у системі американських цінностей, другою – вимога з 

боку демократичних традицій збереження неформального характеру 

людського спілкування з метою згладжування соціальної нерівності у 

процесі комунікації [160, с. 248]. 

Одним із проявів стратифікаційного членування суспільства є 

наявність різних мов, їх регіональних варіантів, діалектів, соціолектів, що 

може приводити до функціонального й культурного нерозуміння між 

представниками різних соціальних груп. З соціальної точки зору, мова являє 

собою сукупність соціолектів – варіантів використання мови різними 

соціальними групами. Соціолект слугує символом групової приналежності й 

засобом взаємної підтримки людей, що належать до певної верстви 

суспільства [122, с. 55]. У ході розвитку сучасної англійської мови протягом 

останніх десятиліть намітилась тенденція колоквіалізації мовлення, коли 
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розмовні вирази не лише входять до лексикону більшості представників 

соціуму, а й впливають на стиль їх спілкування [178, с. 24]. 

Специфіка мовної картини світу представників американської 

лінгвокультури є відображенням такого типу культури, що прагне 

“безбар’єрних” взаємовідносин та збереження вільного стилю спілкування. 

Відображення такої “неофіційної” культури особливо чітко простежується у 

розмовному мовленні американської студентської молоді. В основі 

світосприйняття такої культури лежить уявлення про світ як про щось 

незавершене, недосконале, як про те, що помирає й народжується одночасно 

[97]. 

Ціннісні орієнтації мовного колективу знаходять відбиття у його 

ціннісній картині світу як впорядкованій системі аксіологічних суджень про 

оточуючий світ. Для американських студентів такими орієнтирами, у першу 

чергу, є матеріальні, гедоністичні, моральні й естетичні цінності, на основі 

яких будується їх світогляд [139, с. 114].  

Відомо, що значну увагу американські студенти приділяють таким 

життєво-побутовим проблемам, як добробут та матеріальний достаток. Про 

це свідчить велика кількість лексичних одиниць, що вживається студентами 

у розмовному мовленні та які втілюють у собі концепт “гроші”: benjaminis, 

feedies, funds, money tree, scrill та ін.  

Досить яскраво свідчить про важливу роль грошей у житті студентів 

акронім CREAM, що розшифровується як “cash rules everything around me”, а 

також сленгові номінації на позначення ставлення людей до грошей – baller 

на позначення особи, що у минулому переживала фінансові труднощі, а 

тепер дозволяє собі жити на широку ногу, ball та ATM (automatic telling 

machine) bomb, на позначення осіб, які ні в чому собі не відмовляють, 

“безжалісно” витрачаючи гроші на розваги; на позначення осіб, що 

переживають певні фінансові труднощі вживаються такі номінації, як brizoke, 

cashed out, а на позначення осіб, особливо жінок, котрі використовують 
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інших людей заради грошей, вживається, приміром, такий сленговий вираз, 

як gold digging ho [97]. 

Мовна картина світу американських студентів представлена й багатьма 

лексемами для найменування алкогольних напоїв, наприклад, booze, precious 

juice, nectar, doctor на позначення алкогольного напою взагалі, brew, Heine, 

twack, sixer, wouded soldier на позначення пива та ін. Наявність великої 

кількості номінацій даної тематики у мові студентів пояснюється тим, що у 

сучасній соціокультурній ситуації Сполучених Штатів захоплення 

спиртними напоями вважається нормою і не оцінюється найближчим 

оточенням як форма девіантної поведінки [192, с. 17-18]. 

У лексиконі американських студентів існує також значна кількість 

лексичних одиниць на позначення наркотичних речовин та їх різновидів – 

bud, green, leaf, Mary, Mary Jane та ін., у тому числі, й на позначення 

наркотиків гарної чи поганої якості – dank та dirty brown, shwagg, bammer 

відповідно [97]. 

Існують також і лексичні одиниці, що описують фізичний та емоційний 

стан, викликаний вживанням алкоголю та наркотиків – blasted, erased, faded, 

juiced, mashed, salted, sledged та ін. Помітно, що перелічені лексеми несуть 

відтінок іронії, глузування, що пов’язано скоріше не зі схильністю студентів 

до пияцтва та вживання наркотичних речовин, а зі сприйняттям людини, що 

знаходиться у стані алкогольного сп’яніння або під дією наркотиків, як такої, 

що викликає сміх та бажання покепкувати [196, с. 199]. 

Як відомо, підвищений інтерес американські студенти проявляють до 

фізіологічної складової сутності людини та до сфери інтимних відносин. 

Зазвичай ця сфера у загальномовній репрезентації представлена евфемізмами 

та лексичними одиницями вторинної номінації, які можуть зазнавати певних 

видозмін у студентській сленговій субкультурі, наприклад, do the nasty, 

monkey love, you-know-what та ін. на позначення статевих стосунків. 

Також у лексиконі американської студентської молоді існує й ряд 

синонімів для найменування поліцейських – pig, bacon, filth, onion, po-po, у 
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зв’язку з тим, що іноді через порушення дисципліни та громадського порядку 

їм доводиться мати справу з правоохоронними органами [97]. 

Субкультурі студентської молоді США притаманна наявність власно-

сформованих “норм моралі”. Так, наприклад, для негативної оцінки такої 

якості, як докучливість, існують номінації на позначення докучливої особи – 

nerd, square, tosser, yeah-man та на позначення дієслова “докучати” – to bug 

smb. Не схвалюючи підлабузництво, студенти іменують підлабузників 

лексемами creep, brownnose, kiss-ass, боягузів – абревіатурою NDS, а особу, 

що нерішуче поводиться у відносинах з представниками протилежної статі – 

лексемою chickenshit [92, с.62]. 

Чільне місце у системі світосприйняття американських студентів 

посідають естетичні цінності, які також закріплені у лексичній системі 

досліджуваного соціолекту. Так, наприклад, відчуття краси у американських 

студентів асоціюється, головним чином, з красою як рисою зовнішності 

людини. Гарну дівчину вони часто іменують як mercy, fire-girl, looker, karena, 

betty, squirrel і т. д. Позитивне ставлення американських студентів до 

стильної особистості простежується і у лексемі woofy. Протилежного, тобто 

негативного значення з точки зору розуміння краси у лексиконі 

американських студентів набули лексеми butters, busted, beast, hangin, munter, 

fugly та деякі ін. [97]. 

Таким чином, соціокультурні особливості мовної картини світу 

американської студентської молоді чітко відбивають специфіку соціального 

буття її носіїв, а також коло їх інтересів та цінностей, що формують світогляд 

американського студента. Специфіка “братнього” соціолекту американських 

студентів має низку спільних рис із загальними характеристиками мови 

американської студентської молоді у цілому. Приміром, у мові представників 

американської студентської молоді на позначення спиртних напоїв, як 

зазначалося, вживаються такі номінації, як precious juice, nectar, doctor та ін., 

у мові членів студентських “братерств” та “сестринств – frat fuel, frat juice, 

frat water тощо, кожна з яких відбиває надто “шанобливе” ставлення до 
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алкоголю як з боку студентів взагалі, так і з боку представників студентської 

“братньої” субкультури зокрема. Окрім цього, у лексичному складі 

“братнього” соціолекту американських студентів спостерігається й значна 

кількість номінацій, що також демонструють підвищений інтерес “сестер” та 

“побратимів” до сфери інтимних стосунків, наприклад, frat matress або frat 

mat на позначення дівчини, яка перебувала у статевому зв’язку з багатьма 

членами “братньої” спільноти, або shackwear на позначення предмету 

“братнього” одягу, у якому дівчина повертається додому після ночі, 

проведеної у резиденції студентського “братерства” та ін. 

Проте з огляду на специфічний характер такого субстандартного 

варіанту англійської мови США, як студентський “братній” соціолект, що 

пов’язаний з такою сферою діяльності зазначеного мовного колективу, як 

членство у студентських “братерствах” та “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 даної субкультурної течії. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Здійснивши узагальнюючий аналіз теоретичних та експериментальних 

досліджень щодо вивчення соціокультурної специфіки мовних явищ, маємо 

підстави зробити такі висновки: 

1. Питання про характер співвідношення та взаємного впливу мови, 

культури і суспільства є міждисциплінарною проблемою, вирішення якої  

завжди посідало одне із провідних місць у галузі дисциплін лінгвістичного 

спрямування. На сучасному етапі переважна більшість дослідників 

переконані у єдності й нерозривності мови, культури і суспільства, 

наголошуючи на тому, що мова відображає не лише певні фрагменти 

реальної дійсності, але й спосіб життя, світобачення і світорозуміння, 

національний характер, систему цінностей, суспільну самосвідомість народу. 
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2. Як динамічна система, що перебуває у постійному русі, мова 

невпинно розвивається та вдосконалюється. Це пов’язано з тим, що будь-які 

зміни  у соціально-культурному житті суспільства вимагають відповідного 

словникового оформлення у вигляді лексичних номінацій, тому лексичний 

рівень мови виявляється найбільш мінливим та гнучким з огляду на якісні та 

кількісні зміни. 

3. Важливою рисою суспільного життя є соціальна диференціація 

суспільства, яка нерозривно пов’язана з соціальною диференціацією мови. 

Розшарування суспільства на класи має безпосередній зв’язок з формуванням 

класових діалектів та різновидів національних мов.  На позначення різних 

мовних утворень, заснованих на соціальному розмежуванні індивідів, 

вживається термін “соціальний діалект” як один із різновидів мовного 

субстандарту. 

4. Соціальна диференціація англійської мови США представлена 

професійними діалектами, груповими жаргонами, жаргонами декласованих 

елементів суспільства. Співіснування різних субкультур, наявних у межах 

сучасного американського суспільства, виступають результатом не лише їх 

суспільної взаємодії, а й взаємодії у лінгвістичному плані, постаючи основою 

їх взаємозбагачення і розвитку. 

5. Кожна мова характеризується унікальною системою усталених 

відмінностей, власними способами формування ідей, відповідно до яких 

відбувається перетворення змісту й результатів розумової діяльності її носіїв, 

усього арсеналу їх вражень, досвіду й знань про світ. У комплексі ці 

відмінності утворюють унікальну національно-мовну картину світу, яку ми 

визначаємо як сукупність уявлень  певного мовного колективу про себе та 

оточуючий світ, сформованих під впливом низки історичних та 

соціокультурних чинників. Комплекс найважливіших для нації ціннісних 

домінант формує ціннісну (аксіологічну) картину світу, котра є частиною 

мовної і концептуальної картин та визначається автором дослідження як 

аксіологічна складова мовної картини, у якій знаходять відбиття уявлення 
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мовного колективу про ціннісну значимість об’єктів та явищ оточуючої 

дійсності, переважно заснованих на певному наборі стереотипів, що 

отримують позитивну або негативну оцінку у свідомості представників 

даного мовного колективу. 

6. Прагнення до збереження вільного стилю спілкування є однією із 

специфічних рис американської лінгвокультури. Ця тенденція особливо чітко 

простежується у розмовному мовленні американських студентів, чий 

світогляд, головним чином, будується на основі матеріальних, гедоністичних, 

моральних та естетичних цінностей. Незважаючи на певну кількість спільних 

рис ціннісної картини світу представників американського студентства у 

цілому та представників студентських ґендерних спільнот зокрема, 

аксіологічна складова картини світу американських “сестер” та “побратимів” 

є унікальною з огляду на низку характерних рис, притаманних специфіці 

діяльності досліджуваних суспільних угруповань, у зв’язку з чим потребує 

більш детального та глибинного вивчення. 

Основні положення розділу висвітлено у одноосібних публікаціях 

автора [26; 27; 28]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ “БРАТНЬОГО” 

СОЦІОЛЕКТУ АМЕРИКАНСЬКИХ СТУДЕНТІВ 

 

2.1 Методологія дослідження вербальної репрезентації діяльності 

студентських ґендерних спільнот на лінгвостилістичному етапі 

 

Даний етап дослідження студентського “братнього” соціолекту 

передбачає вивчення особливостей мовної репрезентації діяльності 

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

призму лінгвостилістики. На даному етапі, перш ніж перейти до 

безпосереднього аналізу лінгвостилістичних засобів вербалізації діяльності 

зазначених спільнот, із застосуванням методу теоретичного узагальнення 

проводимо 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 з метою визначення комплексу екстралінгвальних чинників, що 

здійснюють вплив на особливості мовної поведінки представників 

студентської “братньої” субкультури США [30, с.  68]. 

У ході аналізу історико-культурних передумов виникнення “братнього” 

соціолекту досліджено історію виникнення студентських “братерств” і 

“сестринств”, зокрема, появи  найперших студентських “братерств” у системі 

закладів вищої освіти США [269; 273; 285; 292; 305; 307; 373], засади 

традиції найменування цих суспільних асоціацій літерами грецького алфавіту 

[273; 269; 316], типи спільнот у залежності від напряму їхньої діяльності 

[269; 300; 316; 371; 386], специфіку діяльності ґендерних об’єднань 

американських студентів [290; 312; 371], напрями роботи органів управління 

національною системою студентських асоціацій [284; 306; 311; 371], 

особливості устрою та внутрішньої організації “братерств” і “сестринств” 
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[336], традицій [281; 358; 371; 388; 443; 511] та негативних аспектів 

діяльності [281; 371]. 

Дослідження мовної репрезентації діяльності студентських “братерств” 

і “сестринств” в англійській мові США, насамперед, передбачає застосування 

методу суцільної вибірки з метою відбору лексем-вербалізаторів їх 

діяльності, що підлягають аналізу. На цьому етапі методом аналізу 

словникових дефініцій здійснюємо вивчення статей онлайн-глосаріїв 

“братньої термінології” на офіційних сайтах американських університетів у 

розділах, присвячених студентським “братерствам” і “сестринствам” [384; 

411; 413; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 439; 446; 483; 484; 511; 513; 514; 

543], або на офіційних сайтах окремих спільнот [267; 268; 273; 282; 283; 286; 

292; 294; 295; 296; 298; 300; 303; 307; 308; 309; 313; 412; 451; 506; 519; 547], а 

також статей лінгвокраїнознавчих словників [350], словників англо-

американського сленгу [335; 336; 338; 345; 348; 349; 354], країнознавчих 

енциклопедій [270; 358; 361; 365; 369; 372; 401; 402]. 

З метою пошуку типових випадків вживання відібраних лексем у 

сучасній англійській мові США застосовуємо метод контекстуально-

інтерпретативного аналізу та вивчаємо публіцистичні тексти американської 

періодики [290; 363; 364; 366; 373; 374; 375; 377; 381; 382; 385; 394; 396; 407; 

408; 420; 421; 442; 443; 448; 450; 459; 460; 468; 470; 471; 475; 478; 481; 485; 

490; 494; 496; 497; 499; 500; 502; 503; 504; 505; 515; 516; 517; 518; 521; 522; 

526; 534; 541; 544], художні тексти [371; 378; 441; 456; 472; 540], посібники 

та журнали, присвячені діяльності окремих спільнот [281; 359; 360; 362; 363; 

368; 371; 386; 389; 391; 393; 398; 404; 405; 406; 416; 418; 430; 431; 433; 434; 

435; 436; 437; 438; 439; 440; 445; 447; 449; 452; 453; 454; 455; 457; 458; 461; 

462; 463; 464; 466; 467; 469; 474; 476; 477; 482; 491; 498; 501; 508; 509; 510; 

524; 525; 528; 529; 530; 532; 533; 535; 537; 538; 545], а також записи 

американських “сестер” (sorors), “побратимів” (frats) та “сторонніх” 

користувачів (outsiders), які не входять до складу “братньої” системи 

(fraternal system), у студентських чатах, блогах та форумах [370; 376; 380; 
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383; 388; 390; 392; 399; 403; 409; 410; 415; 419; 422; 465; 473; 486; 487; 488; 

489; 492; 493; 507; 512; 520; 527; 531; 546]. З метою виявлення 

закономірностей та характерних рис вербальної репрезентації діяльності 

студентських “братерств” та “сестринств” в американському варіанті 

сучасної англійської мови зазначений матеріал переважно обирався за 

останнє десятиліття. 

У ході безпосереднього аналізу лінгвостилістичних засобів вербальної 

репрезентації діяльності студентських ґендерних спільнот в англійській мові 

США методологічною базою дослідження слугують, насамперед, основні 

положення сучасної лінгвостилістики із залученням комплексного 

міждисциплінарного підходу до аналізу, обробки та інтерпретації матеріалу 

дослідження. Систематизація методів сучасного лінгвостилістичного аналізу, 

у рамках кожного з яких застосовуються різні методики, дає змогу вирішити 

кожне окреме із поставлених дослідницьких завдань на різних етапах 

дослідження [30, с. 68]. 

Спираючись на засади і методологічну базу сучасної лінгвостилістики, 

маємо змогу визначити мовні і позамовні стилетворчі чинники формування 

категорії лексичних одиниць, що підлягають дослідженню, а також дослідити 

особливості функціонування мовних одиниць даної категорії у різних формах 

мовленнєвої діяльності як носіїв студентського “братнього” соціолекта, що 

перебуває у полі нашої уваги при  виконанні даного дослідження, так і у 

мовленні представників сучасного американського лінгвосоціуму загалом. 

Цілком закономірно, що поряд з використанням загальнолінгвістичних 

методів лінгвостилістичного аналізу, як правило, припустимим є 

застосування власних специфічних методів, що відповідають предмету 

дослідження та меті наукового аналізу. У загальному ж вигляді 

методологічну основу стилістичного аналізу  становлять фундаментальні 

положення про зв’язок мови і мислення, мови і суспільства, про соціальну 

сутність мови та її функції [333, с. 212]. У межах лінгвостилістичного 

студіювання особливого значення набувають проблеми системності, що 
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виявляються найбільш актуальними при з’ясуванні специфіки використання 

мовно-виразових засобів у різних функціональних сферах [47, с. 8]. 

У якості основного методологічного принципу лінгвостилістики 

виокремлюють філософію пізнання лінгвосоціуму крізь його мову,  а знання і 

розуміння мови – крізь знання її носія [179, с. 11], у зв’язку з чим стає 

очевидним, що методологічна база лінгвостилістики має виразний 

двовекторний вияв, у якому мова постає відображенням ментальності 

лінгвосоціуму, а ментальність, у свою чергу, є виявом специфічних ознак 

національної мови [47, с. 8]. У зв’язку з цим, слушною є думка про те, що 

методологічна база лінгвостилістичних досліджень ґрунтується на глибинних 

зв’язках стилістики з поетикою, історією мови та історією культури [102,  

с. 13]. 

Застосування окремих методів або їх комплексу у кожному окремому 

дослідженні зумовлюється, передусім, його метою, яка зазвичай ґрунтується 

на тому, що об’єктом лінгвостилістичного вивчення постають засоби мовної 

виразності та закономірності функціонування мови у залежності від змісту 

висловлювання, мети, ситуації, сфери спілкування та інших чинників [333,  

с. 222]. У зв’язку з цим, вибір певного методу дослідження або комплексу 

методів значною мірою залежить від його мети та завдань, у результаті чого 

формується певний методико-стилістичний напрям у відповідному аспекті 

наукового пошуку [47, с. 9]. 

Виходячи із мети даного дослідження, у ході аналізу засобів вербальної 

репрезентації діяльності студентських ґендерних спільнот в американському 

варіанті англійської мови на лінгвостилістичному етапі ми спиралися на 

методологічну базу функціональної стилістики, яка зосереджується на 

вивченні закономірностей функціонування мови у різних сферах 

мовленнєвого спілкування, які відповідають тим чи іншим різновидам 

діяльності та представляють певні функціональні стилі, а також їхні більш 

часткові різновиди, специфіку, мовленнєву системність, стильові норми з 

урахуванням екстралінґвальних стилетворчих чинників [333, с. 576]. 
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У теоретичну основу функціональної стилістики покладено положення 

про єдність мови з цілим комплексом екстралінгвальних чинників, які 

супроводжують інтелектуально-духовну діяльність людини у різних 

функціонально-стильових сферах і впливають на процеси мовотворчості 

носіїв [47, с. 10]. У зв’язку з цим, основним предметом функціонально-

стилістичного аналізу є мовна системність, яка полягає у принципі добору і 

поєднання мовних засобів у різних сферах діяльності, конкретних умовах 

спілкування та у залежності від екстралінґвальних стильотворчих чинників 

[333, с. 223]. 

Функціональний підхід у методології лінгвостилістичних досліджень 

передбачає аналіз різнорівневих мовних одиниць залежно від мети і завдань 

комунікації, маючи на меті встановлення значущості певних закономірностей 

функціонування мовних засобів у зв’язку з ідеєю єдності лінгвального та 

екстралінгвального аспектів мовлення. Крім цього, функціональний підхід 

ґрунтується на діяльнісній сутності мови, у зв’язку з чим необхідним 

виявляється залучення антропоцентричного підходу до аналізу мовних явищ, 

що передбачає урахування таких базових екстралінгвальних чинників, як 

форми свідомості, типи мислення, різновиди суспільної діяльності, цілі і 

завдання комунікації [333, с. 223-224]. 

З огляду на концептуальні засади лінгвостилістики у дослідженні 

лінгвостилістичних особливостей мовлення носіїв студентського “братнього” 

соціолекту нами були залучені такі методи лінгвостилістичного аналізу: 

 функціональний метод, що зосереджується на функціональному 

аспекті мови та передбачає вивчення мовних засобів у залежності від їх ролі 

у формуванні й вираженні думок у зв’язку із ситуацією, умовами 

спілкування, індивідуальними й соціальними особливостями мовців;  

 комплексний метод, що передбачає залучення даних різних наук, які 

перебувають у безпосередньому зв’язку з лінгвостилістикою; 

 багатоаспектний аналіз мовних одиниць у процесі їх 

функціонування з метою з’ясування його закономірностей; 
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 семантичний аналіз, який полягає у вивченні мовних одиниць з 

огляду на їх значення у контексті або мікроконтексті; 

 стилістико-статистичний метод, спрямований на визначення 

стильової специфіки, що виникає унаслідок впливу певного набору 

екстралінґвальних чинників; 

 метод безпосереднього спостереження певних стилістичних явищ у 

конкретній ситуації спілкування; 

 описовий метод із застосуванням прийомів спостереження, 

порівняння, класифікації, узагальнення та інтерпретації; 

 метод моделювання, що полягає у створенні певних типових 

моделей мовних одиниць, а також такі загальнолінгвістичні методи, як 

структурно-семантичний та комплексний аналіз та частковолінгвістичні 

методи дискурсного аналізу, компонентного аналізу ступінчатої 

ідентифікації об’єкта дослідження, методи контекстуального, семного, 

структурно-смислового аналізу [47, с. 12-13; 333, с. 225]. 

Так, наприклад, визначення типових словотворчих механізмів та 

стилетворчих засобів, покладених в основу вербального відображення 

діяльності студентських ґендерних спільнот, здійснюємо із застосуванням 

методу семантичного аналізу з метою дослідження змістових характеристик 

лексем зазначеної категорії. Візьмемо для прикладу лексему ceiling, яку 

знаходимо поміж одиниць, наведених в онлайн-глосарії “грецької” 

термінології студентського “сестринства” Phi Gamma Pi, де зазначено, що 

термін ceiling є синонімом до терміну total: “The total amount of members a 

sorority is allowed to have. This number is different on every campus. The only 

time you can exceed total is during formal recruitment” [446]. У подібному 

значенні обидві лексеми функціюнують і у загальному вжитку, слугуючи 

позначеннями “граничного, максимального рівня”. У контексті діяльності 

студентських ґендерних спільнот, до речі, як і у широкому значенні, лексема 

ceiling є більш образним позначенням граничної кількості студентів, яку 

може вмістити спільнота.  



 80 

Окрім інформації, наведеної у глосарії “грецької” термінології, зміст 

досліджуваної лексичної одиниці демонструють приклади її вживання у 

текстах публіцистичного характеру. Наприклад: The recent spring rush yielded 

a record 185 participants for the sororities, and the upward trend seems to have 

no ceiling in sight. The sororities practice a guaranteed bid system, wherein every 

applicant that “fully participates” in the process is guaranteed a bid but is not 

guaranteed her first choice, according to Director of Fraternity and Sorority 

Affairs Su McGlone [526]. 

Аналіз змісту деяких одиниць у межах досліджуваної категорії 

передбачає застосування методу семного аналізу з метою членування їх 

семантичної структури на мінімальні значущі компоненти. У такий спосіб 

аналізуємо, наприклад, лексему mismatch, де match як “відповідність, 

узгодження, парування” у контексті діяльності студентських спільнот слугує 

позначенням відповідності бажання потенційного новачка та спільноти, яка 

надає йому запрошення до вступу. У зв’язку з цим протилежну ситуацію, 

коли потенційний член студентського об’єднання не отримує запрошення від 

жодної зі спільнот, до яких він або вона мали бажання вступити, 

вербалізовано у вигляді номінації mismatch, де префікс mis містить сему 

чогось протилежного або невідповідного, наприклад: Please excuse my 

inexperience with the whole recruitment process, I have a question or several 

regarding the whole bid procedure and what on earth to do if there seems to be  

a mismatch. My daughter went through rush at Aubrum and received a bid to one 

of the 16 sororities. …a sorority that had lovely young ladies that seemed from the 

beginning to love her. She liked them but knew they were not a good match for her 

[367]. 

З метою визначення шляхів та механізмів утворення лексем на 

позначення специфічних рис діяльності студентських ґендерних спільнот 

вдаємося до застосування методу структурного аналізу, на базі якого, 

наприклад, визначаємо, що певна кількість “братніх” соціолектизмів 

утворена шляхом контамінації лексем: fraternal activity → frativity для 
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позначення будь-якої діяльності, пов’язаної з членством у студентській 

спільноті; fraternal Cadillac → fratillac для позначення транспортного засобу, 

використовуваного “побратимами”, переважно марки “Кадилак”; fraternal 

incident → fratcident для позначення будь-якого інціденту або нещасного 

випадку, пов’заного зі студентським “братерством” або з членством у ньому, 

наприклад: I was so drunk I fell out of the car while it was moving, major 

fratcident [539]. 

Слід зазначити, що на лінгвостилістичному етапі даного дослідження 

важливо враховувати також соціокультурні аспекти мовної репрезентації 

діяльності студентських ґендерних об’єднань в англійській мові США, що 

уможливлює системний та ґрунтовний опис шляхів та механізмів утворення 

лексем даної категорії. Тому у ході лінгвостилістичної інтерпретації 

досліджуваної категорії одиниць невід’ємним елементом є застосування 

історико-культурного підходу. Так, з метою коректної інтерпретації таких 

одиниць, як, наприклад, intentional single preference та intentional double 

preference звертаємось, насамперед, до країнознавчих посібників та 

спеціальних видань, присвячених висвітленню специфіки діяльності 

студентських ґендерних об’єднань, та знаходимо опис процедури, позначеної 

терміном preference, де зазначається, що після відвідування відкритих заходів 

у кількох об’єднаннях, потенційний новачок складає перелік (preference card) 

своїх уподобань (preferences), вказуючи у ньому найбільш бажані для нього 

спільноти [446]. Отже, терміном intentional single preference (де intentional – 

“навмисний”, single – “єдиний”) позначається навмисне включення 

потенційним новачком лише однієї спільноти до переліку своїх уподобань 

задля того, щоб справити враження, нібито членство у інших спільнотах його 

не цікавить. Відповідно, intentional double preference (де double – 

“подвійний”) означає включити до списку своїх уподобань лише дві 

спільноти. Ілюстративне підтвердження нашому трактуванню знаходимо в 

одному із студентських чатів: We all know that a single intentional preference 

(colloquially “suicide”) is a bad idea and makes it less likely that you will get a 
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bid. But what about a “double” intentional preference at a campus that allows 

PNMs [potential new members] to attend 3 parties? Example: A PNM is invited to 

3 pref parties: A, B and C. She is in love with sororities A and B, and would accept 

a bid from either, but she would rather chew glass than join sorority C. She 

attends all 3 prefs because she has to. When she fills out her pref card, she ranks 

sorority A followed by sorority B, but does not rank sorority C [400]. 

Застосування елементів стилістико-статистичного аналізу на даному 

етапі, спрямованого на визначення стильової специфіки мовної репрезентації 

певного явища, дозволяє визначити найчастотніші словотворчі механізми та 

стилетворчі засоби, покладені в основу вербального відображення діяльності 

студентських “братерств” і “сестринств” в англійській мові США [30, с. 69]. 

Результати застосування стилістико-статистичного аналізу подаються у 

наступному розділі на Рис. 1 та Рис. 2, де графічно представлено 

рекурентність стилетворчих засобів вербалізації діяльності студентських 

ґендерних спільнот та співвідношення різних типів скорочень у лексичному 

складі студентського “братнього” соціолекту. 

Отже, сучасний спектр лінгвостилістичних методів дослідження 

охоплює як спеціальні, так і загальнолінгвістичні та загальнонаукові методи 

аналізу, а їх синтез прогнозує результативність наукового пошуку та його 

повноту. Зауважимо, однак, що перелічені методи у ході даного дослідження 

зазнають певних модифікацій, що є цілком закономірним, ураховуючи його 

мету і завдання. 

 

2.2 Методологія дослідження вербальної репрезентації діяльності 

студентських ґендерних спільнот на лінгвокультурологічному етапі 

 

Даний етап передбачає дослідження мовної репрезентації діяльності 

студентських “братерств” і “сестринств” у лінгвокультурологічному аспекті. 

Лінгвокультурологічна парадигма наукових досліджень сформувалася 

під впливом усвідомлення необхідності комплексного підходу до вивчення й 
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зіставлення одиниць мови і культури. Дана парадигма обумовлює взаємодію 

у функціонуванні зазначених одиниць та відображає цей процес як цілісну 

структуру одиниць у єдності їх мовного та культурного змісту за допомогою 

системних методів та з орієнтацією на нову систему цінностей [77, с. 30-31].  

Стрімкий розвиток лінгвокультурологічної парадигми пов’язаний з 

новим сприйняттям феномена культури як семіотичної системи, яка 

акумулює у собі необхідну для суспільства інформацію та слугує засобом її 

отримання. У рамках лінгвокультурологічних досліджень здійснюється 

аналіз моделей людського спілкування та шляхів матеріалізації інформації, 

тобто її фіксації, збереження та передачі членам суспільства [9]. Вияв 

закономірностей мовної об’єктивації культурно обумовлених феноменів 

засновується на розумінні онтології єдності мови і культури у 

функціональному та генетичному аспектах. При цьому необхідно врахувати 

належність мови і культури до фундаментальних чинників, спрямованих на 

пізнання та перетворення світу людиною [156, с. 33]. 

Лінгвокультурологія, що виникла на перетині культурології, 

лінгвокраїнознаства, етнолінгвістики та соціолінгвістики, має власний 

інтегративний аспект вивчення проблеми мови і культури. Її завдання 

полягає у системному представленні одиниць мови і культури у їх взаємодії 

та взаємовпливі. У ході співвіднесення значення культурно-детермінованих 

одиниць з концептами національної культури, лінгвокультурологічний аналіз 

здійснює їх глибинну та всеохоплюючу експлікацію [7, с. 190].  

Багатоаспектність проблеми кореляції мови і культури зумовлює 

наявність цілого ряду методів, що перебувають у взаємодії та доповнюють 

один одного. Методологічна база лінгвокультурології являє собою комплекс 

лінгвістичних, культурологічних та соціолінгвістичних методів, які 

вступають у відносини взаємодоповнюваності та взаємодії з різними 

пізнавальними принципами, прийомами аналізу, що дозволяє дослідити 

такий складний аспект, як кореляція мови і культури у контексті 

лінгвокультурології [156, с. 33-34]. 
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Методологічна база лінгвокультурології ґрунтується, перш за все, на 

загальнонаукових принципах, поміж яких можна виділити синхронічно-

діахронічний, інтерлінгвістичний, комплексний, семасіолого-логічний, 

ономасіологічний, експериментальний, системно-семантичний, а також на 

принципах власне лінгвокультурології, до яких можна віднести: 

 принцип інакшості, заснований на переконанні у тому, що матеріали 

мови певного етносу представляють те чи інше поняття інакше, ніж 

матеріали мови іншого етносу;  

 принцип експланаторності, який полягає в обов’язковому 

співвіднесенні деяких культурних відмінностей у семантиці мовних одиниць 

з відмінностями у світосприйнятті народу; 

 принцип антропоцентризму;  

 принцип етноцентризму, який полягає у дослідженні взаємодії 

етнічних особливостей свідомості, культури, звичаїв, традицій з 

номінативними принципами;  

 принцип функціоналізму, який виходить із розуміння 

лінгвокультурологічної компетенції не лише знання усієї сукупності 

лінгвокультурем, а й розкриття їх характерних функцій [9, с. 70-79; 77,  

с. 272-295; 216, с. 252-255]. 

На основі даних принципів формуються безпосередньо методи 

лінгвокультурологічного аналізу, що являють собою сукупність аналітичних 

прийомів, операцій та процедур, що використовуються у ході аналізу 

взаємозв’язку мови і культури. Основним методом аналізу мовних знаків у 

лінгвокультурології вважається процедура співвіднесення груп або масивів 

мовних знаків з категоріями культури [194, с. 183-187]. 

Виходячи з мети даного дослідження, нами було обрано наступні 

методи лінгвокультурологічного аналізу закономірностей та характерних рис 

вербального відображення діяльності студентських ґендерних спільнот в 

англійській мові США: 
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 семіотичний системно-структурний метод, спрямований на 

системний опис фактів мови і культури з урахуванням не лише всезагального 

зв’язку явищ, але й закономірних зав’язків між частинами окремого явища, 

тобто урахування їх структурної організації, і визначення семантики; 

 аналіз семантичного лінгвокультурологічного поля, яке вміщує у собі 

фокус породження сприйняття й оцінки культурних цінностей, що знаходять 

вираження у мові; 

 методи польової етнографії, спрямовані на збір матеріалу – джерела 

наукових знань; 

 метод спостереження, що полягає у вивченні й фіксації усього 

комплексу етнічних національно-своєрідних даних культури й побуту, 

заснований на безпосередньому контакті дослідника й об’єкта дослідження 

та дозволяє здійснити системний опис лінгвокультурологічних одиниць, що 

передбачає встановлення класів мовних одиниць та зв’язків, що існують між 

ними; 

 дистрибутивний метод, заснований на вивченні оточення 

(дистрибуції), контексту вживання окремих одиниць у тексті.  

Засновуючись також на власне методах лінгвокультурології 

формуються різні типи лінгвокультурологічного аналізу, серед яких нами 

було обрано метод компонентного аналізу, сутність якого полягає у  

виділенні мінімального набору ознак у певної сукупності мовних одиниць та 

категорій мови, за допомогою яких одні одиниці та категорії відрізняються 

між собою, інші, навпаки, об’єднуються у різні угруповання. Цей метод 

спрямований, насамперед, на дослідження змістовності мови і у своєму 

основному вигляді вживається у вивченні значущих мовних одиниць шляхом 

розкладання їх значення на мінімальні семантичні складові – семи [9, с. 80-

92; 77, с. 251-252; 194, с. 183-187; 252]. 

На лінгвокультурологічному етапі дослідження переходимо до 

розробки власного підходу до диференціації лексем-вербалізаторів діяльності 

студентських ґендерних спільнот. Беручи за основу наукові праці провідних 
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лінгвістів у галузі лінгвокультурології й суміжних дисциплін [56; 68; 74; 111; 

117; 238; 239; 240; 241], на основі методу теоретичного узагальнення 

здійснюємо аналіз і систематизацію різних підходів до класифікації 

культуронімів, у результаті чого визначаємо сім принципів класифікації у 

межах поліструктурального підходу, згідно з яким у процесі диференціації 

до уваги береться два або більше компонентів значення культурно-

маркованої одиниці [54, с. 23], що виявляється у можливості віднесення 

однієї і тієї ж лексеми до різних категорій. Застосування поліструктурального 

підходу до класифікації лексем-вербалізаторів діяльності “братерств” і 

“сестринств” продемонструємо нижче на прикладі лексеми fraternity. 

Отже, спираючись на принцип культурної орієнтації мови, визначаємо 

“ідіонімічний” характер категорії лексем-вербалізаторів діяльності 

студентських ґендерних спільнот, у межах якої на базі асоціативного 

принципу виявляємо ідіоніми денотативного та конотативного характеру, на 

основі структурного принципу – ідіоніми-одночлени та ідіоніми-полічлени, 

на основі місцевого розподілу – ідіоніми національного, локального 

характеру та “мікроідіоніми”, а також певну кількість семантичних архаїзмів 

у межах категорії лексем-вербалізаторів діяльності студентських ґендерних 

спільнот, спираючись на історико-семантичний принцип, коли у ході 

вивчення історичних відомостей про історію становлення й розвитку системи 

студентських “братерств” і “сестринств” у США виявляємо, що деякі типи 

спільнот за напрямом діяльності відійшли у минуле (напр., latin societies), 

тому у контексті діяльності зазначених асоціацій на сьогоднійшній день вони 

не вживаються, і т. п. 

Окрім цього, у межах семантичного принципу маємо змогу 

диференціювати одинадцять лексико-семантичних груп одиниць загальної 

номінації (приміром, одиниць на позначення специфічних рис процедури 

вступу до студентських ґендерних об’єднань, дозвілля, відпочинку та 

приватного життя “сестер” і “побратимів”, позитивних чи негативних 

аспектів “братньої” поведінки тощо) та п’ять лексико-семантичних груп у 
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межах ономастичних термінів (які охоплюють, наприклад, назви окремих 

студентських організацій, сукупностей студентських об’єднань за етнічною 

ознакою, громадських проектів та програм за участю “братерств” і 

“сестринств” і т. ін.) на позначення специфічних об’єктів, пов’язаних з 

діяльністю студентських “братерств” і “сестринств” [35, с. 9-13]. 

Спираючись на поліструктуральний підхід ми у такий спосіб маємо 

змогу визначити, що лексема fraternity є ідіонімом конотативного характеру, 

яка, вербалізуючи поняття “братерство”, що існує й у зовнішніх культурах, у 

внутрішній культурі набуває конотації, вербально репрезентуючи об’єднання 

студентів чоловічої, а почасти й жіночої статі. За структурним принципом 

диференціації лексему fraternity відносимо до ідіонімів-одночленів, за 

місцевим розподілом – до ідіонімів національного характеру у зв’язку з тим, 

що вживання даного терміну поширюється на всі студентські асоціації, що 

існують у “братній” системі. За семантичним принципом загальну номінацію 

fraternity відносимо до лексико-семантичної групи “загальна характеристика 

студентських ґендерних спільнот”. 

Застосування компонентного аналізу на даному етапі дослідження 

дозволяє виділити мінімальний набір ознак у сукупності мовних одиниць, що 

підлягають вивченню, визначаючи таким чином можливість їх віднесення до 

однієї чи до різних підкатегорій. Так, поряд із лексемою fraternity до 

підкатегорії конотативних ідіонімів відносимо й такі лексеми, як sorority (з 

конотацією на позначення саме студентського “сестринства”), umbrella 

organizations (з конотацією на позначення керуючих органів саме  

студентських ґендерних спільнот), unanimous agreement (з конотацією на 

позначення одностайних домовленостей про рівноправ’я саме студентських 

ґендерних асоціацій). За структурним принципом лексеми fraternity і sorority 

відносимо до ідіонімів-одночленів, а лексеми umbrella organizations та 

unanimous agreement – до ідіонімів-полічленів. За семантичним принципом 

лексема sorority поряд із лексемою fraternity належатиме до лексико-

семантичної групи “загальна характеристика студентських ґендерних 
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спільнот”, а лексеми umbrella organizations та unanimous agreement до 

лексико-семантичної групи “робота органів регулювання діяльності 

“братерств” і “сестринств” ”. 

Як зазначалося вище, методологічна база лінгвокультурології охоплює 

як власне лінгвістичні, так і культурологічні та деякі соціолінгвістичні 

методи дослідження, які тісно перетинаються у ході здійснення даного 

наукового пошуку, про що мова піде у наступному підрозділі. 

 

2.3 Методологія дослідження вербальної репрезентації діяльності 

студентських ґендерних спільнот на соціолінгвістичному етапі 

 

Методологічна база соціолінгвістики являє собою синтез лінгвістичних 

та соціологічних процедур. Вони поділяються на методи польового 

дослідження та методи соціолінгвістичного аналізу мовного матеріалу. У 

свою чергу, соціолінгвістичні методи базуються на зв’язку власне 

соціолінгвістичних дослідницьких процедур з процедурами, що 

застосовуються у інших галузях лінгвістики, а також у таких науках, як 

етнографія, соціологія, соціальна психологія, кожна з яких зазнає певних 

модифікацій відповідно до специфіки соціолінгвістичного аналізу [53,  

с. 141]. 

Для будь-якого соціолінгвістичного дослідження важливою є проблема 

відбору інформантів – членів певного соціуму, які являють собою генеральну 

сукупність, тобто сукупність усіх індивідів, чиї мовні особливості постають 

об’єктом конкретного соціолінгвістичного аналізу. У залежності від 

поставленої мети дослідження розміри генеральної сукупності можуть 

значно різнитися для кожного окремо взятого дослідження у 

соціолінгвістичній перспективі [44, с. 267]. 

Серед соціолінгвістичних методів відбору матеріалу нами було обрано 

аналіз писемних джерел, які поділяються на первинні, до яких належать 

документи, що фіксують мовленнєві твори, авторам яких можуть бути 
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приписані будь-які соціальні характеристики, та вторинні, до яких можна 

віднести дослідницькі роботи, матеріалом для яких слугували первинні 

джерела. Первинними джерелами матеріалу, застосованими нами у ході 

дослідження, є студентські чати, блоги та форуми (Cal Greeks [376], 

Frequently Asked Questions About Greek Life [415], GreekChat [422], Molly’s 

RLC Blog [546], Recruitment Executive Board [488]), а також художні твори 

написані колишніми або дійсними членами “братніх” спільнот (W. Bolen 

TFM: Total Frat Move [371], A. Caruso Diary of a Sorority House Man [378],  

N. Holic American Fraternity Man [441], A. Karo Ruminations on 

Twentysomething Life [456], C. Miller Real Animal House [472] V. Vida Girls on 

the Verge: Debutante Dips, Drive-Bys and Other Initiations [540]). Вторинними 

джерелами виступають країнознавчі енциклопедії (K. A. Appiah Africana: The 

Encyclopedia of the African and African American Experience [361], C. A. Beard 

Book of History of the United States [270], African American Fraternities and 

Sororities: The Legacy and the Vision [358], Boyhood in America [372], 

Encyclopedia of American Folk Life [401], Encyclopedia of Social Networks 

[402]) та посібники й журнали, у яких надаються відомості про специфіку 

діяльності студентських ґендерних асоціацій (D. S. Anderson The Alcohol 

Summit: A Roadmap for Fraternities and Sororities [360], W. R. Bolen TFM: 

Total Frat Move [371], S. Fitzgerald The Everything College Survival Book: All 

you need to get the most out of college [406], African American Fraternities and 

Sororities: The Legacy and Vision [358], Ancora of Delta Gamma [359], Dress 

and Popular Culture [398] та ін.). Повний перелік посилань подано вище. 

У ході аналізу писемних джерел побічно застосовуємо метод масового 

дослідження мовців, спрямований на визначення характеру реального 

функціювання певної мови або будь-яких її підсистем у даному суспільстві. 

Для здійснення даного спостереження необхідним є масовий матеріал, у 

зв’язку з тим, що “братні” соціолектизми як лексеми-вербалізатори 

діяльності студентських ґендерних спільнот, які є об’єктом даного 

дослідження, фігурують у мові як безпосередніх носіїв “братнього” 
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соціолекту, так і у мові представників широких мас, адже діяльність 

“братерств” і “сестринств” як субкультури американського суспільства є 

доволі важливим аспектом соціокультурного життя нації. Наприклад: Mr. 

Deng, an 18-year-old from Queens, collapsed while taking part in a ritual known 

as the “glass ceiling”, a gantlet meant to represent the plight of Asian Americans, 

where pledges wore the backpack and blindfold as they were confronted by 

fraternity members [496] або What the hell is “glass ceiling”? A really dangerous 

hazing game, apparently. And for one fraternity, it’s now fatal. Police are 

investigating the death of a Baruch College student who suffered severe brain 

trauma while playing the game in an apparent pledge ritual gone wrong during a 

weekend fraternity retreat [520]. 

У продемонстрованих прикладах спостерігаємо вживання такого 

“братнього” соціолектизму як “glass ceiling”, що у загальному вжитку є 

образним позначенням системи упереджених поглядів у суспільстві, згідно з 

якими жінки не мають допускатися до керівних посад. Ця система ніби-то 

уподібнююється до “скляної стелі” – формально не означеного бар’єру. У 

контексті діяльності студентських ґендерних спільнот дана метафора набула 

переосмислення і вживається на позначення ритуалу, під час якого 

американський студент азійського походження піддається жорстоким 

випробуванням з метою подолати свою “скляну стелю” будучи 

представником так званої меншини – азійської раси, і стати повноцінним 

членом американського студентського “братерства”. Застосування даного 

терміну у якості “братнього” соціолектизму потребує пояснення для читачів 

широкого загалу, що спостерігаємо у першому прикладі, взятому із 

американського періодичного видання. У другому прикладі простежується 

невпевненість з боку мовця у точному значенні даного терміну та 

висловлення припущення щодо його змісту у зв’язку з тим, що автор даного 

посту не має прямого відношення до “братньої” системи. 

Будучи вживаним у мовленні представників “братньої” субкультури, 

даний термін, напроти, не потребує пояснення, адже є цілком зрозумілим у 
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колі носіїв “братнього” соціолекту: “Universities in USA are extremely safe 

places, especially for Chinese students. Not so much for idiot local guys joining 

fraternities and getting “hazed”.” “Do you mean the Baruch fraternity where the 

nice HK guy called out the phoniness of the default victim position of the Glass 

Ceiling hazing and got killed for it?” [450]. 

Досліджуючи функціональну парадигму мови у соціолінгвістичному 

аспекті доводиться брати до уваги такі позамовні чинники, як інформація про 

культурно-історичну ситуацію окремого періоду, судження сучасників про 

мову своєї епохи та сукупність наявних у даному періоді писемних джерел, 

включаючи відомості про створення, призначення та реальне використання 

різних типів текстів [216, с. 257-259]. 

Отже, у методології дослідження мови у соціолінгвістичному аспекті 

певні методи запозичено з інших напрямів мовознавства. Це пояснюється 

органічним зв’язком соціолінгвістики з іншими мовознавчими дисциплінами, 

а також дисциплінами історичного, соціологічного та культурологічного 

циклів, тому беручи до уваги лінгвостилістичний і лінгвокультурологічний 

аспекти дослідження вербальної репрезентації діяльності студентських 

ґендерних спільнот в американському варіанті англійської мови, на 

соціолінгвістичному етапі дослідження звертаємося до функціонального 

аналізу, який дозволяє зосередитись на функціональному аспекті мови та 

дослідити мовні засоби у залежності від їх ролі у формуванні й вираженні 

думок у зв’язку із ситуацією, умовами спілкування, індивідуальними й 

соціальними особливостями мовців, у комплексі з аналізом семантичного 

лінгвокультурологічного поля, яке вміщує у собі фокус породження, 

сприйняття й оцінки культурних цінностей, що знаходять вираження у мові. 

У даному контексті мова йде про уподібнене вживання метафори “glass 

ceiling”, що відбиває упереджене ставлення дійсних членів спільнот до 

новачків, зокрема, азійського походження. Окрім цього, у ході зазначеного 

аналізу звертаємось і до комплексного аналізу мовних одиниць із залученням 
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даних, отриманих на попередніх етапах дослідження – лінгвостилістичному 

та лінгвокультурологічному.  

Застосування перелічених методів і процедур із залученням культурно-

історичного підходу, дає можливість визначити низку культурно 

специфічних концептів буття “сестер” та “побратимів”, продемонстрованих 

семантико-стилістичним потенціалом соціолектизмів, що наповнюють 

студентський “братній” соціолект, а також систему концептуальних норм та 

цінностей, що домінують у середовищі студентських ґендерних об’єднань та 

визначають лінгвокреативний потенціал носіїв даного субстандарту 

американського варіанта англійської мови.  

У такий спосіб у якості ціннісних орієнтирів мовної картини світу 

носіїв студентського “братнього” соціолекта визначаємо наявність 

“грецьких” мотивів, характерних для значної кількості соціолектизмів та 

пов’язаних з традицією найменування студентських спільнот літерами 

грецького алфавіту, чіткого прояву характеру родинних стосунків між 

членами “братерств” та “сестринств”, зневажливого та презирливого 

ставлення до “аутсайдерів” та упередженого відношення до потенційних 

новачків, критичності у ставленні до “братньої” поведінки, “особливого” 

відношення до розваг та розпивання спиртних напоїв, підвищеного інтересу 

до сфери інтимних стосунків [22, с. 36-40]. 

Специфіка дослідження закономірностей та характерних рис мовного 

відображення діяльності студентських ґендерних спільнот в англійській мові 

США передбачає застосування інтегрованого міждисциплінарного підходу та 

комплексної методики із залученням методів традиційного 

лінгвостилістичного аналізу у поєднанні з методологічним апаратом 

лінгвокультурології та соціолінгвістики. Результативність та повнота 

наукового пошуку з огляду на зазначені аспекти передбачає також охоплення 

як власне лінгвістичних, так і загальнонаукових методів аналізу, кожен з 

яких зазнає певних модифікацій виходячи із специфіки даного дослідження. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Сучасне лінгвістичне дослідження будь-якого напряму передбачає 

звернення до інших наук, постаючи передумовою поліпарадигматичності 

сучасного лінгвістичного простору. Інтегрований міждисциплінарний підхід 

до вивчення соціокультурної специфіки мовних явищ зумовлює застосування 

комплексної методики до дослідження специфіки вербальної репрезентації 

діяльності студентських ґендерних спільнот в англійській мові США із 

залученням методів традиційного лінгвостилістичного аналізу у поєднанні з 

методологічним апаратом лінгвокультурології та соціолінгвістики. 

2. Результативність та повнота наукового пошуку з огляду на 

лінгвостилістичний аспект передбачає охоплення як власне лінгвістичних, 

так і загальнонаукових методів аналізу, тому на етапі лінгвостилістичного 

моделювання специфіки вербальної репрезентації діяльності студентських 

ґендерних спільнот в американському варіанті англійської мови нами було 

застосовано функціональний аналіз та комплексний метод наукових 

досліджень, метод багатоаспектного аналізу мовних одиниць, метод 

семантичного аналізу, стилістико-статистичний метод, метод 

безпосереднього спостереження певних стилістичних явищ у конкретних 

ситуаціях спілкування, описовий метод. 

3. Методологічний апарат дослідження у лінгвокультурологічному 

аспекті, сформований під впливом усвідомлення необхідності комплексного 

підходу до вивчення й зіставлення одиниць мови і культури, охоплює 

методологічну базу культурології, лінгвокраїнознавства, етнолінгвістики, 

соціолінгвістики, що пов’язано з багатоаспектністю такої проблеми, як 

кореляція мови і культури. У ході дослідження специфіки вербального 

відображення діяльності студентських ґендерних спільнот в англійській мові 

США поміж лінгвокультурологічних методів нами було обрано семіотичний 

системно-структурний метод, аналіз семантичного лінгвокультурологічного 
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поля, метод польової етнографії, метод спостереження, дистрибутивний 

метод, метод компонентного аналізу. 

4. Поміж методів соціолінгвістичного аналізу, що являють собою 

синтез лінгвістичних та соціологічних процедур, у ході дослідження 

лінгвокреативних здібностей носіїв студентського “братнього” соціолекту 

нами було застосовано метод аналізу писемних джерел та масового 

дослідження мовців, а також функціональний аналіз та аналіз семантичного 

лінгвокультурологічного поля, кожен із яких у ході наукового пошуку зазнає 

певних модифікацій.  

Основні положення даного розділу висвітлено у одноосібній публікації 

автора [30]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКИХ “БРАТЕРСТВ” І “СЕСТРИНСТВ” В 

АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ США 

 

3.1 Історико-культурні передумови виникнення “братнього” 

соціолекту американських студентів  

 

3.1.1 Історія виникнення студентських ґендерних об’єднань у 

США. Важливим аспектом у ході дослідження вербальних засобів 

відображення діяльності студентських ґендерних спільнот в англійській мові 

США є аналіз основних екстралінґвальних чинників, покладених в основу 

формування даної категорії лексичних одиниць. У зв’язку з цим, у даному 

контексті доцільним, на наш погляд, є висвітлення історичних передумов 

виникнення студентських ґендерних об’єднань у вищих навчальних закладах 

США та дослідження специфіки діяльності північноамериканських 

“організацій грецьких літер”. 

Студентські “братерства” (fraternities – від лат. frater – брат) та  

“сестринства” (sororities – від лат. soror – сестра) є суспільними асоціаціями 

студентів вищих навчальних закладів США. У сучасній англійській мові цей 

термін відповідає, головним чином, суспільним організаціям у коледжах та 

університетах Північної Америки. У Європі аналогами таких спільнот є 

студентські корпорації (students’ corporations). На сьогоднішній день 

студентські “братерства” і “сестринства” у США відомі також як “організації 

грецьких літер” (Greek letter organizations або GLO) у зв’язку з тим, що 

більшість їх використовує у своїх назвах літери грецького алфавіту [371]. 

Як правило, “організації грецьких літер” поділяються на чоловічі 

(fraternities) та жіночі (sororities), проте, на сьогоднішній день існує декілька 

змішаних студентських спільнот (coeducational societies), до складу яких 

входять представники як чоловічої, так і жіночої статі [371]. Відомо також, 
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що деякі жіночі об’єднання іменують себе “братерствами” (women’s 

fraternities) [273]. Членство у студентських “братерствах” та “сестринствах” 

передбачає активну діяльність та участь у їх житті лише у період останніх 

років навчання у вищому навчальному закладі, проте, існують певні винятки, 

що стосуються, наприклад, ґендерних об’єднань студентів 

афроамериканського (Black Greek letter organizations або BGLO) та 

латиноамериканського походження (Latino Greek letter organizations або 

LGLO), де діяльність членів за академічним та суспільним напрямами 

продовжується навіть після закінчення вищого навчального закладу [316,  

c. 43-45]. 

Розглянемо історію виникнення студентських “організацій грецьких 

літер” у США. 

Виникнення студентських об’єднань у вищих навчальних закладах 

Сполучених Штатів Америки сягає другої половини XVIII століття. Першою 

студентською “організацією грецьких літер” стало об’єднання Phi Beta 

Kappa, яке на той час було суспільним “братерством” (social fraternity), а на 

сьогоднішній день є почесною спільнотою (honor society) у коледжі Вільяма 

та Мері (College of William and Mary) міста Уільямсберг, штат Віргінія. 

Засновником об’єднання Phi Beta Kappa вважається Джон Хіф, котрий після 

кількох невдалих спроб стати членом двох організацій “латинських літер” – 

“Клубу пласких капелюхів” (Flat Hat Club) та організації “Будь ласка, не 

питай” (Please, Don’t Ask або P. D. A. Society) – заснував суспільне 

“братерство” Phi Beta Kappa. Згодом його філіали (chapters) з’явились і в 

інших університетах, а членство у ньому незабаром стало справою честі для 

багатьох студентів. На сьогоднішній день Phi Betta Kappa є почесною 

спільнотою, яку глибоко шанують в усьому студентському середовищі [316, 

c. 43-44]. 

У 1824 році у Прінстонському університеті (Princeton University), Нью-

Джерсі, виникло студентське об’єднання Chi Phi, засноване на трьох 

принципах: правда, честь та цілісність особистості (Truth, Honor and Personal 
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Integrity). Діяльність спільноти через декілька років було припинено [292], й 

натомість у 1825 році в об’єднаному коледжі Шенектаді (Union College in 

Schenectady) з’явилось студентське об’єднання Kappa Alpha, яке за своєю 

організацією мало значну кількість рис сучасного “братерства”, і на той час 

вважалось ідеальним зразком для створення і розвитку інших студентських 

спільнот. 

Засновники спільноти Kappa Alpha організували свою діяльність 

переважно спираючись на досвід студентського об’єднання Phi Beta Kappa, 

проте зробили свою організацію виключно студентською, а процедуру 

посвяти новачків – більш жорсткою [285]. За зразком студентського 

товариства Kappa Alpha, на території того ж університетського містечка 

(campus) було створено ще два конкуруючих “братерства” – Sigma Phi та 

Delta Phi. Пізніше три названі організації нарекли “Союзом Тріади” (Union 

Traid). 

Студентська спільнота Sigma Phi стала першим національним 

“братерством”, заснувавши у 1831 р. філіал в Гамільтонському коледжі 

(Hamilton College). За їх зразком філіал Alpha Delta Phi було створено у 

Гамільтоні 1832 року. У 1839 р. в Університеті Майамі (Miami University) 

виникло студентське об’єднання Beta Delta Phi, у 1845 р. в Йєльському 

університеті (Yale University) з’явились студентські організації Alpha Sigma 

Phi 1845 року, Phi Delta Gamma – 1848 та Sigma Chi – 1855. Разом зі 

спільнотою Beta Theta Pi три названі “братерства” нарекли “Майамською 

Тріадою” (The Miami Triad). Майже одночасно з ними в коледжі Джеферсон 

(Jefferson College), штат Пенсильванія, виникло студентське об’єднання під 

назвою “Джеферсон Дуо” (Jefferson Duo), до складу якого увійшли спільноти 

Phi Gamma Delta, заснована у 1848 р., та Phi Kappa Psy, рік заснування – 1852 

[305]. 

В Уесліанському університеті (Wesleyan University) 1837 року виникло 

студентське об’єднання під назвою “Містична сімка” (Mystical Seven) [307], а 

у 1841 р. почали з’являтись перші студентські “братерства” на Півдні США. 
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Перше з часів рабовласницького Півдня об’єднання студентів Sigma Alpha 

Epsilon виникло у 1856 р. в Алабамському університеті (Alabama University) 

[302]. 

У подальшому створення нових та розвиток існуючих студентських 

об’єднань було призупинено з причини Громадянської війни у США 

(American Civil War) 1861-1865 рр. У період війни було створено лише одне 

студентське товариство – Theta Xi у Ренселерському політехнічному 

інституті (Rensselaer Polytechnic Institute) у 1864 р. По завершенні 

Громадянської війни створення нових спільнот та діяльність існуючих 

зазнали бурхливого розвитку, що припадає на кінець XIX – початок XX ст. 

Серед основних причин активізації студентської “братньої” системи були 

заснування великої кількості нових навчальних закладів та поповнення 

студентської спільноти за рахунок студентів і ветеранів, що повернулись з 

війни [373]. 

Що стосується перших студентських “сестринств”, вони засновувались 

скоріше на принципах літературних спільнот (literary societies) і не були 

подібними за особливостями своєї внутрішньої організації до існуючих на 

той час студентських “братерств”. В середині 1800-х рр. жінок почали 

зараховувати до раніше виключно чоловічих університетів, тому усілякі 

пригноблення студенток не змусили на себе довго чекати. Існує навіть така 

версія, що перше студентське “сестринство” виникло як спроба 

нейтралізувати негативно налаштовану чоловічу опозицію [316, c. 44].  

Так, у 1851 р. в Уесліанському коледжі (Wesleyan College) міста 

Мейкон, штат Джорджиа, виникла Адельфійська спільнота (Adelphean 

Society), яка нині продовжує свою діяльність під назвою Alpha Delta Phi 

[267]. Рік потому тут же виникло Філомафеанське товариство (Philomathean 

Society), що нині має “грецьку” назву Phi Mu. Проте, на той час ані 

Адельфійська, ані Філомафеанська спільноти не мали грецьких літер у складі 

своїх назв і до 1904 р. були ексклюзивними товариствами й не 

розповсюджувались на весь кампус коледжу. Зазначається, що деякі аспекти 
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атрибутики об’єднань Alpha Delta Pi та Phi Mu такі, як, наприклад, зірочки на 

долонях та значках, талісман лева, просто походять від того, що їх засновниці 

були сусідками по кімнаті [300]. 

В Монмоутському коледжі (Monmouth College), штат Ілінойс, у 1867 р. 

виникло “сестринство” L. C. (L. C. Sorority), яке пізніше змінило свою назву 

на “грецький” варіант Phi Beta Pi. Це “сестринство” стало першим жіночим 

об’єднанням, сформованим на зразок студентського “братерства”, а першою 

жіночою “організацією грецьких літер” стала спільнота Kappa Alpha Theta, 

що виникла у 1870 р. в університеті ДеПо (DePauw University). 

Жіночі студентські об’єднання спочатку вважались “жіночими 

братерствами” (women’s fraternities). Термін “сестринство” з’явився у обігу в 

1874 р., будучи запропонованим професором Франком Смолі по відношенню 

до жіночої студентської спільноти Gamma Phi Beta Сіракьюзького 

університету (Syracuse University), де у 1872 р. було засновано ще одне 

“сестринство” – Alpha Phi. Згодом названі спільноти, разом з організацією 

Alpha Gamma Delta, увійшли до складу “Сіракьюзької Тріади” (Syracuse 

Triad). Офіційно термін “сестринство” вперше було прийнято до 

застосування спільнотою Sigma Kappa, заснованою у 1894 р. у коледжі Колбі 

(Colby College), що у місті Уотервіль [269].  

Пізніше з’явились такі об’єднання, як Alpha Kappa Alpha, Lambda Theta 

Alpha та Alpha Phi Omega, як “сестринства” етнічного призначення для 

афроамериканців та латиноамериканців та корінних американців відповідно. 

У 1913 р. у коледжі Хантер (Hunter College) у Нью-Йорку з’явилось 

товариство Phi Sigma Sigma, що стало першим несектантським 

“сестринством” (non-sectarian sorority) та приймало до своїх лав членів будь-

якої раси, віросповідання, економічного та соціального статусу. У 1917 р. в 

Нью-Йоркській університетській школі юриспруденції (New York University 

School of Law) п’ятеро студенток юридичного факультету заснували 

“сестринство” Delta Phi Epsilon, що на сьогоднішній день приймає до свого 

складу лише випускниць [284]. 
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На сьогоднішній день у системі “організацій грецьких літер” 

Сполучених Штатів Америки налічується більше 120 чоловічих (fraternities), 

більше 90 жіночих (sororities та women’s fraternities) студентських об’єднань 

та близько 15 спільнот змішаного типу (coed societies). Окрім цього, наразі 

загалом налічується 15 студентських спільнот, які припинили своє існування 

з часів започаткування студентської “братньої” системи у вищих навчальних 

закладах країни [371].  

Далі розглянемо основні аспекти діяльності північноамериканських 

“братерств” та “сестринств”. 

 

3.1.2 Специфіка діяльності студентських “організацій грецьких 

літер”. Більшість студентських ґендерних об’єднань є суспільними 

організаціями, діяльність яких зосереджена переважно на соціальному 

аспекті, що полягає, наприклад, у допомозі колишнім членам “братерств” та 

“сестринств” у процесі їх адаптації у соціумі після закінчення вищого 

навчального закладу. Окрім цього, діяльність студентських організацій може 

бути спрямованою й на суспільно-корисні аспекти, професійне 

вдосконалення, підтримку наукових досягнень тощо [371]. 

Окремі організації є виключно релігійними, наприклад, християнські 

об’єднання (Christian fraternities/sororities) Alpha Chi Rho та Lambda Chi [312] 

або єврейські “братерства” (Jewish fraternities) Zeta Beta Tau, Alpha Epsilon Pi, 

Sigma Alpha Mu, які з’явились у відповідь на обмежувальні устої та закони, 

що панували у свій час у більшості суспільних “братерств”, у зв’язку з чим і 

постало питання про створення спільнот для окремих єврейських груп, з 

одного боку, та побудови недискримінаційного суспільства – з іншого [290]. 

Існують також організації культурного (cultural fraternities/sororities) та 

мультикультурного спрямування (multicultural fraternities/sororities). Такими, 

наприклад, є об’єднання Rho Psi – перше азійське товариство, засноване в 

1916 р. у Корнелському університеті (Cornell University), та Sigma Iota – 

іспанське “братерство”, засноване в 1904 р. у Луїзіанському університеті 
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(Louisiana University). Першим латиноамериканським об’єднанням, 

заснованим у 1931 р., стало “братерство” Phi Sigma Alpha, яке об’єднало 

вихідців із Пуерто-Ріко.  

На сьогоднішній день налічується більше 20 спільнот Національної 

асоціації латиноамериканських “братерств” (National Association of Latino 

Fraternities – NALF), близько 50 спільнот Національної панелінської асоціації 

студентських об’єднань представників азіатського походження (National 

Asian Pacific Islander American Panhellenic Association) та близько 30 

афроамериканських “братерств”, серед яких дев’ять спільнот, відомих під 

назвою “Божественна дев’ятка” (Divine Nine), перебувають під наглядом 

Національної панелінської ради (National Pan-Hellenic Council – NPHC) [284]. 

Обов’язкову частину програми діяльності “організацій грецьких літер” 

складає благодійна діяльність (philanthropy), що полягає в організації 

різноманітних заходів для поповнення суспільних фондів, участі у 

соціальних програмах, що мають на меті, приміром, збір коштів на лікування 

хвороб, травм та інших видів соціальної та медичної допомоги. Благодійна 

діяльність студентських спільнот є надзвичайно корисною як для 

суспільства, так і для них самих. Більш того, між різними “братерствами” і 

“сестринствами” часто встановлюються відносини довготривалого 

партнерства [371]. 

Цікаво, що певні сторонні організації навіть перебувають у власності 

окремих студентських “братніх” спільнот, серед яких, наприклад, компанія 

Rush America, що здійснює благодійну діяльність, надаючи фінансову 

допомогу людям з фізичними вадами та обмеженою працездатністю. 

Студентському товариству Phi Sigma Alpha належить компанія Sigma 

Foundation, тоді як Alpha Delta Phi підтримує благодійний дім Ronald 

McDonald. На утриманні студентської спільноти Gamma Phi Beta перебуває 

компанія Camp Fire USA, а Zeta Tau Alpha утримує компанію Susan G. Komen 

Foundation [311]. 
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Раніше студентські “братерства” серйозно конкурували між собою у 

гонитві за академічними досягненнями або заради отримання певних бонусів 

та переваг. З боку така конкуренція виглядала як поділ студентських груп на 

протидіючі табори у межах одного навчального закладу, що, в принципі, 

збереглося і до сьогодні. Теоретично суперництво між студентськими 

спільнотами обмежується благородними цілями, такими, як, наприклад, 

збільшення благодійних фондів організацій, масштаби соціально корисних 

проектів, а також спортивні змагання між студентськими групами [371]. 

На сучасному етапі діяльності студентських ґендерних об’єднань у 

США акцент, головним чином, робиться не на конкуруванні між ними, а на 

їх співпраці. Однією із вирішальних подій у контексті налагодження 

партнерських стосунків між окремими студентськими групами було 

створення Північноамериканської “міжбратньої” конференції (North 

American Interfraternity Council – NAIC), основним призначенням якої було 

сприяння скороченню кількості конфліктів між студентськими спільнотами, 

припиненню деструктивного суперництва, а також надихання членів 

організації на толерантність по відношенню до членів інших “братерств” та 

“сестринств” та пошук сфери спільних інтересів. Національна панелінська 

рада (National Pan-Hellenic Council – NPHC) на сьогоднішній день має 

подібні цілі щодо об’єднання різних студентських груп заради досягнення 

ними спільної мети [306]. 

Структура студентських організацій “грецьких літер” також має певні 

особливості. Спочатку більшість спільнот обмежувались територією одного 

кампусу. Організація, що складалась або й наразі складається з одного 

філіалу, вважається місцевою (local fraternity/sorority). Пізніше філіали вже 

існуючих спільнот під тими ж самими назвами почали виникати й на 

територіях університетських містечок інших навчальних закладів країни. 

Такі спільноти, в свою чергу, стали називатись національними (national 

fraternities/sororities). За майже 200-річну історію свого розвитку, 

студентська “братня” система США наразі налічує декілька національних 
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організацій з сотнями підпорядкованих їм філіалів у різних навчальних 

закладах по всій країні. 

Останнім часом спостерігається тенденція до поширення національних 

організацій, і переважна більшість новачків (potential members) прагне 

вступати до об’єднань такого типу, адже їх діючі члени (active members) вже 

сформували потужне об’єднання, у більшості мають спеціальні “братні” 

резиденції (fraternal houses) та є доволі авторитетними у “грецькому” світі. 

Кожна національна спільнота підпорядковується центральному філіалу 

(national headquarters), який координує діяльність усієї мережі, має 

повноваження висувати певні вимоги індивідуальним підрозділам, що 

можуть стосуватись, наприклад, стандартизації “братньої” атрибутики, 

кількості членів у них, забезпеченості їх резиденціями (houses), стану 

“братніх” фондів (fraternal funds) тощо [371]. 

Відомо, що студентські “організації грецьких літер” й до тепер палко 

підтримують традиції своїх спільнот й старанно зберігають  традиції і 

секрети своїх ритуалів. Вікові традиції передбачають церемонії посвяти 

новачків до лав спільнот, власні пісні та гімни, специфічні манери 

рукостискань та привітань і т. ін. Зустрічі діючих членів спільнот, як 

правило, тримаються у секреті та не обговорюються без формального 

схвалення усіх “сестер” і “побратимів”. Слова девізу кожної організації 

складаються у відповідності до перших літер у назві спільноти. До того ж, 

студентські “братерства” і “сестринства” зазвичай мають набір власних 

розпізнавальних символів, як то кольори, прапори, герби, печатки. 

Символічні шпильки (pins) студентських об’єднань користуються 

великою популярністю як предмети колекціонування навіть серед людей, які 

ніколи не мали відношення до студентської “братньої” системи. У США 

існують приватні сховища колекцій “братніх” шпильок, на зовнішній стороні 

кожної з яких можна побачити ім’я власника та назву студентського 

об’єднання, до якого він належав. “Братні” шпильки та значки (badges) є 

важливими атрибутами символіки студентських “братерств” та “сестринств”. 
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У якості геральдичної ідентифікації своїх спільнот більшістю “братерств” та 

“сестринств” також було розроблено власні герби (emblems) [388]. 

Часто члени студентських ґендерних об’єднань носять характерні 

предмети одягу, аксесуари, прикраси та інші речі з відповідною символікою, 

що свідчить про їх належність до певної організації. Спеціальні предмети 

одягу (fraternal outfit), що зберігаються роками, використовуються під час 

урочистих заходів, таких, як, наприклад, посвята новачків, при чому серед 

потенційних “сестер” та “побратимів” вважається за честь отримати якомога 

старішу атрибутику спільноти. У деяких навчальних закладах заборонено 

носити одяг з атрибутикою студентського об’єднання, якщо її власник, 

приміром, зловживає алкоголем або дозволяє собі поводитись непристойно. 

В усіх спільнотах вважається абсолютно неприпустимим бути одягненим у 

“братню” атрибутику в момент, коли її власник перебуває в стані 

алкогольного сп’яніння [443]. 

 Вище ми вже говорили про те, що більшість студентських об’єднань 

мають спеціальні резиденції (houses) на території своїх кампусів. Іноді члени 

організацій “грецьких літер” навіть живуть окремо від інших студентів у 

таких резиденціях на спеціально відділеній території університетського 

містечка. Вважається, що це допомагає укріпити “братні” та “сестринські” 

зв’язки, а також забезпечує членів організацій постійним місцем для 

зустрічей та проведення особливих заходів. Враховуючи, що вартість такого 

“житла” зазвичай є доволі високою, власниками “братніх” резиденцій 

частіше є колишні члени спільнот (alumni), які закінчили навчальний заклад, 

працюють та мають стабільний прибуток.  

Іноді “братні” резиденції перебувають у власності приватних компаній 

та організацій, що певним чином пов’язані з діяльністю тієї чи іншої 

спільноти. Проте на сьогоднішній день все ще існують студентські 

об’єднання, які не мають власних резиденцій, однак, зазвичай у них є 

спеціальне приміщення на території кампусу для зустрічей членів спільнот та 

проведення урочистих заходів [358]. 
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Що стосується залучення новачків до студентських “братерств” та 

“сестринств”, ця процедура є специфічною для кожної окремої організації, 

проте офіційно вона підлягає централізованому контролю з боку 

Національної панелінської ради (NPHC) та Північноамериканської 

панелінської “міжбратньої” ради (NAIC), які регулюють діяльність 

організацій в процесі набору новачків протягом так званого “тижня пік” (rush 

week), коли проводиться ряд заходів, організованих з метою знайомства 

потенційних “сестер” та “побратимів” один з одним, з діючими членами 

спільнот, з особливостями внутрішньої організації та специфікою діяльності 

окремих студентських об’єднань. 

 Після закінчення “тижня пік” кожна організація робить остаточний 

вибір, надаючи новачкам, яких хоче бачити у своєму складі, особисті 

запрошення (bids), і призначає для них так званий випробувальний термін 

(pledging), протягом якого потенційні “сестри” та “побратими” 

перетворюються на “випробуванців” або “заручників” (pledges) і 

перебувають у такому статусі до церемонії посвяти, котра зазвичай 

передбачає здійснення таємних ритуалів [511]. 

Процес проходження новачками “випробувального терміну” часто 

ототожнюють з таким поняттям, як hazing, що у перекладі означає щось на 

кшталт “дідівщини”, явище, присутнє, наприклад, у лавах збройних сил. У 44 

штатах США такого роду приниження по відношенню до новачків протягом 

“випробувального терміну” вважаються злочином. Явище hazing є 

характерним і для спортивних команд коледжів, і для військових організацій, 

проте, у США воно зазвичай асоціюється саме з діяльністю організацій 

“грецьких літер”. Більш того, hazing вважається одним із найбільш 

негативних аспектів діяльності студентських ґендерних об’єднань у системі 

вищих навчальних закладів країни і являє собою одну із основних загроз для 

продовження існування студентських “братерств” та “сестринств” у США у 

межах правового поля [281]. 



 106 

Деякі навчальні заклади наразі розробили спеціальні програми, 

спрямовані на заміну виснажливої праці новачків протягом 

“випробувального терміну” підготовчими заходами іншого характеру. Однак 

у зв’язку з традиційною атмосферою секретності, характерною для діяльності 

“організацій грецьких літер”, явища ритуальних принижень, як правило, 

замовчуються й практикуються, знову ж таки, під час проведення таємних 

ритуалів. Крім того, “братерства” та “сестринства” категорично забороняють 

новачкам розголошувати будь-яку інформацію щодо діяльності спільнот до 

проведення церемонії посвяти. Ці протиріччя, як правило, породжують низку 

непорозумінь між керівництвом університетів та студентськими 

об’єднаннями [281; 371]. 

Зловживання практикою ритуальних принижень є серйозною 

проблемою як у мультикультурних спільнотах, так і в об’єднаннях 

представників афроамериканського та латиноамериканського походження. 

Незважаючи на те, що Національна панелінська рада категорично забороняє 

застосувати ритуальні приниження по відношенню до новачків та змушувати 

їх до виконання виснажливої праці, ця проблема продовжує існувати й 

постійно призводить до значної кількості каліцтв та навіть смертей серед 

потенційних новобранців. Відомо, що деякі спільноти через це навіть 

припинили свою діяльність, а їх членів, протиправні дії яких призвели до 

фатальних наслідків, було позбавлено волі [281]. 

Зауважимо, що протягом останніх кількох десятиліть спостерігається 

зростання інтересу з боку науковців різних галузей до вивчення різних 

аспектів існування та характеру діяльності студентських ґендерних 

об’єднань, зокрема, з огляду на визначення їх ролі у процесі 

соціокультурного розвитку американського суспільства. У контексті даного 

дослідження вивчення специфіки діяльності студентських ґендерних 

спільнот становить інтерес з точки зору аналізу основних екстралінґвальних 

чинників формування студентського “братнього” соціолекту як субкультури 

сучасного американського лінґвосоціуму. 
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3.2 Засоби вербального відображення специфіки діяльності 

студентських “братерств” і “сестринств” 

 

“Братній” соціолект американських студентів є соціально та культурно 

зумовленим варіантом сучасної англійської мови США, що сформувався під 

впливом соціокультурних факторів на базі соціально-культурної спільності 

американської студентської молоді та визначається особливостями мовлення, 

типовими для всіх чи більшості його носіїв. “Братній” соціолект є 

своєрідною лінгвістичною субкультурою студентів вищих навчальних 

закладів країни, в якій знаходять відбиття не тільки культурно специфічні 

концепти їх буття, а й певні норми та цінності, що домінують у середовищі 

студентських “братерств” та “сестринств” та постають орієнтирами для 

вербальної та невербальної поведінки його носіїв [22, с. 35]. 

Найбільш виразно особливості даного соціолекту виявляють себе на 

лексичному рівні – різного типу лексико-семантичні утворення, частіше 

вигадані самими “сестрами” та “побратимами” та рідше запозичені ними із 

інших субкультур, у більшості є зрозумілими виключно носіям соціолекту, 

чітко вказуючи у такий спосіб на соціокультурну належність мовців. Отже, 

поповнення й оновлення лексичної системи соціолекту відбувається, в 

основному, за рахунок власних новоутворень. 

У результаті аналізу джерел ілюстративного матеріалу, нами було 

виявлено, що значна кількість одиниць у складі “братнього” соціолекту 

американських студентів представлена лексемами на позначення існуючих у 

загальному вжитку понять. Такі одиниці, в основному, вербально 

відображають певні риси студентських “братерств” та “сестринств” з огляду 

на їх структуру та устрій, уподібнюючи їх у таких спосіб до інших 

суспільних угрупувань.  

До одиниць, що потрапили до лексичної системи “братнього” 

соціолекту на основі уподібнення, відносимо такі терміни, як active на 

позначення діючого члена студентського об’єднання [424]; aspirant на 
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позначення потенційного члена студентського об’єднання [429]; quota на 

позначення кількості новобранців, які можуть бути зараховані до лав 

студентської спільноти протягом поточної процедури відбору [428]; executive 

office на позначення центральної організації у межах національного 

студентського об’єднання [411], наприклад: It is likely that Martinson was 

forced to resign not because she sent the email – which she said did not create 

waves among her sisters – but because it was “widely distributed and publicized”. 

But Martinson and Delta Gamma executive office actually had the same goal: to 

improve the image of the chapter [495]; infraction – правопорушення з боку 

певної спільноти, виявлене у ході процедури відбору новачків [427], 

наприклад: …courts expect BGLOs to scrutinize “problem chapters” where the 

organization is on notice of prior hazing infractions by its local chapters. Courts 

may have this expectation, even when the prior infraction was remote in time. For 

example, in Morrison, the prior infraction that purportedly put Kappa “on notice” 

of hazing at the local chapter occurred eight years before [368, c. 261]; 

recruitment на позначення набору нових членів до лав спільнот [424]; social 

на позначення зустрічі членів спільнот [413]; dues на позначення членських 

внесків, які мають сплачувати “сестри” та “побратими” [428]; open house на 

позначення дня відкритих дверей для новачків [429], наприклад: At the 

beginning of the year, dorms and clubs held open houses to get acquainted with 

new students, and the fraternities and sororities pledged new members. Although 

Robert had joined Sigma Chi in college, I didn’t like the discrimination by race 

and religion covert and blatant in the fraternities and sororities. I’d decided not to 

join or to go to the sorority open houses [457, c. 79]; coeducational або co-ed 

society на позначення студентської спільноти змішаного типу, що об’єднує 

представників і чоловічої, і жіночої статі [411]; philanthropy на позначення 

благодійної діяльності, що здійснюють члени спільнот [413], наприклад: 

Though today they often carry a reputation of being canters of partying, collegiate 

fraternities and sororities have a long history on North American Campuses – a 

history of organizing, service, and philanthropy. Fraternities and sororities (also 
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known as Greek letters organizations) are considered mutual aid societies that 

engage in philanthropic activities, provide academic and social activities for their 

membership, and sometimes provide residential and dining facilities for their 

members [463, c. 130]; chapter на позначення підрозділу окремої спільноти 

[424]; charter на позначення згоди з боку центральної організації на відкриття 

нового підрозділу [427], наприклад: When one decided in a fraternity and 

contacted the national headquarters, a coordinator was sent to help things flow 

smoothly. The coordinator set down the fraternity’s rules and guidelines 

concerning colonization. Colonization was the first step toward getting a charter 

and actually becoming a recognized chapter of the fraternity [467, c. 220] і т. п. 

Проте певна кількість понять, вербалізованих за допомогою існуючих у 

мові ресурсів, потребують конкретизації, поряд з якою у мові відбувається 

процес зміни сполучуваності слів. В результаті конкретизації понять у 

лексичному складі студентського “братнього” соціолекту виник, наприклад, 

такий термін, як women’s fraternity або women’s fraternal group, тобто жіноче 

“братерство”, як альтернативне найменування студентського “сестринства” 

наприклад: The newly chartered WSU Chapter of Ceres International is one of 16 

women’s fraternal groups on campus. The fraternity takes its name from the 

Roman goddess of agriculture, Ceres [392]. Зауважимо, що хронологічно поява 

терміну women’s fraternity у складі “братнього” соціолекту передує появі 

терміну sorority [273; 386]. 

Конкретизації у лексичному складі “братнього” соціолекту зазнає таке 

сполучення, як alcohol-free fraternity house на позначення студентських 

спільнот, у межах яких вживання алкогольних напоїв відсутнє, наприклад: 

Will alcohol-free fraternity houses change Greek life on WSU campus? … 

Reporter Rachel Dubrovin explains why fraternities will soon have to choose 

between housing freshmen, and allowing alcohol in the house [399]. 

Альтернативно до терміну alcohol-free fraternity house існує таке 

метафоричне сполучення, як dry fraternity, яке більш детально ми 

проаналізуємо нижче. 
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Привертає увагу й метафоричний вираз sister in bad standing: A sister 

falling below a 2.25 cumulative grade point average, missing more than the 

required amount of mandatory events (this includes fundraising, recruitment, 

community service, IGC, Panhellenic Council, NME, etc.), proper participation 

and cooperation (or lack thereof), missing three or more chapter meetings, or 

having outstanding fines/dues/late fees that are not being paid is to be in Bad 

Standing of the Delta Phi Epsilon Sorority. Sisters in bad standing can go to 

standards board in order to get out of bad standing for excessive absences, lack of 

cooperation and participation during mandatory events [416]. Наведений 

приклад, взятий із правил внутрішнього розпорядку сестринств Delta Phi 

Epsilon та Epsilon Mu (Delta Phi Epsilon/Epsilon Mu By-Laws, Revised August, 

2013), демонструє, що термін sister in bad standing слугує позначенням 

студентки із числа “сестер”, яка неналежним чином виконує свої 

“сестринські” обов’язки, через що і здобула “погану репутацію” [424]. 

Окрім цього, у складі “братнього” соціолекту є й інші конкретизовані 

поняття, як, наприклад, “no frills” recruitment на позначення такого характеру 

процедури відбору, коли увага приділяється виключно якості спілкування із 

потенційними новачками без урахування будь-яких зайвих прикрас на зразок 

занадто крикливого вбрання, макіяжу, зачіски, аксесуарів [413]; standing 

room only dress на позначення надзвичайно короткої сукні, у якій можна 

перебувати лише у стоячому стані [413] та деякі інші. 

За результатами проведеного аналізу, найчастотнішим засобом 

вербалізації специфічних рис діяльності студентських “братерств” та 

“сестринств” в англо-американській лінгвокультурі поряд з уподібненням є 

метафоризація. Загалом, процес метафоризації є певною мірою 

універсальним, проте, безсумнівною є наявність національно-культурної 

специфіки як окремих метафоричних значень, так і окремих способів 

метафоризації. Метафоричні одиниці зазвичай передають думки та враження, 

що виникають під впливом певних історичних та соціокультурних чинників 

та відіграють ключову роль у ході їх інтерпретації [31, с. 12]. 
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Для лінгвокультурології та соціолінгвістики процес метафоризації 

становить інтерес з огляду на необхідність пошуку так званого 

“лінгвокультурного вектора”, що веде до вивчення глибинних основ 

національно-культурного світорозуміння, на основі якого визначаються певні 

особливості національно-мовної картини світу, національної та 

індивідуальної мовної свідомості, адже саме в метафорі проявляється 

системна лінгвокреативна здатність концептуалізації дійсності, заснована на 

відчуттях, що надає, при цьому, універсальному характеру концептуалізації 

національно-специфічних рис [263, с. 4-5]. 

Для початку, варто зазначити, що з точки зору лінгвостилістики,  

метафора є стилістичним прийомом, заснованим на принципі ідентифікації 

двох об’єктів з перенесенням певних якостей від одного об’єкта до іншого, 

коли два різні явища (речі, події, ідеї, дії) одночасно спадають на думку 

шляхом накладення деяких або всіх властивостей, притаманних одному 

об’єкту, на інший, котрий за своєю природою позбавлений цих властивостей. 

Таке накладення, як правило, виникає, коли автор метафори знаходить у двох 

відповідних об’єктах певні особливості, які у його баченні мають щось 

спільне [78, с. 139]. 

Розглядючи метафору як один із основних засобів вербальної 

репрезентації студентських “братерств” та “сестринств” в англійській мові 

США, звертаємо увагу на те, що певні аспекти діяльності даних спільнот, 

поряд з нейтральними позначеннями, набувають образності у лексиконі 

американських “сестер” та “побратимів”. 

Так, наприклад, процес набору новачків до лав спільнот поряд з такими 

нейтральними позначеннями, як recruitment та intake, носить метафоричну 

назву rush, що означає “гонитву”, “ажіотаж”, “лихоманку”, “змагання, котре 

потребує швидких дій”, тобто свідчить про те, що новачки так і “рвуться до 

бою” заради того, щоб отримати місце у “братній” спільноті, наприклад: 

“During fall or winter rush, sororities court starry-eyed freshmen” [396] або 

“Sorority recruitment is like no other experience that you will ever have for the 
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rest of your life,” says Sunday Tollefson, author of “Rush Right: Reveal Your Best 

You During Sorority Recruitment” [475]. 

У даному контексті з подібним відтінком вживається таке метафоричне 

сполучення, як Rush Week, що позначає “тиждень гонитви” під час боротьби 

за місце у спільноті: Recruitment is particularly onerous. Some hopefuls attend 

an event a day during Rush Week or dedicate two full weekends to activities [396]. 

Певна кількість номінацій метафорично демонструє подальші тяготи, 

що випадають на долю новобранців, котрим “пощастило” пройти процедуру 

відбору. Відомо, що далі їх очікують так звані “випробування”, котрі у 

контексті діяльності студентських ґендерних спільнот позначаються 

термінами hazing (надзвичайно зневажливе та образливе ставлення діючих 

членів спільнот до потенційних “сестер” та “побратимів” у період 

“випробувального” терміну, яке уподібнюється кривдному, деспотичному 

відношенню старослуживих у армії до новобранців, відомому у загальному 

обігу як “дідівщина”) та pledgeship (тобто “випробування” або період 

“заручництва”), при чому новачки у цей період іменуються “заручниками” 

або “випробуваннями” – pledges [427].  

У даному контексті виникла така метафора, як to take the pledge plunge, 

де plunge означає “пірнання”, “занурення”, “стрімке просування”, що також, 

в свою чергу, говорить про те, що новачки нібито з головою “пірнають” у ці 

“випробування” з метою отримання місця у студентському “братерстві” або 

“сестринстві”, наприклад: “Assistant dean of students Andrew Robinson says 16 

percent of the 30,000-strong undergraduate population takes the pledge plunge – 

a somewhat tepid showing that worries the Boilermakers” [528, c. 214]. 

Важкість цих випробувань яскраво демонструє таке метафоричне 

утворення, як Hell Week, тобто “пекельний тиждень”, протягом якого саме й 

відбувається так званий “випробувальний термін”: Fraternities across the 

country utilize Hell Week as one final test before initiation. In order for the 

pledges to reach the finish line they must first endure the mentally and physically 

exhausting traditions that have been formed within the fraternity through 
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generations of hazing. During a semester that is filled with humbling tasks, 

suffering, and abuse, Hell Week stands alone, but initiation is always waiting at 

the end of the tunnel… [371]. 

Символічним у даному контексті є й таке іменування “новачків-

заручників”, як shippies, котре за часів рабовласництва у широкому значенні 

слугувало терміном на позначення невільників, котрих транспортували 

кораблями з Африки до місця призначення. Демонстрацією вживання даної 

метафори може слугувати наступний приклад: …manacled in unbroken lines, 

millions upon millions of Africans left that place on ships bound for Americas. 

Lithographs of slave ships clearly show Africans tightly packed for that journey. 

Interestingly, in the Midwestern United States pledgees have been sometimes 

called “shippies” [458, c. 115]. 

Символічність змагального характеру процедури відбору новачків до 

лав спільнот спостерігаємо на прикладі термінів на позначення учасників у 

залежності від місця, яке вони посідають у цій гонитві, наприклад: …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 [458, c. 115]. 

Наведена ілюстрація демонструє, що під час процедури відбору 

новачків, котрі беруть участь у змаганні, метафорично іменують терміном 

line, тобто “чергою” або “плетеницею” тих, хто юрбляться один за одним. 

При цьому, зрозуміло, що групу “випробуванців” також порівнюють із 

кораблем, на якому той, хто посідає перше місце іменується “капітаном”, а 

той, хто посідає останнє місце – “якорем”. Варто зауважити, що термін 

anchor, окрім вживання у прямому та символічному значеннях, слугує також 

позначенням учасника спортивного змагання, котрий біжить останнім, а 

також може вживатися і в інших значеннях, наприклад,  по відношенню до 

людини, котра нібито “плентається” десь позаду або, так би мовити, 

“гальмує” [31, с. 13]. 
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У контексті діяльності студентських “сестринств” цікавою є така 

метафора, як a rush crush (від crush як “пристрасне захоплення”, де 

захоплення, що стосується царини почуттів, уподібнюється фізичному 

знищенню, руйнуванню із царини фізичної сили) на позначення дівчини із 

числа потенційних новобранців, яка прийшлася до душі комусь із діючих 

членів “сестринського” об’єднання: And with a flash of a smile, we’re hooked. 

She’s beautiful, friendly, and all you want to do is irrationally cry when you meet 

that ultimate PNM who steals your heart. Nothing would make you happier than 

her becoming one of your sisters. We at A-List understand all too well the force of 

emotions at play when you meet your Rush Crush. Some symptoms of rush 

crushing include, but are not limited to: sweaty palms, constant tears, butterflies 

in your stomach… the list goes on and on [527]. 

Серед одиниць метафоричного типу, що вербалізують діяльність 

студентських “братерств” та “сестринств”, привертають увагу й такі 

номінації, як dry recruitment та його аналог dry rush: The University of 

Wisconsin is urging fraternities and sororities hold “dry rushes” when recruiting 

members [530], що слугує позначенням такої вечірки на честь залучення 

новачків до лав спільнот, де панує так званий “сухий” закон, тобто заборона 

споживання алкогольних напоїв “сестрами” та “побратимами” під час цього 

заходу: Dry Recruitment? For the first time, all the fraternities agree that formal 

recruitment parties will not include alcohol. One chapter disagree with this new 

policy but was outvoted by the others. It disagreed because it is the chapter known 

for throwing the best parties and the chapter members didn’t know how to host an 

alcohol-free event [469, c. 87]. 

На зразок даної номінації у контексті діяльності студентських 

“братерств” та “сестринств” було утворено таке антонімічне їй поняття, як 

wet rush, що, вочевидь, слугує позначенням такого роду вечірки з приводу 

поповнення студентських спільнот новими членами, де споживання спиртних 

напоїв все-таки відбувається. Аналогічним, проте, більш виразним у 

порівнянні з метафоричною номінацією wet rush є термін dirty rush, де 
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лексема dirty – “нечесний”, “брудний” (тут: у переносному значенні) – 

вербально відображає той факт, що така вечірка є жорстким порушенням 

загальновстановленого у даному контексті “сухого” закону: This past week, 

The Polytechnic received information that during this semester’s rush season, 

there have been a number of fraternities who violated the rush guidelines, 

specifically Article IV, Section 1, Part 3 of the Interfraternity Council Recruitment 

Policy. The document clearly states, “Formal Recruitment is, at all times, dry. No 

alcohol, alcohol containers or controlled substances should be in use or be visible 

on the premises of any fraternity or in the living area of any fraternity during any 

time potential new members are present.” The slang for the violation of this rule is 

known as “dirty rushing” or “wet rushing” [377]. 

Окрім понять wet rush та dry rush, у контексті діяльності студентських 

об’єднань США з’явились такі метафоричні номінації, як wet fraternity та dry 

fraternity на позначення двох “типів” спільнот в залежності від того, 

вживаються у їх межах спиртні напої чи ні. У якості ілюстративних 

прикладів вживання зазначених одиниць наведемо наступні: In response to the 

extensive liability risks that come with “wet” fraternities, many on-campus frats 

have chosen to turn in their drinking permits. … Although seemingly ideal, dry 

fraternities do have problems, and unsurprisingly the root cause behind them is 

alcohol, or rather the lack of it [369, c. 540]. 

Певної конотації у контексті діяльності студентських “братерств” та 

“сестринств” набула метафорична номінація house, що слугує позначенням 

спеціальної резиденції для проведення зустрічей членів спільнот або будь-

яких інших заходів, що мають відношення до діяльності студентського 

об’єднання, та уособлює “братню” резиденцію як “дім” для членів 

студентської спільноти, як свого роду “родинну” цінність: I pass fraternity 

house after fraternity house, sorority houses, left and right, all around me, but 

they are scattered between classroom buildings and dorms and bus stops and the 

campus YMCA and the Armory, and there’s no central Greek Row so there’s no 
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pattern and no way to know exactly how to find the Nu Kappa Epsilon house [441, 

c. 171]. 

Ще більш образним аналогом до лексеми house слугує така номінація 

на позначення “братньої” резиденції, як її розмовний варіант frat castle: It was 

all worth it, though, because when I pulled a 3.25 my parents approved my move 

into the Alpha house, otherwise known as the frat castle, for sophomore year 

[371]. У змісті даної метафори вбачаємо іще більш шанобливе ставлення 

“побратимів” до резиденції своєї спільноти, яку трактуємо у даному 

контексті не просто як “замок”, а навіть як “храм”, “твердиню”, “фортецю”. 

Доволі образними у даному контексті можна вважати й такі одиниці, як 

Greek house: …fraternal organizations appeal to undergraduates who desire to 

play in a spacious “clubhouse” with all the comforts – and few of the restrictions – 

of their parents’ homes. During the ’20s, Thomas Arkle Clark, who was then a 

revered dean of the University of Illinois, maintained that colleges needed to build 

houses of worship and Greek houses on campus in order to graduate people of 

good character and high moral purpose. At that time many university officials 

were predicting that the proliferation of attractive student unions and residence 

dining-halls would cause fraternities and sororities to die out. But Greek houses 

remained part of the campus scene even when colleges in the ’30s reduced 

chapters’ income by mandating that students had to eat meals in campus dining 

rooms [482, c. 128] та Panhellenic building: For $31,000 Cook bought a two-story 

frame structure from Camp Shelby, moved it on campus near East Stadium, and 

made it available to the sororities as a Panhellenic building, complete with 

meeting rooms, a large lounge, and a kitchen. In 1949, Alpha Tau Omega acquired 

the renovated college barn and turned it into the first fraternity house on campus 

[531]. 

Не менш виразними у контексті діяльності студентських ґендерних 

спільнот виявляються й такі сполучення, що привертають увагу, як 

walk/stride of pride та walk/stride of shame по відношенню до представниць 

жіночої статі – членів студентських “сестринств”, які можуть здатися, на 
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перший погляд, повністю протилежними поняттями: If we had an “exchange” 

(event held by one sorority and one fraternity) it was assumed that every girl 

would hook up with someone in that fraternity. Every night at least a couple of 

girls would wander back in the middle of the night or early the next morning, 

taking the sometimes dangerous “walk of shame” (which my girls from another 

house called the “stride of pride”) alone and in the dark [378, c. 142]. Наведені 

приклади мовних одиниць є вербалізаторами так званої “почесної” або 

“ганебної ходи”, коли дівчина після ночі, проведеної у “братньому” будинку, 

о пізній годині повертається додому. Вживання лексем pride та shame 

варіюється від спільноти до спільноти, вочевидь, в залежності від того, чи то 

вважається така пізня прогулянка предметом гордості, чи то предметом 

сорому, чи то ж дані лексеми просто вживаються в обох значеннях із 

відтінком сарказму. 

Поміж лексем-вербалізаторів діяльності студентських об’єднань у 

США привертають увагу й такі яскраві метафори, як jewels та pearls на 

позначення почесних номінацій, що вживаються “побратимами” по 

відношенню до засновників спільнот, до яких вони належать: Alpha Phi Alpha 

Fraternity, Inc. was founded at Cornell University in Ithaca, New York – 

pioneering all as the first Black Greek letter organization on a college campus. 

Thanks largely to seven visionary founders, respectfully known as the “Seven 

Jewels”, the fraternity has become one of the most prestigious and influential 

organizations in the world today. … Founded in 1969, with seven chapter founders 

referred to as “Pearls,” over 200 men have entered the Zeta Pi chapter [534]. 

Ілюстративною у даному контексті також виявляється метафора 

suiciding або to suicide: When I went through the sorority formal recruitment, I 

knew by “Preference” party where I wanted to be, and that this house was the 

sisterhood I wanted. However, my Rho Chi (rush advisor) told our rush group to 

be sure and put down both our first and second choice for a sorority. (If you’ve 

never been through formal rush, to “suicide” is to put only one choice down). But 

the way I viewed it was that if didn’t get a bid from my house, I didn’t want to be in 
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a sorority, so I “suicided”. Of course it worked out well, and I was given a bid 

[409]. Очевидно, що “suiciding” у контексті поповнення новобранцями лав 

студентських спільнот означає необхідність здійснення новачком вибору на 

користь одного конкретного “братерства” або “сестринства”, що може бути 

певною мірою ризикованим у разі виявлення, що дана спільнота, у свою 

чергу, зробила вибір не на його користь. 

Отже, поміж образних прийомів вербалізації специфічних рис 

діяльності студентських “братерств” та “сестринств” метафора виявляється 

основним стилістичним засобом, тоді як метонімію можна визначити як 

другорядний. Як стилістичний прийом, метонімія являє собою образний 

переносний вираз, в якому предмет замінюється іншим у залежності від 

реально існуючих між ними зв’язків [242, с. 240]. 

Так, у контексті діяльності студентських ґендерних об’єднань 

метонімію покладено, приміром, в основу таких лексичних одиниць, як  

a financial на позначення діючого члена спільноти (active member) на основі 

тієї ознаки, що він, перебуваючи у числі “сестер” або “побратимів”, сплачує 

членські внески (dues) [424]; a perp (скорочення від perpetration – 

“правопорушення”, “злочин”) на позначення “псевдопобратима”, який не 

належить до жодної із студентських організацій, проте носить “братню” 

атрибутику [429]; a late night на позначення “братньої” вечірки, яка триває з 

півночі до ранку, коли по закінченні будь-якого запланованого заходу у лавах 

спільнот учасники бажають “продовження”, яке їм доводиться влаштовувати 

на території однієї із “братніх” резиденцій у зв’язку з тим, що о такій годині 

бари та клуби уже не працюють: On party weekends like Midwinters or Easters, 

the university sponsored one or two main events, but fraternities hosted ball 

games, teas, cocktail hours, and late-night parties, filling in the schedule with 

activities from ten in the morning to the wee hours of the night. Late-night at the 

fraternities is a popular way to end the night [440, c. 92].  

Говорячи про метонімію як один із образних засобів вербалізації 

діяльності студентських ґендерних спільнот у США, слід, насамперед, 
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звернути увагу на метонімічні утворення, пов’язані з традицією 

найменування “братерств” та “сестринств” літерами грецького алфавіту 

(напр., Kappa Kappa Alpha, Sigma Epsilon, Alpha Phi Omega та ін.), у зв’язку з 

чим аналогічно до понять fraternities та sororities, як уже зазначалося, вони 

також іменуються організаціями “грецьких літер”, тобто Greek letter 

organizations або Greek letter societies. 

Традиція найменування студентських “братерств” та “сестринств” 

літерами грецького алфавіту сягає кінця XVIII століття. Первісно студенти 

вищих навчальних закладів Сполучених Штатів об’єднувались у такі 

спільноти задля того, щоб мати змогу обговорювати актуальні події, новини 

у світі літератури, ділитись власними ідеями та вільно висловлювати думки у 

колі людей, що мали спільні інтереси. Відтак, першими у межах 

північноамериканської “братньої” системи були саме дискусійні клуби 

(debating societies) та літературні спільноти (literary societies). 

Відомо, що спочатку північноамериканські “братерства” були 

таємними товариствами, заснованими на принципах та постулатах античної 

філософії, серед яких одне із чільних місць посідав, приміром, наступний: 

“будь другом для того, з ким маєш спільні погляди, інтереси та цілі”. 

Вважається, що саме засади античної філософії, покладені в основу 

діяльності студентських “братерств”, стали передумовою їх найменування 

літерами грецького алфавіту [107]. 

Незважаючи на те, що у межах американської “братньої” системи 

існують спільноти, які не використовують у своїх назвах грецьких літер 

(напр., Ceres, Men of God, Bones Gate та ін.), такі метонімічні утворення, як 

Greek world, Greek life, Greek experience, Greek traditions, Greek houses, 

Greeks, to go Greek, Greek contacts та деякі інші укорінилися у свідомості як 

представників студентських ґендерних об’єднань, так і у свідомості всього 

американського суспільства в асоціації з діяльністю саме студентських 

“братерств” та “сестринств”, наприклад: …Asian-American fraternities occupy 

just a small corner of the collegiate Greek world. …those organizations add 
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diversity to Greek life and can give Asian-Americans a more prominent role in a 

campus social life [443]. 

Так само по відношенню до членів північноамериканської “братньої” 

системи взагалі вживається термін Greeks, а по відношенню до аутсайдерів, 

тобто тих, хто перебуває, так би мовити, за її межами, вживається 

метонімічне утворення non Greeks, що відбито у наступному прикладі: Greek 

students are viewed by non greeks as stuck up, and snobby. And the greeks view 

the non greeks as GDIs (God damn independents) that is what they like to be 

called as well [537]. 

У наведеному прикладі спостерігаємо й таке явище, як написання 

терміну greek з маленької літери, що свідчить про набуття ним у даному 

контексті статусу загальної назви, що в принципі, на нашу думку, є цілком 

правомірним, враховуючи, що вживається воно у непрямому значенні. Окрім 

цього, бачимо, що синонімічним, проте більш виразним у порівнянні з 

терміном non greeks, є поняття God damn independents (так би мовити, “кляті 

аутсайдери”) на позначення тих, хто не є членами студентської “братньої” 

системи. Очевидно, що дане поняття є певною мірою пейоративним і 

демонструє презирство та зневагу з боку членів спільнот по відношенню до 

тих, хто перебуває за межами “грецької” системи [31, с. 12]. 

Цікавим у даному контексті, на наш погляд, є й такий ідіоматичний 

вираз, як to go Greek, що виник на основі метонімії та означає “податися у 

греки”, тобто стати членом студентської спільноти, наприклад: “How much 

does it really cost to go Greek?” [541].  

Привертає увагу і такий його аналог, як to earn one’s letters, тобто 

“заробити”, “здобути”, “заслужити” свої літери, як щось надзвичайно цінне 

та почесне в результаті кропіткої та неймовірно важкої праці у період 

“гонитви” за місце у спільноті, тобто стати повноправним членом 

студентського об’єднання, підтвердивши власну відповідність статусу 

“братерства”, що продемонстровано у наступному прикладі: “…for Black 

fraternity and sorority pledges, especially before 1990, the chants learned along 
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with the steps reinforced the importance of physical competence, in this case, the 

ability to endure a long, brutal pledge program to earn your letters” [447, c. 66]. 

Окрім цього, у лексичному складі студентського “братнього” 

соціолекту нерідко зустрічаються й такі метонімічні утворення, як, 

наприклад, a Kappa Kappa Alpha, a Beta Phi, a Zeta Beta Tau, a Chi Omega і  

т. п. на позначення окремих членів відповідних спільнот, наприклад: …Julie 

Baselice, whose daughter Christina is now a Chi Omega at the University of Texas 

[475]. Такі метонімічні номінації на позначення окермих членів “братерств” 

та “сестринств” виникають на основі тієї ознаки, що спільнота, до якої 

належить студент, має назву саме у вигляді комбінації зазначених грецьких 

літер, тому, наприклад, номінація a Chi Omega на позначення окремої 

студентки виникає як найменування частини на основі характерної ознаки 

цілого – студентського “сестринства” Chi Omega, названого за традицією 

літерами грецького алфавіту.  

Рекурентність різних стилетворчих засобів вербалізації діяльності 

студентських ґендерних спільнот зображено на Рис. 1. 

 

Рис. 1. Рекурентність стилетворчих засобів вербалізації діяльності студентських 

ґендерних спільнот 
Продовжуючи дослідження засобів вербального відображення 

діяльності студентських ґендерних спільнот в англійській мові США, 

важливо сфокусувати увагу й на деяких словотворчих механізмах, 

покладених в основу утворення нових одиниць у межах “братнього” 

соціолекту, найбільш продуктивним з яких, за нашими спостереженнями, є 

скорочення лексем. Перш за все, це, вочевидь, пов’язано з тим, що на 
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сучасному етапі одним із найбільш впливових чинників мовного розвитку 

вважається принцип так званої економії мовних зусиль, тобто прагнення 

раціоналізації мови у зв’язку зі значним кількісним зростанням її 

словникового складу [101]. У даному контексті скорочення є одним із видів 

економії мовних засобів, що має на меті компресію інформації на 

лексичному рівні [212]. 

У мовленні представників студентської субкультури США чітко 

простежується тяжіння до принципу економії лінґвальних ресурсів у ході 

комунікації, у результаті чого такий динамічний процес, як поповнення 

словникового складу американського студентського соціолекту, 

супроводжується виникненням значної кількості різних типів скорочень в 

сучасній англійській мові США [34, с. 43]. Дана тенденція є відбиттям й 

певних особливостей мовної картини світу американської студентської 

молоді, яка постає відображенням такого типу культури, що прагне 

встановлення “безбар’єрних” взаємовідносин та збереження вільного стилю 

спілкування [97].  

Більш того, як ми вже відзначали раніше, чимало одиниць, які 

наповнюють “братній” соціолект американських студентів, виникли на 

основі їх номінативного уподібнення до понять, що існують у загальному 

вжитку. Проте в той же час паралельно відбувається процес конкретизації 

цих понять з метою їх пристосування до специфіки діяльності студентських 

ґендерних об’єднань, відомих як “братерства” та “сестринства” [34, с. 43]. У 

зв’язку з цим деякі поняття стають, так би мовити, інформативно 

перенасиченими, через що й виникає необхідність пошуку шляхів більш 

стислого їх найменування, одним із яких є створення нових номінативних 

одиниць, котрі виявляються інформативно або структурно місткими, проте 

дещо спрощеними за формою мовних знаків [101], наприклад: Some girls 

arrive on campus knowing they want to be Greek, but aren’t sure which kind of 

GLO to join. If NPCs are the only ones on campus, then of course, they’ll join 

NPC, but would opt for an Asian/Latin/NPHC/Multicultural GLO if it is available 
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to them. Most people who join these GLOs (with the possible exception of a 

multicultural GLO) are members of minority ethnic groups. That’s why diversity 

might be taken away from NPCs [482], де GLO є скороченням від Greek letter 

organizations, NPC – від National Panhellenic Conference, NPHC – від National 

Pan-Hellenic Council.  

Наведені приклади свідчать про те, що у контексті діяльності 

студентських ґендерних спільнот доволі громіздкими виявляються такі 

ономастичні терміни, як назви керуючих органів (umbrella organizations), які 

здійснюють контроль та нагляд за діяльністю студентських об’єднань, серед 

яких є й багато інших прикладів, у яких можна простежити тенденцію до 

вживання абревійованих варіантів замість повних варіантів назв, наприклад, 

MGC замість The Multiethnic Greek Council: The Multicultural Greek Council 

(MGC) affirms multicultural necessity within the Greek community, so members of 

all cultures can promote diversity while displaying their own identity. MGC unites 

to publicize diversity within the university and advance the ideas of fraternal 

values within the council [479] або NALFO замість National Association of Latino 

Fraternal Organizations: Mark your calendars! The next NALFO Business 

Meeting will be held in conjunction with the Association of Fraternity and Sorority 

Advisors Annual meeting in Boston Waterfront from November 30 – December 3 

[480], а також NAIC замість North American Interfraternity Conference, IC 

замість Interfraternity Council, NGLHS  замість National Greek Leadership 

Honor Society, DGC замість Diversified Greek Council, NAPIAPA замість 

National Asian Pacific Islander American Panhellenic Association, AGLO замість 

The Association of Greek Letter Organizations, PAGC замість Pan-Asian Greek 

Council [427] та деякі інші. 

Окрім ономастичних термінів, у вигляді абревіатур вживаються й деякі 

номінації, пов’язані з системою внутрішньої організації студентських 

спільнот та з повсякденним життям “сестер” та “побратимів”. Так, 

наприклад, абревійованого вигляду набула певна кількість термінів, що 

стосуються процедури набору новачків, наприклад, MIP замість membership 
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intake process, що слугує позначенням самої процедури: Phi Beta Sigma’s MIP 

at the collegiate level is to be executed within a 45 day timeframe. (Alumni 

chapters have up to 60 days to complete the intake process) [473] або COB 

замість continuous open bidding, що слугує позначенням додаткової 

процедури відбору новобранців для спільнот, які не набрали необхідної їх 

кількості: Total is a number that gets set twice a year, typically at the average 

chapter size. Panhellenic votes to okay the number and then chapters under total 

are encouraged to participate in extending COBs [415]. 

Громіздким у структурному плані є таке словосполучення, як The 

Membership Recruitment Acceptance Binding Agreement – MRABA на 

позначення домовленості про те, що новачок зобов’язується по закінченні 

процедури відбори прийняти запрошення лише від однієї спільноти з поміж 

тих, які він зазначив у своєму “списку побажань” (preference list): The 

Membership Recruitment Acceptance Binding Agreement (MRABA) will be 

signed immediately following the last party as specified by the Panhellenic 

Council. In order to receive a bid from a sorority on campus, the MRABA must be 

signed. All PNMs are given instruction by a member of the fraternity and sorority 

life staff about the MRABA form and what they are agreeing to abide by [489]. 

Окрім цього, поміж лексичних одиниць, що стосуються процедури 

набору новобранців, існує така номінація, як dean of pledges, що позначає 

наставника для новачків у ході “гонитви” за місце у спільноті, яке також 

часто зустрічається у вигляді таких абревіатур, як DOP або DP, наприклад: It 

was not like she hit us one time, it was repeatedly and then she is suppose to be our 

DP. I thought the DP was suppose to protect you. I’m having surgery in about 

three weeks [458, c. 78]. 

У даному контексті серед абревійованих варіантів вживання 

складноскорочених слів існують і менш офіційні найменування. Для 

прикладу візьмемо термін goddamn independent – так би мовити “клятий 

аутсайдер”, – яким у лавах спільнот зазвичай іменують студентів, які не є 

членами “братньої” системи:  I learned the term G.D.I., which stood for “God 
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Damn Independent”. It was used as an epithet by many fraternity and sorority 

members against anybody who was not Greek, meaning most of us [497]. 

Доволі колоритними у даному контексті є такі абревіатури, як Rho 

Gamma замість Recruitment Guide, наприклад: A tall, thin brunette addressed 

them. “I’m Darcy, and this is Tricia. We’re the Recruitment Counselors, or Rho 

Gammas, for Group Seven. We’re all so happy that you decided to go through 

sorority recruitment…” …Tricia explained further. “Rho Gammas are 

fundamental for the formal sorority recruitment process. Darcy and I are assigned 

to this specific group for the duration of your recruitment time. It’s our 

responsibility to guide you through and provide you with information and 

counseling whenever necessary.” [435, c. 86], Rho Chi замість Rush Counsellor, 

наприклад: A Rho Chi is chosen through an interview process by members of 

Panhellenic. She is judged on her ability to herd large groups of 18 years old from 

house to house without losing one [492] та Pi Chi замість Panhellenic Counsellor 

на заміну синонімічних термінів на позначення наставника для новачків на 

період процедури відбору та проходження випробувального терміну з числа 

досвідчених членів спільнот [424]. 

У наведених прикладах абревіація відбувається шляхом заміни лексем, 

що входять до складу словосполучення, їх першими літерами, однак, замість 

літер англійського алфавіту у даному випадку вживаються грецькі літери, 

надаючи у такий спосіб даним поняттям так званого “грецького” колориту, 

який наскрізно пронизує студентський “братній” соціолект.  

Деякі полілексемні одиниці у контексті діяльності студентських 

“братерств” та “сестринств” підлягають частковому скороченню, наприклад, 

NEM program замість New Member Education program: The purpose of a NME 

program is to assimilate initiates into bonds of brotherhood, develop leadership 

traits, and enhance group problem-solving abilities, all while imparting traditions, 

customs, and history of the organizations [415]. 

Також у вигляді часткових ініціальних абревіатур зустрічаються такі 

складноскорочені утворення, як I-week замість initiation week, g-little замість 
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grand little, g-big замість grand big, GGlittle замість great grand little, GGbig 

замість great grand big (про специфіку й семантику кожного з наведених 

скорочень мова піде нижче): I want to thank the brothers of Kappa Pi Beta 

Fraternity Inc., for giving me the opportunity to become a brother and never 

giving up on us. I also want to thank line bros, big bro, g-big, P.M., P.D. and P.E. 

for not giving up on me [547], де g-big вживається замість сполучення grand big 

(яке, в свою чергу шляхом скорочення утворилось від сполучення grand big 

brother, тобто “старший брат мого старшого брата”, який призначається у 

якості старшого, досвідченого наставника новачкові, котрий щойно вступив 

до студентського об’єднання), а також у наведеному прикладі спостерігаємо 

такі варіанти скорочень, як усічення bro замість brother та абревіатури P.M. 

замість pledge mom, P.D. замість pledge dad, P.E. замість pledge educator, що 

також слугують позначеннями наставників для новачків, проте, виключно під 

час процедури відбору [34, с. 44-45]. 

Не менш продуктивним способом скорочення лексем у складі 

студентського “братнього” соціолекту є усічення, внаслідок чого, наприклад, 

утворились такі одиниці, як pref card від preference card, pref night від 

preference night, наприклад: Just before 6 o’clock Thursday night, three hundred 

of the remaining rushees show up at one of the UCLA’s lecture halls for pref night 

[540, c. 28], а також recruitment PREP від recruitment, grad від graduate, neo 

від neophyte, rec letter від recommendation letter, panhellenic exec від 

panhellenic executive, para або nalia від paraphernalia, наприклад: When he was 

a freshman in high school “this guy was showing me para [paraphernalia], he 

would tell me things about the brotherhood, [and] also the mystique about it” 

[431, c. 110] та Some members call identifying clothes and artifacts “nalia” 

(paraphernalia). They may all wear similar hairstyles and greet each other with 

traditional hand signs or calls [404, c. 56]. 

У лексичному складі “братнього” соціолекту американських студентів 

спостерігається й такий різновид скорочень, як скорочення словосполучень, 

коли, наприклад, замість сполучення active member самостійно у цьому ж 
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значенні вживається лексема active, замість crossed member – crossed, замість 

dry recruitment – dry, замість big brothers/sisters – bigs, замість little 

brothers/sisters – littles, замість preference event – pref, де, окрім скорочення 

словосполучення, відбувається скорочення лексеми preference: You are 

always better off listing more than one group, even if you only attend one pref 

[446]. 

Повернемося до проблеми складноскорочених слів у межах 

“братнього” соціолекту. До них можна віднести численні контаміновані 

утворення, що виникли у контексті діяльності студентських “братерств” та 

“сестринств”, серед яких можна виявити такі ілюстративні сполучення, як, 

наприклад, frastle від fraternal castle на позначення “братньої” резиденції: 

What makes Sigma Alpha Mu – Sigma Beta chapter is not only the history of the 

fraternity, but the men who live in it. Each guy that has lived and who is currently 

living in the house share similar interests that help keep this frastle the way it is 

today [524] або fra-rority від fraternity & sorority на позначення студентської 

спільноти змішаного типу (co-ed society): The idea is that this ‘fra-rority’ would 

still provide bonding opportunities while reducing some of the negative behaviours 

that continue to plague the Greek system… [459]. 

Контамінацію, як спосіб словотворення, покладено й в основу 

номінації sorostitute на позначення дівчини з числа студентських “сестер”, що 

виникла у результаті злиття лексем sorority та prostitute: ‘You’re in a sorority? 

You must be a sorostitute.’ Yes, you read that correctly, sorostitute.  A satirical 

combination of sorority and prostitute…  For decades, women who have 

participated in Greek life have been weighed down with this stigma.  Like every 

other stereotype, this accusation is untrue for 99.9% of the population.  However, 

one girl can ruin it for every girl [546]. 

Поміж контамінованих утворень увагу привертає й така яскрава 

метафора, як Fratmas від fraternal Christmas, що слугує позначенням такої 

події у житті студентських “братерств” та “сестринств”, як bid day – день, 

коли спільноти надають особисті запрошення (bids) новачкам, тож, вочевидь, 
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поява новоспечених “сестер” та “побратимів” у лавах спільнот 

прирівнюється до народження чогось нового, довгоочікуваного, тому дана 

подія є для членів “братерств” та “сестринств” чимось настільки подібним до 

Різдва: Fratmas is our favourite holiday. It’s every Greek’s favourite holiday out 

of the entire year. We mark it on our calendars two months in advance. We plan 

our whole weekend around that day, and we celebrate it like it’s Christmas – it’s 

“Fratmas!” Fraternity bid day is a fantastic tradition for a few reasons. Happy 

bid day, boys! [364]. 

Співвідношення різних типів скорочень у лексичному складі 

“братнього” соціолекту зображено на Рис. 2. 

 

Рис. 2. Співвідношення різних типів скорочень у лексичному складі студентського 

“братнього” соціолекту 

 

3.3 Типологія лексичних одиниць із фоновою семантикою у 

контексті діяльності студентських ґендерних об’єднань 

 

Враховуючи доволі складний та неоднозначний характер такого 

лінгвістичного феномену, як лексичні одиниці із соціокультурним 

компонентом, слід зазначити, що проблема їх типології залишається одним із 

найбільш полемічних питань у контексті лінгвокультурології та суміжних 

дисциплін, які розглядають мову не лише як засіб пізнання й комунікації, а й 

як соціокультурний код нації [176, с. 3]. 

Оскільки на сьогоднішній день у лінгвокультурології та суміжних 

дисциплінах не існує чіткого та однозначного підходу до способів 
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класифікації культурно-маркованих лексем, дане питання потребує 

узагальнення, систематизації та доповнення з огляду на необхідність 

розробки принципів диференціації окремих груп лексичних одиниць з 

фоновою семантикою, що раніше досліджувались лише поверхнево у межах 

категорії реалій-американізмів на позначення специфічних рис американської 

системи освіти [238; 239; 240; 241]. 

Категорія лексем-вербалізаторів діяльності студентських ґендерних 

спільнот вміщує зразки “внутрішньокультурної” специфічної лексики 

американського варіанта англійської мови [25]. В інтерлінгвокультурології та 

сучасній теорії міжкультурної комунікації лексичні одиниці різних мов, 

закріплені за елементами різних культур, іменуються культуронімами, що 

являють собою категорію культурно-маркованих одиниць на позначення 

специфічних предметів та явищ, характерних для певної культури [117]. 

Вивчення лексичних одиниць з фоновою семантикою з огляду на їх 

національно-культурну специфіку посідає чільне місце у роботах багатьох 

лінгвістів починаючи з середини ХХ ст. [напр.: 68; 74; 111; 241]. Аналіз 

наукової літератури з даної проблематики дає змогу виділити декілька типів 

класифікації культурно-маркованої лексики, що базуються на різних 

принципах, серед яких принцип первинності-вторинності мовної вербалізації 

[117], семантичний [74; 111; 117; 241] та асоціативний [68] принципи, 

принцип історико-семантичної диференціації [111], принцип місцевого 

розподілу одиниці із соціокультурним компонентом в залежності від широти 

ареалу їх використання [74], структурний принцип. В залежності від 

урахування домінантної ролі одного або кількох компонентів структурного 

змісту культурно-маркованої одиниці, в лінгвістичних дослідженнях 

останніх років перелічені принципи класифікації об’єднуються у межах 

моноструктурального та поліструктурального підходів [111]. 

Однак як зазначає більшість дослідників, що працювали і продовжують 

працювати у галузі даної проблематики [напр.: 54; 68; 74; 111; 117; 241], 

кожний із наведених принципів класифікації певною мірою є умовним та 
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схематичним, тому ані абсолютним, ані остаточним вважатись не може. 

Вочевидь, це пов’язано з доволі полемічним та неоднозначним характером 

лексичних одиниць даної категорії, а також з такою їх властивістю, як зв’язок 

із найрізноманітнішими сферами діяльності людини [35, с. 8]. 

У ході вивчення питання щодо існуючих підходів до диференціації 

культурно-маркованих лексем, нами було виявлено, що одним із найбільш 

ґрунтовних досліджень національно-культурної специфіки лексичного рівня 

американського варіанта англійської мови було здійснено Г. Д. Томахіним у 

галузі зіставного лінгвокраїнознавства. Лексичні одиниці на позначення 

специфічних об’єктів американської культури дослідник називає реаліями-

американізмами, серед яких ним було виділено такі лексико-семантичні 

групи, як етнографічні реалії, реалії побуту, мовного етикету, географічні, 

суспільно-політичні реалії, реалії системи освіти, релігії і культури, 

ономастичні реалії, які, в свою чергу, поділяються на топоніми, антропоніми, 

репрезентативні імена, алюзивні імена, прізвища та прізвиська, імена 

казкових персонажів, меморіальні назви [241]. 

Лексичні одиниці на позначення деяких специфічних рис діяльності 

чоловічих та жіночих об’єднань студентів у вищих навчальних закладах 

США розглядаються дослідником у межах категорії реалій системи освіти, де 

він наводить такі мовні одиниці, як fraternity, sorority або sorosis на 

позначення “чоловічих та жіночих земляцтв та клубів при університетах”, 

chapter, chapter house, the Greeks, rushing, pledges, pledging, hazing у якості 

позначення жорстокого глузування над новачками, що походить від дієслова 

haze, яке у морській справі означає “доручати найважчу виснажливу роботу”, 

smoker та smoking party на позначення виключно чоловічої вечірки серед 

“побратимів”, tea на позначення аналогічного поняття у лавах “сестринств”, 

keg party на позначення студентської вечірки з наявністю великої кількості 

пива, а також такі ономастичні терміни, як The National Interfraternity 

Council, The National Panhellenic Conference, The US National Student 

Association та назви окремих спільнот, як то Kappa Alpha Theta, Phi Beta 



 131 

Kappa, Phi Beta house, що, окрім позначення гуртожитку для членів 

студентського об’єднання Phi Beta Kappa, слугує позначенням головної 

бібліотеки університету або коледжу. Від зазначеної ономастичної одиниці 

походить дієслово phi-bete – “щось старанно вивчати” або просто “вчитися”, 

яке також наводиться у якості реалії системи освіти у контексті діяльності 

студентських ґендерних об’єднань. 

Поява таких понять, як Phi Beta house та phi-bete, що, вочевидь, 

пов’язані із назвою спільноти Phi Beta Kappa, ймовірно обумовлена тим, що 

назване товариство є найстарішим вченим товариством пошани (academic 

honor society)  в системі американських “організацій грецьких літер”, до 

складу якого, як правило, приймались лише обрані студенти, а у напрямі 

діяльності спільноти особливе значення надавалось досягненням студентів у 

галузі вивчення гуманітарних дисциплін [241, с. 176-177]. 

Очевидно, що обсяг одиниць, які підлягають аналізу у межах даного 

дослідження та у даному контексті є незначним. Більш того, вони 

розглядаються не відокремлено, а у межах більш чисельної категорії лексем. 

Відтак, враховуючи реальний обсяг категорії лексем-вербалізаторів 

діяльності студентських “братерств” і “сестринств”, вважаємо доцільним на 

основі узагальнення та систематизації існуючих типів класифікації 

національно-специфічної лексики розробити власний підхід до диференціації 

культурно-маркованих лексем, закріплених за елементами внутрішньої 

культури в англійській мові США, що постають вербалізаторами діяльності 

студентських ґендерних спільнот. 

Перш за все, визначимо характер лексичних одиниць зазначеної 

категорії з урахуванням принципу первинності-вторинності мовної 

вербалізації, в основу якого покладено поняття культурної орієнтації мови. 

Розглядаючи культуроніми як лексичні одиниці з національно-

культурним компонентом, В. В. Кабакчі поділяє культурну орієнтацію мови 

на первинну та вторинну, де первинна культурна орієнтація мови являє 

собою адаптацію вербального арсеналу мови, пристосування її вербальних 
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ресурсів у відповідності до особливостей внутрішньої культури. 

“Культуроніми” є загальним найменуванням елементів культур, однак, в 

залежності від універсальності або специфічності вербалізованих елементів 

культур культуроніми, в свою чергу, поділяються на поліоніми та 

ідіокультуроніми, де поліоніми постають, так би мовити, універсальними 

поняттями, що слугують позначеннями більш-менш тотожних елементів у 

зовнішніх та внутрішніх культурах (наприклад, школа – school, озеро – lake, 

влада – government, армія – army) [117, с. 23]. 

У зв’язку з тим, що значна частина елементів будь-якої культури 

носить специфічний характер, ідіокультуроніми є одиницями, закріпленими 

за специфічними елементами культур, незалежно від конкретної мови та 

конкретної культури. Серед ідіокультуронімів, в свою чергу, розрізняють 

“свої” ідіокультуроніми – ідіоніми – та “чужі” ідіокультуроніми – ксеноніми. 

Історично весь мовний механізм налаштований на задоволення потреб саме 

внутрішньої культури, що постає об’єктом найбільш ретельної вербалізації в 

процесі формування інфраструктури даної мови [117, с. 23-24]. У зв’язку з 

цим, очевидно, що в англійській мові США вербалізація явищ і понять, 

пов’язаних з діяльністю студентських “братерств” та “сестринств” як 

осередків студентської субкультури, відбувається на основі первинної 

культурної орієнтації мови, що являє собою адаптацію її вербального 

арсеналу у відповідності до потреб внутрішньої культури американського 

суспільства [35, с. 9]. 

Відтак, лексичні одиниці, що слугують позначенням аспектів 

діяльності ґендерних об’єднань студентів, постають ідіонімами в 

американському варіанті англійської мови, тобто культурно-маркованими 

лексемами, закріпленими за елементами внутрішньої культури, наприклад: 

Greek Letter Organizations have been a part of Brown’s campus life for 175 

years. With both local and national organization affiliations, the current 

organizations include sororities, fraternities and co-ed societies [425]. 
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Так, виділені одиниці слугують позначеннями деяких специфічних рис 

діяльності студентських ґендерних спільнот загального характеру, як то 

Greek Letter Organizations на позначення альтернативного найменування 

студентських “братерств” та “сестринств”, local та national organization 

affiliations на позначення типів студентських об’єднань в залежності від 

кількості підрозділів у складі спільнот та поняття fraternities, sororities та co-

ed societies, що позначають різновиди студентських об’єднань в залежності 

від їх розподілу за статевою ознакою. 

Більш специфічні аспекти діяльності студентських “братерств” та 

“сестринств” вербалізовано, приміром, у таких зразках: Students dressed more 

formally more often, and were often pictured in shirts and ties, skirts and dresses. 

The Greek paraphernalia were generally items that could be worn along with the 

standard dress of college students during those times [458, c. 121], де термін 

Greek paraphernalia слугує позначенням різноманітних “братніх” 

облаштунків, що вирізняють “сестер” та “побратимів” поміж студентів, які не 

належать до “братньої” системи, та …video, released in advance of Bid Day – 

when potential new members begin to choose between the sororities that have 

offered them admission – is a four-minute long paean to the benefits of joining the 

sorority, Alpha Phi [374], де терміном Bid Day позначається останній день 

протягом “тижня пік” під час процедури набору новачків до складу 

студентських об’єднань, коли потенційні новобранці отримують особисті 

запрошення (bids) від діючих членів спільнот. 

Визначивши “ідіонімічний” характер лексем-вербалізаторів діяльності 

студентських “братерств” та “сестринств”, варто приділити увагу 

асоціативному принципу диференціації національно-специфічної лексики, у 

межах якого деякі дослідники розрізняють звичайні та асоціативні 

культуроніми [68], інші визначають їх як культуроніми денотативного та 

конотативного характеру [241].  

Денотативні або звичайні культуроніми позначають предмети та 

явища, що є характерними лише для конкретної культури та не мають 
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відповідників у зовнішніх культурах [241, с. 56-58]. Поміж англо-

американських ідіонімів, що постають вербалізаторами діяльності 

студентських організацій “грецьких” літер, до категорії культурно-

маркованих лексем денотативного характеру можна віднести, приміром, 

наступні: Interfraternity Council – керуючий орган, що регулює діяльність усіх 

студентських “братерств” у США [411]; “no frills” recruitment – принцип 

відбору новачків до лав студентського товариства, за якого перевага 

надається виключно якості спілкування з потенційними новобранцями без 

урахування будь-яких зайвих прикрас на зразок занадто крикливого вбрання, 

неординарної зачіски або зайвих прикрас [417]; Rho Gamma як образна 

абревіатура поняття recruitment guide – офіційно призначеного наставника 

для дівчат на період “тижня пік” з числа досвідчених членів студентських 

“сестринств” [424].  

У якості ілюстративних прикладів вживання даних лексем в сучасній 

англійській мові наведемо наступні: Mr. Sims announced the university’s 

decision in a letter to the vice presidents of the Interfraternity Council, a body 

that governs Greek-letter organizations at Penn State but is separate from the 

university [515]; …the National Panhellenic Council (NPC) added 

recommendations to “no frills” recruitment to the bylaws. The concept of “no 

frills” … is a policy recommendation to limit excessive decorations, outfits, gifts 

and letters [460]; For those of you who don’t know what a Rho Gamma is, they 

are called different things at different campuses but are essentially recruitment 

guides during sorority recruitment [408]. 

Конотативні або асоціативні культуроніми позначають предмети та 

явища, що зазвичай мають аналоги в зовнішніх культурах, проте у “своїй” – 

внутрішній – культурі набули додаткових значень, заснованих на культурно-

історичних асоціаціях, притаманних лише їй [241, с. 56-58]. Вербалізовані 

ними предмети та явища знаходять матеріальне вираження в компонентах 

значень слів, у відтінках слів, в емоційно-експресивних обертонах, у 

внутрішній словесній формі, знаходячи інформаційні невідповідності у 
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порівнянні з понятійно-схожими словами у зовнішніх культурах. Будучи 

закріпленими у мовній практиці, конотовані ознаки стають соціально-

апробованими та зазнають широкого використання [78, с. 110-112]. 

 У межах категорії лексем-вербалізаторів діяльності студентських 

ґендерних об’єднань виявляється вагома частка культурно-маркованих 

одиниць конотативного характеру, з яких переважна більшість виникла на 

основі існуючих в англійській мові лексем, які, потрапивши до лексикону 

американських “сестер” та “побратимів”, набули певних конотацій у вигляді 

додаткових значень або їх відтінків на основі деяких специфічних ознак 

відповідних референтів. Наприклад, номінація strict silence позначає період 

по закінченні процедури відбору новачків, коли посвята до лав спільноти ще 

не відбулася, і діючим її членам заборонено у будь-який спосіб контактувати 

з потенційними новачками [413]: The rules state that fraternity women must 

maintain a strict silence to enable the pledges to make their final decision without 

being influenced [478]; The strict silence rules take place from the night that girls 

make their final decisions about which sorority they want to join, known as 

preference night, until bid day [373]. 

У лінгвокультурології та суміжних дисциплінах найбільш поширеним є 

семантичний спосіб класифікації культурно-маркованої лексики, проте 

більшість дослідників здійснює розподіл за зазначеним принципом 

переважно у загальному вигляді, виділяючи, наприклад, культуроніми 

географічної, політичної, етнографічної тематики тощо [54; 68; 74; 111; 117]. 

Враховуючи специфіку категорії лексем, що є об’єктом даного дослідження, 

їх класифікація відповідно теж носитиме суто специфічний характер.  

Відтак, у межах категорії культурно-маркованих одиниць, що 

репрезентують діяльність студентських ґендерних спільнот в англійській 

мові США, можна виділити такі лексико-семантичні групи: 

– загальна характеристика студентських ґендерних спільнот: 

fraternity (“братерство”), sorority (“сестринство”), women’s fraternity (жіноче 

“братерство”), fra-rority (“братерство” змішаного типу), fratdaddy (член 
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чоловічої студентської організації), sorostitute (член жіночої студентської 

організації), Greek system (“грецька” система), active members (діючі члени 

спільнот), potential new members (потенційно нові члени спільнот); 

– різновиди студентських об’єднань за напрямом їх діяльності: 

academic fraternities/sororities (академічні “братерства”/“сестринства”), social 

fraternities/sororities (суспільні “братерства”/“сестринства”), professional 

fraternities/sororities (професійні “братерства”/“сестринства”), honor societies 

(товариства пошани), recognition societies (товариства визнання), 

service/community fraternities/sororities (“братерства”/“сестринства” 

суспільних ініціатив), sectarian та non-sectarian fraternities/sororities 

(сектантські та несектантські “братерства”/“сестринства”), benevolent societies 

(благодійні спільноти), secret societies (таємні спільноти), philosophical 

societies (філософські спільноти), college literary societies (літературні 

спільноти), debate societies (дискусійні клуби); 

– робота органів регулювання діяльності “братерств” та 

“сестринств”: membership intake process – розпорядження Національної 

Панелінської Асоціації про заборону застосування практики “hazing” у лавах 

спільнот;   infraction – порушення правил правомірної процедури відбору 

новачків; recruitment PREP – спеціальний посібник, розроблений 

Національною Панелінською Асоціацією, на допомогу новачку; unanimous 

agreements – “одностайні домовленості” про рівноправ’я 26 

північноамериканських “сестринств”, що підпорядковуються Національній 

Панелінській Асоціації; 

– процедура вступу до організацій “грецьких літер”: quota – 

кількість новачків, що можуть бути прийняті до спільноти під час поточного 

набору; continuous open bidding – можливість додаткового набору новачків 

для спільнот, які не набрали необхідної їх кількості; aspirant – потенційний 

новачок, що претендує на членство у певному “братерстві” чи “сестринстві”; 

blackball – спільне рішення діючих “сестер” та “побратимів” про вилучення 

потенційного новачка із процедури відбору; dry rush – вечірка з приводу 
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набору нових членів спільнот без розпивання спиртних напоїв; dean of 

pledges – наставник для новачків; hell week – “пекельний тиждень”, протягом 

якого новачки проходять “випробувальний термін”;  

– устрій та внутрішня організація студентських ґендерних 

об’єднань: executive office/national headquarters/mother chapter – центральний 

підрозділ студентської спільноти, що регулює діяльність усіх її філіалів; frat 

fund – грошовий рахунок, який використовують “побратими” для 

задоволення будь-яких “братніх” потреб; house – резиденція місцевого 

підрозділу спільноти; colonization – формування нового підрозділу 

студентського об’єднання; dues – обов’язкові членські внески, що сплачують 

“сестри” та “побратими”; total – загальна кількість студентів, що входять до 

складу “братерства” або “сестринства”; 

– громадська та благодійна діяльність “братерств” та 

“сестринств”: philanthropy – благодійний рух студентських “братерств” та 

“сестринств”; immersion – тимчасове співробітництво студентських 

об’єднань з громадськими організаціями у межах благодійних та 

громадських проектів або програм; outreach – надання благодійної допомоги 

найбільш уразливим соціальним прошаркам;  

– вікові традиції та ритуали організацій “грецьких літер”: hand sign 

– символ на руці, що визначає належність до певної спільноти та має глибоке 

ритуалістичне значення; ritual – таємниче “дійство”, деталі якого відомі лише 

членам спільноти; big/little revealing – традиційна процедура знайомства 

новачків зі своїми наставниками – “старшими братами” та “сестрами”; 

– дозвілля та приватне життя “сестер” та “побратимів”: 

social/mixer/exchange – спільна вечірка, що за домовленістю влаштовується 

представниками одного “братерства” та одного “сестринства”; 

predrinking/pre-game – розпивання спиртних напоїв напередодні “братньої” 

вечірки; walk of pride/walk of shame – “почесна” або “ганебна хода”, яку 

здійснює дівчина, коли повертається додому після ночівлі у чоловічій 

“братній” резиденції; frat water/frat fuel/frat juice – терміни на позначення 



 138 

пива серед “побратимів”; bar belle – затята відвідувачка барів з числа 

“сестер”, яку можна там побачити майже щовечора; bronzing – процес 

отримання природної засмаги на березі водоймища або біля басейну, що 

супроводжується споживанням спиртних напоїв; frat lap – кружний заїзд на 

“братньому” автомобілі по найбільш людній частині кампусу у пошуку 

ефектних дівчат; 

– елементи зовнішнього вигляду членів студентських об’єднань: 

paraphernalia – “братні” облаштунки, набір предметів одягу та аксесуарів, що 

вирізняють “сестер” та “побратимів” поміж решти студентів;  lavaliere – 

підвісок з грецькими літерами на ньому, що символізують належність 

володаря до певної студентської організації; topsiders – різновид стильного 

взуття, яке носять зазвичай найбільш віддані члени спільнот; 

– терміни на позначення “братньої” поведінки: total frat move – 

абсолютно “братній” вчинок, що відповідає традиціям і статуту певної 

спільноти; douchebaggery – стиль поведінки, не властивий для “побратимів”, 

що заслуговує презирства з боку “побратимів”; mid-frat crisis – стиль 

поведінки “побратима”, коли він раптом починає ухилятися від “братніх” 

обов’язків, перестає брати участь у житті спільноти та поводитись як 

аутсайдер; frat god – авторитетний член “братньої” спільноти; fratgineer – 

член спільноти, завжди готовий прийти на допомогу іншим “побратимам”; 

frat star – “побратим”, що демонструє занадто зарозумілий стиль поведінки; 

frat galaxy – сукупність “побратимів”, що мнять себе “зірками”; 

– терміни, що вживаються по відношенню до “аутсайдерів”: 

unaffiliated/independent – студент, що не належить до жодної з “братніх” 

спільнот; non-greek – студент, що перебуває за межами “грецької” системи; 

goddamn independent – “клятий аутсайдер”. 

В окрему підкатегорію, на наш погляд, варто виділити ономастичні 

номінації, що стосуються діяльності студентських ґендерних об’єднань у 

США, серед яких нами було виявлено такі лексико-семантичні групи: 
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– назви організацій “грецьких літер”: Alpha Phi Omega (АФО), Zeta 

Beta Tau (ZBT), Kappa Kappa Alpha (KKA); 

– назви організацій, що не використовують у назвах грецьких 

літер: Pershing Rifles, Pershing Angels, Seal and Serpent, St. Antony Hall, 

FarmHouse Fraternity, Ceres, Bones Gate, Men of God, Trojan Knights, Acacia 

Fraternity,  Helenes, Triangle Fraternity; 

– назви організацій, що регулюють діяльність “братерств” та 

“сестринств”: National Pan-Hellenic Council (NPHC); National Panhellenic 

Conference (NPC); North American Interfraternity Conference (NAIC); 

Interfraternity Council (IC); National Greek Leadership Honor Society (NGLHS); 

Diversified Greek Council (DGC); Multiethnic Greek Council (MGC); National 

Association of Latino Fraternities (NALF); National Asian Pacific Islander 

American Panhellenic Association (NAPIAPA); The Association of Greek Letter 

Organizations (AGLO); 

– назви сукупностей студентських спільнот за етнічним 

призначенням: The Divine Nine – сукупність дев’яти афроамериканських 

“братерств” у межах американської “братньої” системи; The Asian Sorority 

Network – сукупність “сестринств”, що об’єднують представниць азійського 

походження; 

– назви громадських проектів та програм за участю членів 

студентських об’єднань: Chana Project – благодійний проект, спрямований 

на надання допомоги найбільш нужденним; Alternative Spring Break Program 

– благодійна програма, спрямована на надання допомоги дітям; Service TLO – 

благодійний проект, спрямований на збір коштів для допомоги бідним [35,  

с. 10-12]. 

Згідно зі структурним принципом класифікації культурно-маркованих 

лексем серед них виділяють культуроніми-одночлени, культуроніми-

полічлени та культуроніми-фразеологізми [111, с. 70-72]. У межах категорії 

лексичних одиниць, що є об’єктом даного дослідження, у структурному 

плані можна виділити такі підкатегорії:  
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- ідіоніми-одночлени, серед яких знаходимо звичайні номінації, 

наприклад, an aspirant, a lavaliere, an infraction, та контаміновані, 

наприклад, fratastrophe, fratmosphere, fratology, fratitude, girthquake та ін.; 

- ідіоніми-полічлени, наприклад, continuous open bidding, Greek letters 

organizations, Interfraternity Council, Initiation Week, котрі, в свою чергу, 

можуть існувати як у вигляді абревіатур – COB, GLO, IC, так і у вигляді 

компресій – I-Week, GGbig, GGlittle і т. ін. [35, с. 12]. 

Розглядаючи лексичні одиниці, що постають вербалізаторами 

діяльності студентських ґендерних спільнот в англійській мові США, в 

залежності від широти ареалу їх використання, їх можна диференціювати 

також і у межах місцевого принципу класифікації, згідно з яким у загальному 

вигляді культуроніми поділяються на національні, локальні та 

“мікроідіоніми” [78, с. 57-58].  

У межах категорії лексичних одиниць, що розглядається, до 

національних культуронімів можна віднести специфічну лексику, що є 

загальновживаною серед членів усіх студентських “братерств” та 

“сестринств”. Локальними можна назвати лексеми, вживання яких є 

характерним лише для окремих територій, як, наприклад, термін 

paraphernalia у різних місцевостях може вживатися у вигляді таких 

скорочень, як perry або nalia. Що ж стосується “мікроідіонімів”, то до них у 

межах даної категорії лексичних одиниць можна віднести терміни, що 

стосуються діяльності суто окремих спільнот або їх підрозділів [35, с. 12-13]. 

Так, наприклад, для “сестринства” Kappa Alpha Theta характерним є 

вживання такого “мікроідіоніма”, як sorella, що офіційно вважається 

терміном на позначення “сестринства”, до складу якого входять дівчата, 

котрих об’єднує спільна пристрасть до участі у благодійних заходах, 

наприклад: “I’d love to join a sorority, but I’m really only concerned about the 

philanthropy part.” “You should join Sorella! They only do philanthropy.” [539]. 

Однак у лексиконі “сестер” спільноти Kappa Alpha Theta термін sorella 

набув певною мірою зневажливого відтінку у зв’язку з тим, що діяльність її 
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підрозділу було припинено через надзвичайно жорстокі прояви ритуальних 

знущань, тож члени деяких підрозділів Kappa Alpha Theta часто доволі 

упереджено ставляться до здійснення благодійної діяльності у лавах 

організацій “грецьких літер” та своєї спільноти, зокрема, наприклад: “What’s 

that big group of girls over there?” “Theta’s dirty rush – I mean, a Sorella social 

meet-and-greet.” [539]. 

Для “побратимів” чоловічої спільноти Phi Kappa Tau характерним є 

вживання терміну white knight, що у загальному вжитку служить 

метафоричним позначенням благородної людини. У лексиконі ж членів 

названого “братерства” даний термін набув певної конотації і вживається по 

відношенню до хлопця, який зустрічається з дівчиною лише через жалісливе 

ставлення до неї, наприклад: “Why is he going out with her? She’s broken and a 

little crazy.” “The fool’s just being a white knight.” [539]. 

Окрім цього, у розмовному мовленні “сестер” спільноти Kappa Alpha 

Theta можна зустріти термін sae на позначення будь-якого братерства; члени 

“сестринства” Kappa Kappa Gamma називають людину, котра зустрічається з 

кимось лише зради грошей, метафоричним виразом gold digger і т. ін. [539]. 

У межах часового, або історико-семантичного принципу, в залежності 

від їх актуальності,  лексичні одиниці, що слугують позначеннями аспектів 

діяльності студентських ґендерних спільнот у США, можна розділити на 

власне культуроніми та історичні культуроніми, що являють собою так звані 

“семантичні архаїзми”, котрі внаслідок зникнення позначуваних референтів 

переходять до категорії “історично дистантної” лексики [74, с. 65; 111, с. 70]. 

У межах даної категорії лексичних одиниць до таких “семантичних 

архаїзмів” можна віднести, наприклад, найменування деяких різновидів 

студентських об’єднань за напрямом їх діяльності, що відійшли у минуле: 

philosophical societies, college literary societies, latin societies і т. п. Окрім 

цього, певну кількість “історично дистантних” одиниць у межах даної 

категорії становлять і деякі ономастичні найменування, наприклад, Flat Hats, 

Union Triad, Mystical Seven та ін. Слід зауважити, що такі “семантичні 
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архаїзми” є цінними з точки зору лінгвокультурологічних досліджень та 

досліджень у галузях суміжних дисциплін, адже вони вміщують у собі 

фонові знання культурної спадщини, тож, окрім національного, їм властивий 

також і хронологічний колорит [35, с. 13]. 

Очевидно, що у межах даного розподілу кожну окрему одиницю може 

бути віднесено до кількох рубрик одночасно. Слід зауважити також, що, 

приміром, у межах семантичного, структурного й місцевого способів 

класифікації у ході подальших досліджень цілком ймовірним є виділення 

додаткових категорій та розширення запропонованих. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Проведений аналіз лінгвостилістичних засобів та словотворчих 

механізмів, покладених в основу вербалізації діяльності студентських 

“братерств” та “сестринств”, дає можливість дійти наступних висновків. 

1. “Братній” соціолект американських студентів є своєрідною 

лінгвістичною субкультурою сучасного американського лінгвосоціуму, у 

якій відбивається низка культурно специфічних концептів буття “сестер” та 

“побратимів”, а також певні норми та цінності, що є властивими для 

менталітету представників студентських “братерств” та “сестринств” та 

постають орієнтирами для вербальної поведінки носіїв даного соціолекту. 

Більшість одиниць, що його наповнюють, є зрозумілими виключно носіям 

соціолекту, вказуючи у такий спосіб на соціально-культурну належність 

мовців. 

2. Найчастотнішими засобами вербалізації діяльності студентських 

ґендерних об’єднань в англійській мові США є уподібнення номінацій, що 

функціонують у загальному вжитку, до номінацій, що позначають певні 

характерні риси студентських “братерств” та “сестринств”. Такі одиниці, 

головним чином, вербалізують риси студентських ґендерних спільнот з 

огляду на їх структуру та устрій, тобто уподібнюють їх, приміром, до інших 
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суспільних угрупувань. Деяким одиницям, однак, властива сема 

“специфічність”, вони не мають аналогів у мові, тому потребують 

конкретизації, у ході якої відбувається процес зміни сполучуваності слів на 

основі існуючих у мові вербальних ресурсів. Одним із найбільш рекурентних 

способів вербалізації діяльності студентських “братерств” та “сестринств” є 

образні засоби стилістики – метафора та метонімія. Окрім цього, значна 

кількість одиниць у межах “братнього” соціолекту виникла на основі 

словотворчого механізму скорочення лексем, у зв’язку з чим у лексичній 

системі соціолекту було утворено складноскорочені одиниці абревіатурного, 

частково абревіатурного та контамінованого типів, а також усічені лексеми 

та словосполучення. 

3. Беручи за основу наукові праці провідних лінгвістів у галузі 

лінгвокультурології та суміжних дисциплін, ми узагальнили та 

систематизували різні підходи до класифікації культуронімів та розробили 

власну – оптимальну для нашого дослідження класифікацію, базуючись на 

сімох принципах у межах поліструктурального підходу, згідно з яким в 

процесі диференціації до уваги береться два або більше компонентів 

значення культурно-маркованої одиниці.  

4. Спираючись на принцип культурної орієнтації мови, ми визначили 

“ідіонімічний” характер категорії лексем-вербалізаторів діяльності 

студентських ґендерних спільнот, у межах якої на основі асоціативного 

принципу було виявлено ідіоніми денотативного та конотативного характеру, 

на основі структурного принципу – ідіоніми-одночлени та ідіоніми-

полічлени, на основі місцевого-розподілу – ідіоніми національного, 

локального характеру та “мікроідіоніми”, а також було виявлено певну 

кількість семантичних архаїзмів серед категорії лексем-вербалізаторів 

діяльності студентських ґендерних спільнот на основі історико-семантичного 

принципу. Окрім цього, з позиції семантичного принципу було 

диференційовано одинадцять лексико-семантичних груп одиниць загальної 

номінації та п’ять лексико-семантичних груп поміж ономастичних термінів 
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на позначення специфічних об’єктів, пов’язаних з діяльністю студентських 

“братерств” та “сестринств”. 

Основні положення даного розділу висвітлено у одноосібних 

публікаціях автора [23; 24; 25; 28; 29; 31; 32; 34; 35]. 
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РОЗДІЛ 4 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПАРАМЕТРИ МОВНОЇ СВІДОМОСТІ 

ПРЕДСТАВНИКІВ “БРАТНЬОЇ” СУБКУЛЬТУРИ АМЕРИКАНСЬКИХ 

СТУДЕНТІВ 

 

4.1 Соціальний діалект “сестер” і “побратимів” як субкультура 

сучасного американського лінгвосоціуму 

 

На сучасному етапі розвитку лінгвістичних досліджень увага вчених 

все частіше концентрується на проблемах вивчення особливостей 

використання мови представниками різних соціальних груп. Протягом 

останніх десятиліть у центр уваги вчених потрапляли проблеми вивчення 

соціолектних особливостей та різних аспектів функціонування мови 

політичних діячів [177; 211], підлітків [48; 49; 222], студентів [95; 96; 97; 171; 

291], користувачів комп’ютерного сленгу [227], військового жаргону [40], 

представників різних субкультурних течій [126; 127] тощо. На перетині ХХ 

та ХХІ століть спостерігається активізація досліджень різних аспектів 

функціонування мови у молодіжному лінгвосоціумі [10; 11; 52; 133]. Отже, 

значна частина соціолінгвістичних та лінгвокультурологічних досліджень 

сьогодення присвячена вивченню різноманітних варіантів існування мови, у 

тому числі й її територіальних і соціальних діалектів, дослідження яких 

передбачає вивчення мови у тісному взаємозв’язку з особистістю індивіда, 

його мисленням, світобаченням, духовною культурою та практичною 

діяльністю [133, с. 123].  

Поміж актуальних проблем сучасної англістики перебуває дослідження 

факторів розвитку словникового складу англійської мови США як найбільш 

динамічного її варіанта, зокрема, під впливом деяких його соціолектних 

форм, поміж яких помітно виділяється студентський “братній” соціолект 

американських студентів як представників таких суспільних об’єднань, як 
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“братерства” та “сестринства” у системі вищих навчальних закладів США 

[24, с. 21]. 

У даному дослідженні мова представників американської студентської 

молоді визначається як “братній” соціолект, що пов’язано з бурхливою 

діяльністю студентських ґендерних об’єднань у системі вищих навчальних 

закладів США й такою їх ключовою ознакою як “братськість” (fraternization 

– термін, що узагальнено вживається як по відношенню до юнацьких, так і по 

відношенню до дівочих студентських об’єднань), що й привело до 

відгалуження їх в окрему субкультуру американського суспільства та, як 

наслідок, виникнення “братнього” варіанту мови американських студентів, 

котра функціонує в процесі комунікації зазначеної вікової та соціальної 

категорії [24, с. 21-22]. 

“Братній” соціолект американських студентів є соціально та культурно 

зумовленим варіантом сучасної англійської мови США, що сформувався під 

впливом соціокультурних факторів на основі соціально-культурної 

спільності американської студентської молоді та характеризується певними 

особливостями мовної поведінки, типовими для усіх або більшості його 

носіїв. Даний соціолект є своєрідною лінгвальною субкультурою студентів 

американських вишів, у якій відбиваються культурно специфічні аспекти 

буття, а також певні норми та цінності, що домінують у середовищі 

представників студентських “братерств” та “сестринств”, та виступають 

орієнтирами у вербальній та невербальній поведінці його носіїв [22, с. 35]. 

Зазначений соціолект стає настільки поширеним у зв’язку з невпинною 

активізацією діяльності студентських ґендерних об’єднань по всій країні, що 

вживання багатьох його елементів можна спостерігати не лише в 

повсякденному мовленні американських студентів, а й текстах і 

повідомленнях загальнонаціональних засобів масової інформації, у творах 

художньої літератури, у серіалах та кінофільмах, у промовах 

високопосадовців та державних діячів тощо [24, с. 21]. 
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Найбільш виразно особливості “братнього” соціолекту американських 

студентів проявляють себе на рівні лексики. Поповнення та оновлення 

лексичної системи соціолекта відбувається в основному за рахунок власних 

новоутворень. Різного роду “неологізми”, частіше створені самими 

“сестрами” та “побратимами” або ж запозичені ними з інших субкультур, у 

більшості є зрозумілими виключно носіям соціолекту, чітко вказуючи при 

цьому на соціокультурну приналежність мовців. Крім того, лексична система 

“братнього” соціолекту американських студентів представляє сферу інтересів 

його носіїв, а також їх ціннісні орієнтири, що знаходять відбиття в 

аксіологічній картині світу представників студентських ґендерних спільнот 

як упорядкованій системі їх суджень про навколишню дійсність [22, с. 35]. 

Крім цього, слід наголосити на соціолінгвістичних параметрах 

мовлення представників студентських “братерств” та “сестринств”, серед 

яких можна виділити віковий критерій, соціальну приналежність, 

територіальну ознаку, 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 й духовної культури суспільства, психологічні 

особливості, що передбачають потребу в друзях та колективних формах 

діяльності, прагнення до самоcтвердження, культурологічні ознаки, що 

виявляються в потребі створення власного соціокультурного простору, 

протиставлення своєї культури культурі дорослих і т. ін. [24, с. 22]. 

Необхідність постійної демонстрації своєї приналежності до даної 

субкультури та одночасно неприналежності до інших субкультур стає 

передумовою створення певного набору ідентифікувальних ознак, що 

піддаються демонстрації, при чому, ними стають не лише зовнішні ознаки, 

як, наприклад, вбрання, зачіска, аксесуари, татуювання, а й мова даної 

субкультури [51, с. 352], що постає так званою “демонстрацією мовного 

паспорта” [цит. за: 133, с. 123]. 
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У межах даного дослідження певний інтерес становить вивчення 

механізмів лексичного поповнення соціального діалекту американських 

“сестер” та “побратимів”, визначення їх продуктивності та виявлення 

кореляційних зв’язків між різними засобами словотворення, які були 

розглянуті нами у попередньому розділі. Загалом, в основі словотворення 

“братньої” студентської лексики полягає тенденція до використання 

загальномовних ресурсів, характерних для загальнонаціональної англійської 

мови Сполучених Штатів. В результаті аналізу джерел фактичного матеріалу 

було виявлено, що найбільш продуктивними засобами поповнення 

лексичного фонду “братнього” соціолекту є уподібнення, конкретизація, 

метафоризація, метонімізація та різні типи скорочень. Незначну частину 

одиниць лексичного фонду зазначеного соціолекту складають запозичення 

[24, с. 23]. 

Лексичні одиниці зазначеної категорії характеризуються значною 

образністю, високою стилістичною насиченістю, у зв’язку з чим виконують 

досить виразну стилістичну функцію у текстах публіцистичного й 

художнього характеру та у повсякденному мовленні. Окрім цього, “братній” 

соціолект американської студентської молоді постає доволі потужним 

джерелом поповнення лексичного складу сучасної англійської мови та, 

зокрема, її американського варіанта. 

 

4.2 “Братній” соціолект як відображення системи ціннісних 

орієнтирів членів студентських ґендерних об’єднань 

 

Лексична система студентського “братнього” соціолекту репрезентує 

сферу інтересів його носіїв та їх ціннісні орієнтири, що знаходять відбиття у 

мовній картині світу представників студентських ґендерних спільнот як 

упорядкованій системі їх суджень про оточуючий світ [22, с. 35]. Для початку 

розглянемо ключові риси, на яких базується мовна картина світу 

представників студентських “братерств” та “сестринств”, серед яких однією з 
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найбільш характерних є наявність семи “грецькість” у переважній кількості 

соціолектизмів, що підлягають аналізу у межах даного дослідження, 

пов’язаної з традицією найменування окремих спільнот літерами грецького 

алфавіту. Незважаючи на наявність певної кількості винятків – найменувань 

деяких спільнот без використання грецьких літер, про що йшлося у 

попередньому розділі,  так звані “грецькі мотиви” наскрізно пронизують 

лексичну систему студентського “братнього” соціолекту.  

Окрім одиниць, проаналізованих вище у лінгвостилістичному аспекті 

(Greek world, Greek life, Greek experience, Greek traditions, Greek nouses, 

Greeks, Greek contacts, Greek students, a Chi Omega, non greeks, to go Greek, to 

earn one’s letters), “грецькі” мотиви можна простежити у структурі й змісті 

певної кількості офіційних термінів на позначення деяких специфічних рис 

діяльності студентських ґендерних об’єднань, що функціонують як у 

мовленні носіїв студентського “братнього” соціолекту, так і у загальному 

вжитку в сучасній англійській мові США у контексті діяльності студентських 

“братерств” та “сестринств” [22, с. 36].  

Насамперед, йдеться про найменування деяких офіційних органів 

регулювання діяльності студентських ґендерних об’єднань у США, серед 

яких функціонують такі ономастичні номінації, що містять у своєму складі 

лексему Greek, як, наприклад, Association of Greek Letter Organizations, 

Multiethnic Greek Council, Diversified Greek Council, а також ті, що 

використовують у цьому ж значенні аналогічне, проте більш образне поняття 

Panhellenic, наприклад: College Panhellenic Association, College Panhellenic 

Council, National Panhellenic Conference, National Asian Pacific Islander 

American Panhellenic Association [424]. Зміст лексеми Panhellenic – 

“панелінський”, “загальногрецький” – за даними лексикографічних джерел 

визначається як “той, що представляє людей грецького походження або тих, 

що мають грецьке коріння” [346], “термін, що містить у собі ідею політичної 

єдності всіх греків” [357]: At the 26 historically white sororities that make up the 

century-old National Panhellenic Conference – and to be clear, this group does 
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not include academic or multicultural sororities, like the popular African-

American or Latino groups, which have their own governing bodies – enrollment 

has increased more than 50 percent over the last decade, outpacing the growth in 

college enrollment [366]. 

Розглядаючи у якості джерел ілюстративного матеріалу інтернет-

видання, в яких студенти діляться власним досвідом і враженнями щодо 

процедури вступу та безпосереднього членства у “братерствах” і 

“сестринствах”, знаходимо й такі ілюстративні приклади на позначення 

“грецького” буття: Grand Total = $2156.00 over two years. And that’s just what I 

spent on Greek related expenses alone. … I had friends who rushed at bigger state 

universities and dues were over triple that. Per year. This means at a bigger school 

only the truly wealthy can afford to go Greek [370]. Із наведеного прикладу 

бачимо, наскільки важливим, принциповим та навіть престижним є для 

студентів членство у “грецькому” “братерстві” або “сестринстві”, якщо вони 

готові сплачувати такі значні суми членських внесків та внесків, 

передбачених процедурою вступу для новачків: Financial pressures for guys in 

fraternities can often be greater than for women as well. … National Panhellenic 

Boards have pretty stringent rules on what sororities can and cannot do (spend) 

for rush, so it can often end up costing young men even more for the privilege of 

having Greek letters [474]. 

Мотиви “грецького” буття знаходять прояв і у такій номінації, як Greek 

101, де 101 у широкому значенні слугує позначенням вступного курсу: Greek 

101 is an annual event sponsored by the Greek Health Advisors for the newest 

members of the fraternity and sorority system. New members will have the 

opportunity to hear from and meet representatives from various campus programs 

and agencies та Greek 101 Resource Fair: Welcome New Fraternity and Sorority 

Members [536], де Greek 101 позначає спеціальний захід, організований для 

ознайомлення потенційних новачків зі специфікою “грецького” буття. На 

позначення посібника у якості вступного курсу для новачків зустрічаємо 
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дану номінацію у назві книги атора W. M. Kimbrough Black Greek 101: The 

Culture, Customs and Challenges of Black Fraternities and Sororities [458]. 

На “грецький” манер було утворено й деякі абревіатури у контексті 

діяльності студентських організацій грецьких літер, одну із яких 

продемонструємо, спираючись на наступний приклад: 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 [488]. Термін panhellenic 

counselors у контексті діяльності студентських ґендерних спільнот слугує 

позначенням офіційно призначених радників для підготовки та 

інструктування новачків під час процедури вступу до “братерств” і 

“сестринств” [413]. Абревіатура Pi Chi є аналогом повнозначного поняття 

panhellenic counselor, однак, як бачимо, замість англійських літер – РС – дана 

абревіатура сформувалась з літер грецького алфавіту, що вкотре підкреслює 

наявність “грецьких мотивів” у мовній свідомості носіїв “братнього” 

соціолекту. 

На зразок абревійованого сполучення Pi Chi було утворено абревіатуру 

Rho Gamma, як ініціальне скорочення від recruitment guide. Розглянемо 

приклад: I have been selected to have an interview in order to be a Rho Gamma 

or recruitment guide for formal recruitment in the fall. This is something that I 

really want, but I am incredibly nervous for the interview [422]. Терміном 

recruitment guide у контексті процедури вступу до студентських ґендерних 

об’єднань також позначається наставник для новачків, проте, на відміну від 

Pi Chi, котрий є представником одного із керуючих органів (umbrella 

organisations), Rho Gamma обирається зі складу досвідчених “сестер” і 

“побратимів” [424]. 

Окрім наведених прикладів, уживання грецьких літер у контексті 

діяльності студентських “братерств” та “сестринств” можна зустріти також 

тоді, коли вони набувають метонімізованого вигляду та вживаються з 

неозначеним артиклем для позначення одиничності й слугують у якості 

номінацій для окремих членів “грецьких” асоціацій, як, наприклад, a Chi 
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Omega [475], про що вже йшлося вище, а також на позначення спеціального 

значка або прикраси з зображенням відповідних літер, до яких і дійсні, і 

колишні члени “братніх” спільнот ставляться надзвичайно шанобливо, адже 

названа символіка яскраво виділяє їх з-поміж широких мас, вказуючи у такий 

спосіб на їх соціокультурну приналежність: I felt like all of the seniors in my 

chapter passed down EVERYTHING they had with DG [Delta Gamma] on it! Is it 

weird or inappropriate to wear letters after graduation? I know we’re sisters 

forever, so is there something wrong with representing that? Or is it just not as 

socially acceptable as when you’re in college? [397]. 

Мають у своєму складі сему “грецькість” деякі складноскорочені 

лексеми, утворені шляхом контамінації, наприклад, Greekend від Greek 

Weekend, що слугує позначенням триденного святкування – зазвичай з 

п’ятниці до неділі – наприкінці “грецького” тижня (Greek Week), одного із 

найбільш популярних заходів серед усіх членів студентських “братерств” та 

“сестринств”, який проводиться щороку, коли вони беруть участь у 

масштабних громадських заходах, здійснюють благодійну діяльність, 

виконують суспільно-корисну працю, влаштовують різноманітні змагання і  

т. ін., наприклад: The Office of Fraternity and Sorority Life is sponsoring 

Greekend, a weekend packed with Greek Week-like activities over this upcoming 

weekend [504]; ‘Greekend’ strives to unite sororities and fraternities. … “Greek 

Week, or technically Greek Weekend for us, is something that a lot of greek 

systems do across the nation to promote unity between their own houses as well as 

with the independent community on their respective campuses,” said sophomore 

Kate Newman, vice president of Programming for Panhellenic Association [380]. 

Серед складноскорочених соціолектизмів, у семантичному складі яких 

міститься сема “грецькість”, привертає увагу таке утворення, як Greekcest від 

Greek incest, що слугує метафоричним позначенням статевого зв’язку між 

студентами, які належать до “грецької” “братньої” системи як однієї спільної 

родини, через що у зв’язку такого характеру і вбачається щось на кшталт 

“кровозмішення” [539]. Аналіз даного поняття дозволяє нам підійти до 
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розгляду наступної ключової риси мовної картини світу американських 

“сестер” та “побратимів”, якою є сема “родинність”, що пронизує певну 

кількість одиниць, котрі наповнюють лексичний склад “братнього” 

соціолекту, що простежується, приміром, в одній із ілюстрацій, наведених 

вище: I know we’re sisters forever… [397]. 

Очевидно, що будучи членами “братерств” і “сестринств”, студенти 

метафорично іменують один одного “братами” та “сестрами” (brothers та 

sisters, fraters та sorors або bros та soros відповідно і т. ін.). Окрім цього, по 

закінченні процедури набору новачків “досвідчені” члени “братерства” чи 

“сестринства”, відомі як big brothers та big sisters відповідно, зазвичай 

закріплюються за новоспеченими “сестрами” та “побратимами” – little 

brothers та little sisters – у якості тимчасових наставників: In order to become a 

“big brother” or “big sister”, you have to become a “little brother” or “little 

sister” first, and pledge to join a fraternity or sorority. Becoming a “big brother” 

or “big sister” in a Greek organization denotes that you get to become a role 

model to a “New Member” or “Pledge” [419]. 

Вживання вищенаведених лексем у зазначеному контексті демонструє 

вербальне втілення характеру “родинних” стосунків між членами “братніх” 

спільнот, тобто очевидно, що “сестри” і “побратими”, котрі належать до 

одного студентського об’єднання, вважають себе однією великою родиною. 

У системі таких “родинних” стосунків можна простежити справжній 

“родовід”, відомий як lineage у контексті діяльності студентських ґендерних 

спільнот, де, окрім понять big/little brothers та sisters, можна зустріти й такі 

поняття, як grand big (g-big) на позначення “старшого брата” чи “сестри” 

свого “старшого брата” чи “сестри” (your big brother’s/sister’s big 

brother/sister), grand little (g-little) на позначення “молодшого брата” чи 

“сестри” свого “молодшого брата” чи “сестри” (your grand little’s little), а 

також great grand big (GGbig) та great grand little (GGlittle) на позначення 

подальших відносин у межах “братньої” родини на зразок справжньої, 
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наприклад: Your lineage is your direct line in the sorority. It consists of you, your 

big, your grand big, your great grand big, etc. [419]. 

У результаті аналізу джерел ілюстративного матеріалу нами також 

було виявлено, що у складі “братніх” родин існують і такі “родичі”, як 

“тітки” (aunts), “двоюрідні бабусі” (grand aunts), “двоюрідні сестри” та 

“брати” (cousins), “двійнята” (twins) у межах однієї родини і т. д.: If anyone in 

your family has taken multiple littles (twins), then you will also have aunts, grand 

aunts, and cousins [484]. 

До того ж, такі угруповання у межах одного родоводу (lineage) 

іменують себе “родинами” (families), для кожної з яких є характерною 

наявність голови сімейства – patriarch або matriarch у чоловічих та жіночих 

об’єднаннях відповідно, наприклад: 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 [484]. 

Характер відносин “родинного” типу спостерігається й на етапі 

процедури відбору новачків між потенційними членами спільнот, наприклад: 

“John Neary,a fall pledge brother at Phi Who, said, “It’s a never ending process 

that enables fraternities to get new brothers into the house”” [394]. З наведеного 

прикладу бачимо, що новачки, котрі одночасно проходять “випробувальний 

термін” (pledge period) для вступу до спільноти, іменуютьcя як pledge 

brothers. Що стосується жіночих об’єднань, то для них у даному контексті, 

очевидно, характерним є вживання терміну  pledge sisters. Проте, відомо, що 

для деяких “братерств” і “сестринств” етнічного спрямування характерним є 

вживання термінів line brothers та line sisters на позначення аналогічних 

понять, тобто тих потенційних “сестер” та “побратимів”, що нібито стоять в 

одній “черзі”, наприклад: Gerrod introduced me to his line brother, Vincent. In 

black Greek fraternities and sororities, your line brother or sister is the person or 

persons who you pledge with into the same organization. The term comes from 
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when we stand and march in a single-file line during the pledging process [393,  

c. 49].  

“Родинний” характер стосунків у межах студентських ґендерних 

спільнот можна простежити і у таких прикладах: “…every year, as each 

sorority gains a new pledge class, the pledge mom basically makes sure that each 

and every member of the huge pledge class acclimates well into sorority life” або 

“…all sorority women will always have a special place in their heart for their 

pledge mom” [490], де лексемою pledge mom позначається дівчина – 

досвідчений член студентського “сестринства”, призначена для нагляду за 

проходженням процедури відбору та надання потенційним новачкам 

необхідних порад, тобто символічно вона виконує у даному контексті роль 

“матері-наставниці” для новачків. Очевидно, що термін pledge dad у межах 

студентських “братерств” слугує позначенням досвідченого “побратима”, 

який виконує подібну роль під час набору новачків до чоловічої студентської 

спільноти. 

Ще одним прикладом прояву “родинності” у межах студентських 

ґендерних об’єднань може послужити іменування спеціальної будівлі для 

проведення різноманітних заходів та зустрічей членів спільноти терміном 

house, котрий у контексті діяльності студентських “братерств” та 

“сестринств” можна зустріти у таких сполученнях, як fraternity house або frat 

house, sorority house, Greek house і т. ін., наприклад: “Silent Madness” is an 

inept, talky horror film that looks as if it may have been designed for 3-D, though it 

has not been released that way. … The plot concerns a pretty blond psychiatrist, 

Dr. Gilmore, who travels from a New York City hospital to a small town in upstate 

New York in search of a psychopathic patient. … We learn in a flashback that he 

was driven mad by a bunch of sorority girls who teased him mercilessly and 

spanked him with a paddle. It goes without saying that all the sorority girls were 

murdered for this transgression. … Both the killer and Dr. Gilmore converge on 

this same sorority house, which has a homey New England interior and a boiler 

room the size of a small factory [470]. 
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Повною протилежністю “родинних” стосунків у межах студентських 

спільнот є прояв зневажливого та презирливого відношення до 

“аутсайдерів”, а також доволі упередженого ставлення до потенційних 

новачків, котрі ще не увійшли до складу “братньої” системи, наприклад: 

“You’re nobody if you’re not a frat…” [518]. 

Існує певна кількість номінацій, якими члени північноамериканських 

“братерств” та “сестринств” іменують “сторонніх”, тобто тих, хто не є 

членом “братньої” спільноти. Поміж нейтральних термінів, що вживаються 

на позначення “чужаків”, можна зустріти такий термін, як independents, 

наприклад: Several recent studies have compared the moral development of 

Greeks with that of Independents using the Defining Issues Test… Fraternity 

members and Independents were not significantly different in degree of change 

over a ten week period. These findings suggest antecedent differences between 

Greeks and Independents, or alternatively as Sanders points out, a construct 

validity problem with “moral reasoning tests with young adults in a college 

environment”. Kilgannon and Erwin (1992) found no difference between Greeks 

and Independents in the development of moral reasoning in a first year-

sophomore longitudinal study [437, c. 331]. 

Окрім цього, на позначення студентів, що не є членами “братньої” 

родини, існує й такий термін, як unaffiliated, тобто “самостійний”, 

“незалежний”: Pike and Askew examined the effects of sorority and fraternity 

affiliation on the academic experiences of undergraduate women and men. They 

found that members exerted greater academic effort, participated more often in 

clubs and student organizations, and had higher levels of interaction with other 

students than their unaffiliated peers at the same institution. However, they found 

that that the fraternity men’s GPAs were lower that those of unaffiliated male 

students, and that the grades of sorority members were not significantly different 

from those of unaffiliated women [358, c. 402]. 

Більш експресивною у цьому плані є номінація non greeks на 

позначення студентів, які не належать до “грецької” системи, а номінація 
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GDI – goddamn independent, набуває у даному контексті негативної оцінки та 

виражає певною мірою презирство до тих, хто перебуває за межами 

“братньої” родини, наприклад: Greek students are viewed by non greeks as 

stuck up, and snobby. And the greeks view the non greeks as GDIs (God damn 

independents) that is what they like to be called as well [538]. 

Що стосується упередженого ставлення до новачків, варто зауважити, 

що зарозуміле відношення до них з боку дійсних членів подекуди досягає 

апогею й приводить до фатальних наслідків: The student, Chun Hsien Deng, 

had traveled in December 2013 from New York City to a rental house in the 

Poconos where he was supposed to finish the pledging process for Pi Delta Psi, 

an Asian-American fraternity. Early on a frigid morning, Mr. Deng – blindfolded 

and wearing a backpack weighted with sand – was tackled and pushed around by 

fraternity members before he fell unconscious, the authorities said. He was 

pronounced dead the next day [496]. Окрім цього, спостерігаємо прояви 

особливої зневаги з боку дійсних членів студентських спільнот до 

потенційних новачків азійського походження, які просто виборюють своє 

право стати повноцінними “побратимами” у боротьбі під назвою “glass 

ceiling” (“скляна стеля”), аналізованій вище: What a Fraternity Hazing Death 

Revealed About the Painful Search for an Asian American Identity: When 

Michael Deng, a college freshman, joined an Asian-American fraternity, he was 

looking for a sense of belonging and identity. Two months later he was dead 

[520]. 

Певна кількість номінацій, пов’язаних з діяльністю студентських 

“братерств” та “сестринств” також демонструє критичність у ставленні до 

“братньої” поведінки окремих членів спільнот. Такі номінації можуть 

носити як позитивний, так і негативний характер.  

Так, наприклад, якщо “братній” вчинок повністю відповідає традиціям 

і статуту певної спільноти його іменують терміном a total frat move [424], 

наприклад: Young and Wickham had been brothers in the Kappa Alpha fraternity 

before graduating in 2007. While they were in school, a catchphrase caught on: 
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“Total frat move.” Brothers said it whenever they told ridiculous stories about 

girls, drinking, and college [505]. Окрім цього сполучення Total Frat Move 

зустрічаємо у назві книги автора W. R. Bolen TFM: Total Frat Move [371], де 

розповідається про життя однієї з “братніх” спільнот, а також у назві 

спеціального електронного додатку на телефоні, створеного системою Google 

Play, де Total Frat Move трактується як “стиль життя” [523]. 

У ставленні до “побратима”, котрий за необхідності завжди готовий 

прийти на допомогу й вирішити будь-яку проблему, вживається термін 

fratgineer – контаміноване утворення від frat та engineer, а по відношенню до 

члена “братньої” спільноти, котрий демонструє такий характер поведінки, що 

викликає повагу й захоплення з боку “побратимів”, вживається термін frat 

god: That guy is so drunk and still getting girls, how does he do it? He must be  

a Frat God, lets go play some guitar hero, i just finished my second beer 

im kinda drunk [539]. 

Надзвичайно недостойний характер “братньої” поведінки іменується 

терміном douchebaggery: Our entire fraternity invariably loathed everything that 

Deltas did. They were our biggest rivals on Greek Row, stemming from a feud in 

1984 when they unsuccessfully attempted to steal our cannon from the backyard, 

resulting in e never-ending war of pranks, theft and vandalism. It’s impossible for 

hundreds of frat guys living on the same street to get along when they’re trying to 

bang the same girls and sway the same rushes, but the Deltas’ douchebaggery 

made the hatred exponentially worse [371]. 

Досить часто члени спільнот терміном douchebaggery характеризують 

виключно поведінку “чужаків”, тобто тих, хто не є членами їх організації, 

говорячи при них як про “покидьків” або “негідників” – douchebags – котрі 

“practice douchebaggery – actions which fratdaddies and sorostitutes never 

engage in” [413]. Проте, згідно певної кількості проаналізованих джерел, 

виявлено, що і у межах спільнот, і поза ними терміном douchebags іменують 

тих “сестер” і “побратимів”, котрі, будучи членами “грецької спільноти”, 

поводяться неналежним чином: …I remember the drunk girls who would walk 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=play
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=kinda
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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?” and “What’s it gonna take to get some three-some 

action, eh?” [441, c. 416]; Fraternities and sororities aren’t always filled with 

douchebags and bitches. Some are great for meeting people and getting involved 

in your community [462, c. 138]. 

Стосовно характеру “братньої” поведінки з певним відтінком негативу 

можуть також вживатися такі терміни, як, наприклад, frat star, що служить 

позначенням члена студентського об’єднання, котрий вважає себе кращим за 

інших і демонструє зарозумілий стиль поведінки по відношенню до них, при 

чому “скупчення” таких “зірок”, в свою чергу, метафорично іменується 

терміном frat galaxy. По відношенню до таких зарозумілих членів 

студентських об’єднань вживаються й такі позначення, як frat fodder та frat 

princess, при чому останній приклад може вживатися як по відношенню до 

дівчат, так і по відношенню до хлопців. Терміном frat fruit іменують члена 

“братньої” спільноти, котрий характеризується скритністю й схильністю 

вести певною мірою загадковий для інших спосіб життя і т. д. [539]. 

Також у якості номінації на позначення члена “братньої” спільноти, 

котрий демонструє недостойний характер поведінки, вживається такий 

термін, як frat rat (“братній щур”), що зустрічається як у мові “побратимів’ 

всередині спільнот, так і за межами “братньої” системи, коли сторонні 

представники – члени американського суспільства – висловлюють критику 

стосовно недостойної поведінки членів студентських спільнот: Four of the 

five students soon arrived, each one fresh from the barber. In their fitted suits, 

dark sunglasses and pointy shoes, Wong, Lai, Kwan and Lam looked more like 

characters from Hong Kong’s golden age of cinema than frat bros facing trial for 

murder. …Kwan, who was 26 at the time and the oldest of the fraternity brothers, 

broke down sobbing. He was consoled by Lai, who put an arm around him and 

stared glumly at the reporters scribbling in their notebooks. The next morning, The 

http://www.nydailynews.com/new-york/nyc-crime/5-men-face-murder-charge-baruch-college-frat-hazing-death-article-1.2406782
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New York Daily News reported that “a frat rat” had “bawled like a baby before 

his arraignment Thursday.” [520]. 

Серед ціннісних орієнтирів, що простежуються у мовній картині світу 

американських “сестер” та “побратимів”, увагу привертає їх “особливе” 

відношення до розваг та розпивання спиртних напоїв. Поміж номінацій, 

що стосуються дозвілля та відпочинку членів “братньої” системи, переважна 

більшість пов’язана саме з цією рисою. Дана тенденція свідчить про те, що 

споживання спиртних напоїв посідає неабияке місце у життєдіяльності 

членів студентських ґендерних об’єднань: The majority of traditional-age 

college students use alcohol on a regular basis. Although most students experiment 

with alcohol in high school, there is a marked increase in the frequency and level 

of consumption when they get to college. … Virtually every study of drinking in 

college shows fraternity members tend to drink more heavily and more 

frequently, and to have more alcohol-related problems than their fellow students. 

In fact, the single best predictor of binge drinking in college is fraternity 

membership. This association between drinking and fraternity membership is 

counter to the norms of behavior accepted by fraternities [542]. 

Так, розваги північноамериканських “сестер” та “побратимів” 

включають таке поняття, як late-night party або скорочено late-night. Такий 

термін вживається тоді, коли по закінченні запланованої вечірки або після 

того, як всі бари зачинилися, гульвіси бажають “продовження” і 

влаштовують його у резиденції підрозділу чийогось “братерства” або 

“сестринства”. Такі вечірки зазвичай тривають з півночі і до ранку (during 

wee hours): Late-night at the fraternities is a popular way to end the night. On 

party weekends like Midwinters or Easters, the university sponsored one or two 

main events, but fraternities hosted ball games, teas, cocktail hours, and late-night 

parties, filling in the schedule with activities from ten in the morning to the wee 

hours of the night [533]. Терміном frat o’clock у даному контексті позначається 

стадія, коли всі учасники вечірки досягли стану надзвичайно сильного 

алкогольного сп’яніння [539]. 

http://www.nydailynews.com/new-york/nyc-crime/5-men-face-murder-charge-baruch-college-frat-hazing-death-article-1.2406782
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Відомо, що перед тим, як вирушити на вечірку або будь-який інший 

неофіційний захід, члени спільнот часто практикують такий спосіб 

“підготовки” до події, що має відбутися, як predrinking, тобто розпивання 

спиртних напоїв напередодні, часто з метою заощадження грошей: 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 [432, c. 393]. 

Більш образними на позначення поняття практики “попереднього 

чаркування”, окрім термінів pre-drink та predrinking, є такі їх аналоги, як pre-

game та pre-bar, наприклад: The pre-game (also known as pre-drink or pre-

bars) is a money-saving skill I learned in my fraternity days [455, c. 74]. Затяту 

відвідувачку барів, котру можна побачити там майже щовечора, у лавах 

спільнот іменують терміном bar belle, а сукупність “сестер” та “побратимів”, 

що належать до різних спільнот, проте добре знають один одного завдяки 

регулярним відвідуванням барів, нарекли терміном bar association [413]. 

Що стосується алкогольних напоїв, то на їх позначення у лексиконі 

американських “сестер” та “побратимів” існує значна кількість переважно 

метафоричних номінацій, як, наприклад, frat water, fraternity soda, frat fuel, 

frat grenade, frat juice та деякі інші. Терміном frat fondue позначається суміш 

алкогольних напоїв, яку “досвідчені” члени спільнот заради жарту виливають 

у звичайну пляшку або посуд і пропонують випити новачку з метою 

поглузувати над ним. Напій, приготований на основі фруктових кілець (fruit 

loops) в суміші з якимось міцним алкогольним напоєм, отримав назву frat 

loops [539]. 

Ще однією характерною рисою ціннісної картини світу представників 

студентських ґендерних спільнот є підвищений інтерес до сфери інтимних 

стосунків, про що свідчить значна кількість номінацій у складі “братнього” 

соціолекту, що стосуються даної тематики, наприклад, permashacker на 

позначення дівчини з числа студентських “сестер”, яка перебуває у тривалих 
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інтимних стосунках з кимось із членів студентських “братерств” [413], 

наприклад: I’m a permashacker at Joey’s fraternity. I can’t remember the 

last time I actually slept at our house [539]; shack pack на позначення набору 

предметів одягу та засобів особистої гігієни, які дівчина бере з собою, 

готуючись провести ніч поза межами своєї “сестринської” резиденції [427]; 

shackwear на позначення предмету одягу, що належить “побратиму”, який 

одягає дівчина після ночі, проведеної на території його “братньої” резиденції 

[411]; shack-righteous на позначення “праведниці”, яка збирається 

розважатися до ранку на території “братньої” резиденції, не плануючи 

вступати в інтимний зв’язок з будь-ким із “побратимів” [427]; fluck на 

позначення запрошення хлопцем дівчини до перегляду фільму на території 

“братньої” резиденції, не маючи при цьому жодного наміру дивитись фільм 

[413]; frat potato, frat mattress або скорочено fratress на позначення дівчини, 

яка перебувала у інтимних стосунках з багатьма членами студентських 

“братерств”, наприклад: I would go out tonight but im scheduled 

to play a wild game of frat potato with this sorostitute tonight. [539]. 

Таким чином, семантико-стилістичний потенціал соціолектизмів, що 

наповнюють “братній” соціолект американських “сестер” та “побратимів” 

дає можливість виявити та дослідити особливості відображення у даному 

різновиді американського варіанта англійської мови низки концептуальних 

норм та цінностей, що домінують у середовищі студентських “братерств” та 

“сестринств” та визначити мотивацію лінгвокреативного потенціалу носіїв 

даного соціолекта. 

 

4.3 Вербалізація діяльності “братерств” і “сестринств” у контексті 

розвитку словникового складу англійської мови США 

 

Проблема мовної мінливості та розвитку словникового складу 

англійської мови, зокрема, набуває особливої актуальності на сучасному 

етапі у зв’язку зі стрімкими темпами глобалізаційних та соціокультурних 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=time
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=play
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=wild
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=game
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процесів, що відбуваються у світі, накладаючи суттєвий відбиток на всі 

сфери діяльності людини [243, с. 4]. Значна увага при цьому приділяється 

дослідженню процесу розвитку словникового складу англійської мови з 

огляду на специфіку лексичних особливостей мовлення субкультур 

американського суспільства [127]. У цьому контексті дана наукова праця 

дозволяє виявити характер впливу на розвиток словникового складу 

англійської мови США певних специфічних рис, що характеризують 

діяльність студентських “братерств” та “сестринств”, які постають 

осередками студентської субкультури сучасного американського суспільства.  

Дослідження існування й функціонування в американському 

суспільстві студентських ґендерних об’єднань дає можливість зробити 

висновок, що наявні у сучасній англійській мові Сполучених Штатів лексеми 

на позначення специфічних рис та аспектів діяльності названих спільнот 

являють собою досить чисельну категорію лексичних одиниць, а, отже, 

здійснюють відчутний вплив на лексичну систему американського варіанта 

англійської мови. Результати дослідження свідчать про те, що вербалізація 

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

відбувається, головним чином, на основі наявних у мові вербальнихресурсів. 

Серед лексичних одиниць, що підлягали аналізу у межах дослідження, 

спострерігаються певні запозичення з інших мов, проте їх виявлено у 

незначній кількості. Перш за все, ними є власне терміни fraternities та 

sororities, що з’явились в англійській мові як запозичення з латини: термін 

fraternity є похідним від лексеми frater (від лат. “брат”), а sorority – від 

лексеми soror (від лат. “сестра”). Від латинської лексеми frater також 

утворено прикметник fraternal, що теж досить часто вживається по 

відношенню до північноамериканських чоловічих студентських об’єднань у 

сполученні з іншими лексемами, утворюючи, наприклад, такі 

словосполучення, як fraternal societies або fraternal organizations, fraternal 

relationship і т. ін., наприклад: The University of Virginia suspended activities at 

all campus fraternal organizations… [499]. 
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Широкого вжитку в англійській мові Сполучених Штатів набуло 

скорочення frat, що є похідним від терміну fraternity і досить часто 

зустрічається у розмовному мовленні. набуваючи подекуди зневажливого 

відтінку, проте, не завжди. Наприклад: 18 U.S. Presidents were frat boys [407]. 

Дане скорочення також іноді може слугувати й у якості прикметника як 

похідний термін від лексеми fraternal: …a woman was gang-raped at a 

University of Virginia frat house in 2012… [385] або I’m too frat… [505]. 

На основі такої властивості мови, як зміна сполучуваності слів, у 

поєднанні з лексемою frat в американському варіанті англійської мови 

з’явилися численні колокації, серед яких, окрім аналізованих вище (таких, як, 

наприклад, frat castle, frat galaxy, frat juice, frat rat, frat star, frat water та ін.), 

знаходимо й наступні: frat anger, frat baby, frat bastard, frat board, frat boy 

affiliation, frat boy fail, frat boy fresh, frat boy fun dip, frat boy hell, frat boy 

standard time, frat boy syndrome, frat boy thriathlon, frat bunny, frat casual, frat 

cave, frat chat, frat chick, frat child, frat cleats, frat cough, frat crown, frat curl, 

frat cute, frat dicking, frat douche, frat doucher, frat dragon, frat drunk, frat fact, 

frat feet, frat fever, frat five, frat flow, frat foot, frat fuck, frat fucker, frat gear, frat 

girl, frat goth, frat groupie, frat handshake, frat hat, frat hopping, frat hound, frat 

jacket, frat kid, frat launderdale, frat lord, frat mama, frat material, frat matter, 

frat me a bronson, frat me the dill, frat nap, frat necklace, frat o’clock, frat pants, 

frat pouch, frat pounds, frat princess, frat rap, frat robbing, frat rock, frat row, frat 

sauce, frat shake, frat shell, frat shower, frat sores, frat star in training, frat stick, 

frat stomp, frat sweat, frat sweetheart, frat swoop, frat tabbing, frat tat, frat 

tornado, frat trick, frat tuck, frat vac, frat wall, frat wand, frat wrecker.  

Певна кількість колокацій, в основу утворення яких покладено процес 

зміни сполучуваності слів, виникла і у поєднанні з лексемою sorority, що 

також виступає тут у якості прикметника, наприклад: sorority girl pose, 

sorority girl syndrome, sorority grunge, sorority ninja, sorority pants, sorority 

pose, sorority rapture та деякі інші. Значення кожної із наведених одиниць 
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(тут і далі) у контексті діяльності студентських “братерств” і “сестринств” 

наведено у Додатку 2. 

Традиція найменування переважної більшості студентських ґендерних 

асоціацій літерами грецького алфавіту також спричинила появу певної 

кількості запозичень, як-от Tau Alpha Alpha (TAA) – Тау Альфа Альфа, 

Gamma Phi Beta (ГФВ) – Гамма Фі Бета, Delta Delta Delta (∆∆∆) – Дельта 

Дельта Дельта, Kappa Kappa Psi (ККΨ) – Каппа Каппа Псі на позначення 

окремих спільнот, а також таких метонімічних увторень, як a Tau Alpha 

Alpha, a Gamma Phi Beta, a Delta Delta Delta, a Kappa Kappa Psi на 

позначення їх членів. У публіцистичних текстах американських ЗМІ та інших 

літературних джерелах, присвячених деяким аспектам існування та 

функціонування північноамериканських студентських гендерних спільнот, 

ономастичні терміни такого типу зустрічаються доволі часто: People gather 

with signs during a protest at the Phi Kappa Psi fraternity house at the University 

of Virginia in Charlottesville… [379]. 

У зв’язку із означеною традицією і такою ключовою характеристикою 

“братніх” соціолектизмів, як “грецькість”, також виникла низка колокацій у 

поєднанні з лексемою Greek. Окрім аналізованих вище (наприклад, Greek 

Week, Greek life, Greek traditions, Greek contacts та ін.), зустрічаються й такі, 

як Greekbook, Greek cup of tea, Greek Rank, Greek Yearbook та ін.  

Зміна сполучуваності слів є природним та неминучим процесом, що 

залежить від невпинного застосування мови у найрізноманітніших сферах 

життя суспільства й у різних соціальних групах [244]. Так, вищезазначені 

слова та словосполучення виникли в англійській мові США як у 

відповідності до комунікативних потреб членів студентських ґендерних 

спільнот, що уособлюють собою осередок північноамериканської 

студентської субкультури, так і у відповідності до комунікативних потреб 

американського суспільства в цілому, якщо взяти до уваги той факт, що 

специфічні риси діяльності студентських “братерств” та “сестринств” 
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вербалізуються не лише з точки зору їх членів, а й з точки зору інших – 

сторонніх – представників американського суспільства [26, с. 9].  

Говорячи про ономастичні терміни, що виникли в англійській мові 

США у зв’язку з діяльністю студентських ґендерних спільнот, окрім назв, 

утворених з використанням літер грецького алфавіту, варто звернути увагу й 

на ті, що іменуються інакше. Так, наприклад, серед північноамериканських 

чоловічих студентських об’єднань існує інтернаціональне товариство 

(international fraternity), що об’єднує у своєму складі студентів кількох 

американських університетів та носить назву FarmHouse Fraternity у зв’язку 

з тим, що специфіка його діяльності спрямована на сприяння розвитку й 

процвітання галузі сільського господарства у США [283].  

На зразок та за підтримки FarmHouse Fraternity було створено жіноче 

інтернаціональне студентське об’єднання Ceres, назване на честь римської 

богині землеробства Церери. Зауважимо, що, на відміну від більшості 

жіночих студентських об’єднань, Ceres іменує себе не “сестринством”, а 

жіночим “братерством” (women’s fraternity) [273]. 

Привертає увагу й виникнення назви іншого студентського об’єднання, 

діяльність якого спрямована на військову підготовку хлопців, що входять до 

його складу. Мова йде про братерство під назвою “Першингські стрілки” 

(Pershing Rifles), створене у 1894 р. при університеті Небраски-Лінкольна 

(The University of Nebraska Linkoln). Термін pershing є скороченим варіантом 

терміну pershing missile – балістичної ракети середньої дальності, названої на 

честь генерала американської армії періоду іспано-американської та Першої 

світової війн Джона Першинга (John Joseph Pershing) [296].  

За підтримки “братерства” “Першингських стрілків” з метою військової 

підготовки дівчат було створено жіноче “Національне співтовариство 

Першингських янголів” (The National Society of Pershing Angels), що також 

іноді скорочено іменується як “Першингські янголи” (‘Pershing Angels’) 

[295]. Наприклад: Walker says she had her first contact with the sorority when 

she took part in a candlelight vigil at Morgan State that was sponsored by 
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Pershing Angels and Pershing Rifles for students who perished in the Sept. 11 

terrorist attacks [375]. 

Поміж чоловічих студентських об’єднань, назви яких не містять літер 

грецького алфавіту, є й інші. Наприклад, одне із “братерств” Дартмутського 

коледжу (Dartmouth College) має назву Bones Gate, що походить від назви 

таверни й пансіону у англійському містечку Чесінгтон, де полюбляли 

відпочивати члени “братерства” під час участі у програмі міжнародного 

обміну студентами [282]. З представництвами у кількох університетах США 

існує також і християнське чоловіче студентське об’єднання під назвою Men 

of God або Men of God Christian Fraternity, діяльність якого носить релігійний 

характер [291]. “Братерство” Seal and Serpent, члени якого іменують себе 

“зміями” (snakes) функціонує при Корнелському університеті (Cornell 

University) [300].  

Triangle Fraternity при Ілінойському університеті (The University of 

Illinois in Urban-Champagne) [308], Acacia Fraternity при Мічиганському 

університеті (The University of Michigan in Ann Arbor) [268], “братерство” 

Trojan Knights [309] та його споріднене “сестринство” Helenes при 

університеті Південної Каліфорнії (The University of Southern California) [313] 

також належать до північноамериканських студентських ґендерних спільнот, 

котрі не можна віднести до категорії “організацій грецьких літер”. Проте, 

наприклад, студентське товариство St. Anthony Hall при Колумбійському 

університеті (Columbia University), котре об’єднує у своєму складі як хлопців, 

так і дівчат, а, отже, є студентським об’єднанням змішаного типу 

(coeducational society), має подвійну назву – St. Anthony Hall та Delta Psi 

[303]. 

До ономастичних термінів, пов’язаних з діяльністю студентських 

“братерств” та “сестринств” у Північній Америці, відносимо також і назви 

організацій, що регулюють їх діяльність: National Panhellenic Council (NPC), 

National Panhellenic Conference (NPC), Panhellenic Association (PA), North 

American Interfraternity Conference (NAIC), Interfraternity Council (IC), 
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National Greek Leadership Honor Society (NGLHS), Diversified Greek Council 

(DGC), Multiethnic Greek Council (MEGC), National Association of Latino 

Fraternities (NALF), National Asian Pacific Islander American Panhellenic 

Association (NAPIAPA) [424] та ін., а також асоціація, що об’єднує у своєму 

складі чотири (з вищеназваних) провідні організації (umbrella organizations), 

котрі спільно здійснюють керівництво над діяльністю студентських 

ґендерних об’єднань, – The Association of Greek Letters Organizations (AGLO), 

до складу якої входять National Panhellenic Council (NPC), Panhellenic 

Association (PHA), Interfraternity Council (IFC) та Multiethnic Greek Council 

(MGC) [424]. Наприклад: We, the Interfraternity Council, exist to promote the 

shared interests and values of our member fraternities: leadership, service, 

brotherhood, and scholarship. We believe in Fraternity and that the shared values 

of Fraternity drive the IFC to create better communities, better chapters, and 

better individuals [387]. 

Аналізуючи вищенаведені ономастичні номінації, звертаємо увагу на 

те, що у контексті діяльності ґендерних об’єднань студентів на їх позначення 

частіше вживаються абревіатурні номінації, проте, певна кількість загальних 

номінацій також функціонує у вигляді скорочень такого типу. Наприклад: 

COB (Continuous Open Bidding), COR (Continuous Open Recruitment), SGS 

(sorority girl syndrome), UIFI (Undergraduate Inter-Fraternity Institute) та деякі 

інші, аналізовані раніше: Fall recruitment is not the only time for recruitment, 

however. Several sororities participate in spring recruitment, formally known as 

continuous open bidding (COB) [448]. 

Окрім абревіатурних утворень, у лексичному складі “братнього” 

соціолекту функціонує й значна кількість контамінованих одиниць. Деякі з 

них ми розглядали у ході лінгвостилістичного аналізу “братніх” 

соціолектизмів, проте поміж лексем-вербалізаторів діяльності “братерств” і 

“сестринств” їх налічується набагато більше. Зауважимо, що в основу таких 

утворень, також покладено, насамперед, процес зміни сполучуваності слів, 

проте очевидно, що у ході функціювання вони також підлягають 
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скороченню, наприклад: fraternal ability → fratability, fraternal catastrophe → 

fratastrophe, fraternal attack → frat-attack, fraternal sabbatical → fratbatical, 

fraternal book → fratbook, fraternal vacation → fratcation, fraternal strategy → 

frategy, fraternal outfit → fratfit, fraternal orgasm → fratgasm, fraternal father → 

frather, fraternal athlete → frathlete, fraternal fatigue → fratigue, fraternal 

attitude → fratitude, fraternal offspring → fratspring, fraternal atmosphere → 

fratmosphere, fraternal democrat → fratocrat, fraternal matrimony → fratrimony, 

sororal ordinary → sorordinary, sororal orgasm → sororgasm, sororal orgy → 

sororgy, sororal Asian → sorosian, sorostitute castle → sorosticastle та деякі 

інші. 

Слід зазначити також, що значна кількість лексем у складі 

студентського “братнього” соціолекту виникла й на базі переосмислення, в 

основі якого зазвичай спостерігаємо процеси метафоризації та метонімізації. 

Лексеми, що набули в англійській мові Сполучених Штатів нових конотацій 

та зазнали переосмислення були проаналізовані нами у ході 

лінгвостилістичного етапу дослідження. 

Таким чином, у зв’язку з розвитком діяльності північноамериканських  

“братерств” і “сестринств” як осередків студентської субкультури США, 

словниковий склад англійської мови поповнився значною кількістю 

лексичних новоутворень, в основі більшості з яких лежать запозичення та 

процес зміни сполучуваності слів. Проте в процесі вербалізації діяльності 

студентських ґендерних спільнот в англійській мові США значна кількість 

інновацій виникла й на основі переосмислення, стилістичної переоцінки та 

набуття нових значень вже існуючими у мові лексемами. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Проведене дослідження соціокультурних параметрів мовної свідомості 

представників студентської ґендерної субкультури дозволяє дійти таких 

висновків: 
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1. Студентський “братній” соціолект є соціально та культурно 

зумовленим варіантом сучасної англійської мови США, що виник на основі 

соціально-культурної спільності американської студентської молоді та 

характеризується певними особливостями мовної поведінки, типовими для 

переважної більшості його носіїв. Специфіка даного соціолекту особливо 

виразно проявляє себе на рівні лексики. 

2. Лексична система соціального діалекту американських студентів 

оновлюється й поповнюється, в основному, за рахунок власних 

новоутворень, у зв’язку з чим дана субстандартна підсистема американського 

варіанта англійської мови постає потужним джерелом поповнення 

лексичного складу сучасної англійської мови США значною кількістю 

лексико-семантичних новоутворень, в основі більшості з яких лежать 

запозичення, процес зміни сполучуваності слів, переосмислення, стилістична 

переоцінка та набуття нових значень уже існуючими у мові лексемами. 

3. Семантико-стилістичний потенціал соціолектизмів, що наповнюють 

студентський “братній” соціолект, демонструє низку культурно специфічних 

концептів буття “сестер” та “побратимів”, а також відбиває систему 

концептуальних норм та цінностей, що домінують у середовищі 

студентських “братерств” та “сестринств”, що визначають мотивацію 

лінгвокреативного потенціалу носіїв даного соціолекту. 

Основні положення розділу висвітлено в одноосібних публікаціях 

автора [22; 23; 24; 26; 33]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 171 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертації виявлено ряд закономірностей та характерних рис 

вербальної репрезентації діяльності студентських ґендерних спільнот в 

англійській мові США у лінгвостилістичній, лінгвокультурологічній та 

соціолінгвістичній перспективах. 

У ході дослідження визначено, що теоретичне підґрунтя вивчення 

соціокультурної специфіки мовних явищ у контексті лінгвостилістики, 

лінгвокультурології та соціолінгвістики базується на засадах стилістики, 

антропології, культурології, соціології, етнолінгвістики, психолінгвістики, 

доводячи міждисциплінарність проблеми співвідношення та взаємного 

впливу мови, культури й суспільства. Будь-які зміни, що відбуваються в 

суспільстві, вимагають відповідного словникового оформлення у вигляді 

лексичних номінацій, зумовлюючи той факт, що лексичний рівень мови 

виявляється найбільш мінливим та гнучким з огляду на якісні та кількісні 

зміни. 

Одним із найбільш продуктивних джерел поповнення словникового 

складу мови  виявляються соціальні діалекти як субстандартні підсистеми 

національних мов, пов’язані із розшаруванням суспільства на класи, 

внаслідок чого й відбувається формування таких різновидів національних 

мов. Соціальна диференціація англійської мови США представлена рядом 

відгалужень, серед яких на сучасному етапі особливе місце посідають 

субкультурні угруповання, особливості мовлення яких  постають основою 

збагачення і розвитку словникового складу національної мови.  

Для кожної мови характерною є наявність унікальної системи 

усталених відмінностей, власних способів формування ідей, відповідно до 

яких відбувається перетворення змісту й результатів розумової діяльності її 

носіїв, усього арсеналу їх вражень, досвіду й знань про світ, які у комплексі 

утворюють унікальну мовну картину світу. В існуючих дослідженнях 

соціокультурної специфіки американської лінгвокультури вона визначається 
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як та, що демонструє прагнення до збереження вільного стилю спілкування, 

що особливо чітко простежується у розмовному мовленні американських 

студентів.  

Інтегрований міждисциплінарний підхід до вивчення соціокультурної 

специфіки мовних явищ зумовлює застосування комплексної методики до 

дослідження специфіки вербальної репрезентації діяльності студентських 

ґендерних спільнот в англійській мові США із залученням методів 

традиційного лінгвостилістичного аналізу у поєднанні з методологічним 

апаратом лінгвокультурології та соціолінгвістики. 

У результаті аналізу лінгвостилістичних засобів та словотворчих 

механізмів вербальної репрезентації діяльності студентських “братерств” і 

“сестринств” в англійській мові США, одним із найчастотніших засобів 

вербалізації визначено уподібнення понять, що функціонують у загальному 

вжитку, до понять, що слугують позначенням певних рис студентських 

“братерств” і “сестринств” (a chapter, an executive office, an infraction, an open 

house, a quota, a total, a unanimous agreement). Проведений аналіз також 

показав, що деяким одиницям, навпаки, властива сема “специфічність”, вони 

не мають аналогів у мові, тому потребують конкретизації, у ході якої 

відбувається процес зміни сполучуваності слів на основі існуючих у мові 

вербальних ресурсів (an alcohol-free fraternity house, a “no frills” recruitment, 

a sister in bad standing, a standing room only dress, a women’s fraternity).  

Доволі рекурентними засобами вербалізації діяльності студентських 

“братерств” та “сестринств” є образні засоби стилістики – метафоризація (an 

anchor, a captain, a dirty rush, a dry rush, a Hell Week, a rush crush, a Rush 

Week, the “shippies”, to suicide, to take the pledge plunge, a wet rush) та 

метонімізація (a Chi Omega, to earn one’s letters, the Greek life, a financial, a 

late night, a perp). Окрім цього, значна кількість одиниць у складі “братнього” 

соціолекту виникла на основі словотворчого механізму скорочення лексем, у 

зв’язку з чим ряд “братніх” соціолектизмів набули вигляду абревіатур (COB, 

GDI, GLO, MGC, MIP, NPC, Rho Chi, Rho Gamma), часткових абревіатур (a g-
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little, a GGlittle, an I-Week, a NME program) та контамінованих утворень (a 

fra-rority, a frastle, a fratastrophe, fratasia, fratbatical, a fratcation, a fratchelor, 

Fratmas, a sorosticastle, a sorosian, a sorostitute), а також усічених лексем 

(nalia, para, a pref card) та словосполучень (an active, bigs, a crossed, dry, 

littles, pref). 

У результаті узагальнення й систематизації різних підходів до 

класифікації культурно-маркованих лексем, у дисертаційному дослідженні 

було розроблено власний підхід до їх диференціації, заснований на сімох 

принципах класифікації культурно-маркованих одиниць у межах 

поліструктурального підходу.  

На основі принципу культурної орієнтації мови було визначено 

“ідіонімічний” характер категорії лексем-вербалізаторів діяльності 

студентських ґендерних спільнот. На основі асоціативного принципу було 

виявлено ідіоніми денотативного (Interfraternity Council, a “no frills” 

recruitment, a Rho Gamma) та конотативного (an ace, an anchor, big brothers, a 

chapter, strict silence) характеру. Структурний принцип дозволив виділити 

ідіоніми-одночлени (an aspirant, an infraction, a lavaliere, paraphernalia) та 

ідіоніми-полічлени (a continuous open bidding, Greek letter organizations, an 

Initiation Week). Місцевий розподіл дав змогу виявити ідіоніми національного 

характеру, що являють собою лексичні одиниці, які є загальновживаними 

серед членів усіх національних студентських спільнот, ідіоніми локального 

характеру, який визначається у залежності від широти ареалу їх 

використання (perry, nalia) та “мікроідіоніми”, вживання яких є характерним 

лише для певних спільнот у межах “братньої” системи (a gold digger,  

a sorella, a white knight).  

Окрім цього, було виділено певну кількість семантичних архаїзмів (Flat 

Hats, latin societies) у межах категорії лексем-вербалізаторів діяльності 

студентських ґендерних спільнот на основі історико-семантичного принципу. 

Також у межах семантичного принципу було диференційовано більше десяти 

лексико-семантичних груп одиниць загальної номінації та п’ять лексико-
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семантичних груп ономастичних термінів на позначення специфічних 

об’єктів, пов’язаних з діяльністю студентських “братерств” та “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 мовної поведінки, типовими для 

переважної більшості його носіїв.  

Вивчення семантико-стилістичного потенціалу соціолектизмів, що 

наповнюють студентський “братній” соціолект, дало змогу виявити низку 

культурно специфічних концептів буття “сестер” та “побратимів”, а також 

визначити систему концептуальних норм та цінностей, що домінують у 

середовищі студентських “братерств” і “сестринств”, визначають мотивацію 

лінгвокреативного потенціалу носіїв “братнього” соціолекту та відбиваються 

у їх мовній картині світу. У такий спосіб було з’ясовано, що ключовими 

характеристиками мовної картини світу американських “сестер” та 

“побратимів” є наявність “грецьких” мотивів у семантичному змісті низки 

соціолектизмів як ономастичного (Multiethnic Greek Council, National 

Panhellenic Conference), так і загального (a Chi Omega, a panhellenic building, 

to go Greek) характеру, прояв “родинності” у відносинах всередині спільнот 

(a big brother, a fraternity house, a lineage, a matriarch), упереджене ставлення 

до аутсайдерів (douche-bags, God damn independents, non greeks), високий 

ступінь критичності у ставленні до “братньої” поведінки (a mid-frat crisis, a 

sister in bad standing, a frat star, a frat galaxy, a frat princess, a frat matress), 

підвищений інтерес до сфери розваг та розпивання спиртних напоїв (a late-

night party, a pre-game, frat o’clock, a bar association, a frat grenade), а також 

до сфери інтимних стосунків (a fluck, a frat potato, a permashacker, a shack 

pack). Відтак, доходимо висновку, що цінності, які домінують у середовищі 

американських “братерств” і “сестринств”, здійснюють безпосередній вплив 
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на мову представників даного мовного колективу, формуючи основу 

мотивації їх ставлення до себе та навколишньої дійсності, багато у чому 

визначаючи особливості їх мовленнєвої поведінки. 

Лексична система соціального діалекту американських студентів, 

головним чином, оновлюється й поповнюється за рахунок власних 

новоутворень, у зв’язку з чим означена підсистема американського варіанту 

англійської мови постає потужним джерелом поповнення лексичного складу 

сучасної англійської мови США значною кількістю лексико-семантичних 

новоутворень, в основі яких лежать запозичення (a frater, a fraternity, a soror, 

a sorority, a Rho Gamma, a Rho Chi), процес зміни сполучуваності слів (a 

sister in bad standing, a standing room only dress), переосмислення (an ace, an 

anchor, a captain, a shippy), стилістична переоцінка (Fratmas, fracation, frat 

fuel) та набуття нових значень уже існуючими у мові лексемами (a chapter, an 

infraction, a unanimous agreement). 

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 дослідженні деяких аспектів міжкультурної комунікації у контексті 

вербалізації діяльності студентських ґендерних спільнот етнічного 

спрямування. 
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ДОДАТОК A 

 

Перелік студентських fraternities та sororities у системі вищих 

навчальних закладів США 

 
 

Студентські “братерства” (Student fraternities) 

 

Назва спільноти 
Рік 

заснування 
Підпорядкування 

Провідний 

принцип 
Спрямування 

1 2 3 4 5 

Acacia  1904 NIC Benefiting 

people 

Масонство  

Adelphikos  1913 Місцеве, Grove City 

College 

Brotherly Християнство 

Alpha Chi Alpha 1919 Місцеве, Dartmouth 

College 

Loyal and sweet Традиційне 

Alpha Chi Rho 1895 NIC Be of good 

courage 

Традиційне  

Alpha Delta 

Gamma 

1924 NIC Known by 

friends 

Єзуїтство 

Alpha Delta Phi 1832 NIC Many hands 

one heart 

Традиційне 

Alpha Epsilon Pi 1913 NIC Having toasted 

drinks 

Юдаїзм  

Alpha Gamma 

Omega 

1927 Самостійне   Християнство  

Alpha Gamma Rho 1904 NIC  Сільськогос-

подарське  

Alpha Kappa 

Lambda 

1914 NIC Truth and 

Logos 

Традиційне  

Alpha Phi Alpha  1906 NIC, NPHC  Афро-

американське 

Alpha Phi Delta 1914 NIC  Італійсько-

американське 

Alpha Sigma Phi 1845 NIC The cause is 

hidden, the 

result is well 

noticed 

Традиційне  

Alpha Tau Omega 1865 NIC  Традиційне 

Beta Chi Theta 1999 NIC, NAPA  Південно-

азійське 

Beta Sigma Psi 1925 NIC Through 

hardship to the 

stars 

Лютеранське 

Beta Upsilon Chi 1985 NIC  Християнство 

Bones Gate 1901 Місцеве, Dartmouth 

College 

 Традиційне  

Chi Gamma 

Epsilon 

1905 Місцеве, Dartmouth 

College 

 Традиційне  

Chi Heorot 1897 Місцеве, Dartmouth  Традиційне 
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  College   

Chi Phi 1824 NIC  Традиційне 

Chi Psi 1841 NIC  Традиційне 

Delphic of Gamma 

Sigma Tau 

1871 Самостійне   Мульти-

культурне 

Delta Chi 1890 NIC Laws Традиційне  

Delta Psi 1850 Місцеве, University of 

Vermont 

 Традиційне 

Delta Epsilon Psi 1998 NIC  Південно-

азійське 

Delta Kappa 

Epsilon 

1844 NIC Close friends 

for ever 

Традиційне 

Delta Lambda Phi 1986 NIC  Нетрадиційне, 

прогресивне 

Delta Rho Upsilon 1929 Самостійне  Традиційне 

Delta Omega 

Epsilon 

1985 Самостійне  Традиційне, 

мульти- 

культурне 

Delta Phi 1827 NIC  Традиційне 

Delta Phi Omega 1998 Самостійне  Південно-

азійське 

Delta Sigma Phi 1899 NIC  Традиційне, 

суспільне 

Delta Tau Delta 1858 NIC  Традиційне 

Delta Theta Sigma 1906 Самостійне  Сільсько- 

господарське 

Delta Upsilon 1834 NIC Fair mortgage Традиційне 

FarmHouse 1905 NIC  Традиційне 

Gamma Zeta 

Alpha 

1987 NALFO  Латино- 

Американське 

Iota Nu Delta 1994 NIC Eternal 

brotherhood 

Південно-

азійське 

Iota Phi Theta 1963 NIC, NPHC  Афро- 

Американське 

Kappa Alpha 

Order 

1865 NIC God and the 

ladies 

Традиційне, 

суспільне 

Kappa Alpha 

Society 

1825 NIC  Традиційне, 

суспільне 

Kappa Alpha Psi 1911 NIC, NPHC Perfection for 

true belief in 

philanthropy 

Афро- 

Американське 

Kappa Delta Phi 1900 NIC  Традиційне 

Kappa Delta Rho 1905 NIC Above all honor Традиційне  

Kappa Kappa 

Kappa 

1842 Місцеве, Dartmouth 

College 

 Традиційне 

Kappa Sigma 1869 Місцеве  Традиційне 

Lambda Alpha 

Epsilon 

1985 NALFO We will 

overcome 

because we are 

born to triumph 

Латино- 

американське 
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Lambda Chi Alpha 1909 Самостійне Crescent in the 

cross. Every 

man a man 

Традиційне 

Lambda Iota 

Society 

1836 Місцеве, University of 

Vermont 

 Традиційне 

Lambda Phi 

Epsilon 

1981 NIC, NAPA Leaders among 

Men 

Азійське 

Lambda Sigma 

Upsilon 

1979 NALFO, NIC Latinos Always 

United 

Латино-

американське 

Lambda Theta Phi 1975 NALFO, NIC  Латино-

американське 

Lambda Upsilon 

Lambda 

1982 NALFO The Unity For 

Ever 

Латино-

американське 

Nu Alpha Kappa 1988 NIC  Латино-

американське 

Nu Sigma Beta 1937 CIPFI  Пуерто-

риканське 

Omega Delta Phi 1927 NIC One honest 

integrous 

leadership 

Мульти- 

культурне 

Omega Phi 

Gamma 

1995 MGC Rise above All Азійське, 

мульти- 

культурне 

Omega Psi Phi 1911 NPHC  Афро-

американське 

Phi Beta Sigma 1914 NIC, NPHC  Афро- 

американське 

Phi Delta Alpha 1884 Місцеве, Dartmouth 

College 

 Традиційне 

Phi Delta Gamma 1942 CIPFI  Пуерто-

риканське 

Phi Delta Psi 1977 Самостійне  Афро-

американське 

Phi Delta Theta 1848 Самостійне One man is no 

man 

Традиційне 

Phi Epsilon Chi 1943 CIPFI I am Phi 

Epsilon from 

the heart 

Пуерто-

риканське 

Phi Eta Kappa 1906 Місцеве, University of 

Maine 

 Традиційне 

Phi Eta Mu 1923 CIPFI  Пуерто-

риканське 

Phi Gamma Delta 1848 NIC Beloved 

Sweetest 

Dynasty 

Традиційне 

Phi Iota Alpha 1931 NIC Always ready 

always joined 

Латино-

американське 

Phi Kappa Psi 1852 NIC  Традиційне  

Phi Kappa Sigma  1850 NIC  Традиційне  

Phi Kappa Tau 1906 NIC Is worthy of the Традиційне 
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   victory  

Phi Kappa Theta 1889 NIC  Традиційне 

Phi Lambda Chi 1925 NIC  Традиційне 

Phi Mu Alpha 

Sinfonia 

1898 NIMC  Музичне 

Phi Mu Delta 1918 NIC  Традиційне 

Phi Rho Eta 1994 Самостійне   Афро-

американське 

Phi Sigma Alpha 1928 CIPFI  All that is rare 

is wanted 

Пуерто-

риканське 

Phi Sigma Gamma 1915-1916 Самостійне   Медичне 

Phi Sigma Kappa 1873 NIC  Традиційне 

Phi Sigma Nu 1996 Самостійне   Одвічно 

американське 

Phi Sigma Phi 1988 NIC  Традиційне 

Pi Alpha Phi 1929 NAPA  Азійське 

Pi Delta Psi 1994 NAPA  Азійське 

Pi Kappa Alpha 1868 NIC  Традиційне 

Pi Kappa Phi 1904 NIC Nothing shall 

tear us 

Традиційне  

Pi Lambda Phi 1895 NIC  Love our own Традиційне 

Psi Sigma Phi 1990 NMGC  Мульти-

культурне 

Psi Upsilon 1833 NIC  Unto us has 

befallen a 

mighty 

friendship 

Традиційне 

Seal and Serpent 1905 Місцеве, Cornell 

University 

 Традиційне 

Sigma Alpha 

Epsilon 

1856 NIC  Традиційне  

Sigma Alpha Mu 1909 NIC  Традиційне 

Sigma Beta Rho 1996 NIC, NAPA  Мульти-

культурне 

Sigma Chi 1855 NIC  In This Sign 

You Shall 

Conquer 

Традиційне 

Sigma Delta Alpha 1992 Самостійне  Excellence and 

Loyalty 

Amongst 

Brothers 

Латино-

американське 

Sigma Lambda 

Beta 

1986 NIC  Латино-

американське 

Sigma Nu 1869 NIC  Традиційне 

Sigma Phi Delta 1924 NIC  Інженерія  

Sigma Phi Epsilon 1901 NIC  Традиційне 

Sigma Phi Society 1827 NIC  Традиційне 

Sigma Pi 1897 NIC  Reverend Faith Традиційне 

Sigma Tau Gamma 1920 NIC  Традиційне  

Sigma Theta Pi 2003 Самостійне Fraternity, Франкофонне 
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   height and 

dignity of the 

soul 

 

Tau Delta Phi 1910 NIC  Юдаїзм 

Tau Epsilon Phi 1910 NIC  Юдаїзм 

Tau Kappa Epsilon 1899 Самостійне   Традиційне 

Tau Phi Sigma 1992 NIC  Суспільне, 

мульти-

культурне 

Tau Psi Omega 1996 MGC  Мульти-

культурне 

Theta Chi 1856 NIC  Assisting Hand Традиційне, 

суспільне 

Theta Delta Chi 1847 NIC  Having united 

will 

Традиційне, 

суспільне 

Theta Xi 1864 NIC  United they 

Serve 

Суспільне 

Triangle Fraternity 1907 NIC  Truth Conquers 

All 

Інженерія, 

архітектура, 

наука 

Trojan Knights 1921 Місцеве, University of 

Southern California 

 Традиційне 

Zeta Beta Tau 1898 NIC  Традиційне  

Zeta Phi Rho 1995 Самостійне   Мульти-

культурне 

Zeta Psi 1847 NIC  Традиційне, 

суспільне 

 

Студентські “сестринства” та жіночі “братерства”  

(Student sororities and women’s fraternities) 

 

Alpha Chi Omega 1885 NPC Together Let Us 

Seek the 

Heights 

Традиційне 

Alpha Delta Chi 1925 Самостійне  Reflected in 

mirror 

Християнство 

Alpha Delta Pi 1851 NPC We live for 

each other 

Традиційне 

Alpha Epsilon Phi 1909 NPC  Традиційне 

Alpha Gamma 

Delta 

1904 NPC  Традиційне 

Alpha Kappa 

Alpha 

1908 NPHC We benefit the 

maids 

Афро-

американське 

Alpha Kappa Delta 

Phi 

1990 NAPA  Азійське 

Alpha Nu Omega 1988 UCCFS  Християнство 

Alpha Omega 

Epsilon 

1983 PFA  Інженерія та 

технічні науки 

Alpha Omicron Pi 1897 NPC  Традиційне  

Alpha Phi 1872 NPC Union hand in Традиційне 
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   hand  

Alpha Phi Gamma 1994 NAPA  Азійське 

Alpha Pi Phi 2009 Самостійне  Традиційне 

Alpha Pi Omega 1994 Самостійне   Одвічно 

американське 

Alpha Sigma 

Alpha 

1901 NPC Aspire, seek, 

attain 

 

Alpha Sigma 

Kappa 

1989 Самостійне   Математика, 

архітектура, 

інженерія та 

наука 

Alpha Sigma Rho 1998 NAPA  Азійське  

Alpha Sigma Tau 1899 NPC  Традиційне 

Alpha Xi Delta 1893 NPC  Традиційне  

Beta Sigma Phi 1931 Самостійне  Life, Learning 

and Friendship 

Традиційне  

Ceres 1984 Самостійне   Сільськогос-

подарське  

Chi Omega 1895 NPC  Традиційне  

Chi Upsilon Sigma 1980 NALFO  Латино-

американське 

Delta Delta Delta 1888 NPC We steadfastly 

love one 

another 

Традиційне  

Delta Gamma 1873 NPC  Традиційне  

Delta Kappa Delta 1999 NAPA  Південно-

азійське 

Delta Phi Epsilon 1917 NPC To be rather 

than to seem to 

be 

Несектантське  

Delta Phi Lambda 1998 NAPA  Азійське 

Delta Phi Omega 1998 NAPA  Південно-

азійське 

Delta Psi Epsilon 1999 UCCFS  Християнство 

Delta Sigma Chi 1996 Самостійне   Мульти-

культурне 

Delta Sigma Theta 1913 NPHC  Афро-

американське 

Delta Tau Lambda 1994 Самостійне   Латино-

американське 

Delta Xi Nu 1997 Самостійне   Мульти-

культурне 

Delta Xi Phi 1994 NMGC  Мульти-

культурне 

Delta Zeta 1902 NPC Vis strong fire Традиційне 

Eta Gamma Delta 1928 CIPFI  Пуерто-

риканське 

Gamma Alpha 

Omega 

1993 NALFO United We Will 

Grow 

Латино-

американське 

Gamma Eta 1995 NMGC  Мульти- 
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    культурне 

Gamma Phi Beta 1874 NPC  Традиційне  

Gamma Rho 

Lambda 

2003 Самостійне   LGBTQ 

Kappa Alpha 

Theta 

1870 NPC  Традиційне  

Kappa Beta 

Gamma 

1917 Самостійне   Традиційне  

Kappa Delta 1897 NPC Seeking the 

good 

Традиційне 

Kappa Delta Chi 1987 NALFO  Латино-

американське 

Kappa Kappa 

Gamma 

1870 NPC  Традиційне 

Kappa Phi Lambda 1995 NAPA Sisterhood, 

Service, 

Diversity 

Азійське 

Kappa Theta 

Epsilon 

2009 Самостійне  Reach New 

Heights 

Нетрадиційне  

Lambda Pi Chi 1988 NALFO  Латино-

американське 

Lambda Pi Upsilon 1992 NALFO  Латино-

американське 

Lambda Psi Delta 1997 NMGC  Мульти-

культурне 

Lambda Sigma 

Gamma 

1986 NMGC  Мульти-

культурне 

Lambda Tau 

Omega 

1988 NMGC  Мульти-

культурне 

Lambda Theta 

Alpha 

1975 NALFO  Латино-

американське 

Lambda Theta Nu 1986 NALFO  Латино-

американське 

Mu Alpha Phi 1927 CIPFI  Пуерто-

риканське 

Mu Epsilon Theta 1987 Самостійне   Католицтво  

Mu Sigma Upsilon 1981 NMGC Women Always 

United 

Мульти-

культурне 

National Society of 

Pershing Angels 

1962 Традиційне   Військове 

Omega Phi Beta 1989 NALFO  Мульти-

культурне 

Omega Phi Chi 1988 NMGC  Мульти-

культурне 

Omicron Epsilon 

Pi 

2000 Традиційне   Афро-

американське 

Phi Beta Chi 1978 Традиційне  Love through 

Life in Christ 

Лютеранське 

Phi Mu 1852 NPC The Faithful 

Sisters 

Традиційне  
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1 2 3 4 5 

Phi Sigma Rho 1984 Самостійне  Together we 

are building the 

future 

Інженерія 

Phi Sigma Sigma 1913 NPC Aim high Несектантське 

Pi Beta Phi 1867 NPC  Традиційне 

Sigma Alpha 1978 PFA  Сільськогос-

подарське 

Sigma Alpha 

Epsilon Pi 

1998 Самостійне   Юдаїзм  

Sigma Alpha 

Omega 

1998 Самостійне   Християнство 

Sigma Delta Tau 1917 NPC One Hope of 

Many People 

Несектантське  

Sigma Gamma 

Rho 

1922 NPHC  Афро-

американське 

Sigma Iota Alpha 1990 NALFO Always One 

and 

Inseparable 

Латино-

американське 

Sigma Kappa 1974 NPC  Традиційне 

Sigma Lambda 

Alpha 

1992 Самостійне   Латино-

американське 

Sigma Lambda 

Gamma 

1990 Самостійне   Латино-

американське 

Sigma Lambda 

Upsilon 

1987 NALFO  Латино-

американське 

Sigma Omicron 

Epsilon 

1997 Самостійне   Одвічно 

американське 

Sigma Omicron Pi 1930 NAPA  Азійське 

Sigma Phi Lambda 1988 Самостійне   Християнство 

Sigma Phi Omega 1949 Самостійне   Азійське 

Sigma Pi Alpha 1996 Самостійне   Латино-

американське 

Sigma Psi Zeta 1994 NAPA  Азійське 

Sigma Sigma 

Sigma 

1898 NPC Faithful unto 

death 

Традиційне 

Theta Nu Xi 1997 NMGC  Мульти-

культурне 

Theta Phi Alpha 1912 NPC  Традиційне  

Zeta Chi Phi 2003 Самостійне   Мульти-

культурне  

Zeta Phi Beta 1920 NPHC Labour always 

wins 

Афро-

американське 

Zeta Sigma Chi 1991 Неофіційне I am keeping 

the dream alive 

Мульти-

культурне 

Zeta Tau Alpha 1898 NPC  Традиційне  

 

Студентські “братерства” змішаного типу (Coeducational fraternities) 

 

Alpha Omega Phi  2017 United Federation of   Мульти- 

культурне 
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1 2 3 4 5 

Fraternity & 

Sorority 

 Military Greek 

Organizations 

  

Alpha Nu Omega 1988 UCCFS  Християнство 

Alpha Theta 1920 Місцеве, Dartmouth 

College 

 Традиційне  

Alpha Delta Phi 

Society 

1832 Самостійне   Традиційне 

Alpha Psi Lambda 1985 NALFO  Латино-

американське 

St. Anthony Hall 

(Delta Psi) 

1847   Суспільне  

Lambda Lambda 

Lambda 

2006  Follow the 

Twelve 

Традиційне  

Mu Phi Phi 

Fraternity & 

Sorority 

2017 United Federation of 

Military Greek 

Organizations 

 Військове, 

мульти-

культурне 

Theta Delta Sigma 2001   Мульти-

культурне 

Delta Lambda Psi 2005 Місцеве, University of 

California at Santa 

Cruz 

 LBGTQ 

Delta Omicron 1909 NIMC Continually 

striving we 

attain 

Музичне 

Zeta Delta Xi 1852 Місцеве, Brown 

University 

 Традиційне  

Kappa Gamma Psi 1913 Місцеве, Ithaca 

College 

 Мистецтво 

Phi Tau 1905 Місцеве, Dartmouth 

College 

 Традиційне  

Psi Upsilon 1833 Місцеве, Georgia 

Institute of Technology 

Unto us has 

befallen a 

mighty 

friendship 

Традиційне 
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ДОДАТОК Б 

 

GLOSSARY 

Fraternities and Sororities’ Vocabulary 

1. Ace The first person of the line [426] 

 

2. Active A collegiate, initiated member of a fraternity or sorority chapter [411; 423; 424] 

 

3. AGLO The Association of Greek Letter Organizations is composed of the four umbrella 

organizations: Interfraternity Council, Multiethnic Greek Council, National Panhellenic Council, 

and Panhellenic Association. It serves as the main programming and regulatory Greek body 

[446] 

 

4. Alumna/Alumnus An initiated member of a sorority or fraternity who has graduated 

from college and is no longer an active member [411; 420; 423; 426] 

 

5. Anchor The last person of the line [426] 

 

6. Associate A person who has gone through the recruitment process and is in the process 

of becoming an initiated member of the organization [424; 426] 

 

7. Badge/Pin An insignia of fraternity or sorority membership worn by initiated members. 

Each student society has its badge [411; 424; 427] 

 

8. Bar Association A group of fratdaddies or sorostitutes, all hailing from different houses, 

that know each other extremely well from almost nightly trips to the bars; usually campus’s 

leading authority on which establishments are most favored by the Greek community [413] 

 

9. Bar Belle A sorostitute who is known for her tendency to be out at the bars on almost 

any given night of the week; often provides “Plan C” shacking opportunities [413] 

 

10. Bar Funk The elements of the floor of a bar that generally attach to a fratdaddy’s or 

sorostitute’s shoes, making them blacker in color [413] 

 

11. Basileus Synonym for the chapter president used by some NPHC groups [483] 

 

12. Bench Warmer Backup date that you secure prior to a formal/cocktail as a protective 

measure in case your primary choice cannot attend [413] 

 

13. Bid A formal invitation to join a fraternity or sorority [411; 423; 424; 513] 

 

14. Bid Day The last day of recruitment, when potential new members receive bids to join 

chapters and become new members. Each chapter will usually host a Bid Day activity to help the 

new members get to know each other and the rest of the chapter, like bowling or roller skating 

The Unanimous Agreements state that there is to be no alcohol use or men associated with 

recruitment or Bid Day [423; 513] 

 

15. Bid Matching A system for matching the choice of the potential member with the 

choice of the chapter during Panhellenic Formal Recruitment [426] 
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16. Big 6 This phrase was created by a lady named Prudence Mackintosh. She was a 

writer at Texas Monthly, and she’s famous for calling out six sororities at the University of 

Texas in an article she wrote that was published in the 1970’s [513] 

 

17. Big Brother/Sister An active member of a fraternity or sorority who serves as a special 

friend to a new member, guiding them through their new member program and initiation [411; 

424] 

 

18. Blackball Decision made by the brothers or sisters of a chapter to terminate one’s 

pledgeship at anytime before their initiation [414] 

 

19. Brand Organizational symbol(s) burned into members, usually on the arms or chest. 

Relates to scarification practiced by African tribes. Branding is a voluntary process, not a 

requirement for membership [483] 

 

20. Bronzing The process of acquiring a natural tan while laying out by a lake, ocean, 

river, or pool and consuming alcoholic beverages [413] 

 

21. Bullhorn The first person of the line [426] 

 

22. Call/Chant Audible sounds used by members to acknowledge or gain the attention of 

other members. Calls may vary regionally within organizations, and some organizations may use 

more than one call [411; 424; 426] 

 

23. Candlepass Also called a Candlelight. A ceremony held by sororities, usually when a 

member announces her pinning, engagement or other important news [446] 

 

24. Cane A popular NPHC fraternity icon [483] 

 

25. Ceiling The total amount of members a sorority is allowed to have. This number is 

different on every campus [446] 

 

26. Chapter A local group of a larger national organization, designated by a special Greek 

name [411; 423; 424; 426] 

 

27. Chapter Advisor An alumna/alumnus who establishes and maintains a close advisory 

relationship with a chapter and serves as a teacher, counselor and friend [424; 426] 

 

28. Chapter room Sororities that do not have a separate house are often given a room on 

campus. They can decorate it and use it for chapter meetings and events [446] 

 

29. Charter A permission from the headquarters to have a chapter. If you don't have a 

charter, your chapter is not recognized as part of that organization [446] 

 

30. City-wide Seen mostly in NPHC organizations, these chapters may encompass a city 

or area, and more than one school. Usually found in areas where the population of African 

American students is too small to support a chapter on one campus. City-wide chapters can be 

undergraduate or graduate chapters [446]  

 

31. Closed Rush A mixer between one frat and one sorority that happens in a public place 

such as a club or party boat; gives Greeks something to talk about for at least four weeks (three 

leading up to it and one following it) until another social event comes along to replace it [444] 
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32. College Panhellenic Association  The cooperative campus organization of collegiate 

members of NPC fraternities [446] 

 

33. College Panhellenic Council A council for all of the National Panhellenic Conference 

sorority chapters on a campus. This council serves as the governing body for all NPC chapters on 

campus and organizes the recruitment process. Each chapter chooses a delegate to sit on its 

College Panhellenic council [446] 

 

34. Collegian An initiated member of a fraternity or sorority currently in college. 

Formerly known as Active, also seen as Collegiate [446] 

 

35. Colony A newly-organized sorority or fraternity working towards an official charter 

from their national organization [424; 426; 446] 

 

36. Colors The two or three colors that a Greek organization chooses to represent itself. 

For example, Alpha Phi's colors are silver and bordeaux, while Delta Gamma’s are bronze, pink 

and blue [446] 

 

37. Coming Out Show A show used to introduce new members of the organization [426] 

 

38. Composite Usually found on the wall of a Sorority or Fraternity house, a composite 

includes a picture of all the members of the organization as well as the organization’s crest [390] 

 

39. Continuous Open Bidding (COB) An opportunity for chapters that do not reach quota 

during primary recruitment to bid to total and/or quota. The continuous open bidding process is 

less formal, and not all chapters will participate in continuous open bidding [424; 426] 

 

40. Continuous Open Recruiting (COR) The process the Panhellenic Association uses to 

give bids outside of formal recruitment. They can only COR if they have spaces available after 

recruitment [446] 

 

41. Continuous recruitment A recruitment style where an organization will recruit year 

round, not using other styles such as Fully Structured Recruitment, Minimally Structured, and 

Partially Structured. Formerly called Continuous Open Recruitment, that term now refers to 

COB [444] 

 

42. Courting The process sororities and fraternities use to choose which house they will 

partner with for events like Greek Week and Closed Rush. Usually involves the frat guys 

offering the sorostitutes gifts in the form of alcohol or attention, which is basic Greek currency 

[446] 

 

43. Crest The crest displays symbols of your sorority or fraternity's values [446] 

 

44. Cross Initiated, at the end of the recruitment period after being evaluated by the 

organization the aspirant is seeking. The new member then “crosses” over from a pledge to a 

new member [429] 

 

45. Crossed The same as being initiated. The term means different things to different 

groups, but generally means crossing over from being a pledge to being a full member. Most 

groups record this time to the second. Term also refers to “Crossing the Burning Sands” [411; 

424] 
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46. Crossing/Crossing Over The point of membership intake process when pledges 

officially become members [426] 

 

47. Crotch Stuffing Typically performed by a fratdaddy to sneak various bottled liquids 

into an event, it is the action of placing multiple miniatures in the crotch area and having said 

miniatures secured by an appropriate undergarment [413] 

 

48. Cut To not be invited back to a sorority during formal recruitment or to choose not to 

go back to a chapter you are invited to during recruitment [446] 

 

49. Deactivated An inactive sister who has not yet paid her per capita fee to national for a 

given semester [423] 

 

50. Dean of Pledges (DP) A person who oversees the membership intake process [433] 

 

51. Deferred recruitment A recruitment held in the Spring term. Also called Spring 

Recruitment (Rush). The theory behind Deferred Recruitment is that the PNM has had time to 

settle into school life and adjust and isn't going through the turmoil of beginning college when 

they go through recruitment. It has its good and bad points - you can see what the sororities are 

like at your school, but you also may have more preferences going into recruitment because of 

that [446]  

 

52. Deformalize The act of a fratdaddy or sorostitute dumping their date prior to or during 

a fraternity or sorority formal or cocktail. This term only applies when the action is taken by the 

person whose fraternity or sorority is hosting the event [413] 

 

53. Depledge/Deactivate The decision made by a pledge to terminate their pledgeship 

before being initiated into a fraternity or sorority [413; 424; 426] 

 

54. Deuteron Part of the chapter designations for some organizations, indicating the 

chapter was closed and then re-opened. For example Alpha Phi, Eta Deuteron chapter, tells us 

that the Eta chapter of Alpha Phi was recolonized [446] 

 

55. Dirty rush When collegiate members promise a PNM will get to join, or invites them 

to events before rush. It is against Panhellenic rules to dirty rush someone and doing so can get 

organizations fined [446] 

 

56. Discretion Vital in pursuing NPHC organizations (as well as alumnae initiation), 

which are run much differently from NPC and NIC groups. NPHC groups do not tell the greater 

school population who is interested or pledging their group, and the interested person or pledge 

should also refrain from giving any clues. Most groups will have a coming out where the school 

sees who joined what group [446] 

 

57. Diversified Greek Council (DGC) A governing body of the six culturally based 

fraternities and sororities [446] 

 

58. Divine Nine A nickname for the nine historically African American Greek 

organizations on the National Panhellenic Council [424; 446] 

 

59. Douchebag One who practices douchebaggery [413] 
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60. Douchebaggery  Actions (or engaging in actions or thoughts) often promulgated by 

GDI’s and other unfratty persons; actions which fratdaddies and sorostitutes never engage in 

[413] 

 

61. Drop The term used to refer to someone who de-pledged, or stopped pledging [413] 

 

62. Dropping Line To quit the process of becoming a member [525] 

 

63. Dropping out Quitting recruitment prior to bid day and forgoing your chances of 

receiving a bid during the formal recruitment process [525] 

 

64. Drunktaneous The state of being overly obnoxious due to extreme intoxication [413] 

 

65. Dry A fraternity that permits no alcohol in their house, and in some cases (depending 

on the organization) is not allowed to host parties involving alcohol. Many fraternities are dry 

nationally and all sororities have different levels on being dry – for instance, one sorority may 

allow members to attend official functions hosted by organizations that are not dry, while others 

may not [446; 483] 

 

66. Dry Recruitment Refers to a period before and during the recruitment process where 

the serving and/or presence of any alcoholic beverages at the recruitment event is considered 

illegal. All recruitment events at UM are dry [426] 

 

67. Dues Fees paid to a Greek organization for membership, they are often paid per 

semester [426] 

 

68. Exchange A social function between a fraternity and a sorority [446] 

 

69. Executive Office The central organization of a particular fraternity or sorority. Often 

referred to as National Headquarters, International Headquarters, or just Nationals [411] 

 

70. Expansion When a university or college decides to invite a new sorority or fraternity 

on campus. The interested groups will make presentations and when the final group is chosen, 

they will get to colonize on that campus. It also refers to a sorority or fraternity that wants to 

expand and add a chapter somewhere [446] 

 

71. Fart wheels Sperry Topsiders commonly worn by the preppy and/or greek crowd 

[539] 

 

72. Fart whipped When your fraternity controls every aspect of your life, like a bad 

girlfriend [539] 

 

73. Financial Term used to refer to an active member (i.e. Someone paying dues) [411] 

 

74. Fluck This common date between a frat guy and a sorostitute involves him inviting her 

over to watch a movie with no intention of actually watching the movie. Origin: a flick for when 

one needs an excuse to fuck [539] 

 

75. Formal A sorority’s formal dance at the end of spring semester, usually held at a 

country club. Formal is like prom, but with a bar. Usually follows an intense period of over-

tanning, over-dieting, and over-exercising just up to the point at which one’s hair and skin would 

start to look really bad [446] 
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76. Formal Recruitment The major recruitment process employed by the Panhellenic 

Association; occurs at the beginning of the spring semester [424; 426; 446] 

 

77. Founder’s Day The day a sorority was founded – kind of like a sorority’s birthday 

[424; 446] 

 

78. Founders The founding members of a Greek Letter organization [424; 446] 

 

79. Fracation An extended stay at a fratty destination with fellow fratdaddies and/or 

sororstitutes for the sole purpose of fratting hard [413] 

 

80. Fracket A jacket you wear to frats because you don't mind if at the end of the night, it 

is covered in beer, frat sludge, or other unidentifiable liquids. Also, it is not a big deal if this 

jacket is lost during or stolen during the course of the night [539] 

 

81. Frastle Commonly known as a combination of the words "fraternity" and "castle"; a 

place where frat daddys abide and are supplied with enough natural light to last all seven years of 

college. GDIs aren't seen there, but it is common to watch young sorostitues leaving in early 

hours of the day [417; 539] 

 

82. Frat (Brother) The term NPHC fraternity men use to refer to each other within their 

organization [423] 

 

83. Frat anger The feeling you get after watching the horrible movie, “Frat Party” [539] 

 

84. Frat baby The frattiest freshman on the entire campus or, Brad Kania [539] 

 

85. Frat bastard That annoying, fat, half balding 20 year old who hangs out in a frat all 

day, drinks insane amounts of beer, and write piss off in black marker on his protruding belly 

[539] 

 

86. Frat board A zip zinger/cruiser that is used to get around campus or transport yourself 

to and from parties when you’re in a frat [539] 

 

87. Frat boy affliction A submissive male that lacks originality, brains and the ability to 

think on his own [539] 

 

88. Frat boy fail When a Frat Boy screws up, so much so, that his brothers wouldn’t want 

to claim him [539] 

 

89. Frat boy fresh Before attending a party, dressing like a frat boy but actually looking 

fresh as hell, and not like a fifth grader [539] 

 

90. Frat boy fun dip Cocaine; a bitter crystalline alkaloid obtained from coca leaves, used 

illegally for its euphoric effects [539] 

 

91. Frat boy hell Very noisy off-campus apartments [539] 

 

92. Frat boy standard time The time zone that fraternity members live in. This is generally 

accepted as 2-3 hours after stated time in any timezone. The only exception to this rule is the 

time for any sporting event. In this case the rule is reversed, the event occurs 2-3 hours before 

stated time [539] 

http://www.seventeen.com/parties/ideas/teen-birthday-party-planning-tips
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93. Frat boy syndrome A condition in which a boy cannot stop drinking till all hours of 

the night and hooking up with dirty females [539] 

 

94. Frat boy triathlon Playing a game of beer bong, followed by a round of boxing, 

followed by a game of chess. That is called a set you must win 2/3 sets to win the Frat Boy 

Triathlon [539] 

 

95. Frat bunny A frat bunny is a girl who bounces around to different frats to get drunk 

and slut it up with all the guys [539] 

 

96. Frat Castle Slang term for the fraternity house [413; 539] 

 

97. Frat casual Wearing a ironed, pastel polo shirt tucked into the cleanest jeans from 

your floor. Popped collar is also acceptable [539] 

 

98. Frat cave The recognized place of living for members of a Fraternity, i.e. The 

Fraternity house [539] 

 

99. Frat chat The conversation between two frat bros the first time they meet and 

discover they are both Greek. While they may be from different houses and schools, they still 

manage to talk for hours about their fratting experiences [539] 

 

100. Frat chick A college girl of questionable morals or intelligence [539] 

 

101. Frat child A frat star who resembles a young child, but still frats hard [539] 

 

102. Frat cleats Cole Haan Gunnison Drivers. These are comfortable and very popular 

among top tier fratstars  [539] 

 

103. Frat cough The cough that all bros acquire when living in the house together. They 

all always cough. It’s comparable to kennel cough for dogs. One gets it and then it spreads [539] 

 

104. Frat crown A frat crown is a Polo hat, not the fruity ones. It can only have the Polo 

horse on the front. It is available in a variety of colors, all of which are acceptable except pink. 

The crown is preferably worn backwards with an ample amount of hair showing at the front 

[539] 

 

105. Frat curl Popular exercise often performed by Frat Boys which involves standing in 

the squat rack for extended periods of time curling pitifully small weights. This activity pisses 

off serious weight lifters who want to use the squat rack for its intended purpose: squatting [539] 

 

106. Frat cute Being cute in a sense of dress, but not in a physical nature [539] 

 

107. Frat dicking A form of time wasting, generally done on sunny, warm afternoons in 

front of fraternities [539] 

 

108. Frat douche One who removes clothing when drinking, shouts obscenities, turns hat 

sideways, rapes drunk chicks, and always chases with beer [539] 

 

109. Frat doucher A high school student who wears khakis and button down dress shirts 

everywhere, and has a visor and oakley sun glasses on 24/7; usually drives a GMC truck and 

smokes spice  [539] 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Frat+Boy
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110. Frat dragon Filling one’s mouth with liquid and clapping the cheeks together to emit 

a misty spray of liquid into another's vicinity, like a fire-breathing dragon. Seems to have 

originated at small liberal-arts schools in the Northeast, possibly Dickinson or Middlebury 

College [539] 

 

111. Frat drunk The level of drunkenness attained (mostly by Individuals affiliated with a 

fraternity or sorority) by consuming large amounts of beer. It is somewhere between "drunk" and 

"blacked-the-fuck-out." Symptoms include: dancing, flirting with a member of the opposite sex, 

being very loud, and possessing an over inflated ego [539] 

 

112. Frat fact Something that once said invalidates that persons right to be fratty. Usually 

used as an insult, specifically one pointed at a bro or frat boy [539] 

 

113. Frat FAG Term for any guy without enough personality or balls to get through 

college on his own [539] 

 

114. Frat feet The state that a girl’s feet look like after a frat party, ie covered in dirt/beer 

and whatever else was on that floor. Happens mainly when you wear flip flops or sandals [539] 

 

115. Frat fever An intense disease or sickness that can result in the slaying of ugly 

females, over-drinking of keystone light, use of the phrase thug mansion, and purchase of 

hundreds of skateboards and white sunglasses [539] 

 

116. Frat five A loud high five shared by two dudes, typically following each one of them 

shouting “nice!”. The frat five was made popular by frat boys [539] 

 

117. Frat flap When drunk, shirtless frat boys flap paper fans against their bodies, 

spreading sweat on all unfortunate passer-bys [539] 

 

118. Frat flow The long hair of a frat boy usually combed back and covered with a 

backwards cap of southern tide, lacoste, titleist, or other fratty brands [539]   

 

119. Frat fondue A mixture of alcoholic beverages that frat boys and other partyers will 

either ladle into a plastic cup to chug or dip something into as a practical joke and make either a 

pledge or a completely wasted person consume [539] 

 

120. Frat foot When you go to a college party and wake up the next day to discover your 

feet and new white Nike's are covered in dirt and AIDS [539] 

 

121. Frat fruit A frat fruit is a frat boy who lives a secret life of fudge packing or gayness 

[539] 

 

122. Frat fuck A husky shallow meat head who needs to be surrounded by a pack of 

carbon copies of himself to feel important. Frat fucks are immature, loud, and drunk. They often 

rape sorority sluts and pass along STDs [539] 

 

123. Frat fucker One who joins a fraternity. Usually has a weak personality, and use a 

fraternity to make themselves feel wanted or special [539] 

 

124. Frat Fund Separate account a fratdaddy uses to finance discretionary fratty items and 

activities [413] 

 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=intense
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=slaying
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=keystone+light
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=thug+mansion
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=white+sunglasses
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=frat+boys
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125. Frat gear Any number of clothing items including but not limited to Ralph Lauren 

polos, sperrys, croakies, frat goggles, northface jackets, pink shorts etc. worn to make the wearer 

appear outrageously fratty [539] 

 

126. Frat girl A lady who parties and hangs out with Frat Guys. Respectable and lovable 

and knows how to rap like no other [539] 

 

127. Frat god One who frats at the highest and utmost level. One who has reached the 

superior level of frattitude. The Frat God will always raise the fratmosphere in any situation he is 

involved in. Can be found tailgating, hazing pledges, bar hopping, and shacking with Plan A's. 

Drives a Chevy tahoe, or jeep grand cherokee. Hates anything that has to do with the GDI 

lifestyle. The Frat God is slightly elevated above a normal frat daddy, because he doesnt just 

practice the fratting arts, he perfects them, and formulates new advanced ways to frat [539] 

 

128. Frat Goth A member of a longstanding elite fraternity, harboring resentment against 

the lower classes. This resentment has festered into a deep-seeded melancholy, often manifested 

publicly by a propensity towards collar-popping, a subconscious externalized demonstration of a 

yearning to be wearing a vampire cape [539] 

 

129. Frat grenade A Cheap Beer, often consumed in large quantities, i.e. A Natural light, 

Keystone, or millwater [539] 

 

130. Frat Groupie A female, usually underclassman attending college who seems to think 

her self-esteem will be raised if she hangs around frat guys all the time. Most of the time this las 

has no life, no friends, and nothing better to do than be around dirty frat guys all the time. She is 

usually seen parading around any number of frat houses half naked and most definitely drunk 

[539] 

 

131. Frat handshake Grabbing another guy on the ass as a friendly greeting [539] 

 

132. Frat hat Any absurd hat worn by a fraternity brother. Must be worn backwards. Must 

be adjustable, as fitted hats are far too expensive. Generally a bright or neon color. Often times 

can feature sports teams, or outrageous companys. However, if a Polo hat is found, it is most 

absurdly the definition of a Frat Hat [539] 

 

133. Frat hopping The act of spending multiple weeks around one fraternity house in 

order to fuck multiple brothers, only to move to the next frat house after contracting multiple 

STDs or running out of brothers to fuck [539] 

 

134. Frat hound A pure bred well trained dog that either lives at the frat castle, or is a 

regular. Part of the frat lifestyle Frats hard by retrieving ducks or working cattle. Sorostitutes 

love the frat hound [539] 

 

135. Frat jacket The invulnerability to cold that one acquires following the consumption 

of multiple alcoholic beverages. Similar to a regular jacket, but with optional clothing [539] 

 

136. Frat juice The layer of liquid on the floor of a frat basement that may or may not 

contain beer, liqueur, urine, semen, blood, vomit and other fluids not yet discovered by man 

[539] 

 

137. Frat justice An act in which a medium to large group of guys belonging to the same 

frat physically batter an individual who previously crossed a member of that frat [539] 
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138. Frat kick When a frat brother defends the frat house by kicking the non-frat brother 

in the chest [539] 

 

139. Frat kid The coollest motherfuckers on a college campus [539] 

 

140. Frat Lap A circular lap made in a fratty vehicle around a prominent part of campus 

in an effort to check out hot sorostitutes; best done around sorority row during the time leading 

up to and during rush activities [418] 

 

141. Frat Lauderdale The preferred destination for all alcoholic frat boys on spring break 

[539] 

 

142. Frat loops A delicious breakfast composed of fruit loops and any hard liquor [539] 

 

143. Frat lord Frattiest fratstar of all the frats everywhere. Derived from trap lord because 

the frat lord is notorious and well know among other iconic frat legends such as Patrick 

Bateman, Thomas Crown, Kent Dorfman, Danny Noonan, Jordan Belfort, Marcellus Wallace, 

Django, and Morpheus from the Matrix [539] 

 

144. Frat mama A frat mama is a sorority girl who takes care of you like a suga mama 

[539] 

 

145. Frat mat (matt/mattress) A girl who gets laid on by so many frat boys that she 

becomes one of their mattresses. Short for frat mattress [539] 

 

146. Frat material Any type of fabric silk, cashmere, etc. that automatically attracts a 

hoard of bitches [539] 

 

147. Frat matter The miscellaneous unknown substances that you find inside frat houses. 

Said substances are often composed of beer, vomit, blood, food, piss, and anything else mixed 

together. Often found on the walls, the floor, under the stairs, or really anywhere imaginable 

[539] 

 

148. Frat me a bronson To recieve a beer, usually a natty light, at no charge from a 

fraternity brother [539] 

 

149. Frat me the dill “Pass me that object” Hand Me (Frat Me) the Dill (object) [539] 

 

150. Frat nap A nap taken after drinking earlier in the day prior to going out to a bar later 

in the same day. This nap is often taken in a Fraternity House or a College Residency tic [539] 

 

151. Frat necklace Prevalent among Southern frat boys, these nylon, leather, or neoprene 

strings attached to sunglasses, usually Oakley’s, Ray Bans, Maui Jims, or Costa Del Mars [539] 

 

152. Frat o’clock When everybody at a party becomes suitably drunk, wherein the line 

between drunk and shit-faced is crossed [539] 

 

153. Frat pants Pants that a girl wears to a frat party to avoid unwarranted advances. Must 

also be flattering and preferably black [539] 

 

154. Frat potato A female that is frequent to a frat house and that has been passed around 

the house between multiple different frat bros [413] 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=frat
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155. Frat pouch The fratty word for a beer belly. The product of consuming frat water and 

not working out [539] 

 

156. Frat pounds Weight put on upon joining a fraternity. Usually due to excessive beer 

and late night food binges [539] 

 

157. Frat princess Usually a guy and sometimes a girl who use their fraternity to put 

themselves above others in order to feel special [539] 

 

158. Frat rap A form of hip hop that is usually based on the party scene of college. Often 

about drugs, alcohol, and sex mostly by white rappers [539] 

 

159. Frat rat A girl that spends exorbiant amounts of time at a frat house, usually with the 

intent to slut it up with one or more of the fraternity brothers. A girl that fucks a different frat 

guy every week [539] 

 

160. Frat robbing When you go to a frat to steal all their alcohol [539] 

 

161. Frat rock A style of music listened to by dumb frat boys, generic radio music, music 

for meatheads with popped collars [539] 

 

162. Frat row A section of Chicago's Wrigleyville (Clark St. between Addison and 

Roscoe) that is populated with bars filled with older college students and recently graduated 

preppy Twenty-somethings. Being so close to Wrigley Field, sadly, only makes the Frat 

atmosphere worse [539] 

 

163. Frat sauce A sauce found at R-U Hungry, believed to be made of semen and beer 

[539] 

 

164. Frat shake A mix of Muscle Milk powdered protein supplement and Four Loco 

“energy drink” blended together [539] 

 

165. Frat shell Typical dress for a frat guy. (i.e new balance, jeans, polo shirt collar up, 

spiked hair) [539] 

 

166. Frat shower The strenuous task of spraying oneself with Febreze in lieu of taking an 

actual shower [539] 

 

167. Frat sores A venerial disease contracted from a frat star [539] 

 

168. Frat star in training A high school boy who is in training to become a frat star. 

Usually good looking, shin high socks, enjoys short(er) neon shorts, and perhaps playing 

lacrosse [539] 

 

169. Frat stick A cigarette [539] 

 

170. Frat stomp The act that fraternity members participate in when as a group the go and 

stomp something into oblivion. The stomp could be brought down upon pretty much anything 

[539] 
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171. Frat sweat The expression when alcohol is poured on some part of your attire 

causing a stain that people can see. Most common at fraternity houses. The term was started at 

the Sigma Alpha Epsilon house at the University of Alabama [539] 

 

172. Frat sweetheart A fraternity sweetheart is elected by the men of the fraternity to 

serve as the House sweetheart. She is the female face of the fraternity and spends a lot of time 

helping with events and projects, usually once a week she is invited to a dinner at the house, all 

of the men wear shirts and ties and are on their best behavior. Usually the sweetheart is a sorority 

girl, but not always [539] 

 

173. Frat swoop The frat swoop is a hair style very common in the southeast among 

fraternity guys. It consists of bangs that come down in the front that either swoops to the left or 

the right. Hair is mostly messy looking everywhere else due to a night of raging [539] 

 

174. Frat Tabbing Running up a substantial tab at a bar, restaurant, or social club [413] 

 

175. Frat tat Tattoo of Greek letters, crest, or other Fraternity symbol on ones body [539] 

 

176. Frat tornado The act of Hitting cups or cans off the beer pong table at girls and or 

pledges [539] 

 

177. Frat trick Hook up with 3 guys from the same fam in a frat (aka little bro, big bro 

and big-big bro). Like a hat trick, but with bros [539] 

 

178. Frat Tuck The style of a fratdaddy of tucking only the front of his solid colored or 

button up Polo into his shorts, slacks, or jeans. Seen most often in the spring [413] 

 

179. Frat vac When you spill a drink/food, or spit on the carpet, then grind it in with your 

shoe [539] 

 

180. Frat wall A men's hair style typically found in Big 10 fraternity houses, as well as on 

older men who don't want to admit that they are now adults, where the hair just above the 

forehead is spiked straight up but lies flat everywhere else, making it appear as if there is a wall 

separating one’s face from the hair on top of their head [539] 

 

181. Frat wand A nicotine byproduct most commonly referred to as a cigarette [539] 

 

182. Frat Water Term for beer used by fratdaddies/sorostitutes who have developed such 

a high tolerance that beer has little impact on their level of sobriety [413] 

 

183. Frat wrecker A girl who hooks up with multiple members of a fraternity, often 

destroying brotherhood and causing general violence and distress within the fraternity [539] 

 

184. Fratability The ability to make oneself more fratty [539] 

 

185. Fratacular Excessively preppy and/or fratty; may be used in place of the cliché 

‘fratastic’; uber-fratty [539] 

 

186. Fratalie A girl at the university of Michigan who knows how to party [539] 

 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=fratastic
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187. Frataliscious An adjective describing anything that a fucking sweet fraternity guy 

does. Its usually cool and tough and almost always involves being better than the average GDI 

[539] 

 

188. Frataport Frataporting is the act of blacking out after fratting too hard and ending up 

in a new location upon regaining awareness. It is the only known way to teleport  [539] 

 

189. Fratard Frat boys with too much testosterone and not enough functioning brain cells 

[539] 

 

190. Fratasia A place where frat daddies congregate and preform many acts of 

drunkeness, especially beer pong, or anything particularly jack-assish [539] 

 

191. Fratasm A fratasm is an enormous – and often annoying – group of frat boys that 

develops a mind of its own [539] 

 

192. Fratasticle A variation of fratastic. It is used when someone has done something 

fratastic with their testicles [539] 

 

193. Fratastrophe 1. A catastrophic occurrence upon a situation that is deemed to be 

fratty in nature [413];  

2. A fraternity party that is totally screwed usually caused by bad planning, drunk freshman 

or lack of beer [539] 

 

194. Fratatouille Someone who is overly sensitive of their Fraternity or Fraternity 

Brothers, and frequently uses frat as a prefix [539] 

 

195. Frat-attack Occurs when 8 (or more) frat daddys of the same house or of different 

chapters enter any bar or party together at once [539] 

 

196. Fratbatical Occurs when a fratdaddy or sorostitute voluntarily neglects all 

responsibilities and disappears for an extended period of time to frat hard, regardless of the 

consequences [413] 

 

197. Fratbet A website where bro’s go to make bets [539] 

 

198. Fratblast Texting a bunch of girls or pledges at the same time, trying to get them all 

to do the same thing [539] 

 

199. Fratbook The most convenient form of communication for fratstars used to keep up 

with brothers and of course the sorostitues from the night before. also, a great way to keep up 

with other people's business and to know who's hooking up with who  [539] 

 

200. Fratbot When one cool motherfucker hits up a frat and proceeds to clear a section of 

the dance floor by breaking out some sick robot moves [539] 

 

201. Frat-boy chic A meal worthy of a frat boy but with a fine-dining twist [539] 

 

202. Fratboyism Collective reference to the negative qualities usually attributed to frat 

boys or Greek culture in general. These include alcoholism, sexual promiscuity, poor academics, 

low intelligence, low sociability with those who do not participate in Greek life, disrespect for 

authority, and lack of interest in issues that actually affect human existence [539] 
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203. Fratbrochino A luxurious espresso drink with velvety caramel-whip cream drizzle 

and topped off with the finest steamed light beer (preferably natural or keystone light) [539] 

 

204. Fratburger A delicacy involving sliders, cheese, and a drunken cook: preferably a 

chi psi [539] 

 

205. Fratcation Gathering of fraternity brothers to re-live the college experience in a new, 

exotic, unspoiled location [539] 

 

206. Fratcest When two or more members of the same fraternity (usually co-ed) have a 

steamy sexual encounter. Adjective form: fratcestual [539] 

 

207. Fratcident Any injury or accident relating to a Fraternity. These incidents usually 

occur during Frat parties while the people involved and under the influence of alcohol [539] 

 

208. Fratclimating Seen at many colleges around the USA particularly Miami University. 

The art of going to school, usually in the freshman year, and instead of playing any sports for 

fear of being too busy and not able to focus on studies; one sets aside his priorities and focuses 

entirely on rushing a fraternity. While they claim they need time to acclimate they dedicate 

100% of their time to becoming a bro [539] 

 

209. Fratcore Of or relating to the college or fraternity lifestyle. Typically what college 

guys do in their dorm or the frat house when they are supposed to be studying. Usually used to 

describe video games but can be extended to other media such as movies, television, and music. 

Some examples of fratcore games include: Super Smash Brothers, Call of Duty 4: Modern 

Warfare, and Madden [539] 

 

210. Fratcraft The fraternal occupation; the skill acquired through experience within a 

fraternity, usually scholastic, philanthropic, or social. Fratcraft is to a fraternity what tradecraft is 

to a particular trade [539] 

 

211. Fratcrashing Attending several Greek social functions in one evening, often without 

invitation and at a university other than your own [539] 

 

212. Fratdaddy A male who is currently active in his fraternity or is continuing a fratty 

lifestyle after graduation [413] 

 

213. Fratdoll A girl who hangs out with just guys in fraternities [539] 

 

214. Fratego The misogynistic arrogance related to the membership of a fraternal 

organization [539] 

 

215. Frategy The act of using strategy in any fraternity like setting [539] 

 

216. Fratello Using both types of Snus (Mellow and Fresh) at one time. Often used by 

aspiring frat guys, current frat guys, former frat guys, frat guy enthusiasts, and frat gods [539] 

 

217. Frater A term used to refer to another member of their fraternity. Sometimes they 

will refer to someone as simply Frat [411] 

 

218. Fraternity soda Beer. The beverage of choice of all frat boys. Frat boys drink so 

much fraternity soda that they refer to actual soda as “non-fraternity soda” [539] 
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219. Fraternity/Sorority A group of individuals bound together by ritual, common ideals, 

and a strong bond of friendship and brotherhood or sisterhood [411; 423] 

 

220. Fraterniwhore A girl of college age that, while she herself does not belong to the 

Greek system (i.e., a sorority), spends a large percentage of her time with local fraternity boys 

[539] 

 

221. Fraternize  When a group of random fratdaddies or sorostitutes begin increasing the 

fratmosphere by socializing with each other in a fratastic manner [413] 

 

222. Fraterpillar A baby Frat-star. There is a time where most baby Frat-stars must wear 

dress clothes and have beer poured on them while raking leaves with their hands, this is the 

Fraterpillar stage. Eventually these Fraterpillars grow up and learn the ways of frat to 

become Frat-daddies. This occurs by the Fraterpillar shedding its dress clothes to expose its new 

skin of lime green tank top, sunglasses, and backwards cap [539] 

 

223. Fratfit An extremely fratty complete outfit [413] 

 

224. Fratfling Casually dating/hooking up with a fratboy for a long extended period of 

time. Never includes real dates, real food, but always lots of alcohol. And you're ok with it [539] 

 

225. Fratgalaxy A group of two or more fratstars. The more members, the more 

impressive the gathering [539] 

 

226. Fratgasm The general feeling achieved via constant drinking, smoking, fucking, and 

TV watching at a college fraternity [539] 

 

227. Fratgineer The modern day fraternity man with a Macgyver like sense of all things 

fratty. This man is noted with his ingenuity to fix or enhance any situation that happens around 

the fraternity house. The Fratgineer fixes situations on the fly like a leaking kiddie pool in your 

front lawn filled the sorority babes with a lighter and a plastic bottle. The Fratgineer figures out 

ways to chill your beer in seconds using an air duster [539] 

 

228. Frat hair When a frat boy pulls his bangs back towards the top of his head and puts 

his baseball cap on backwards [539] 

 

229. Frather A friend who acts like your father [539] 

 

230. Frathlete One who is exceptional at fraternity athletics, including but not limited to 

foosball, air hockey, old school nintendo tennis, pinball, softball, and darts [539] 

 

231. Frathlete’s foot What one gets after wearing Sperry's, loafers, boat shoes etc. for an 

extended period of time [539] 

 

232. Frat-housed To become incredibly intoxicated. Often used to describe the altered, 

destructive state exhibited by members of the university Greek system [539] 

 

233. Fratical Describing something or someone that embodies one or more stereotypes 

that are usually associated with fratnernities [539] 

 

234. Fratify To make fratty [539] 
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235. Fratigue The state of being pledges for a fraternity enter when they are utterly 

indifferent to whether they are granted membership into the fraternity or sent away with 

pitchforks and torches [539] 

 

236. Fratillac A vehicle, preferably a Cadillac driven by one who is in a college fraternity 

[539] 

 

237. Fratima One’s ability to endlessly rage with reduced hangovers and increased 

physical and mental performance. Requires audacity and a willingness to party with beautiful 

women during all times of the day and night regardless of previous obligations and current 

physical conditions [539] 

 

238. Fratiness Fratiness is a state of mind or feeling characterized by contentment, love, 

satisfaction, pleasure, or joy of being fratty [539] 

 

239. Fratio The area adjacent to a frat castle (or home of a fratdaddy or fratdaddies) 

where the grilling of meats, boiling of crawfish, and consuming of frat water occurs [413] 

 

240. Fratiphany A sudden realization of how to be frat, or more frat, in a particular 

situation [539] 

 

241. Fratiquette Following proper etiquette while partying at a fraternity. Failing to do so 

brings the risk of being thrown out of the party or - in severe cases – permanently banned from 

the house [539] 

 

242. Fratisfied The state of happiness one gets from a fraternity related activity [539] 

 

243. Fratish Anything that is frat-like or frat-worthy [539] 

 

244. Fratitude The state of mind at which one embraces those things that are truly fratty 

and rejects those things which exemplify douchebaggery [413] 

 

245. Frativity Activities done by those humans within a fraternity [539] 

 

246. Fratlam One who sheds all dignity and masculinity in order to attain the unattainable 

[539] 

 

247. Fratland In a University with a large and/or popular greeklife system, “fratland” is 

the general area where all fraternity houses are stationed and connected, forming a region 

run/owned by greeklife [539] 

 

248. Fratlas A titan of a bro who is capable of not only putting the team on his back, but 

the whole world [539] 

 

249. Fratleman A combination of a frat boy and a gentleman. A rare breed in colleges. He 

believes in chivalry and brotherhood. He is capable of treating women right while chugging 

copious amounts of alcohol and partying every school night. His closet includes numerous tank 

tops, tailored suits, flip-flops, and dress shoes. He is able to maintain a high GPA (without any 

cheating) while keeping a “bro” image [539] 

 

250. Fratlet As used by non-fraternity members, a derogatory term for fraternity brothers; 

as used by fraternity members, a derogatory term for “pledges” [539] 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=greeklife
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251. Fratling(s) The underaged offspring of a fratdaddy and a sorostitute [413] 

 

252. Fratmosis The diffusion of fratitude from fratty people and activities into a situation, 

activity, or person/persons which was previously of the douchebag persuasion [413] 

 

253. Fratmosphere A location or situation where the level of fratitude far exceeds the 

level of douchebaggery [413] 

 

254. Fratocrat A fratty democrat. In A GDI dominated political mindset, the few, the 

proud, the fratty [539] 

 

255. Fratology The study of fratting hard [413] 

 

256. Fratorities Word used by idiots who can't seem to understand the difference bewteen 

a fraternity and a sorority [413] 

 

257. Fratpad A sweet website with bros doing bro things in a house [539] 

 

258. Fratpiece An exceedingly attractive fraternity guy; the male version of a slampiece 

[539] 

 

259. Fratress A girl that hooks up with Frat Guys all the time. Like a mattress, she spends 

every night under a frat boy [539] 

 

260. Fratrimony The union of two men as brothers, lovers, best friends, etc. The word is 

not a portmanteau of fraternity and matrimony but coined from Latin frater “brother” and –

monia state or condition of being on the pattern of matrimony from Latin mater “mother” and –

monia [539] 

 

261. Frats with benefits When a frat and sorority are friends with each other like sister 

cities so they frequently party and hook up with each other [539] 

 

262. Fratshag Hair style characterized by front hair line “shagging” down to the eyes. 

Always worn free of any hair product [413] 

 

263. Fratstar One who epitomizes the fratty lifestyle. Usually but not limited to southern 

fraternity members who sports the fratty look and acts fratty in all aspects of life [539]  

 

264. Fratstep The dubstep played at college parties. Initially coined by James Smith 

of Hadouken, the term is interchangeable with any popular dubstep tracks [539] 

 

265. Fratsterbater A person who gives a frat boy a hand job in public [539] 

 

266. Frattage To walk passed someone and rub your crotch against them without them 

knowing [539] 

 

267. Frat-tastic Combination of fraternity and fantastic, but used sarcastically to describe 

someone or something stereotypical of fraternities [539] 

 

268. Frattie A synonym for frat boy, but shows more derision. Chosen because it rhymes 

with “fattie”, a common term of derision for the overweight [539] 
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269. Fratting for wood When sorostitutes attend frat parties in seek of long hard frat 

wood, only to realize that their frat daddy has developed erectile dysfunction due to weeks of 

hazing and cocaine abuse [539] 

 

270. Fratting hard To frat at an exceedingly high level. Participation in numerous fratty 

pursuits, carried out with a high level of skill or experience, constitutes fratting hard. These 

activities include, but are not limited to: golfing, medical school, law school, shacking, formal, 

mixers and sailing [539] 

 

271. Frattoo A tattoo of fraternity greek letters [539] 

 

272. Frat-top The choice attire for the Greek fraternity member or “bro” which consists of 

a sleeveless shirt often of various colors accompanied by sandals, shorts, douchebag sunglasses 

and a special haircut [539] 

 

273. Fratty light Also called natty light. The frattiest of beer [539] 

 

274. Fratude Very sexy and awesome [539] 

 

275. Fratuesday A weekday evening, traditionally Tuesday, in which you party as you 

would on a typical weekend [539] 

 

276. Fratuitous This is the right bestowed amongst all fratstars to express their feelings of 

superiority (towards those who would remain independent) without apparent reason, cause, or 

justification [539] 

 

277. Fratulate To let one rip at a frat house [539] 

 

278. Fratults Grown adults who still act like they are in college and treat every situation 

like a frat party [539] 

 

279. Fratundamunday Used in place of the word “weekend”, this word describes the 

annoying phenomenon of a weekend passing by so fast that it seems as if Friday blends into the 

Monday of the following week. The word itself is an annoying combination of the words Friday, 

Saturday, Sunday, and Monday [539] 

 

280. Fratunday When you Stay Up Friday, Saturday and Sunday Partying and Don’t Go 

To Sleep [539] 

 

281. Fratypical Of or relating to being stereotypically similar to a frat [539] 

 

282. Fully structured recruitment (FSR) A form of recruitment that occurs on campuses 

with 4-26 NPC sororities, where quota is traditionally 20 or more, and the number of PNMs is 

quite high. Panhellenic handles the logistics for this form of recruitment and the events are 

formatted in the traditional way of rounds of parties [446] 

 

283. Gamechanger Member of the opposite sex that has the potential to make one replace 

their current “Plan A” [413] 

 

284. Gameday Exception Exception made for apparrel that is not acceptable in everyday 

situations, but is fratty when worn at your university’s most major sporting events [413] 
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285. Garbage Money Cash that is crumbled and shoved into one’s pocket instead of being 

properly inserted into one’s money clip or wallet [413] 

 

286. GDI (Goddamn Independent) A college student who is not in a fraternity or sorority. 

Origin: “Goddamn Independent.” Contrary to popular belief, it is possible for Greeks and GDIs 

to be friends. Dating is another story [413] 

 

287. Grad A member of the organization that has graduated from college and continues to 

stay active with the organization by way of a graduate or alumni chapter [390] 

 

288. Grad/Alumni Chapter The graduate chapter of NPHC or Multicultural organization. 

Usually the local grad chapter oversees the operations of the undergraduate chapter [411; 446] 

 

289. Greek 101 A program to educate new members on about Greek Life at UNLV, 

responsibilities of being Greek and current issues facing college students [411] 

 

290. Greek Any member of a Greek-letter social or community service organization 

(sorority or fraternity) [411; 423; 424; 426] 

 

291. Greek Week A specific week set aside each year for Greek organizations to 

participate in community wide events, philanthropies, social activities, and competitions [424; 

446] 

 

292. Greek Yearbook A so-called ‘book’ that provides the best in fraternity and sorority 

composite, bid day, and convention photography for thousands of fraternity and sorority 

members across the United States and Canada. Greek Yearbook brings an integrated and diverse 

look at the fraternity and sorority world [426; 446] 

 

293. Greenbook (Manual of Information) The informal name for the handbook containing 

procedural, instructional and practical information about National Panhellenic Conference, 

college and alumnae Panhellenics. The handbook has green covers [426; 446] 

 

294. Hand sign Used to identify members of the same organization. Most have a deep 

meaning to that organization or ritualistic symbol [411] 

 

295. Handshake A special handshake known only by initiated members of a fraternity or 

sorority. Also called a Grip [446] 

 

296. Hazing Any behaviour that is humiliating, violent, disrespectful or causes a person 

discomfort. Hazing is against the principles of all sororities and fraternities, and illegal in all 

states. Some organizations even consider things like scavenger hunts and not allowing new 

members to wear letters as hazing. It should not be part of any new member period, and anyone 

experiencing hazing should speak to their campus Panhellenic, IFC etc. [446] 

 

297. Hold over Someone who is a new member who for some reason, can't be initiated 

with their new member class and is “held over” until the next initiation occurs. Often happens 

because of finances, personal reasons, grades, etc. [446]  

 

298. Honorary A fraternity that is based on scholastic or personal achievement [390]  

 

299. Hooknasty Bimbo sorority girls that like to artificially tan themselves into excess and 

dress like slutbombs [539] 
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300. Hotboxing Where members of an organization will be left alone with a potential new 

member and pressure them to accept a bid to their organization. This is against rush and 

recruitment rules [446] 

 

301. House Corporation A legal entity holding title to, or leasing, any real property (land 

and buildings) for a chapter's living/meeting purposes. This alumni body has basic 

responsibilities relative to property ownership and maintenance [427; 446] 

 

302. House Corporation Board A legal entity holding title to, or leasing, any real property 

(land and buildings) for a chapter's living/meeting purposes. This alumni body has basic 

responsibilities relative to property ownership and maintenance [446] 

 

303. House director Also called a House Mother (if it's a woman that is lol) or House 

Manager. A person who lives in the house and looks after day-to-day operations of the sorority 

or fraternity. The House Director is an employee of the organization [446] 

 

304. House The physical residence where the local chapter of a fraternity or sorority 

resides. Not all fraternities and sororities have houses [423; 446] 

 

305. IFC The Interfraternity Council at UM has fourteen member fraternities with seven 

elected officers and thirteen appointed coordinators to represent the fraternity community and 

work together to govern and strengthen it [446] 

 

306. In house A collegiate member who lives in the house [446] 

 

307. In house legacy A legacy who's blood sibling (and in some organizations, step 

sibling) is currently in that chapter as a collegiate member [446] 

 

308. Inactive member An individual is still a member of the organization, but is denoted 

as “inactive” to designate that they have no longer participate in the day-to-day activities of the 

fraternity or sorority. This status usually has a time limit of academic year or less [424; 426; 446] 

 

309. Independent  A person who is not a member of a fraternity or sorority [446] 

 

310. Informal Recruitment An open recruitment period where bids may be extended and 

accepted at any time. This practice differs between councils [446] 

 

311. Informational Opportunity for interested students to gather more information about 

MGC and NPHC fraternities and sororities [411; 426] 

 

312. Infraction Infractions can be given to any Panhellenic or IFC organization that 

violates the rules of the recruitment or rush process [446] 

 

313. Initiate A person who is undergoing initiation; a person who is an initiated member 

of an organization and has learned the ritual [446] 

 

314. Initiated member Any member who has completed the new member process, has 

gone through the initiation ceremony, and is currently enrolled in college [411] 

 

315. Initiation A traditional ceremony that brings a new member into full membership of 

a sorority or fraternity. Once you are initiated into an NPC sorority, you are ineligible for 

membership in any other [411; 423; 424; 427] 
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316. Intake The process used by MGC and NPHC organizations to accept new members 

[411] 

 

317. Intentional double preference When a PNM lists only two sororities on their 

Preference Card on campuses where you attend three or more Preference events [446] 

 

318. Intentional single preference When a woman lists only one chapter on her 

membership recruitment acceptance binding agreement following preference round [446; 513] 

 

319. Interest group A group of individuals on campus in the first stage of forming a 

chapter of a Greek organization. An interest group will become a Colony [446] 

 

320. Interest Meeting A formal meeting held by the organization for potential new 

members that details the application process and rules of the organization; generally geared to 

potential new members who have a serious interest [426] 

 

321. Interest Title of a potential new member who the group knows is interested. 

Sometimes these students will band together and form an interest group [411] 

 

322. Interfraternity Council (IFC) The governing body for all men’s social fraternities on 

campus [411; 423; 424; 426] 

 

323. International/National Headquarters The central organization of a particular 

fraternity or sorority [428] 

 

324. Intramural Athletic activities in which members from different chapters compete and 

participate in sporting events [423] 

 

325. Invite A recruitment term to denote an invitation extended to attend one of the 

recruitment events [446] 

 

326. I-Week Initiation Week, or the week leading up to the initiation ceremony. For many 

frats, this week includes staying at the house or doing certain tasks for the upperclassmen. For 

sororities, it includes more ceremonies preparing for initiation [384] 

 

327. Jewel A founder of an NPHC organization [426] 

 

328. Keystone The best overall college beer. Good taste, yet you can drink it till the sun 

comes up, and its only like 13 bucks for 30 of them [539] 

 

329. Late Night A party, where adult libations are served and shacking deals are sealed, in 

the early morning hours at a fratdaddy’s or sorostitute’s house after the bars have closed or the 

party has ended [413] 

 

330. Lavaliere A pendant with a fraternity or sorority's Greek letters on it [411; 423; 424; 

446] 

 

331. Lavaliering When a fraternity member gives his girlfriend a lavaliere with the 

fraternity letters [446] 

 

332. Legacy A daughter, sister or granddaughter of an initiated member of a sorority. 

Typically, different groups have different definitions of legacies. Being a legacy does not 



 259 

guarantee a bid to a particular sorority. Each inter/national organization has its own policy for 

invitations to legacies during recruitment [411; 423; 424; 426] 

 

333. Letters The Greek symbols that represent your house's name. For example, Kappa 

Alpha Theta's are KAO [446] 

 

334. Line Brother/Sister During the intake period of a NPHC organization, a Line 

Brother/Sister is someone who is going through the same intake process for the same 

organization [426] 

 

335. Line Name The name given to a pledge class. Some groups do number their lines by 

Alpha, Beta, Gamma…. But also their line has a name to define them. Many times it is an 

acronym [411] 

 

336. Line The members of a cultural Greek organization new member class [424; 426] 

 

337. Little sis/bro A new member that is paired with a collegiate member who will help 

them adjust to Greek life. Some sororities have specific terms, like Alpha Gamma Delta's Sister-

Mother, Sister-Daughters and Alpha Delta Pi's Diamond Sisters [446] 

 

338. Little/Littles Littles or little sisters or little brothers are the newest members in a 

Greek organization. All littles are assigned a big to guide them throughout the initiation process 

[446] 

 

339. Live in A collegian who lives inside the chapter house (if there is one) [446] 

 

340. Local Fraternity A Greek-letter group which exists on a campus but which has no 

affiliation with a national Greek organization [426; 446] 

 

341. Manual of information Official term for the NPC Green Book, which is the book of 

rules of recruitment [446] 

 

342. Mascot Usually an animal, chosen by the GLO (nationally and sometimes locally) to 

represent them. For example, Chi Omega’s mascot is the owl. The meaning behind it is reserved 

for initiated members [446] 

 

343. Membership Intake Process (M. I. P.) The process adopted by the NHPC and all of 

its members in the early 1990’s to put an end to dangerous rites of passage practices and hazing 

[424] 

 

344. Membership Selection The individualized process in which organizations decide on 

preferred membership through a process designed by their national organization [428] 

 

345. Mid-frat crisis Unexplainable phenomenon where a fratty person eschews fratty 

ways and begins practicing acts of douchebaggery [413] 

 

346. Minimally structured recruitment (MSR) Used on campuses where there are between 

2-5 NPC sororities and quota during formal recruitment is between 10-12. It is suited to 

campuses where the population interested in joining is small. Chapters hold events and PNMs 

are not required to attend an event at every sorority. There is no bid matching and chapters can 

pledge to total [446] 
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347. Mismatch When a potential new member's name fails to match any of her sorority 

preferences [446] 

 

348. Mixer An event, sometimes with a theme, where a sorority and fraternity will get 

together for a night of games, fun, music, games or dancing. Also called an Exchange or Social 

[446] 

 

349. Monstrostitute A sorostitute of inordinate size; usually a multiple legacy or affiliate 

from a less fratologically inclined institution [413] 

 

350. MRABA The Membership Recruitment Acceptance Binding Agreement. This is a 

one-year binding agreement signed by a potential new member when ranking chapters after 

preference round. A PNM agrees to accept a bid from any chapter she lists on her MRABA. If a 

PNM receives a bid to a chapter she lists and declines it, she is bound to it for one year or until 

the next primary recruitment period, meaning she cannot accept a bid to any other organization. 

If a PNM signs an MRABA and does not receive a bid, she is eligible for continuous open 

bidding or snap bidding [428; 446] 

 

351. Mulligan The act of breaking up with one’s former fratdaddy/sorostitute of choice 

for a second time when the unfortunate party’s drunktaneousness during the first event prohibits 

them from remembering the initial act [533] 

 

352. Multiethnic Greek Council (MGC) This council is composed of two fraternities and 

three sororities of various ethnic heritages [483] 

 

353. Mutual Selection During sorority recruitment potential new members are matched 

with a sorority based on both the potential new member and sorority preference. Potential new 

members rank the sororities and the sororities select potential new members based on personal 

and individual criteria. A matching process considers both the potential new member and chapter 

wishes when matching bids [428] 

 

354. NALFO (National Association of Latino Fraternities) The national group of 24 

Latino Greek letter organizations. The purpose of NALFO is to promote and foster positive 

interfraternal relations, communication, and development of all Latino fraternal organizations 

through mutual respect, leadership, honesty, professionalism, and education [411; 426; 428; 446] 

 

355. Nalia/Perry Two abbreviated terms for paraphernalia like shirts, paddles, license 

plates, jewelry etc. Abbreviations differ regionally [411; 446] 

 

356. National Asian Pacific Islander American Panhellenic Association (NAPA) An 

association of nine member Asian Interest fraternities and sororities [426] 

 

357. National Panhellenic Conference (NPC) 26 international sororities belong to this 

groups which guides policies, practices, and educational programs for collegiate sorority women 

[424] 

 

358. National Pan-Hellenic Council (NPHC) The governing body for all historically-

black fraternities and sororities (known as the “Divine Nine”) on campus. Seven of the Divine 

Nine organizations are currently active on Truman’s campus [411; 423; 424; 426] 

 

359. Nationals/Headquarters The governing body and staff of each national fraternity or 

sorority [446] 
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360. Neo An abbreviated term for the Greek world Neophyte, meaning beginner. A 

neophyte is someone who is new to the organization [411] 

 

361. Neophyte A new member of an organization who has completed the new member 

process, but not yet been initiated [411; 426] 

 

362. New Boy Person who is a candidate for initiation into a fraternity/sorority; male 

variety enjoys mopping, sweeping, washing cars, scrubbing walls, driving brothers to class, and 

reciting information on demand [413] 

 

363. New member A person who has accepted a bid from a sorority but is not yet an active 

member of that chapter. Chapters will have some sort of new member process during which the 

new members learn more about the sorority and prepare them for initiation [411; 423; 426] 

 

364. New member ceremony The ceremony in which the New Member receives their New 

Member Pin and becomes an official New Member. Sometimes seen (informally) as Pledging In, 

Pinning Ceremony [446] 

 

365. New Member Education Process The educational period prior to initiation in which 

members learn about the given organization [424] 

 

366. New Member Educator The officer of a fraternity or sorority who prepares potential 

new members (associate members) for initiation, and oversees their education in the chapter’s 

traditions, history, and ritual [424; 426; 446] 

 

367. New member period The time from Bid Day until initiation [446] 

 

368. New Member Pin A pin that designates a student as a potential new member of a 

specific Greek organization [424; 446] 

 

369. New Member Presentation (Rollout, Probate) A formal presentation of a new line to 

campus. Usually done in a public forum after members have been initiated [411] 

 

370. New Member Program New members learn the history, ideals, and values of 

Fraternity and Sorority Life. The time frame of the new member program varies for each chapter 

[411; 423; 446] 

 

371. New Member Release To end one's fraternity or sorority membership before 

initiation [411] 

 

372. Newbies New Balance brand running shoes that are commonly worn by fraternity 

pledges. Usually grey in color [413] 

 

373. NIC (North American Interfraternity Conference) Governing body for 66 national 

member men’s fraternities and alumni associations. Representatives from each national fraternity 

get together to promote fraternities across the country [411; 424; 426; 446] 

 

374. No-frills recruitment A recruitment style that focuses on quality communication with 

potential new members as opposed to fancy decorations and matching outfits. A situation where 

sorority or fraternity members “stand” on objects during parties to appear taller and look cooler 

than everyone else [446] 
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375. NPC The National Panhellenic Conference, or the umbrella body for 26 

inter/national women’s fraternities and sororities [411; 426] 

 

376. Number The number you are assigned based on the chronological order you are in on 

your initiation line (often members of other culturally based organizations identify or relate to 

one another by distinguishing that they are the “same” number) [411] 

 

377. On Yard An organization that has active status on campus [446] 

 

378. Open House A free time when a potential member can visit any fraternity house 

[446] 

379. Open motto A motto used by a GLO that is public. It usually gives you an idea of 

what their goal or purpose is [446] 

 

380. Order of Omega – National Greek Leadership Honor Society Limited to top 3% of 

members in the Greek Community at UNLV. Must have a GPA at or greater then Greek GPA, 

junior or senior status, significant leadership and service to the campus and the Greek 

community [424; 446] 

 

381. Paddle An ornamental gift usually give from big to little. It will be decorated and 

personalized and is hung up in the members room usually [419; 446] 

 

382. Panhellenic Association Coordinating body for the eight National Panhellenic 

Conference sororities on campus [426; 513] 

 

383. Panhellenic building Building that provides suites for meetings on campus for the 

Panhellenic Association, Multiethnic Greek Council, and National Panhellenic Council groups, 

as well as various Interfarternity Council groups [446] 

 

384. Panhellenic Council The governing body for all women’s sororities on campus [427; 

513] 

 

385. Panhellenic Means “All Greek.” It is an association for all Greek affiliated women. 

The Panhellenic Council operates under the direction of the National Panhellenic Conference 

(NPC) [429] 

 

386. Paper members Generally refers to NPHC members who join an organization 

through intake and are not hazed during pledging. This term seems to be used by members that 

were hazed as a derogatory term towards those that were not [446] 

 

387. Para (Nalia) Short for paraphernalia. The different items of Greek clothing or items 

someone is wearing [411; 446] 

 

388. Partially structures recruitment (PSR) A form of NPC recruitment used on campuses 

where there are between 3-9 chapters and quota is usually between 15-20 if formal recruitment is 

done. PNMs are required to attend at least one event at each sorority and several events over all, 

but they have the choice to not return to an event they are invited to and still be able to continue 

with recruitment [446] 

 

389. Party Walk/Party Hop (Stroll) A line dance done by members of cultural Greek 

organizations; usually done at a party or step show [411] 
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390. Pearl A founder of a NPHC organization [426] 

 

391. Permashacker A sorostitute with which you are in a long term relationship, and thus 

sleeps at your apartment, house, or frat castle more than she sleeps at her own sorority house 

[413] 

 

392. Perp Someone who pretends to be a member of a fraternity or sorority, by wearing 

the letters, claiming they're a collegian or alumni [446] 

 

393. Philanthropy Philanthropy is a term used to describe charitable events performed by 

Greek organizations [411; 423; 424; 426] 

 

394. Pin attire Badges/pins must be worn with nice clothing, much like what you’d wear 

to a job interview. Most organizations say you should not wear your pin on t-shirts, with ripped 

clothing, jeans etc. Some organizations don't have specific rules about the wearing of the badge, 

but members still wear it with pin attire out of respect [446] 

 

395. Pinning Designates the start of a new member process. The New Member wears a 

fraternity/sorority pin and at the moment of pinning, officially becomes a new member [411; 

426; 446] 

 

396. Pledge Class A group of members who joined the sorority or fraternity at the same 

time. For example, mine is the Fall 2011 pledge class [446] 

 

397. Pledge Gear The attire worn by a potential fratdaddy during pledgeship, typically 

consisting of a solid-colored polo, conservative blue jeans or khakis, and Newbies [413] 

 

398. Pledge Mom/Pledge Dad (PM/PD) Person who oversees the membership intake 

process [446] 

 

399. Pledge Taxi The service called upon by a member of a fraternity when he needs to 

commute without the hassle of parking his Frathoe [413] 

 

400. Pledge Wall The protective barrier formed when pledges surround a brother at a 

sporting event so to prevent any nearby security personnel from seeing the brother mix a drink 

[413] 

 

401. Pledged New Member A member of a Greek organization who has not yet been 

initiated [446] 

 

402. Potential new member (PNM)/ Aspirant A woman who is eligible to participate in 

recruitment. On campuses that hold deferred recruitment during second semester, chapters might 

use the term PNM to refer to any woman eligible for recruitment [411; 423; 424; 426] 

 

403. Predrink Preparing to go to a formal gathering by participating in an informal 

gathering where the primary objective is to get drunktaneous [413] 

 

404. Preference card (pref card) A card signed by potential neophytes after the 

Preference events indicating, in order or preference, which sororities of the ones whose parties 

they attended they liked the most. These cards, along with the sororities lists of members they 

would like, are used in bid matching to match the PNMs and sororities with one another [446] 
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405. Preferencing During the last part of recruitment, a potential new member determines 

which sorority she would like to join. For sorority recruitment, the potential new member can list 

two sororities in order of preference [406; 423] 

 

406. Preferential Bidding A system used by sororities to conduct recruitment where 

chapters and potential new members indicate their preferred choices for membership. This 

process narrows down choices over a given recruitment week until the individual is matched 

with one chapter [424] 

 

407. Prides A group of sisters who are participating in the same activity. For example, 

Study Prides are simply what we call our study hours [446] 

 

408. Probate Official public display of initiation often in the form of step. This is the first 

time when newly initiated members of each fraternity/sorority are revealed to the rest of campus 

[411; 426; 446] 

 

409. Professional Fraternity Association (PFA) The governing council of the member 

organizations, all of which have a professional basis [446] 

 

410. Prophyte Term used to refer to an older brother/sister from your chapter [411; 426] 

 

411. Prospective member A term used for undergraduate man and women interested in 

becoming a member of a fraternity/sorority [446] 

 

412. Quota additions Allows chapter at quota to accept 5% more of quota in order to 

match more women with their preferences. The rules governing Quota Additions are more 

thoroughly explained at Greekchat. Of course lol. Also seen as Over Quota or Quota Plus [446] 

 

413. Quota range Only used before and during Bid Matching. Each campus would use the 

weighted average of signed bid cards over the last three years as their base number [446] 

 

414. Quota The number of potential new members to which each chapter can offer bids 

during formal recruitment. This is determined with a formula involving the number of chapters 

and the number of women participating in bid matching [411; 423; 424; 426] 

 

415. Rec Letter A rec letter is a form completed by an alumna member of a sorority. It 

allows that alumni to recommend a potential new member for membership. Alumna have the 

ability to write letters at their discretion; they’re not obligated to do so [513] 

 

416. Recolonize The process whereby a fraternity or a sorority that was previously on 

campus, receives another charter for the same campus. Recolonization can happen because a 

chapter died out due to low numbers, or had their charter revoked and the (international) 

headquarters agrees or wants to reopen the chapter [446] 

 

417. Recommendation/Sponsor form A form completed by an alumna member of a 

sorority recommending a potential new member for membership. Recommendations may be 

more important at some campuses than others. Check with your fraternity and sorority life office 

to find out more information [428] 

 

418. Recruitment Counselor (Pi Chi) A sorority member who has disaffiliated herself 

from her chapter during Formal Recruitment. She is specially trained to help potential new 

members and answer any questions they may have about sorority membership [411; 428; 513] 

http://forums.greekchat.com/gcforums/showthread.php?s=&amp;threadid=22514
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419. Recruitment events Formerly called Rush Parties. These are the events that 

a PNM will attend during Formal Recruitment [446] 

 

420. Recruitment The Panhellenic Council’s intake process. There is a formal recruitment 

week for women every fall, but some sororities may schedule an informal recruitment in the 

spring as necessary [424; 426] 

 

421. RecruitmentPREP A resource from the NPC designed to give potential new members 

the inside scoop on how to prepare for recruitment [413] 

 

422. Re-fraternization The central cultural doctrine practiced by all sorority girls who 

swear off frat guys at some point in their lives, only to later tell everyone a “frat boy” can totally 

become a “fraternity man.” They can forgive the fact he binge drinks, does weird hazing shit, 

and objectifies women because he really “gets it” when it comes to understanding why they act 

batshit crazy during Greek Week [413] 

 

423. Release figures Numbers from past years of recruitment events showing how many 

girls elected to return to a sorority's events and are used to determine how many girls can be 

invited back to a sorority recruitment event [446] 

 

424. Retreat A short trip (or sleepover at the sorority house) where the sorority members 

will bond, or in the case of recruitment retreats, practice their recruitment techniques. They are 

closed events for current members only [446] 

 

425. Rho Gamma (Recruitment Guide) Recruitment guide that helps women during the 

Panhellenic Association’s formal recruitment [446] 

 

426. Ritual That which is revealed during initiation: the secret meaning that binds an 

organization [423; 424] 

 

427. Rush Chairman An active member of a fraternity who is in charge of recruitment 

efforts for his chapter [446] 

 

428. Rush Crush A collegiate member may find a PNM who she really likes and clicks 

with and wants to encourage to join, hoping that she decides to accept the invites etc...this is her 

rush crush. A PNM could have a rush crush among the collegiates in a sorority she likes as well 

[446] 

 

429. Rush IFC’s recruitment process [423; 424] 

 

430. Rush/Tea A formal meeting held by the organization for potential new members that 

details the application process and rules of the organization; generally geared to potential new 

members who have serious interest [426] 

 

431. Rushee Beer Beer (typically Milwaukee’s Best, Natural Light, or Pabst Blue Ribbon) 

that is so cheap and of such low quality that it is reserved for rushees at a fraternity party [413] 

 

432. Rushee One who aspires to receive a bid from a fraternity or sorority [413; 424; 446] 

 

433. Sands An NPHC term equivilant to a pledge class. Your sands are the people that 

cross with you. From the term “cross the burning sands” [446] 
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434. Sands (Parallel) A member of your organization or another culturally based 

organization that was initiated at the same time you were [411; 426; 446] 

 

435. Shack Pack A change of clothes, toothbrush, and other necessary items packed by 

sorostitute before she leaves her home to prepare for an overnight stay elsewhere [413] 

 

436. Shack-righteous An attitude adopted by a sorostitute who does not want to spend the 

night with a frat guy but will stay as late into the night as possible, provided she doesn’t sleep at 

his place. Like the “everything-but” girl of slumber, she gets indignant when a guy asks her to 

spend the night because she’s not “like that” [413] 

 

437. Shackwear A fraternity t-shirt worn by sorostitutes after shacking at a fratdaddy’s 

house to avoid doing the walk of shame in her attire from the previous night [413] 

 

438. Ship Individuals who are members of the same intake class [426] 

 

439. Silence A period of time after the close of membership recruitment events and prior 

to the distribution of bids when there is no communication between potential new members and 

sorority members [446; 513] 

 

440. Sister (Soror) The term NHPC sorority women use to refer to one another within 

their organization [411; 423] 

 

441. Sister in Bad Standing An active sister who has not fulfilled all the responsibilities of 

an active member [444] 

 

442. Skate NPHC term for those who “skated” through pledgeship; i.e. “paper” members 

[446] 

 

443. Smoker A formal meeting held by the organization for potential new members that 

details the application process and rules of the organization; generally geared to potential new 

members who have serious interest [426] 

 

444. Snap bidding An option available to chapters not receiving quota by bid matching 

during Formal Recruitment [426; 513] 

 

445. Social A get-together with another group for a party or other fun occasion [411; 423; 

428] 

 

446. Sorooshbag Obnoxious partying males who are often seen at college parties. When 

they aren't making an ass of themselves they usually just stand around holding a red plastic cup 

waiting for something exciting to happen so they can scream something that demonstrates how 

much they enjoy partying. Nearly everyone in a fraternity is a Sorooshbag [539] 

 

447. Sororchestra Sororchestra is a portmanteau of Sorostitute and Orchestra. A large 

gaggle of sorostitutes congregating in a small area and (loudly) having multiple phone 

conversations [539] 

 

448. Sorordinary When a pretty girl looks just like all of the other pretty girls. Lacking in 

anything memorable in looks and/or personality [539] 

 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=sorostitutes
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449. Sororganized An event that is completely unorganized, as if put together by a 

sorority [539] 

 

450. Sororgasm The extreme pleasure and excitement a girl gets when talking about her 

sorority, especially around recruitment season [539] 

 

451. Sororgy To have an orgy with a Sorority [539] 

 

452. Sororiatric A woman who belonged to a sorority throughout her 

undergraduate college experience and, despite her subsequent "maturity," still acts like 

a sorostitute; can typically be found wearing too tight jeans, tube tops, designer glasses, and an 

abundance of make-up; other identifying markers include an overuse of "like" and "yeah," 

cheap beer, and the company of overweight frateriatrics [539] 

 

453. Sororifrat A Greek organization which contains male and female members. A 

mixture of a Fraternity and a Sorority. Each member is called a brother however [539] 

 

454. Sororify The process by which a previously nice person becomes a total bitch by 

osmosis of being near other bitches. While primarily applied to women, this phenomenon has 

also occurred in males [539] 

 

455. Sororimp The pimp of a sorority house [539] 

 

456. Sororippie A person caught between being a sorority girl and a hippie. Enjoying both 

the finer things in life and also caring deeply about the metaphysical [539] 

 

457. Sororise What girls do in a sororoity. The female equivalent of fraternize [539] 

 

458. Sororitard Sorority girl who has the brain function of a mentally challenged person 

[539] 

 

459. Sororitastic Sometimes used by members of sororities as well as those who are not 

affiliated to describe actions of a single member or entire sorority. It is the sarcastic combination 

of the words sorority and fantastic that sorority women commonly use when describing the 

perpetuation of the sorority girl stereotype [539] 

 

460. Sororithroat A chronic sore throat caused by nearly constant drinking, screaming, 

smoking, and sucking dick. It causes an unattractive, raspy voice that is common among burnt-

out sorority girls [539] 

 

461. Sororititus A disease that effects sorority girls on college campus. This illness is 

quickly reaching pandemic levels. The infection can start as soon as the girl is inducted into her 

sorority house. The disease is easy to spot. The infected will walk around campus dressed head 

to toe in clothing that has their specific sorority letters. To this date there is no known cure [539] 

 

462. Sororitize Making Sorority propaganda and events the top priority in your life over 

such things like sleeping, eating, classes, homework, other friends, etc. [539] 

 

463. Sororitizing Socializing with a group of women friends [539] 

 

464. Sororitore A member of a sorority who frequents many different fraternities and has 

"worked" her way thru them [539] 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=college
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=sorostitute
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=beer
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=frateriatrics
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=sorority+girl
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465. Sorority beer A beer that is drank only halfway and then discarded [539] 

 

466. Sorority girl pose The act of standing slightly to the side, arm bent with hand on hip, 

leg popped [539] 

 

467. Sorority girl syndrome (SGS) A phenomenon girls gain once inducted into a sorority, 

they believe they are always correct. This occurs due to the fact that the girl lives in a house full 

of other girls all agreeing that she is right [539] 

 

468. Sorority grunge When a female spends a lot of time, money and effort to put together 

an outfit and or look that appears sloppy, effortless and thrown together. An attempt to look 

trendy without looking like you tried too hard [539] 

 

469. Sorority ninja A girl who goes to college, joins a sorority, and no longer has a life 

outside of her sorority  [539] 

 

470. Sorority pants Black leggings worn as pants. Especially popular among sorority girls 

[539] 

 

471. Sorority pose The pose that all sorority girls, everywhere, at every college, 

immediately get into when taking a group picture. It consists of a hands-on-knees squat of 

varying heights, usually with a few short girls sitting in the front. This creates an easy, 

organized, tiered pose (because, God forbid anyone be covered in the picture) [539] 

 

472. Sorority rapture The physiological aftereffect a young male experiences when 

visiting a sorority house for the first time. Primarily occurs among college freshman males who 

are not in a fraternity and does not have stable relationship with a sorority member [539] 

 

473. Sororiwhore A variation of sorostitute [539] 

 

474. Sorosian A female of Asian heritage who has less knowledge of and retains less 

Asian culture than her white sorority sisters [539] 

 

475. Sorostacular Sorority girl behavior – superficial, bitchy, stupid, and annoying. The 

sorority equivalent of fratastic [539] 

 

476. Sorosticastle A dwelling in which there are 4 or more sorostitutes present. Must 

include sorostitue paddles as well as picture murals that show sorostitutes fraternizing with 

fratdaddys [539] 

 

477. Sorostifrat One of those obnoxious people in the supposedly Greek system. Either a 

sorority girl or a frat boy. Generally refers to the sluts and man whores within the groups [539] 

 

478. Sorostislut A member of a sorority that is highly promiscuous by nature [539] 

 

479. Sorostitute A female who is currently active in her sorority or is continuing a fratty 

lifestyle after graduation [413] 

 

480. Sorostitutery Term used to describe the behavior of dirty sorostitutes [539] 

 

481. Sorostitutical Of or pertaining too sorostitute-like behavior [539] 

 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=sorority
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=leggings
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=sorority
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=fraternity
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=sorostitute
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=fratastic
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=sorostitute
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482. Sorostitutionalize To change the attitudes/beliefs of a girl who has recently joined a 

sorority to parallel that of a typical sorority girl [539] 

 

483. Sorosty Abbreviation for sorostitute. Most sorostitutes use this when referring to 

their friends, or to sorostitutes that they don't like, the ones that “give Greek life a bad name” 

[539] 

 

484. Sorothel A name for a Sorority house. It is derived from the sorority and brothel as it 

is not much different than a whore house [539] 

 

485. Sorotitese The language spoken by sorority girls and pledges [539] 

 

486. Sovereign Rights The basic rights of fraternities and sororities as private voluntary 

organizations, which cannot be precluded by other agents or entities. For example, the right to be 

single gender organizations [426] 

 

487. Spring Rush While it’s the norm at some schools like Baylor, few chapters, if any, 

will opt in to participate in Spring recruitment at University of Texas. Why? Sorority recruitment 

at UT requires at least a week or two of preparation. It’s a huge time commitment. In order to 

participate, active members have to be willing to sacrifice their winter break and return early 

[513] 

 

488. Standards A chapter’s judicial board. A sorostitute is sent to Standards for breaking 

the chapter’s rules, where she is judged by a small number of chapter members who also 

regularly break the chapter’s rules [446] 

 

489. Standing Room Only Dress A dress that is so short it does not allow the luxury of 

being able to sit down. The sorostitute’s LBD [413] 

 

490. Step Show A show performed by members of culturally-based Greek organizations, 

usually showing unity amongst members and pride in one’s chapter [424] 

 

491. Stepping A creative form of artistic dance and musical entertainment unique to some 

culturally-based fraternities and sororities, especially those of historically African-American 

heritage [411; 446] 

 

492. Strict Silence The time from the end of the last party in the Panhellenic Council’s 

formal recruitment on Sunday afternoon until the time of Yell-in on Monday evening is known 

as Strict Silence. The girls going through recruitmenthave made their choice of which sorority to 

join, and likewise the sorority women have made their decisions on which girls they would like 

to invite into their sorority. Thus, to ensure that each organization’s new members are kept a 

secret until Yell-In, sorority women and those that have gone through the recruitment process 

may have no contact whatsoever during this time [446] 

 

493. Stroll An informal form of stepping [411; 426] 

 

494. Surfacing The first public appearance of a line. More widely used post-1990 by 

Latino organizations that maintain an aboveground pledge program [446] 

 

495. Sweetheart A sorority woman chosen by a fraternity for all the work they have done 

for them. It's considered an honor to be chosen. Many groups have different names for the 

position [446] 
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496. Tail The last person of the line [426] 

 

497. TeeKee The large necklace worn with large Greek letters on them. Similar to a 

lavaliere but much larger and often made out of wood [411] 

 

498. The Dichter Scale A way of measuring how bad of a dating faux pas a Greek has 

committed [413] 

 

499. Topsiders Style of shoe made by Sperry, almost exclusively referring to the 

particular style known as “boat shoes”. Common shoe for anyone fratting hard in casual or 

business casual situation [413] 

 

500. Total Frat Move An action taken by a fratdaddy or sorostitute that contains 

characteristics which are deemed to be totally of a fratty nature, therefore making the action a 

total frat move [413] 

 

501. Total The allowable chapter size on a campus, as determined by the College 

Panhellenic, including new and active members. Chapters that fall under total may be allowed to 

participate in continuous open bidding until they reach total [411; 426] 

502. Two-A-Days Process where one obtains a drunktaneous state early the day, goes to 

sleep to recharge one’s frat gland, and then obtains a drunktaneous state again in the same day 

[413] 

 

503. UIFI (Undergraduate Inter-Fraternity Institute) A four-day leadership conference 

held each summer (sessions run throughout the summer for students’ convenience) that brings 

together 80 Greek students from across the country. Students stay in Greek housing on a campus 

selected to host the leadership conference [428] 

 

504. Umbrella Organizations The national or international groups to which University of 

Kentucky fraternities and sororities belong to; governing councils work on campus [427] 

 

505. Unaffilitiated A student not in a fraternity or sorority [434] 

 

506. Unanimous Agreements Agreements between the 26 NPC member groups that 

provide for fairness and equality between the groups. Several of these agreements have to do 

with recruitment procedures [426] 

 

507. Undergraduate chapters A term usually used in NPHC organizations, meaning an 

organization that recruits new members that are attending a college or university in the 

undergrad program. Anyone who has graduate university/college or is in a higher (MA, PhD) 

program would join a Graduate or Alumni/ae chapter [446] 

 

508. Underground When a group operates on campus without being officially recognized 

by their headquarters [446] 

 

509. Values-based recruitment A recruitment style that focuses on meaningful 

conversations between active members and potential new members with the goal of recruiting 

women who will have a positive impact on chapters and the Panhellenic community. 

Nonessential features such as skits, elaborate decorations and costumes are removed from the 

process, and the focus is on the values, benefits and obligations of membership for each 

organization [514] 
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510. Walk of Pride The walk performed the morning after a successful night of shacking 

where one struts with sense of pride and attempts to notify as many as possible of the shacking 

accomplishment [413] 

 

511. Walk of Shame The walk a sorostitute must make after shacking at a fratdaddy’s 

house [413] 

 

512. Wall-Sit The act of a sorostitute placing her back against the wall and squatting in an 

effort to tone her muscles while releasing unwanted liquid intake [413] 

 

513. Wet rush A fraternity rush event where alcohol is served [446] 

 

514. Women’s fraternity An official term used by some NPC groups. Some groups were 

founded before the word sorority was coined and are officially known as women’s fraternities. 

Fifteen of the 26 NPC organizations are properly called fraternities [446] 

 

515. Yard The term used to refer to the particular campus or university a chapter is at 

[411; 446; 483] 
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