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Анотація: Стаття присвячена проблемі екології української мови, яка пов’язана з 

проблемою культури мовлення сучасної молоді. Мовна проблема сучасної молоді - це 
вживання, сленгу, жаргону, ненормативної лексики, суржику. Забруднення мови словесним 
брудом  розглядається, як забруднення навколишнього середовища. В роботі  надаються 
пропозиції   щодо підвищення культури мовлення молоді як умови збереження екології рідної 
мови. 
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Вступ. Актуальність даної роботи полягає в тому, що в останній час 

питання культури мови  гостро стає перед молоддю. Як відомо, високий рівень 

мовної культури особистості свідчить про її вихованість, комунікативну 

компетентність, спроможність налагодити контакти зі співрозмовником. На 

жаль, цього не можна говорити про сучасну молодь. Забруднення рідної мови-її 

головна ознака. 

Ціль роботи - дослідити шляхи забруднення української мови:  поширення 

та причини виникнення нових жаргонізмів, сленгізмів, суржику, нецензурної 

лексики в спілкуванні сучасної молоді, а також систематизувати досвід 

мовознавців, які працюють над цією проблемою, та вирішити питання щодо 

підвищення культури мовлення.  

Основна частина. Термін екологія (автором якого був Є. Геккель), який 

порівняно недавно функціонував лише у природознавстві (як назва біологічної 

науки, що досліджує взаємини між організмами та довкіллям), сьогодні 

розширив своє первісне значення, увійшовши у сферу багатьох інших наук. У 

науковому обігу закріпилися словосполучення екологія культури, радіаційна 

екологія, екологія рослин (тварин), соціальна екологія, екологія душі та інші. 



Що стосується екології довкілля то всі розуміють, що це - охорона 

навколишнього середовища.  

Термін «екологія мови» має право існувати як мовознавчий термін, і його 

сенс повинен полягати не тільки з точки зору «санітарного» заходу, адже 

людина живе не просто в природі чи соціумі, а у ціннісно-змістовому 

універсумі, який складався упродовж століть. Екологія – це взаємозв’язок 

людини з навколишнім середовищем, і саме спілкування, вміння говорити і 

сприймати інформацію – є яскравим прикладом цього взаємозв’язку, адже 

навколишнім середовищем можна вважати, саме оточуючих нас людей, соціум, 

у якому ми знаходимось… «Забруднюючи» свою мову, ми «забруднюємо» 

наше середовище. Найбільшого поширення в мовознавстві термін «екологія» 

отримав завдяки відомому представнику американської гілки соціолінгвістики 

Е. Хаугену. З того часу як була опублікована його книга «Екологія мови» в 

1972 році, спостерігається бурхливий розвиток цього напрямку. Е. Хауген 

вважає, що предметом екології мови є дослідження наслідків психологічної та 

соціальної ситуації та її вплив на цю мову. Також він вперше сформулював 

проблеми екології мови як окремого напрямку шляхом метафоризації поняття 

традиційної екології. Одне з сформованих ним положень свідчить, що мови, 

подібно до біологічних видів, зароджуються, ростуть, змінюються, живуть і 

вмирають у взаємозв'язку з іншими мовами і своїм оточенням. Подібно 

біологічним видам, які знаходяться на межі вимирання, мови також піддаються 

подібної небезпеки, тому екологія мови, вирішуючи цю проблему, повинна 

пропонувати шляхи вирішення і збереження культурного середовища - 

завдання настільки ж істотна, як і збереження навколишньої природи. 

Недотримання законів біологічної екології вбиває людину біологічно, але вбити 

людину морально може недотримання законів екології культурної [1, с. 356].        

Мовна проблема сучасної молоді це вживання 

сленгу,жаргону,ненормативної лексики. Сленг – це різновид розмовної мови, 

яку суспільство оцінює як підкреслено неофіційну і яка характеризується 

динамічною зміною лексичного складу, що поповнюється за рахунок арго, 



жаргонізмів, вульгаризмів та неологізмів. До утворення великої кількості 

молодіжних студентських новотворів (сленгізмів) призвели такі явища, як 

демократизація українського суспільства, соціальний розвиток, поширення 

масової культури, нові віяння в культурі тощо.  

Уперше термін  «slang» був зафіксований у 1750 році зі значенням «мова 

вулиці». Сленг є активним постачальником слів розмовного використання і 

носить, як вважають вчені,  урбаністичне забарвлення. Сленг кожної історичної 

епохи відображав риси часу. Сленг 60-х був наслідком підвищеного інтересу до 

наркотиків, популярної музики. У сленгу 80-х переважали слова, що 

стосувалися грошей та роботи [3].   

Тривалий час розмовна лексика української мови була поза увагою 

дослідників. Дослідження розмовної мови як соціального  явища почали таки 

вчені, як О. Береговська, О. Горбач Й, Дзендзелівський,  В. Жирмунський. На 

сучасному етапі дослідженнями таких шарів розмовної мови, як сленгізми та 

жаргонізми займаються  вчені  Л. Ставицька,  О. Тараненко та інші.    

На думку  дослідників, мова сучасного міста - це складна лінгвістична 

система, яка розподіляється за ознаками віку, території та соціальних груп. 

На сьогодні вже визначені  основні лексико-семантичні та тематичні групи 

сленгізмів, виявлені шляхи утворень та запозичень, створені словники; і все - 

таки дослідження в цієї галузі науки залишаються актуальними, тому що 

поширення сленгу як мовного  явища йде такими швидкими темпами, що, на 

наш погляд, він складає конкуренцію літературній мові. Таки сленгізми, які 

з’явилися в останній період, наприклад: супер, класно, клас, круто, прикольно, 

менти, фотки, фішка, ульот, стрьомно, прикол, прикид, обалдєнний, потрясний 

- можна почути при розмові викладачів, журналістів, ведучих телепрограм та 

інших. Деякі викладачі  навіть не знають, що  таки слова та словосполучення , 

як: пара,  окно,  флешка, фотка, фішка, комп’ютер завісає - комп’ютер глючить 

- відносяться до сленгізмів. 

До утворення великої кількості сучасних молодіжних студентських 

новотворів (сленгізмів) призвели такі явища, як демократизація українського 



суспільства, соціальний розвиток, поширення масової культури, нові віяння в 

культурі тощо [2, с.31].  

За своєю природою сучасний молодіжний сленг - швидкозмінний, 

підвладний моді. Без лексичної фіксації він приречений на зникнення, оскільки 

сленгізми швидко з'являються та швидко зникають. Це доводить актуальність і 

доконечну потребу теоретичного і лексикографічного опрацювання сленгу, 

який став основним засобом спілкування молоді [2, с.32]. 

Міграційні процеси сприяли тому, що в української  мові на соціально-

політичної хвилі з’явилися слова, поширені  в  російському молодіжному 

сленгу: ватник, зашквар,  бульбаш ,нарик, тормоз, лох, жмот, базар, шарага , 

бурса, забийся, ульот, отпад, прикол, бабло, нафіг , вещь,  облом, бухати, фігня, 

фуфло, по барабану, блин, не парься, класно, ништяк,  нормалёк, кайф ,балдеть, 

общага, вау, єез, окей.  

Результати дослідження методом усного опитування показують, що таки   

слова вживаються як серед молоді, так і серед дорослих. Усне опитування 

проводилося в два етапи. На першому  етапі було запропоновано студентам 

нашого університету на заняттях дати відповіді на питання: чи використовують 

вони в своєму мовленні вищеназвані слова. Відповідь - «так» була у 100% 

респондентів. На другому етапі на це питання відповіли -«так» 30% дорослих 

прохожих. Усього було опитано 100 студентів і 60 дорослих людей до50 років. 

В українському молодіжному сленгу використовуються також нові слова 

англомовного походження, поширені в Інтернеті, такі, як: пости, поститься, 

лайки, дизлайки, лайкнуть, селфі, флешмоб, квест,  патимейкер, дратуте,  

хайловий, фейковий, тренд, лайфхаки, хакер та інші. Що стосується 

комп’ютерного сленгу, то, в основному, це - запозичення з англійської мови . 

Нові терміни англійською не зовсім зрозуміли для молоді, а тому для зручності 

вони перекладаються особливим перекладом, наприклад: комп’ютер - комп, 

материнська плата – мамка, матрьошка, CD-ROM - сидиромка, cидюк, 

сидюшник, e-mail- мило, клава - клавіатура.  



Не менш поширеними є інтержаргони та сленгізми, які утворилися 

внаслідок спрощення слів: «спс» (спасибі), «ок» (добре), «хрш» (від слова 

«хорошо»),  «нет» (інтернет), «універ» (університет), «кури» (куратори), 

«адіки» (кросівки «адідас»), «галя», «галюн» (галюцинація),  «азек» 

(азербайджанець), «адмін» (адміністратор), «преподи» (викладачі), ж.д.вокзал, 

поскот (поселок Котовського) та інші.  

Наявність сленгу свідчить, що у мові відбувається безперервна міграція 

мовних одиниць, перехід їх з одного лексичного розряду в інший, а яскрава 

експресія більшості сленгових слів робить їх особливо привабливішими не 

тільки для певної соціальної групи, яка їх використовує, а і для оточуючих.  

Сленгова мовотворчість як школярів, так і студентів не згасає, вона лише 

дещо видозмінюється в лексиці, семантиці, оновлюється разом з науково-

технічним прогресом чи духовним регресом. Молодіжний сленг розглядається  

як соціолект  органічної частини  української мови, як один із функціональних 

стилів, яким послуговуються лише в окремих комунікативних ситуаціях 

студенти - носії мови. Серед них можна почути:  і сленгові фразеологічні 

засоби: «здати на шару» (легко скласти іспит); «роздавити сливу» - (випити 

горілки); «рубати хвости» (відмовити в чомусь) , «ти шо гоніш?»  і навіть «хай 

мене покрасять[4, с.98 ] »,  «а мне до лампочки», « гнать понти»,  «оторвись по 

полної», «тебя разводят»,  «зрубити бабки».  

Сленгові слова та вислови є досить різноманітними і відмінними у різних 

групах людей. Наприклад, лексему “розуміти” в одній компанії звикли 

замінювати словом “шарити”, а в іншій – “розчехлятися”. Для вираження 

подиву одні використовують слова “я в шокє”, для інших характернішими є 

слова  “я холодний”, “я в трансі”, “ти шо гоніш?” і навіть “хай мене покрасять” 

[4, с.97]. 

Сучасна молодь добре знає, що таке нецензурні слова, лайка, тобто 

ненормативна лексика або бруднослів’я. Саме через ненормативну лексику ми 

можемо спостерігати деградацію нашого населення. Молоді люди, не має 

значення, чи хлопець чи дівчина, спокійно у спілкуванні між собою вживають 



ненормативну лексику і це ніскільки їх не бентежить; більше того, деякі з них 

навіть дійшли до того, що використовують ненормативну лексику просто для 

зв’язку звичайних слів. За даними соціологічного опитування через анонімне 

анкетування серед студентів нашого університету ненормативну лексику 

використовують 70% хлопців і то тільки серед своїх друзів в університеті  та 

гуртожитку  та 30% дівчат тільки в гуртожитку. На питання: Чому Ви  

використовуєте нецензурні слова в своєму спілкуванні? Відповідь - тому,що 

вони дуже емоційні та   відразу доходять до співрозмовника була у 70% 

респондентів. Відповідь - тому, що студенти бувають іноді агресивними - була 

у 20% студентів. Відповідь - тому, що всі так розмовляють була у 10% 

студентів. 

Часто від молодого покоління ми можемо почути, що розмовний стиль 

мови взагалі неможливо очистити від ненормативної лексики. Деякі люди 

вважають, що у вживанні ненормативної лексики немає нічого поганого. 

Навпаки, подібні слова дозволяють позбавитися від накопиченої негативної 

енергії, тим паче, доволі часто можна чути від студентів, що вони вживають 

ненормативну лексику тільки тоді, коли дуже злі.  

В останній період  в зв’язку з обмеженим словниковим запасом дуже 

поширюється вживання сучасної молоддю слів-паразитів таких, як: ну, от, 

значить, типу, типу того, там, як це, чуєш, знаєш, так сказати, таке, розумієш, 

блін, коротше, ето самоє, насправді.  

Загрозою для існування рідної мови є також штучно змішана мова -  

суржик. 

Суржик - давне явище, яке представляє собою суміш двох мов, наприклад, 

 української та польської ,української та словацької, української та російської 

мов,    вплив      однієї мови на іншу . Він , як вважають науковці , порушуєть   

норми української літературної мови . Боротьбу проти наступу суржику ведуть 

таки вчені: Б.Антоненко-Давидович, О.Сербенська,  О.Панамарів,  М.Лесюк,  

Є.Чак. 



Назва посібника О.Сербенської «Антисуржик» свідчить про активне 

протистояння знищенню української мови. Суржик охоплює всі мовні рівні, 

особливо  усну мову. Мовознавці  зазначають, що 90% змішаної лексики 

становлять російські слова , які вимовляються  по-українські. 

На фонетичному рівні суржик проявляється в звучанні слів ноль, 

регістратура, двійка ходжу, сиджу замість нуль, реєстратура, двійка, ходжу, 

сиджу; на словотвірному - англічанка, лікарство, осенню замість англійка, ліки, 

восени; на лексичному - фамілія, учбовий, рахую, здача, замість прізвище, 

навчальний, вважаю, решта.  

Отже, на сучасному етапі розвитку української мови питання екології мови 

тісно пов’язані з питанням охорони культури мовлення. Забруднюючи свою 

рідну мову сленгом, жаргоном, суржиком, нецензурними словами, ми 

забруднюємо наше культурне середовище.  

Підвищити екологію мови можливо через читання творів художньої 

літератури. Вивчаючи українську літературу, студенти виховують в собі такі 

риси, як честь, справедливість, патріотизм, совісність, шанобливість, повага до 

праці людей праці, до матері, жінки-берегині, а також милосердя, доброта, 

співчуття до людського горя, бережливе ставлення до природи, землі-

годувальниці, господарність, скромність, безкорисливість та інші якості. Мова - 

дзеркальне відображення стану суспільства.  

Високий рівень мовної культури українців здавна захоплював навіть 

прискіпливих іноземців. У прислів’ях, піснях, обрядовій поезії наші предки 

виявляли святе, шанобливе ставлення до всього, що складало життєвий устрій, 

до співвітчизників і добропорядних сусідів України. 

Висновок. Таким чином, мова не може бути відірвана від суспільного 

життя,   вони взаємопов’язані. Розвиток мови - об’єктивний процес, у якому 

основу роль відіграє молоде покоління як найбільш гнучкий прошарок 

населення, тому молодь повинна бережно і дбайливо ставитися до 

навколишнього середовища та рідної мови, піклуватися про екологію мови. 

Настав час, як вважають вчені, створити модель реабілітації мови. З метою 



популяризації української мови та  підвищення культури мовлення  викладачам 

потрібно систематично проводити тематичні заняття за темами: 1. Мова народу 

– пам’ятник його культури і як пам’ятник потрібує захисту та охорони. 2. 

Гармонія людини і  мовного середовища. 3. Охорона  мови від негативних 

тенденцій спілкування сучасної молоді.  4. Дбайливе ставлення до мови-суть 

екологічного підходу; а також залучати студентську молодь до відвідування 

українського театру,  до участі в конкурсах з української мови, до написання 

загальноуніверситетських  диктантів, вводити факультативи та спецкурси, таки 

як «Етикет», «Діловий етикет», «Культура спілкування», випускати стінні 

газети з рубрикою: «Чи правильно  ми говоримо?». 
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Abstract: The article is devoted to the problem of the ecology of the Ukrainian language, 
which is connected with the problem of the culture of  speеch  modern youth. The language problem 
of modern youth is the use of non-normative vocabulary, surzhik , jargon, slang vocabulary. 
Pollution of language by verbal dirt is considered as pollution of the environment. The  attention is 
paid  to improve the culture of youth broadcasting as a condition for preserving the environment of 
the native language.   
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slang, jargon, non-normative  vocabulary, surzhik, ukrainian language, culture of the speеch, 
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