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Грінченка  

● Учасниця всеукраїнської олімпіади з французької мови - 2019 - 2020 н. р. - 3 місце 

на II етапі; 

● Учасниця Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України (2018-2019 - II місце II етап (відділення 

мовознавства, секція "Французька мова), 2019-2020 І місце ІІ етап (відділення 

мовознавства, секція" Французька мова ").  

 Молодіжний сленг -  вільне, експресивне, мобільне, інколи парадоксальне лінгвістичне 

явище стало у центрі наших наукових інтересів. Ми впевнені, що дослідження молодіжної 

мови, яка миттєво  реагує на суспільні процеси культури і науки, завжди буде актуальним і 

продуктивним для науковців, особливо для науковців-початківців, які є найактивнішими 

творцями і «носіями» цієї мови. Наше поле уваги було зосереджено на лексиконі учнів 

школи№6 м.Кропивницького і студентів університету м.Шамбері, тому що для нас було 

важливо дослідити лексику молоді, яка має схожу життєву реальність, що складається з 

навчання, яке превалює, розваг і побуту.  

В нашій роботі ми виділили декілька семантичних груп і підгруп молодіжного сленгу , 

намагаючись звернути увагу на їх кількісну і якісну наповненість. Найбільшої нашої уваги 

були удостоєні шляхи формування сленгової лексики, історичні і соціальні фактори, які 

вплинули на їх долю і, звичайно, способи творення цього лінгвістичного пласту. 

Найцікавішим для нас був історичний погляд на дві мови: роль буремних часів першої 

половини ХХ століття у розвитку лексики української мови і 60-70-і роки ХХ століття в 

історії Франції. Нами було знайдено багато спільного у формуванні сленгізмів обох мов, 

починаючи від запозичень, як правило англійських,  і закінчуючи метонімією як одним із 

найбільш продуктивних способів творення нового значення слова. Не оминули увагою 

унікальне явище французької мовної культури – верлан, що прийшов з репу і став дуже 

продуктивним лінгвістичним інструментом.  

 Протягом наших наукових пошуків нас не полишала думка про неймовірну яскравість і 

одночасно суперечливість молодіжного сленгу, в зв’язку з постійним питанням 

забрудненості сучасної мови. На наш погляд, найголовніше у всьому – це міра і баланс, які 

повинні характеризувати виховану особистість,  міра і баланс між літературною мовою і її 

інколи занадто експресивною складовою.   

   

  


