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ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД МОВЛЕННЯ ЯК ФАКТОР ЕТНІЧНОЇ 

ТА ВІКОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІНДИВІДУУМА 

 

Мова як феномен національної культури завжди була постійним 

об’єктом уваги спеціалістів. Одне з ведучих місць у сучасній лінгвістиці 

займає проблема етнобіосоціологічної стратифікації мовлення. Така 

зацікавленість у розробці даної проблеми зумовлена тим, що 

безперечним є факт  комплексного впливу на мовленнєві особливості 

професії, статі, віку людини, її етнічного походження, а також змін 

мовленнєвої поведінки в різні періоди життя. Ідея Гумбольдта про те, 

що мова є вираженням національного духу, стає все більш актуальною, 

особливо в сьогоденні, коли національна проблематика вийшла на 

перший план лінгвістичного знання. Взаємодія культур – це складний 

процес, який відбувається безперервно, і результатом його є вплив 

культур одна на одну. Тому вивчення полікультурного суспільства стає 

дуже актуальним в наш час. 

Особливий лінгвістичний інтерес викликає американське 

суспільство та американський варіант англійської мови, оскільки тут 

англійська мова являє собою полікультурну мовну єдність, варіанти якої 

утворюють соціально-комунікативну систему.  

У фокусі даного дослідження перебуває лексична варіативність 

англійського мовлення, яка викликана приналежністю мовця до певної 

етнічної, вікової та соціальної групи. Її вивчення має особливе значення 

через глобальне поширення англійської мови у сучасному світі, коли 

проблема взаємовідношення мови, культури, соціального статусу та 

віку відіграє найважливішу роль для ефективності спілкування, а її 

ігнорування призводить до численних невдач у міжнародних 

культурних, політичних та економічних контактах.
1 

Вагомий внесок у розробку питання мовної варіативності зробили 

українські мовознавці, у першу чергу Ю.О. Жлуктенко, О.Є. Семенець, 

С.В. Семчинський, В.І. Карабан, О.І. Чередниченко. Різні аспекти 

варіативності англійської мови вивчалися такими лінгвістами, як А.Д. 

Швейцер, Н.Б. Мечковська, Д.А. Шахбагова, J. Honey, J.C. Wells, 

P. Trudgill. Так, праці А.Д. Швейцера та Н.Б. Мечковської відрізняються 

актуальним у наш час соціолінгвістичним підходом до вивчення мовної 

варіативності.  

Підкреслимо, що в даній роботі варіант мови розглядається як 

форма прилаштування єдиної стандартної мови до традицій і сучасних 

потреб націй як певних соціально-етнічних формацій.
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варіативність визначається як об’єктивна іманентна якість мовної 

системи, яка торкається всіх підсистем в мові і одиниць у плані форми і 

змісту, а також внутрішньо системних відношень та відношень “мова-

зовнішній світ”.  

Згідно зі сказаним, актуальність даного дослідження визначається 

тим, що у сучасній лінгвістичній літературі немає даних щодо кореляції 

варіативності англійського мовлення з етнічної та соціокультурної 

точки зору. У даному дослідженні проведено комплексний аналіз та 

визначено набір діагностичних ознак приналежності індивідуума до 

певної етнічної та вікової групи за характерними ознаками лексичного 

оформлення мовлення. 

Об’єктом дослідження стало англійське монологічне та діалогічне 

мовлення. Предметом – лексичні особливості англійського мовлення 

мексиканців та афроамериканців двох вікових груп (мовців підліткового 

віку та середнього віку), які за соціальним походженням належать до 

середнього соціального класу.  

Метою дослідження було вивчення особливостей варіативності 

лексичного складу англійського розмовного мовлення, які обумовлені  

етнічною та віковою диференціацією мовців.  

Матеріалом дослідження слугували зразки англійського мовлення 

загальним обсягом 890 фраз всіх комунікативних типів у реалізаціях 

чоловіків та жінок двох вікових груп (мовців підліткового віку та 

середнього віку), які належать до середнього прошарку суспільства та є 

представниками мексиканського та афроамериканського етносів, що 

входять у склад американського суспільства. Під час нашого 

дослідження використовувався метод слухового та аудиторського 

аналізу експериментального матеріалу.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що було розглянуто 

та системно описано етнічну та демографічну варіативність лексичних 

особливостей англійського мовлення.  

Практична цінність дослідження полягає в тому, що його 

результати можуть бути використані під час розробки методичного 

матеріалу щодо особливостей англійського мовлення в сучасному світі 

та у викладанні таких дисциплін, як етнолінгвістика, 

лінгвокраїнознавство, соціолінгвістика, переклад, міжкультурна 

комунікація, масова комунікація в сучасному світі. 

Проведене експериментальне дослідження лексичних особливостей 

англійського мовлення у виконанні дикторів різних етнічних та вікових 

груп дозволяє зробити висновок, що лексичний склад мовлення 

індивідуума є одним з важливих індикаторів етнічної приналежності 

мовця, при цьому ступінь виразності національних рис варіюється в 

залежності від соціально-демографічних характеристик мовця. 
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Аналіз лексичного складу американського англійського мовлення 

афроамериканців та мексиканців як мовців, які представляють 

найбільші за чисельністю етнічні групи в межах американського 

суспільства, виявив наступні особливості в розмовному мовленні мовців 

підліткового та середнього віку: широке використання “повного та 

часткового переключення коду”, вживання в мовленні лайливої лексики 

та стійких словосполучень, великої кількості фразових дієслів, типової 

для американського варіанту англійської розмовної мови  лексеми “to 

get”, яка вживається у значенні майже всього, широке вживання 

американського сленгу, суто американського літературного вокабуляру 

нейтрального забарвлення, розмовно-побутової та просторічної 

лексики, формальної лексики, вигуків, пестливо-зменшувальних 

іменників в якості звертання, лексем “man, woman” у якості звертання 

чи вигуку, стилістично забарвлених конструкцій. 

Так, у мексиканців середнього віку відмічається повне 

“переключення коду” під час розмови, тобто перехід на рідну мову 

всередині англійського мовлення, коли в текст на англійській мові 

вставляються повні іспаномовні висловлювання, що є важливим 

маркером не лише етнічної приналежності мовця, але й яскравим 

індикатором віку та соціального статусу мовців. У середньому віці 

мислення та процеси свідомості індивіда вже не мають достатньої 

гнучкості та динамічності, щоб швидко та вільно переключатися 

повністю з рідної, на якій розмовляв більшу половину свого життя, на 

іноземну мови. Варто зауважити, що специфічною особливістю 

мовлення мексиканців даної вікової категорії є те, що англійська мова 

використовується переважно в розмові з носіями англійської мови та в 

ситуаціях, які мають відтінок формальності, коли співрозмовники 

торкаються питань бізнесу, англо-американської культури або коли 

мовець висловлює почуття агресії, болю, відчуження, незадоволення 

тощо. Мексиканську іспанську мову мовці зазначеного віку 

використовують для передачі почуття внутрігрупової солідарності, коли 

торкаються питань рідної культури, а також під час вираження симпатії, 

довіри, поваги, коли мовлення має забарвлення конфіденційності.  

Крім повного “переключення коду” англійське мовлення 

мексиканців середнього віку відрізняється частковим “переключенням 

коду”, тобто вкрапленням в англійське мовлення лексичних одиниць 

рідної мови. Багато з цих вкраплень є лексемами-екзотизмами: це – 

місцева лексика, яка служить для позначення понять, для яких немає 

англійських відповідностей або вони не повністю відбивають їхню 

семантику. Це – лексичні одиниці, які позначають явища місцевої 

культури та історії, терміни із сфери народної творчості, а також 

побутова лексика, форми привітання (напр.: senor, bongo, conga, fiesta, 
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puebo rancheros, cafecito, negras, pintas, eh, adios, olla, pues, und: Eat your 

puebo rancheros. Pues, let’s go to work) – таких одиниць було нараховано 

1,78% від загальної кількості лексем.  

Для англійського мовлення мексиканських підлітків, тобто третього 

покоління мовців, не характерне повне “переключення коду”, оскільки 

на цьому етапі чисельність білінгвів вже зростає, і англійська мова 

витісняє рідну мову практично з усіх сфер. 

На думку Фішманна, тут  виникає той тип змішаного білінгвізму, 

коли колектив обслуговується змішаною соціально-комунікативною 

системою, у якій одні клітини “функціональної матриці” заповнюються 

англійською мовою, а інші – рідною мовою етнічної групи. При цьому в 

групах мовців середнього та підліткового віку цей тип білінгвізму 

характеризується діаметрально протилежним співвідношенням між 

англійською та рідною мовами. Так, у групі мексиканських підлітків 

часткове “переключення коду” виражається лише у вкрапленні лексем 

мексиканського походження вульгарного характеру.
3 

Вивчення особливостей вживання лайливої лексики зазначеними 

групами мовців дозволило зробити висновки, що мовлення підлітків 

всіх етнічних груп характеризується широким вживанням лексем з 

вульгарним забарвленням та табуїзмів (напр.: motherfucker, fuck, 

motherfucking, shit, fucking, to fuck up on, ass, bitch, bullshit, butt, to kick 

one’s ass, damn, hell, asshole, to shut up, to piss, to suck, a bunch of bull). У 

мексиканців це складає 1,16% на одну тисячу лексем, у 

афроамериканців – 0,45%. Це є типовою рисою підліткового віку, який 

характеризується максималізмом, неприйняттям загальних норм, 

звичаїв дорослого населення, прагненням самоствердитися та бути 

незалежними у всіх сферах життя, тому і їхнє мовлення носить відтінок 

агресивності, підвищеної емоційності, що має свій прояв у вживанні 

лексики вульгарного характеру. 

Важливо відмітити, що в мовленні підлітків-афроамериканців 

спостерігається менше вживання вульгарної та табуйованої лексики на 

відміну від мовців середнього віку цієї ж етнічної приналежності. Але 

при цьому, яскравою рисою є її якісний склад – мовлення підлітків 

насичене дуже низькими, різкими та образливими лексемами за своїм 

значенням (напр.: motherfucker, fuck), а мовлення мовців середнього віку 

не таке образливе та різке (напр.: bitch, damn, dick, balls, bullshit, ass, to 

bust one’s ass – 1,31% на тисячу лексем).  

Варто зауважити, що в мовленні мексиканців-підлітків відмічається 

поряд із вульгарною лексикою загальноанглійського походження 

широке вживання діалектної вульгарної мексиканської лексики, яка 

вставляється в англійську розмову, тобто відбувається “часткове 

переключення коду”. Ці лексичні одиниці відіграють роль єдиного 
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маркера етнічної приналежності мовців на лексичному рівні та 

вживаються для стилістичного підсилення негативної оцінки чи 

презирливого ставлення до співбесідника або події (напр.: puta, rata, 

esse, chismosa) і становлять 25% від загальної кількості вище згаданих 

лексем). 

На відміну від мексиканських підлітків у мовленні мексиканців 

середнього віку відмічається повна відсутність табуїзмів, а вживання 

вульгарних лексем загальноанглійського або мексиканського 

походження є мінімальним (0,52% на тисячу лексем, які вживаються 

лише під час найбільшого емоційного напруження).  

Все вище згадане може пояснюватися великою повагою 

мексиканців середнього віку до Бога, релігії, моралі, що яскраво 

відбивається в їхньому мовленні у вигляді лексем семантичного поля 

“Бог, мораль” (напр.: to punish, God, to teach, an idea, sky, to save, to 

measure man’s life, to promise to God, to deserve – 1,15% від загальної 

кількості лексем). 

Мовлення ж мексиканських підлітків, навпаки, характеризується 

домінуючим вживанням лексичних одиниць та сполучень семантичного 

поля “наркоманія, проституція, кримінал” (напр.:        a hit of crack or 

cocaine, crackhead, puta, bitch, to feed smb. to dogs, to kick, to hit, to die, to 

kill, dead, death,  to get a gun to one’s head, to pull the trigger, to catch, to 

attack, to crack one’s head, to put into detention, to go under the ground, 

bulletproof, jail, to rage against, to fight, to steal, a code, a tart) – 2,70%. 

Це, з одного боку, може пояснюватися свободолюбною природою 

підліткового віку, з іншого – досить складним матеріальним 

становищем  іммігрантів із Центральної та Латинської Америки та 

значною розповсюдженістю цих видів злочинної діяльності в країнах 

їхнього походження. 

Аналіз частотності вживання стійких словосполучень дозволив 

зробити висновок, що в англійському мовленні підлітків всіх етнічних 

груп спостерігається переважне вживання фразеологічних зрощень та 

єдностей, які слугують більшій експресивності мовлення та відбивають 

образ мислення та світорозуміння мовців; багато з цих фразеологічних 

одиниць мають грубувате значення (to get out of town, to be over smb., to 

be cool with smth./ smb., straight friends, to get it, to make a deal, to cut a 

deal, to come with open arms, sort of, bunch of junk, a word of honor, no 

matter, this is the way it is now, to go for yours, not a total Betty, to give smb. 

shit, to be toe up, main thrill in life, to give smb. a sense of control, matter of 

fact, ready for bears, to kill with bare hands, no matter, to fall to pieces, that 

time of the month, to do a lap).        У мексиканців було нараховано 3,13% 

на сто висловлювань,                 у афроамериканців – 1,63%. 
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Для мовлення ж представників середньої вікової категорії типовим 

є домінуюче вживання фразеологічних сполучень, які характеризуються 

найменшим ступенем метафоричного переосмислення значення; перш 

за все це – загально розповсюджені стійкі словосполучення (напр.: to 

chase a dream, to follow one’s dreams, to be the brains behind, to drive Miss 

Daisy, a waste of time, to get ready, to get into trouble, to attract attention, to 

fall asleep, to give an idea, to give a rush, to give a broad stroke, to make it 

hard on oneself, to trip on shit). У мексиканців – 1,55% на сто 

висловлювань, у афроамериканців – 3,59%. 

Специфічною рисою мовлення мексиканців середнього віку на 

фразеологічному рівні є вживання фразеологічних виразів народної 

етимології (напр.: Why don’t you keep your feet on the ground instead of 

your head in the sky? – 0,72% фраз від загальної кількості висловлювань), 

що використовуються мовцями з метою моральної настанови, повчання 

та слугують одним з маркерів їхньої вікової приналежності, оскільки в 

часи теперішнього сьогодення мовці середнього віку ще зберегли, хоча 

й у мінімальній мірі, зв’язок із самобутньою народною культурною 

спадщиною на відміну від молоді, яка більше прагне до стирання 

національно-культурних рис.   

Яскравою етнічною та віковою рисою мовлення 

афроамериканських підлітків є підвищена римованість, яка свідчить про 

давній зв’язок африканської культури з музичною творчістю та поезією 

(напр.: The code word is great rise in great prizes – 0,96% фраз). 

Вивчення особливостей вживання фразових дієслів дозволило 

виявити ряд наступних характеристик: в англійському мовленні як 

підлітків, так і мовців середнього віку всіх етнічних груп відмічається 

широке використання фразових дієслів, що є типовим для 

американського варіанту англійського розмовного мовлення (напр.: to 

pack up, to give in, to give up, to break off, to walk around, to figure out, to 

fill up, to draw for, to go ahead, to stand up, to pay back, to get off, to come 

out, to look for, to start with, to rage against, to look at, to put over, to tie 

around, to walk down, to smash in, to listen up, to get on, to get up, to come 

on, to break out on, to talk out, to have with, to move on from, to stuck up, to 

check out, to freeze out, to be up in, to pick up, to put away, to blow off, to 

mess around with, to tuck in, to kick out, to beat up, to work out, to shut up, 

to come from, to agree with, to help out, to lay down, to tie down, to come 

back, to suffer from, to get over, to go through, to move on from, to look at, to 

get around, to show off, to drive over, to put away, to get down, to come over, 

to leap around, to bring back). 

Треба зауважити, що в мовленні підлітків незалежно від етносу 

майже половина з цих дієслів має забарвленість низької просторічної 

лексики та вживається з метою грубуватої оцінки певних явищ чи 
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предметів, що є преферентно-віковою ознакою (напр.: to get off, to mess 

with, to get out, to fuck up on, to rat on, to be down, to knock out, to go down, 

to shut up).  

На відміну від англійського мовлення афроамериканців у мовленні 

мексиканців всіх вікових груп превалюють прості односкладні лексеми: 

у підлітків – 6,68% на тисячу лексем, у мовців середнього віку – 9,13%. 

Така симпліфікація мовлення може бути свідченням їхнього етнічного 

походження та недостатньої освіченості, словарний запас яких є дещо 

біднішим у порівнянні з афроамериканцями (підлітки – 3,38%, мовці 

середнього віку – 4,46%), які мають історично зумовлений більш довгий 

досвід проживання на англомовній території. 

Дослідження особливостей вживання типової для американського 

варіанту англійської розмовної мови  лексеми “to get” у значенні майже 

всього (напр. to be obliged, to possess, to understand, to cause, to take, 

часто з away, to arrive, to have, to make do smth., to be obliged, to receive) 

дозволило зробити висновок, що вище згадана лексема є найбільш 

частотною в мовленні підлітків всіх етнічних груп, що може вважатися 

типовим маркером мовлення підлітків, яке має тенденцію до економії 

мовних засобів та мінімалізації. Мовлення представників середньої 

вікової категорії відрізняється незначним використанням даної лексеми, 

що свідчить про надання мовцями цього віку більшої переваги якісному 

стилю мовлення. 

Аналіз вживання американського сленгу дозволив зробити 

висновки, що вживання в мовленні великої кількісті молодіжного 

сленгу, тобто образної лексики (напр.: yo, airhead, hit of cocaine, to be 

audi, bummer, tart, mental, guy, to kick one’s ass, crack, crackhead, to rat, 

strapped, crazy, nigger, to hang with, a cake boy, yuck, to jeep, toast, dude, 

loady, to do a lap, gimmick, duck, to get it on, phat, blot, gay, to freeze out, to 

blow off, a bunch, cat, whatssup; мексиканці – 0,58% на тисячу лексем, 

афроамериканці – 0,84%), є типовим маркером підліткового віку. 

Варто підкреслити, що мовлення підлітків-афроамериканців 

відрізняється своєрідною суто афроамериканською сленговою 

лексикою, яка слугує маркером їхньої етнічної приналежності (напр.: to 

bail, to chill, homeboy, to trip, to be high). 

Цікавим є той факт, що в мовленні афроамериканців середнього 

віку зустрічаються теж у незначній кількості сленгізми, особливою 

рисою яких є те, що вони дещо застарілі з точки зору часу їхнього 

утворення та  ступеня розповсюдженості. Це – лексеми, які були 

популярні у мовленні в період, коли мовці середнього віку були 

підлітками (напр.: dick, afro, cool, balls, to hump, cop, to the max, to blow 

off, to whip one’s ass, pro, to bust one’s ass – 1,30%). 
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Преферентно-віковою відмінністю мовлення представників 

середнього віку є вживання застарілої лексики (напр.: working girl, to 

run in). 

До одного з важливих маркерів етнічної приналежності до 

афроамериканського етносу на лексичному рівні відноситься вживання 

в англійському мовленні як підлітками, так і мовцями середнього віку 

займенників “ya, y’all” та сполучень типу “my man, your man” для 

позначення певної людини чи групи людей, які є характерною рисою 

афроамериканців південних штатів Америки (підлітки – 0,96% фраз, 

мовці середнього віку – 0,95%). 

Вивчення особливостей вживання розмовно-побутової та 

просторічної лексики дозволило зробити наступні висновки про те, що 

англійське мовлення підлітків та представників середнього віку 

характеризується широким вживанням просторічної лексики, що є 

типовим для розмовного стилю (напр.: gonna, wanna, okay, big-time, 

sure, crew, wire, in cash, brothel, moody, guys, back-up, fridge, charm, 

Daddy, pigsty, to smack, sleazy, nagging wife, to kick out, outta, movies, 

yeah, major ill shit, to party, to scratch, kid, lots, couch, to figure, cute, to 

honey-baby, cell, no sense, gimme, gotta, to guess, movies, a way, to do 

lunch, class, to be for real, to hire, candy, backpack, stock, mom, jail, to quit, 

shop, rise; мексиканці-підлітки – 1,66% на тисячу слів, мексиканці 

середнього віку – 2,62%, афроамериканці-підлітки – 1,45%, 

афроамериканці середнього віку – 1,92%).  

Специфічною рисою мовлення підлітків всіх етнічних груп мовців є 

грубуватий, дещо різкий характер цієї лексики, яка часто вживається 

для зниженої оцінки явищ чи предметів (напр.: gun, stuff, weird, mad, 

freak, slacker, super-duper, buzz, junk, to mellow, grownups, buns, a bunch, 

graders,  snitch, stuff, to gag, to skin, to buss, coke, folks, garbage-man, 

jumpsuit, to get pissed, to give shit, bomb, to bug, to be down). 

Аналіз особливостей вживання суто американського літературного 

вокабуляру нейтрального забарвлення дозволив прийти до висновку, що 

мексиканські підлітки вживають нейтральну літературну лексику лише 

в розмовах із старшими за віком або вищими за соціальним становищем 

(напр.: to graduate, soda, store – 0,38% на тисячу лексем). 

Важливо відмітити, що англійське мовлення афроамериканських 

підлітків відрізняється вживанням формальної лексики з метою 

висміювання, кривляння, вираження незадоволення  (напр.: honorable, 

sensei, vehicular, extension, remorse, post-adolescent, idealistic, 

increasingly, valid, feminine, misogynistic, undertone, hymenally, to be 

challenged, phase, recessive, to overcompensate, community service – 0,42% 

на тисячу лексем). 
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Мовлення ж представників середнього віку, на відміну від 

мовлення підлітків, характеризується вживанням суто американської 

нейтральної літературної лексики під час розмови на професійні теми 

чи про офіційні справи та є досить багатим у кількісному та якісному 

відношеннях (напр.: to graduate, high school, ballplayer, halfway, truck, 

Latino, senator, gasoline, to enroll, principal, equipment-room, deputy, 

decoy, transaction, extortion, generation, bulletin board, construction site; 

мексиканці – 0,84%, афроамериканці – 1,00%). Така відмінність є 

індикатором вікової приналежності мовців, оскільки в середньому віці 

відбувається вже більш сильний контакт з більш широким колом 

соціальних прошарків і вплив мовленнєвого еталону призводить до 

поступового переходу від діалектних форм до засвоєння більш 

престижного регістру лексики. Тут варто відмітити, що мовлення 

мексиканців, на відміну від мовлення афроамериканців, 

характеризується меншою часткою вживання літературної 

американської лексики, оскільки тут має місце етнічна диференціація: 

мексиканці мають менший досвід засвоєння англійської мови.  

Преферентно-віковим для мовців-підлітків є широке вживання 

вигуків, типу “Hey, Ah, Oh, Yo, Ooh, Uh, My God”, які слугують в якості 

певних форм вираження свого емоційного стану. Мовлення 

представників середньої вікової категорії відрізняється більш 

нейтральним забарвленням, поміркованістю, тому вигуки тут не є 

типовими. 

Вивчення частотності вживання пестливо-зменшувальних 

іменників у якості звертання дозволило виявити наступні особливості 

мовлення вище зазначених груп. Так, дуже типовим для мовців 

середнього віку є використання пестливих іменників у звертаннях, що 

свідчить про їхню велику шану до родинних зв’язків, звичаїв (напр.: 

baby, honey, babe, boy, girl, my love; мексиканці – 3,60% фраз, 

афроамериканці – 5,21%). 

Типовими є пестливі звертання і для мовлення підлітків, але тут 

вони використовуються в якості просторічної форми звертання до 

людей старших за віком або званням. Це надає певної фамільярності 

мовленню підлітків, які намагаються показати свою зверхність над 

іншими поколіннями за рівнем свободи та розвинутості. 

Дослідження особливостей вживання лексеми “man, woman” у 

якості звертання чи вигуку дозволило зробити висновок, що 

специфічною рисою їхнього вживання є те, що в англійському мовленні 

афроамериканських підлітків вживання лексеми “man, woman” виконує 

символічну об’єднуючу функцію, яка використовується для позначення 

білої людини або в якості звертання чи вигуку (напр.: Now, I heard that a 

Marine can kill a man with his, uh, bare hands. Why don’t you shut up, man? 
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Yeah, man! – 5,43%). Крім того, специфічним для цієї групи мовців є 

вживання суто афроамериканської лексеми вульгарного характеру 

“whitebread” для вираження зневажливого ставлення до білої людини 

(напр.: White bread wanna know what happened to Miss Shepher. – 0,12%). 

Для англійського мовлення мексиканських підлітків типовим є 

вживання просторічної лексеми “man” у якості звертання чи вигуку, що 

носить відтінок обурення, великого емоційного напруження, 

нетерпимості до висловлюваного факту або до співрозмовника. 

Вживання цієї лексеми в мовленні підлітків-мексиканців справляє 

враження надлишковості та іноді невмотивованості (4,87% фраз). Крім 

того, у підлітків ці лексеми часто використовуються для вираження 

свого презирливого, зневажливого ставлення до білої людини. 

Вище згадана лексика є преферентно-віковою лише для групи 

підлітків, оскільки мовці середнього віку, зокрема афроамериканці, 

використовують її лише у якості вигуку чи звертання мінімально та 

лише під час значного емоційного напруження, мовлення ж мексиканців 

позбавлене цієї лексики взагалі. 

Аналіз особливостей вживання стилістично забарвлених 

конструкцій, що починаються з How / What the, дозволив зробити 

висновок, що ці синтаксичні структури в мовленні всіх груп мовців є 

засобом вираження свого обурення діями співрозмовника, негативного 

ставлення до його думки. Визначальною рисою використання цих 

конструкцій підлітками є лексеми, якими доповнюється друга частина – 

це ненормативна різка лексема fuck; мовлення представників середнього 

віку є більш нормативним у цьому відношенні: тут використовується 

просторічна лексема hell. 

Преферентно-віковим для підлітків є вживання прислівників “So, 

Now, Yeah, Okay” та сполучника “And” на початку речення з метою 

привертання уваги до мовця та висловлюваної ним думки чи 

висловлення згоди або щоб ствердити свою позицію та переконати у 

своїй правоті (напр.: Yeah, I know enough. So, you gotta let me pay you 

back.), а також вживання розповідних речень, які складаються з двох 

частин, де друга частина виражається лексемою “okay” для того, щоб 

показати, що мовець вважає думку співрозмовника нерозумною, 

необґрунтованою, образливою (напр.: I do not wear polyester hair, okay? 

– 8,00% на сто фраз). У мовленні представників середнього віку ця риса 

не так яскраво виражена (1,85% на сто фраз), це    свідчить, що 

мовлення підлітків містить інтенцію підтвердження свого “его” як у 

спілкуванні з однолітками, так і з старшими за           віком. 

Крім того, специфічною рисою мовлення підлітків є те, що воно 

тяжіє до образних порівнянь, виявлення причинно-наслідкових зв’язків, 

і тому характерним тут є вживання лексеми “like” на початку та 
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всередині речення для порівняння, наведення прикладу або за браком 

потрібного слова (напр.: It’s not like he’s just gonna lay down and wait for 

it). 

Отже, аналіз лексичних особливостей англійського мовлення 

мовців різних етнічних та вікових груп дозволив зробити висновок, що 

лексичний склад мовлення є одним з вагомих індикаторів етнічної та 

вікової приналежності мовця. Так, преферентно-віковими ознаками 

мовлення є наявність у ньому специфічної лексики, притаманної лише 

певній віковій групі (своєрідний сленг, вульгаризми, архаїзми, 

стилістично забарвлені конструкції, особливості вживання просторічної 

та формальної лексики), найважливішими ж маркерами етнічної 

приналежності мовця на лексичному рівні стають етнічно-забарвлені 

лексеми, зокрема екзотизми, а специфічна лексика обмежена колом 

використання лише окремою етнічною групою, до тих же маркерів 

належить і явище повного чи часткового переключення коду, тобто 

перехід на рідну мову під час англійського мовлення.  

Крім того, лексичний склад мовлення виступає одним з 

компонентів етнобіосоціологічної характеристики індивідуума, що 

відіграє важливу роль у процесі розвитку культурних зв’язків та 

здійснення міжкультурної комунікації.   
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