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АНАЛІЗ СЛЕНГУ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРІАЛІ «МІСТЕР РОБОТ» 
 

У статті представлений аналіз вживання сленгу в молодіжному серіалі «Містер Робот». Також, проаналізовано 

вживання загальної лексики у серіалі. Використовується загальна характеристика та приклади сленгу, на основі 

яких, проаналізовано вживання сленгової мови в серіалі. Також вжиті приклади, де персонажі серіалу розмовляють 

між собою. У серіалі вжито декілька видів сленгу, які є описані та охарактеризовані у статті. Вживаються та 

аналізуються дослідження відомих авторів робіт із теми «Сленг в Англійській мові». 
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Лексика тієї чи іншої мови поділяється на 

літературну та нелітературну. Літературна, або 

так звана норма мови – це історично 

обумовлена сукупність загальновживаних 

мовних засобів, а також правила їх 

використання, що визначені суспільством як 

найвживаніші в конкретний історичний 

період. Характерні ознаки мовної норми – 

відносна стабільність, загальновживаність. До 

літературної лексики належать: книжні, 

стандартні розмовні та нейтральні слова. До 

нелітературної відносяться слова, обмежені у 

вжитку певним середовищем, зумовленим 

спільністю територіального проживання, 

спільністю занять, а також метою спілкування. 

У межах цієї групи виділяють: вульгаризми, 

діалекти, професіоналізми, жаргонізми, сленг. 

Вульгаризми – грубі слова, нецензурні 

висловлювання, які викликають протест у 

слухачів. Виділяють три групи вульгаризмів: 

нецензурні слова та висловлювання з 

поміткою “табу” в спеціальних словниках; 

богохульства; вульгаризми-інтенсифікатори. 

Діалект – це територіальний, часовий або 

соціальний різновид мови, який вживається більш-

менш обмеженою кількістю людей та 

відрізняється за своєю будовою від мовної норми. 

Професіоналізми, жаргонізми та сленг 

можна об’єднати під загальною назвою 

«соціальні діалекти». 

Соціальні діалекти – це варіанти або 

різновиди мови, якими користуються окремі 

соціальні угрупування людей. Раніше їх 

називали класовими. 

Професіоналізми – різновид соціальних 

діалектів, який використовується групами 

людей, об’єднаними певною професією або 

родом занять. Це може бути мова музикантів, 

спортсменів, військовослужбовців. Зазвичай, 

професіоналізми означають назви інструментів, 

процесів та інших характеристик професійної 

діяльності. Слід зазначити, що поява 

професіоналізмів пов’язана не стільки з 

прагненням мовців до виразності мовлення, 

скільки з необхідністю позначення різноманітних 

понять, які в літературній мові передаються 

шляхом опису. 

Низка професіоналізмів характерна для 

членів англійського парламенту: 

another place – інша палата (вживається членами 

палати лордів про палату громад і навпаки); 

baby of the house –наймолодший член парламенту; 

back-bencher – рядовий член парламенту; 

carpetbagger – “чужак”, кандидат на виборах, 

який не живе в даному виборчому окрузі. 

Велика кількість професіоналізмів існує в 

середовищі військовослужбовців: 

Archie – тип зенітного кулемету (від Archibald); 

lifer – старослужбовець; 

red cap – військовий поліцейський; 

red hat – штабний офіцер; 

prune – льотчик-невдаха. 

Жаргонізми – різновид соціальних діалектів, 

який складається з довільно вибраних, 

видозмінених та поєднаних слів або їх 

елементів та вживається окремою соціальною 

групою з метою відокремлення від іншої 

частини мовної громади. Такі слова несуть 

таємний, незрозумілий для інших людей зміст. 

Виділяють такі різновиди жаргону в 

англійській мові: 

 “зворотній”: yob замість boy; 

 “центральний”: ilkem замість milk; 

utchker замість eatch; 

 “римуючий”: flea and louse або cat and 

mouse замість house. 
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Всі ці види використовуються виключно з 

метою зробити мовлення тієї чи іншої соціальної 

групи незрозумілою для інших людей. 

Для жаргону є характерним не тільки 

викривлення існуючих слів, але й 

багаточисленні запозичення, зовнішній вигляд 

яких змінюється таким чином, що вони мало 

чим відрізняються від інших лексем даної мови. 

Вузький характер жаргону яскраво 

ілюструється на основі лексики, типової для 

різних учбових закладів. За межами цих шкіл 

вказані слова, або зовсім не використовуються, 

або вживаються в іншому значенні. 

Наприклад, в Ітоні (одна з дев’яти престижних 

шкіл в Англії) вживаються наступні 

жаргонізми: scug – негідник, tug – учень 

коледжу, to sap – виконувати тяжку роботу; у 

Вестмістер-Скул: bag – молоко, beggar – 

цукор, blich – м’яч; в Вінчестерському 

коледжі: to firk – посилати, to go continent – 

залишатися вдома у зв’язку з хворобою, tug – 

несвіжий, без смаку. 

Особливе місце серед соціальних діалектів 

займає сленг. Під цим поняттям розуміють 

найрізноманітніші явища лексичного та 

стилістичного характеру. Сленг – це слова, які 

найчастіше розглядаються як порушення норм 

стандартної мови. Це дуже виразна, іронічна 

лексика, яка слугує для позначення предметів, 

про які говорять в повсякденному житті. Варто 

зазначити, що іноді жаргонізми відносять до 

сленгу, таким чином не виділяючи їх як 

самостійну групу, і сленг визначають як 

особливу лексику, що використовується для 

спілкування групи людей із спільними 

інтересами. Так, В. А. Хомський включає 

жаргони до спеціального сленгу. Проте, на 

нашу думку, за даною схемою сленг є надто 

генералізованим і тотожним поняттю 

“соціальні діалекти”. 

Сленг ділиться на безліч груп, кожній з 

яких властиві ті або інші особливості. Сленгові 

одиниці аудіовізуального твору “Містер 

Робот” належать до сучасного словникового 

запасу англійської молоді. Телесеріал 

транслювався на британських телеекранах у 

2015 році, а після цього періоду серіал досі 

користується великою популярністю серед 

користувачів мережі Інтернет. Таким чином, 

сленгові одиниці серіалу характеризують стан 

мовного середовища англійської молоді, і 

зокрема відображають найуживаніші сленгові 

лексеми та їх функції у мові. 

За визначенням вченого В. Г Вілюмана, 

загальний сленг – це слова чи 

словосполучення, які відносяться до певного 

професійного говору, класового (соціального) 

жаргону чи арго злочинного світу . 

  Проте, відмінність загального сленгу від 

спеціального (а особливо від жаргону) є 

проблемним питанням для науковців вже 

протягом багатьох років. Наприклад, 

російський філолог Т. Г. Нікітіна вважає, що 

термін “сленг” є синонімом до слова “жаргон” 

та означає соціальний різновид мови, який 

характеризується специфічною лексикою та 

фразеологією, найчастіше з певним емоційним 

забарвленням. Але попри це, жаргонізми – 

соціальний діалект; відрізняється від 

літературної мови специфічною лексикою і 

вимовою, але не має власної фонетичної і 

граматичної системи. Як правило, це словник 

розмовного мовлення людей, зв’язаних 

певною спільністю інтересів. 

  У серіалі «Містер Робот» наявні як і 

загальний, так і професійний сленг 

(професіоналізми). Загальний сленг, переважно, 

вживається другорядними героями серіалу та 

інколи головним героєм Еліотом. Еліот 

використовує багато професійного сленгу, тому 

що працює інженером з кібербезпеки. 

Приклади жаргонізмів з серіалу «Містер 

Робот»: 

1. To hack smb – зламати доступ до 

чийогось комп’ютера (укр. еквівалент 

«хакнути когось»); 

2. Fiber connection – фібральне з’єднання 

(відноситься до ком’ютерів та Інтернету); 

3. Anonymous server – анонімний сервер; 

4. Sysadmin – системний адміністратор 

(укр. еквівалент «сисадмін» ); 

5. Wipe the data – очистити дані; 

6. DDoS attack – хакерська атака високого рівня; 

7. Reboot the servers – перезавантажити сервер; 

8. Backup server – сервер резервного копіювання; 

9. Reconfigure the access – 

переналаштування доступу. 

Так як, загальний сленг є шаром 

нелітературної лексики, то в серіалі звичайний 

сленг можна поділити на сленг з пристойним 

забарвленням та сленг з непристойним 

забарвленням (вульгаризми). 

З пристойним забарвленням: 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3
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 blackmailing - шантаж 

 kiddo – дитинко, малятко 

 what’s up?-спосіб дружнього привітання 

 yo – спосіб дружнього привітання (укр. 

еквівалент «йо») 

 texts – повідомлення, смс 

З непристойним забарвленням: 

 shit 

 dickhead 

 asshole 

 piece of shit 

Тому, сленг серіалу «Містер Робот» та 

молодіжний сленг загалом, не можна 

відносити, як до групи загальновживаного 

сленгу, так і до групи спеціального сленгу. 

Незважаючи на те, що професійний сленг 

містить особливості притаманні загальному 

сленгу, його не можна повністю відмежувати 

від спеціального сленгу, який притаманний 

певній соціальний категорії. 
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АНАЛИЗ СЛЕНГА В МОЛОДЕЖНОМ СЕРИАЛЕ «МИСТЕР РОБОТ» 

В статье представлен анализ употребления сленга в молодежном сериале «Мистер Робот». Также, 

проанализированы употребления общей лексики в сериале. Используется общая характеристика и примеры сленга, 

на основе которых проанализированы употребления сленгового языка в сериале. Также приняты примеры, где 

персонажи сериала разговаривают между собой. В сериале употреблены несколько видов сленга, которые есть 

описанные и охарактеризованы в статье. Употребляются  и анализируются исследования известных авторов 

работ по теме «Сленг в английском языке». 

Ключевые слова: сленг, лексика, языковые нормы, диалект, вульгаризмы, профессионализмы. 

 

Priadko A.  

SLANG ANALYSIS IN THE YOUTH SERIES “MR.ROBOT” 

The article presents the analysis of the use of slang in the youth series "Mr. Robot". Also, the use of general vocabulary in the 

series is analyzed. The general characteristics and examples of slang are used, on the basis of which the use of Slang 

language in the series is analyzed. Also used examples where the characters of the series talk to each other. The series uses 

several types of slang, which are described and characterized in the article. Researches of well-known authors of works on 

the topic "Slang in the English language" are being used and analyzed. 

Key words: slang, vocabulary, linguistic norms, dialect, vulgarism, professionalism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


