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На сучасному етапі патріотичне виховання повинно розглядатись як складова частина, як один із головних напрям-
ків у навчально-виховному процесі курсантської та студентської молоді в Україні. 
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МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

Соціальні мережі об’єднують мільйони людей. Кожен з нас використовує їх як інструмент спілкування на вели-
кій відстані. Соціальні мережі сьогодні стали невід’ємною складовою життя кожного користувача Інтернету. Тому 
актуальність роботи полягає у дослідженні мови соціальних мереж, у лексико-семантичній характеристиці молодіж-
ного сленгу як особливого засобу спілкування. Проблема молодіжного мовлення важлива з лексичного погляду, од-
нак вона мало досліджена, тому потребує глибокого розгляду. Адже сучасна людина не уявляє себе без Інтернету, 
тому засоби та способи передачі думок є важливою темою для вивчення. 

Сленг у соціальних мережах у різних аспектах вивчали як вітчизняні, так і зарубіжні лінгвісти, серед яких 
Л. Ставицька, Д. Гаврилюк, О. Левінтова, Т. Мойсієнко, Р. Трифонов, А. Бабіна, Є. Карпіловська, Н. Шовгун та інші. 

Молодіжний сленг – це слова і вислови, властиві молодим людям і часто ними вживані, що не сприймається старши-
ми поколіннями як загальновживані або літературні. Слова і вислови стають сленговими не тільки завдяки їх нетрадицій-
ному написанню або словотворенню, а перш за все тому, що їх вживає обмежене коло людей певного віку, а, по-друге, ці 
слова привносять у мову особливий змістовний відтінок бачення світу очима молоді, відображення їх світосприйняття. 

Соціальна мережа – це веб-сайт або інша служба у Всесвітній павутині, яка дозволяє користувачам створювати пу-
блічну анкету, складати список користувачів, якими вони можуть спілкуватися. У зв’язку зі стрімким розвитком 
комп’ютерних технологій, появою нових пристроїв словниковий запас користувачів соціальних мереж змінюється і роз-
вивається щодня. У результаті чого виникло нове явище – молодіжний комп’ютерний сленг. 

Комп’ютерний сленг характеризується лаконічністю, емоційно-експресивним забарвленням, мовною грою, у ньому 
багато скорочень та своєрідної символіки.  

Одним із найпродуктивніших способів творення сленгових одиниць у соціальних мережах є запозичення із англій-
ської мови (спіч, фейк, меседж, лайк, комент, ліфтолук, хештег, селфі), оскільки вона є мовою міжнародного спілкуван-
ня. Креативність учасників комунікації сприяє виникненню нової лексики у мережі. Шляхи утворення комп’ютерного 
сленгу досить різноманітні, але всі вони зводяться до того, щоб пристосувати англійське слово до українського, зробити 
його простішим для розуміння, придатним для використання. 

Дедалі частіше набирають обертів у соціальних мережах абревіація та скорочення слів як способи утворення слен-
гізмів (ОК, LOL, ХЗ, СПС, ЗДР, ОМГ, 2DAY, норм, інфа, бро, адмін), оскільки економлять час інтернет-користувачів, 
що так цінують швидкість набору тексту. Ці способи творення сленгізмів більш поширені у приватному листуванні або 
у коментарях до постів. 

Таким чином, соціальні мережі сьогодні є особливим дискурсом, мовним полем для значної кількості користувачів, 
реалізуватися в яких їм допомагають сленгові слова, що репрезентують власну індивідуальність вербальними і неверба-
льними параметрами. 
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СИСТЕМА ПОКАРАНЬ У КОЗАЦЬКІЙ ЗВИЧАЄВІЙ ТРАДИЦІЇ 

Однією з особливостей українського козацтва була відсутність писаних законів. Козаки свято вірили в те, що пись-
мові документи обмежують їхню свободу. Не дивлячись на це, у них не було анархії і козаки дотримувались власних 
законів, а порушників – жорстоко карали. Злочином вважалося все, що порушувало норми звичаєвого права козаків. 

Норми козацького права базувалися на звичаєвій традиції. Вона регулювала широке коло суспільних стосунків, 
насамперед, функціонування державної влади та управління, організацію системи судочинства, визначала склад зло-
чинів та покарання за них. Згодом, ще одним важливим джерелом козацького права стають гетьманські універсали. 


