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Кореляційний підхід до соціолінгвістичних явищ ґрунтується, як відомо, на з 'ясуванні так 
званого «спільного варіювання» мовних та соціальних ознак. Вивчення мовлення в цьому ас-
пекті, за свідченням фахівців, є нагальною потребою сучасної криміналістичної скриберології. У 
колі актуальних проблем цього напрямку неабияке місце посідає питання про ймовірність вияв-
лення залежності між декількома (системою) соціальними ознаками особистості та ознаками її 
писемного мовлення, оскільки подібні дані здатні суттєво допомогти експертам-криміналістам, 
які змушені вирішувати класифікаційні питання в умовах дефіциту інформації. 

В цьому дослідженні робиться спроба з 'ясування наявності корелювання однієї з відомих 
систем — системи «інтелектуально-культурний рівень — гендер» — з лінгвістичними маркерами 
молодіжного мовлення — сленговими синонімами, які, на відміну від інших лексичних одиниць, 
до авторознавчих досліджень ще не залучалися. 

Зазвичай, коли згадують про стилістичну синонімію, насамперед мають на увазі відносини 
типу: очи — глаза — гляделки, — за моделлю яких будується міжстильова парадигма типу. 
Проте не можна забувати, що, крім міжстильової синонімії, існує широка зона синонімії внут-
рішньостильової. Як зазначає Т. Г. Винокур, «між членами її рядків, які можна кваліфікувати як 
однорідні в експресивному та функціональному відношенні, спостерігається саме стилістична 
подальша варіативність» [1: 164]. Це дозволяє ставитися до подібних випадків як до стилістич-
них синонімів, хоча очевидно, що і роль їх у формуванні стилів, і зміст їх характерних рис 
принципово інші, ніж у міжстильових синонімів. Гадаємо, саме згадані вище внутрішньостильові 
синоніми і становлять склад соціальної сфери функціонування молодіжного жаргону, на матер-
іалі якого маємо намір довести взаємозалежність синонімічних переваг, з одного боку, та інте-
лектуально-культурних і гендерних ознак, з іншого. 

Відносно конкретного визначення стильових ознак жаргонних слів, що аналізуються нами, 
слід зауважити наступне. Як відомо, кожний стиль несе в собі свій особливий потенціал, який 
«провокують» відстояні в узусі виразні навантаження тих чи інших одиниць. У зниженій сти-
лістичній сфері, що обслуговує розмовне та розмовно-повсякденне мовлення, а саме тут і функ-
ціонує молодіжний жаргон, поширене просторіччя та обсценізми з притаманним їм забарвленням 
грубості. З другого боку є й жаргонна лексика з нейтрально-розмовним відтінком. Але все ж 
таки ця нейтральна розмовність матиме деяку заниженість порівняно з нейтральним стилем, бо 
це є типовою вимогою і сенсом існування комунікативної сфери молодіжного жаргону. Виходячи 
з цього, функціонуючі у сучасному молодіжному жаргоні лексеми, які, за стильовою ознакою, 
нарізно називають однаковий сигніфікат, будемо вважати синонімами. 

Зміни у суспільному та політичному житті кінця XX ст. зробили нестабільною стилістичну 
систему не тільки літературної мови. Нестабільними стали й стилістичні «норми» (якщо можна 
їх так умовно назвати) молодіжного жаргону. Ширшає «прикордонна зона», де відбувається 
взаємодія і взаємопроникнення різних «приватних», «малих» норм [4: 35]. Тому з 'являються 
коливання, дубленті, варіантні явища, що дуже ускладнює атрибутивні дослідження молодіжно-
го мовлення. З 'ясувати, чи є існуюче стилістичне розшарування сленга значущим, чи справді 
існує свій узус, свої уявлення про «належне» у представників різних інтелектуально-культурних 
груп — головна задача проведеного експериментального дослідження. Основою для висування 
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гіпотези, згідно якої існує залежність використання специфічно забарвлених стилістичних си-
нонімів молодіжного жаргону від інтелектуально-культурного рівня мовної особистості, послу-
жили ознаки, які вважав доцільними для використання у криміналістиці А. А. Леонтьєв [3: 32], 
а саме: потенційна можливість вибору та міра виразності. Вважатимемо названу вище гіпотезу 
гіпотезою першого ступеня. А у межах кореляційного підходу до соціолінгвістичних явищ є 
можливість висунути й гіпотезу другого ступеня — про існування кореляційної залежності си-
нонімів-жаргонізмів з різною стильовою забарвленістю та не однієї, а одразу двох соціальних 
ознак — інтелектуально-культурного рівня (про який вже йшлося у гіпотезі першого ступеня) 
та гендера. 

З метою з'ясування, чи має підставу наше перше гіпотетичне припущення (про розшарування 
молодіжного жаргону за ознакою інтелектуально-культурного рівня) було проведено експери-
мент на групування слів. Вибір інформантів був заснований на тому, що носіями молодіжного 
жаргону, зокрема, є люди, чоловіки та жінки 16—17 років, мешканці міста, які одержали не-
повну середню освіту і мають певний інтелектуально-культурний рівень. До нашого експеримен-
ту було залучено 4 групи інформантів: чоловіки з низьким інтелектуально-культурним рівнем, 
жінки з низьким інтелектуально-культурним рівнем, чоловіки з високим інтелектуально-культур-
ним рівнем та жінки з високим інтелектуально-культурним рівнем. Нами обрано термін «інтелек-
туально-культурний рівень» замість більш поширеного «рівень освіти» тому, що він містить у 
собі не лише формальний показник про закінчення/незакінчення того чи іншого освітнього зак-
ладу, а передбачає й рівень загальної культури, спроможність міркування тощо. Анкета, що 
була запропонована інформантам, складалася з переліку особистих соціальних ознак (стать, вік, 
інтелектуально-культурний рівень, місце проживання), а у лінгвістичній частині містилися 17 
пар синонімів молодіжного жаргону. За семантикою лексеми вибиралися з ЛСГ 'людина та її 
відпочинок'. За стилістичними ознаками були дібрані пари (за методикою безпосереднього спо-
стереження згідно з гіпотезою про стилістичне розшарування сучасного молодіжного жаргону), 
в яких один з членів мав нейтрально-розмовну забарвленість, а інший тяжів до просторіччя. 
З метою відволікання опитуваного від дійсної мети експерименту, а відтак і від свідомої наста-
нови на правильне, престижне мовлення, використовувалися відволікаючі чинники, а саме: у 
лінгвістичний матеріал було введено не тільки жаргонні слова, які були цікаві для нас як до-
слідників жаргону, а й слова, значення яких малоймовірно могли бути відомі нашим інформан-
там: юнакам 16-річного віку. Цей захід мусив зменшити загрозу контролювання мовлення і за-
безпечити чистоту експерименту. 

На першому етапі учасникам було запропоновано зібрати у групу слова, за допомогою яких 
вони найчастіше спілкуються зі своїми друзями у клубах чи інших місцях відпочинку. Порів-
няльний аналіз отриманих даних дозволив установити, що характер синонімічних уподобань у 
носіїв різного інтелектуально-культурного рівня суттєво відрізняється, а у лексиці молодіжного 
жаргону дійсно існує стилістична диференціація. Цей висновок базується на тому факті, що з 
30 інформантів тільки у п'ятьох виявилися відхилення від прогнозованого нами результату. Але 
ж більшість носіїв молодіжного жаргону не виявила коливань, а це переважна кількість — 
83,4%. Щодо саме стилістичних синонімів, то з усіх 17 пар стратифікаційно немаркованими ви-
явилися лише 6: клево — неслабо, комп — машина, нищак — супер, подорванный — безба-
шенный, забить — пофиг, разводить — снимать. Причому встановити якусь закономірність у 
перевазі більш «престижного» чи наближеного до просторіччя синоніма не вдалося. Цілком 
імовірно, що ці 6 пар як раз і становлять ту зону, де відбувається взаємодія та взаємовплив 
двох різних узусів сучасного молодіжного жаргону [4: 35]. Інші 11 пар можливо інтерпретувати 
як соціально зумовлені варіанти мовлення, чи стратифікаційно марковані члени (за А. Д. Швей-
цером). Тобто 65% з підібраних слів свідчать про неоднорідність стилістичної ознаки та сфери 
їх функціонування. 

Для підвищення ступеня надійності здійсненого нами аналізу вважаємо доцільним викори-
стання не одного, а кількох методів збирання даних, зокрема, проведення ще одного типу екс-
перименту — складання тексту. У цьому експерименті взяли участь ще 30 інформантів, які 
належали до тих же верств, що у першому випадку і мали той же вік. За ознакою статі інфор-
манти на цьому етапі експерименту не диференціювалися. Результати аналізу експерименталь-
них текстів такі. Майже всі носії високого інтелектуально-культурного рівня (88,8%) віддали 
перевагу жаргонній лексиці з нейтрально-розмовним забарвленням і тільки 11,2% вирішили у 
5 словах відхилитися у бік грубих варіантів. Представники низького інтелектуально-культурного 
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рівня майже не відхилялися від меж окресленого їх попередниками у першому експерименті 
кола лексики. Лише один інформант виявив коливання. Таким чином, результат другого типу 
експериментального дослідження довів, що, незважаючи на писемну форму тексту, де, як відо-
мо, людина повинна більш зважати на нормативні вимоги мови, молодь послідовно дотримується 
свого уявлення про «належне», і в її мові послідовно відбиваються стилістичні переваги своєї 
соціальної верстви та відповідного інтелектуально-культурного рівня. 

З метою довести, що відмінність двох синонімічних переліків молодіжного жаргону є значу-
щою і може бути використана як діагностичний засіб, було проведено ще один експеримент — 
сприйняття тексту. Для реалізації мети експерименту було складено два типові тексти, насичені 
соціально-культурними маркерами: в одному експериментальному тексті з жаргонних синонімі-
чних пар вживалися одиниці з просторічним забарвленням, а у другому їх заступали слова з 
нейтрально-розмовним відтінком. Верифікатори повинні були визначити інтелектуально-культур-
ний рівень молодого автора тексту. Факти, які було одержано після завершення експерименту, 
повністю підтвердили співвіднесеність соціальних маркерів (різних за стилістикою жаргонізмів) 
з певним інтелектуальним рівнем людини, що їх уживає. Щоб наблизити результати нашого 
дослідження до сфери їх дійсного використання, тобто судового авторознавства, було вирішено 
перевірити отримані дані не тільки за допомогою пересічних носіїв мови, але й фахівців у галузі 
мови — філологів та співробітників судових закладів, органів правопорядку, авторознавців, які 
мають справу з аналізом писемних документів, виконаних за допомогою різноманітних засобів. 
Фахівці висловили свою думку щодо інтелектуально-культурної належності текстів одностайно, 
і їх висновки абсолютно збігаються з результатами нашого експерименту. Більш за те, у своїй 
практиці експерти керуются положенням про те, що «ідентифікаційними ознаки можуть бути і 
у вигляді відповідей до норми, у межах якої вони формуються» [2: 628], а не тільки поза її 
межами. Вважаємо, що до цих одиниць без вагань можна віднести й лексеми сучасного моло-
діжного жаргону з різною стилістичною забарвленістю. 

Зроблені нами висновки знайшли ще одне підтвердження, але з несподіваного боку. Звернув-
шись до відомого способу — «тест самооцінки», — в ході якого інформанти, прослухавши фоног-
раму двох зразків соціально маркованого мовлення, повинні були вказати, який з цих зразків 
більш нагадує їм особисте мовлення, ми отримали вражаючі дані. Результати цього тесту були 
надто стабільні: зазвичай інформанти віддавали перевагу не тим зразкам, які фактично нагаду-
вали їхнє мовлення, а тим, які найбільш відповідали їх уявленням про престижний еталон, і це 
були синоніми з нейтрально-розмовним забарвленням. Тобто майже всі 15 верифікаторів з низь-
ким інтелектуально-культурним рівнем віддавали перевагу словам з більш вишуканим стилістич-
ним відтінком. Дані останнього експерименту справді доповнили наше уявлення про функціо-
нування та напрямки розмежування синонімічних пар молодіжного жаргону в умовах різного 
ступеня соціального контролю та наявністю настанови на престижність. За цих умов, гадаємо, 
зробити категоричний висновок стосовно взаємозалежності стилістичного типу синоніма та інте-
лектуально-культурного рівня молодої людини, не беручи до уваги ступінь соціального контро-
лю, неможливо. 

На другому етапі експерименту ми перейшли до реалізації головної мети: довести наявність 
чи відсутність кореляційної залежності синонімів молодіжного жаргону та двох соціальних оз-
нак — інтелектуально-культурного рівня та гендеру. Результати аналізу синонімічних уподобань 
за ознакою інтелектуально-культурного рівня були додатково диференційовані за ознакою ген-
дера. Результати експерименту з виявлення залежності вибору стилістичних синонімів молоді-
жного жаргону від інтелектуально-культурного та гендерного параметрів подано в таблиці. 
Умовні позначки: 1, 2, 3, ... — порядковий номер лексем у таблиці; Ч — чоловіки, Ж — жінки; 
< — низький інтелектуально-культурний рівень, > — високий інтелектуально-культурний рі-
вень; [+] — наявність відповідності переважному варіанту своєї інтелектуально-культурної гру-
пи, [—] — вітсутність відповідності переважному варіанту своєї інтелектуально-культурної гру-
пи, [+—] — наявність обох варіантів. Негативним [—] вважаємо результат вибору в не менш як 
80% випадків від загальної кількості даної групи інформантів, тобто 12 чоловік з 17. 

Аналіз даних таблиці у гендерному аспекті виявив такі факти: Ч < — 2 відхилення (1 з них 
(+ )) = 11,7%; Ж > — 4 відхилення (4 відхилення) = 23,5%; Ч > — 2 відхилення (1 з них 
(+ )) = 11,7%, Ж >— 1 відхилення (+ ) = 5,8%. Ж < продемонстрували більший консер-
ватизм і відхилення в бік стильових переваг Ч > і Ж >, тобто груп з високим культурним 
рівнем; Ж > стабільні у своїх стилістичних межах. Відхилення Ч < і М > (неслабо, забить) 
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Т а б л и ц я 
Розподіл варіантів за тендерною ознакою 

1ЧР / 
< > 

№ п /п 
Ч ж Ч ж 

1 
2 

+ + + + + + + + 
3 + + + 
4 + + + + 
5 + + + + 
6 
7 

+ + - + + + + - + + -
8 
9 

+ + + 
+ + + + 

10 
1 1 + І І І + І 11 
12 

+ + + + + + + 
13 + + + + 
14 + + + + 
15 + + + 
16 + + + + 
17 + + + + 

віддзеркалюють, на наш погляд, уявлення цих груп про «чоловічі«слова. Обидва ж варіанти 
(+ ) у Ч < і Ч > виявилися у сфері комп'ютерного жаргону, де межі стилістичної диферен-
ціації менш різкі. 

Сила впливу кожної соціальної ознаки на синонімічні переваги була обчислена за формулою 
Fy = Rx/px [6]. За результатами обчислення було виявлено, що сила впливу інтелектуально-куль-
турного параметру у першій групі слів у 2 рази більша за силу впливу параметру «гендер», що 
підтверджує результати нашого попереднього аналізу. По другій групі відповідно у 7,8 разу 
більше. Тобто гендерний чинник не є значущим у порівнянні з інтелектуально-культурним рів-
нем. Більш за те, кількість виявлених значущих відмінностей у виборці інформантів з низьким 
інтелектуально-культурним рівнем більше, ніж у виборці інформантів з високим рівнем. Таким 
чином, наші результати підтвердили висновок, зроблений Е. С. Ощепковою на іншому матеріалі, 
про те, що за умов підвищення рівня освіти та соціального статусу різниця між мовленням 
чоловіків та жінок зменшується [5: 225]. 

Отже, експериментальна перевірка гіпотези про наявність корелювання системи соціальних 
ознак — інтелектуально-культурного рівня та гендеру — зі стилістичними синонімами молодіж-
ного жаргону надала негативний результат. Але ж співвіднесеність соціальних маркерів з пев-
ним інтелектуально-культурним рівнем інформантів була доведена й підтверджена фахівцями — 
філологами та авторознавцями, що надало їй статус певного діагностичного засобу та мож-
ливість застосування в криміналістичній скриберології. Очевидно, що цей напрямок дослідження 
перспективний, й імовірні позитивні висновки щодо існування кореляційної залежності синоні-
мічних пар від інших систем соціальних ознак — «інтелектуально-культурний рівень — вік», 
«інтелектуально-культурний рівень — рідна мова», «інтелектуально-культурний рівень — про-
фесійна приналежність», «гендер — вік» тощо можуть мати неабияку практичну цінність для су-
часного судового авторознавства. 
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Т. Ф. Шумарина 
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ СИНОНИМИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧ-

НОСТИ 
В статье предпринимается попытка експериментального исследования корреляционной зависимости стилис-

тических синонимов и системы социальных признаков языковой личности. Анализ синонимических предпочтений 
свидетельствует о том, что выбор лексемы из синонимического ряда может быть обусловлен системой «интел-
лектуально-культурный уровень — пол». 

Ключевые слова: экспериментальная лингвистика, криминалистическая скриберология, социолингвистика, 
корреляционная зависимость, стилистические синонимы. 

T. F. Shumar ina 
CORRELATION A P P R O A C H TO T H E A N A L Y S I S OF T H E L I N G U O - P E R S O N A L I T Y S Y N O N Y M O U S 

P R E F E R E N C E S 
The article is devoted to the exper imental research of the correlation dependence be tween stylistic synonyms 

and sys t em of the l inguo-individuum social features . The analysis of the synonym choice showed that se lect ing of 
the proper synonym depends on the sys tem of «intel lectual-cultural level-sex». 

K e y words: exper imental l inguistics, criminalistic scriberology, sociolinguist ics, correlation dependence , stylis-
tic s y n o n y m s . 


