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 Актуальність теми дослідження зумовлена широким використанням 
афроамериканського варіанту англійської мови у художній літературі, 
засобах масової інформації та інших сферах. 

 Об’єктом дослідження виступає афроамериканський варіант 
англійської мови.

 Предметом дослідження виступають граматичні особливості 
афроамериканського варіанту англійської мови і сфери їх 
використання.

 Мета дослідження - дослідити сутність афроамериканської
англійської як різновиду англійської мови і описати її граматичні 
особливості та характер їх використання.

 Завдання дослідження: 

 розглянути основні теорії виникнення афроамериканської англійської;

 виявити головні особливості граматики афроамериканської
англійської; 

 з’ясувати характер використання афроамериканської англійської у 
галузях суспільного життя.



Загальноприйняті назви на позначення 

афроамериканського варіанту англійської 

мови

 Афроамериканська англійська (African American 

English)

 Афроамериканська просторічна англійська 

(African American Vernacular English)

 Чорна просторічна англійська (Black Vernacular 

English)

 Ебоніка (Ebonics)



Гіпотези походження

 Гіпотеза англійського походження

Креольська гіпотеза

 Гіпотеза африканського походження



Характерні риси граматики 

афроамериканської англійської

 Використання скорочень у конструкціях V + to
Gotta be this or that
(E. Fitzgerald, “Gotta be this or that”) 

 Використання скорочення ain’t у заперечних реченнях
I ain't gonna hide you guy all on that day
(N. Simone, “Sinnerman”)

 Використання подвійного заперечення
Hit the road Jack and don't you come back no more 
(R. Charles, “Hit the road, Jack”)



 Відсутність узгодженння дієслова з підметом

Our fight is with the system that don’t give a damn about poor 
people, and brown people, and poor brown people.

(Д. Коен, “Помаранчевий – хіт сезону”)



 Випускання форм дієслова “to be” у випадку опису подій 

теперішнього часу
What country you from? “What” ain’t no country I ever heard of. They 

speak English in “What”?

(К. Тарантіно, “Кримінальне чтиво”)



 Використання “be” після підмета в якості маркеру хабітуальності
або тривалої дії
Probably paranoid, problem is, them punks be fantasizin‘
(2Pac, “It ain’t easy”) 

 Опущення дієслова “have” при описі доконаної події
You tell God the Father it was a kindness you done
(Ф. Дарабонт, “Зелена миля”)
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