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ВСТУП 

Актуальність наукової роботи полягає у важливості усвідомлення 

глобалізаційних процесів, що виражаються стрімким розвитком інформаційних 

технологій. Поява нових галузей людської діяльності, пов’язана зі створенням, 

збереженням, переробкою та реалізацією інформації, призводить до збільшення 

сфер функціонування мови й розширює репертуар мовних явищ документно-

інформаційних комунікацій. Актуальність дослідження посилюється 

комунікативним поворотом у лінгвістиці, що викликаний зміщенням акцентів на 

акти людської комунікації, які потребують вивчення впливу соціальних факторів 

на закономірності взаємодії лінгвальних та позалінгвальних засобів реалізації 

прагматичного спрямування у тексті.  

Мета наукової роботи – виявлення соціолінгвістичних особливостей 

сучасного документного тексту шляхом встановлення наслідків його 

функціонування в електронному середовищі..Для досягнення поставленої мети 

необхідно розв’язати такі завдання: 

1) встановити специфіку поняття тексту в документній лінгвістиці; 

2) простежити зміни у тексті документа під впливом Інтернету; 

3) систематизувати функціональні, структурні та соціолінгвістичні ознаки 

текстів мережевого середовища; 

4) виявити соціолінгвістичну специфіку оформлення документних текстів. 

Об’єкт дослідження – документний текст, предметом дослідження є його 

соціолінгвістичні особливості. 

Методи дослідження. Основними методами дослідження мови є 

описовий, порівняльно-історичний, структурний і контекстуально-

інтерпретаційний. 

Структура роботи: робота складається зі вступу, чотирьох частин, 

висновків та списку використаних джерел. Обсяг роботи – 30 сторінок, список 

літератури налічує 26 позицій.  
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1. Поняття тексту в документній лінгвістиці 

Аналіз наукових праць засвідчує, що текст є складною комунікативною 

структурою; засобом отримання, зберігання, перероблення й використання 

інформації; комунікативною подією, яка пов’язана із сучасними 

інформаційними технологіями; фрагментом конкретної соціальної дійсності з 

визначеними локально-темпоральними межами, заданими соціальним змістом. 

Текст постає складною, багаторівневою структурою, однозначного і 

беззаперечного визначення якої немає. У більшості досліджень науковці 

посилаються на визначення, дане І.Р. Гальперіним: «Текст – це твір 

мовленнєвотворчого процесу, який характеризується завершеністю, 

об’єктований у вигляді письмового документа, літературно оброблений 

відповідно до типу цього документа, утворення, що складається із назви 

(заголовка) і ряду особливих одиниць (надфразових єдностей), об’єднаних 

різними типами лексичного, граматичного, логічного, стилістичного зв’язку, і 

має певну цілеспрямованість і прагматичну установку» [7, с. 18]. Це визначення 

передбачає, що під текстом необхідно розуміти не фіксовану на папері усну мову, 

завжди спонтанну, неорганізовану, непослідовну, а особливий різновид 

мовленнєвого процесу, що має свої параметри, відмінні від параметрів усної мови. 

Простежується спроба дати всеосяжне, але достатньо конкретне визначення, яке 

охоплює всі сторони складної лінгвістичної єдності.  

Теорія тексту склалася як наукова дисципліна в другій половині XX ст. на 

перетині багатьох наук – інформатики, психології, лінгвістики, риторики, 

прагматики, семіотики, герменевтики, книгознавства, соціології. Поштовхом до 

нового текстового напряму в мовознавстві дослідники вважають теорію 

рівневого лінгвістичного аналізу Е. Бенвеніста, який виділив окремий 

самостійний рівень мови – текстовий .  

Теорія тексту охоплює будь-які знакові послідовності, але основним її 

об’єктом є текст вербальний, тому при характеристиці і описі тексту важливі 

дані, накопичені лінгвістикою [4,с. 20]. 
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Одне те, що теорія тексту склалася як дисципліна проміжного типу, на базі 

ряду як фундаментальних, так і прикладних наук, говорить про багатовимірність 

самого об’єкту (тексту) і багатоаспектність його вивчення. Її предметом є ознаки 

й характеристики (як структурні, так і функціональні) тексту як комунікативної 

одиниці вищого рівня, як цілісного мовного твору. Комунікативність тексту 

розуміється як міра його звертання до читача [1, с. 7].  

У тексті наявна мовленнєва та мисленнєва діяльність суб’єкта, що пише 

(говорить), розрахована на відповідь читача (слухача), на його сприйняття. Так 

народжується взаємозв’язана тріада: автор (виробник тексту) – текст 

(матеріальне втілення мовленнєвої та мисленнєвої діяльності) – читач 

(інтерпретатор). Таким чином, текст виявляється одночасно і результатом 

діяльності (автора) і матеріалом для діяльності (читача-інтерпретатора). 

Будь-який текст розрахований на чиєсь сприйняття: літописець пише для 

нащадків, фахівець-учений – для колег, з метою передати свої спостереження і 

висновки; навіть такий вигляд тексту, як щоденник, теж створюється для когось 

– нехай лише і «для себе» [3, с. 109].  

Унаслідок розвитку новітніх технологій сьогоднішнє життя соціуму 

надзвичайно змінилося. Спілкування за допомогою Мережі посіло особливе 

місце в суспільному житті, адже інтернет-технології допомагають у різних 

сферах життєдіяльності людини. Завдяки Інтернету з’явилися нові канали 

комунікації, виникли нові форми спілкування. Така трансформація 

комунікативного простору змінила найголовніший засіб людського спілкування 

– мову. Комп’ютеризація стимулювала пошук лінгвістичних принципів їх 

автоматизованої підготовки, трансформації (перш за все згортання), аналізу й 

оцінювання, сприяла розвитку прикладної лінгвістики тексту. На сучасному 

етапі лінгвістика тексту інтегрує досягнення нових теорій і галузей знань, 

орієнтованих на мовлення, акт комунікації.  

Перехід до інформаційного суспільства супроводжується зростанням 

обсягів документованої інформації в усіх сферах людської життєдіяльності. 

Зростає роль документа як носія соціальної інформації. Потреби в удосконаленні 
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організації змісту документа, уніфікації його інформаційної частини зумовили 

розвиток документної лінгвістики [13, с. 25]. Документна лінгвістика як 

теоретико-прикладна дисципліна виникла на межі функціональної стилістики та 

лінгвістики тексту, що зумовлено спільністю об’єкта дослідження – текст як 

джерело та носій соціальної інформації [6, с. 6]. 

ДСТУ 2732-2004 «Діловодство та архівна справа» дає таке визначення 

поняття «текстовий документ»: «Це документ, зміст якого – мовна інформація, 

зафіксована будь-яким типом письма або певною системою звукозаписування» 

[18, c. 5]. Документна лінгвістика вивчає текстові документи, зміст яких 

зафіксовано знаками природної мови. Текст документа – це зміст письмового 

документа, що є його головним реквізитом [там само]. Отже, документна 

лінгвістика має справу з письмовими документами, зміст яких зафіксовано за 

допомогою письмових знаків: рукописних і надрукованих. Слово «текстовий» 

співвідноситься не тільки з документом, зміст якого оформлений на паперовому 

носії, але і з гіпертекстом електронного документа, який створюють і 

використовують у межах комп’ютерної системи. Тобто, письмовий електронний 

текст також є об’єктом вивчення документної лінгвістики. Документна 

інформація має певну специфіку, що втілюється в таких позиціях:  

–документ є носієм соціальної інформації, створеної людиною для 

використання в суспільстві;  

– він передбачає наявність семантичної (смислової) інформації, яка є 

результатом інтелектуальної діяльності людини;  

– інформацію в документі передають дискретно, тобто у вигляді 

повідомлення;  

– це повідомлення має знакову природу, тобто становить собою 

закодований текст;  

– документна інформація зафіксована на матеріальному носієві способом, 

створеним людиною, 

– документ має субстанціональність (речовинність) [2, с.24].  
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2. Документний текст у сучасному комунікативному просторі 

Офіційно-діловий стиль, основними ознаками якого є лаконічність 

викладу, точність у формулюванні, позамовні та внутрішньоструктурні процеси 

семантичних груп лексики, особлива побудова тексту, репрезентовано в мережі 

Інтернет саме з такими самими визначальними ознаками [22, с. 17]. Водночас 

ділові папери, які існують у друкованому вигляді, та ділові папері в електронній 

формі подекуди відрізняються лексичними, синтаксичними, стилістичними 

засобами. Міра розрізнення таких документів, як свідчить практика, різна.  

С. Г. Чемеркін, аналізуючи особливості електронних документів у 

монографії «Українська мова в Інтернеті: позамовні та внутрішньо-структурні 

процеси», спирається на традиційну термінологію стилістики і називає 

документи жанрами або жанровими різновидами та офіційно-діловим 

дискурсом. Він зазначає: «Жанрово офіційно-діловий стиль представлений у 

мережі Інтернет нерівномірно. Особливої популярності набули лише деякі з 

жанрових різновидів, що спричинено специфікою офіційно-ділової комунікації» 

[22, с. 18]. Ми у своїй роботі користуємося терміном документна мова, який 

називає мовну складову й системні лінгвальні параметри, пов’язані з динамікою 

складу документного тексту як особливого лінгвістичного об’єкта, хоча 

залишаємо і термін офіційно-діловий стиль. Але вважаємо, що документна мова 

– це окремий різновид мови, що є стилістично незамкнутим і не може бути 

зведений до жодного з функціональних стилів чи інших функціональних 

різновидів мови. Цю мову не можна пов’язати з жодною спеціальною сферою 

комунікації або типом дискурсу. Також цей різновид мови поряд зі 

специфічними зонами і функціями «обслуговує» і повсякденне людське 

спілкування. Утім, особливості і статус документної мови – окрема тема 

дослідження.  

До відносно частотних текстів у Інтернеті належить автобіографія. Як 

відомо, автобіографія – це документ, в якому особа повідомляє основні факти 

своєї біографії. Основні вимоги під час його написання – вичерпність потрібних 
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відомостей і лаконізм викладу. Для частини автобіографічних текстів у Інтернеті 

характерне нівелювання основної ознаки цього жанрового різновиду офіційно-

ділового стилю, як пише С. Г. Чемеркін, – розповіді від першої особи [22, с. 118]. 

Деякі автобіографічні тексти – це біографічні дані, написані не автором. Така 

специфіка не є визначальною для цих творів, оскільки, вони, ймовірно, мають 

суб’єктивний характер – упорядники текстової інформації не розрізняють 

терміни біографія та автобіографія.  

Нагороджений нагрудним знаком «За ХХ років бездоганної служби в державній лісовій 

охороні України» та «Відмінник лісового господарства України» .  

Виховує двох синів Тараса та Назара [5]. 

Як свідчить мовна практика, існують різні типи автобіографічних текстів. 

Наприклад, в автобіографії, викладеній для ділової ситуації, помітний більший 

рівень стандартизації, ніж у автобіографічних текстах, призначених для 

неділової сфери. Цю саму тенденцію виявлено у мові Інтернету. Однак рівень 

використання емоційно-оцінних одиниць у автобіографії в Інтернеті значно 

вищий, ніж в офіційно-діловій немережевій сфері.  

Народився я у 1984 році в славному місті Воронеж РФССР. На той момент батьки 

були студентами IV курсу Воронежзького Державного Університету ім. Леніна. Через 3 роки 

вони переїхали в не менш славне місто Макіївка Донецької області. Мене відразу ж визначили 

у дитячий садок №9 “Білочка” (сподіваюся, на мені це особливо не відіб’ється:). Чесно 

говорячи, пам’ятаю я з того часу досить мало, але, за словами батьків: розуміли мене тоді 

далеко не всі й тим більше не все. Пам’ятаю лише, що як і все рвався в школу, прагнучи стати 

більше дорослим [9]. 

Помітно, що в наведеному прикладі автобіографії є ряд орфографічних, 

пунктуаційних, стилістичних та інших помилок. Наявність помилок у тексті – 

загальна особливість мови Інтернету, яка характерна також і для офіційно-

ділового стилю, зокрема, жанру автобіографії [22, с.116-117]. 

Показовим є лаконізм як одна з основних ознак автобіографічного тексту. 

Це виявляється у поданні автобіографічних даних тільки через хронологічний 

перелік певних подій і з використанням неповних синтаксичних конструкцій.  
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Освіта: 2006-по цей час Український Вільний Університет в Мюнхені, Федеративна 

Республіка Німеччина (докторантура).  

2006 Літня англомовна школа Стаффордширського університету, Великобританія.  

2003-по цей час Київський національний економічний університет (аспірантура).  

2004 курс англійської мови „Green forest”. 2002-2005 Школа молодих лідерів 

Українського фонду підтримки реформ [20]. 

Лаконічність тексту автобіографії у таких текстах має гіпертрофовану 

форму: вони за зовнішньою формою нагадують резюме. Формальні ознаки 

резюме та автобіографії розмивають межі цих документів, що взагалі характерно 

для офіційно-ділового стилю, а також стильових особливостей мови взагалі і є 

характерною ознакою мислення постмодернізму. Практика використання в 

автобіографічному тексті хронологічної інформації продуктивна для 

відповідних документів у Інтернеті. А такий реквізит автобіографії (як і 

більшості документів), як підпис, часто відсутній. Той, хто розміщує 

автобіографію в електронному ресурсі, очевидно, не зіставляє цей текст із 

паперовим носієм. До того ж функціональне навантаження автобіографії-тексту 

у мережі Інтернет і на папері різне. Ця відмінність полягає в тому, що 

«електронна» автобіографія часто не є власне юридичним документом з усіма 

правовими наслідками.  

Такі види документів, як доповідна записка, розписка та ін., що траплялися 

б тільки в Мережі, виявити у Інтернеті практично неможливо, оскільки 

специфіка цих текстів передбачає такі позалінгвальні та лінгвальні атрибути, які 

сьогодні за посередництвом комп’ютера реалізувати доволі складно. По-перше, 

сьогодні надзвичайно важко реалізувати ділову комунікацію, яка давала б змогу 

ідентифікувати електронні тексти як такі, що належать конкретній особі. По-

друге, вимоги до документів, які передбачають у тексті підпис того, хто пише 

лист, також реалізувати у задовільному обсязі неможливо. Проте сьогодні існує 

специфіка передавання зазначених текстових даних. Зокрема, через Інтернет 

здійснюється підтвердження інформації за допомогою електронного цифрового 

підпису. Інші документні зразки – довідка, пояснювальна записка, акт, заява, 
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довіреність тощо – через специфіку використання (вони мають сенс лише як 

певний документ, реалізований в матеріальному, а не електронному вигляді) не 

поширені в Мережі [25, с. 167]. 

Мережа Інтернет є засобом для передавання інформації, що має 

конфіденційний характер. Відповідна інформація представлена у вигляді різних 

типів документів, не доступних для більшості користувачів. Це, зокрема, 

спеціальні документи, наприклад, податковий документ в електронному вигляді, 

податкова звітність. Специфіка цих документів полягає в тому, що цей документ 

формується відповідним програмним забезпеченням, мова цих документів 

відповідає тим стандартам, які задекларовані структурами, що є споживачами 

цих документів, і базується на літературній мові [12,с. 26]. 

Близький до анкети та автобіографії сучасний текст резюме. Цей документ 

набув у Мережі особливої популярності й значною мірою відповідає вимогам, 

які висуваються до нього, – зокрема, інформація, яка відображена в резюме, 

складається із кількох головних частин, найважливішими з яких є довідкова 

інформація про особу, яка складає резюме, освіту, професійні навички, досвід 

роботи. Мовне оформлення текстів резюме, як і інших зразків офіційно-ділового 

стилю, передбачає вибір короткої форми, чіткості, стандартизації при поданні 

інформації, проте часто, як і в інших текстах офіційного знайомства. Позамовні 

та внутрішньоструктурні процеси стилю, арсенал мовних засобів реалізації цього 

тексту не такий, як у написаному паперовому відповідникові [13]. 

Мова резюме у текстах, що розміщені в Інтернеті, має ті самі особливості, 

що й інші документні тексти. Зокрема, стислість та лаконічність інформації, 

підтримувана розробниками сайтів через формули-шаблони, які повинен 

заповнити користувач, призводить в результаті до білінгвального тексту. З 

одного боку, користувач може вибрати із переліку позицій, запропонованих 

адміністратором, слово чи фразу українською мовою, з іншого – сам користувач 

записує дані, які не можна вибрати із переліку, російською мовою. Відповідно 

текст резюме (як і текст, наприклад, анкети) – написаний двома мовами:  

Резюме:  
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Системный администратор на полставки  

Київ, 01 октября 2008, среда, 11:22 З/П: 1 у.е.  

ОР: 10 лет  

Графік роботи: вільний графік  

Освіта: вища  

Стать: Чоловіча  

Вік: 43  

Ищу работу с частичной занятостью (по совместительству) в организации (фирме) 

с числом компьютеров (рабочих мест) до 15 шт, Предпочтительно в компаниях 

предоставляющих услуги. Лучший вариант - возможность оборудовать офис с «нуля» [20]  

Чіткої відповідності чинним нормам у резюме немає. Це документи, де 

часто порушено стандарт літературної мови, ймовірно, через незнання правил, 

нехтування ними або просто через недбалість до оформлення тексту: 

МОРГУНОВ СЕРГІЙ ВЛАДИЛЕНОВИЧ  

Адреса проживання: м. Корсунь-шевченківський, Черкаська область.  

ОСВІТА : 1998-20014 р.р. Національний Технічний Університет України «Київський 

політехнічний інститут», денний стаціонар.  

Спеціальність – мікроелектроніка.  

Кваліфікація – інженер-електронщик [5]. 

Неправильне вживання великої літери, помилкове написання дати, 

неправильне скорочення, використання афіксів, не характерних для української 

мови, – такі тексти репрезентативні для Інтернету. Ненормативне використання 

одиниць, очевидно, спричинене не завжди низьким освітнім рівнем користувача 

Інтернету, а його поглядами на доцільність передавання у резюме лише суті 

інформації, а не її докладного, адекватного літературним нормам відображення. 

Про слушність цієї думки свідчить приклад використання скорочення, написання 

великої літери, пор.:  

Бабенко Алёна,  вік - 25, вища, досвід роботи 1-2 роки,  

місто проживання – Київ,  

бажаний графік роботи – повна занятість, претендує на зарплату не менше 600 USD  

Освіта: Університет 2000-2004 рр. Сумський державний педагогічний університет ім. 

Антона Семеновича Макаренка  
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Факультет іноземних мов (Англійська і французька мови та література) Бакалавр (м. 

Суми) 2005 р.  

Диплом з іноземної мови та літератури (Англійська та французька) 

Досвід роботи: Практичний досвід Черв-Лип, 2003 р.  

Практика у дитячому оздоровчому таборі (Вожата) Бер-Трав, 2004 р. 

Практика у школі (Помічник вчителя) Жовт-Лист, 2005 р.  

Практика у школі (Вчитель) [20]. 

Принагідно варто звернути увагу на орфографічні помилки на початку 

тексту. Якщо ненормативне написання слова занятість свідчить про незнання 

нормативного варіанта автором тексту, то слово Алёна виявляє свідому позицію 

автора документа. Сучасна практика побутування українського імені в 

російськомовній інтерпретації, а також використання російських коротких форм 

імені людини в українській мові (наприклад, Дуся, Міша), проектується, як 

видно, й на писемну мову, зокрема, й на офіційно-діловий текст. Активізація в 

Мережі таких офіційно-ділових дискурсів, як автобіографія, анкета, резюме, 

спричинений специфікою самого Інтернету. Всесвітня мережа сьогодні стала 

одним із засобів пошуку роботи.  

В Інтернеті представлено усі різновиди офіційно-ділового стилю. Зокрема, 

суттєвий сегмент тут посідають тексти законодавчої та дипломатичної мови. 

Особливістю офіційних документів, розміщених у Мережі, є власне електронна 

форма їхньої репрезентації. Варто зазначити, що друкований текст та інтернет-

текст нормативних актів найвищих органів державної влади абсолютно 

адекватні. Однак сам електронний документ має певні атрибути, не характерні 

для друкованого відповідника. Найголовнішим таким атрибутом є гіпертекст [14, 

с. 60]. 

Наведені приклади офіційних документів демонструють риси, характерні 

для усіх стилів української мови в Інтернеті: тексти, розміщені в Мережі, 

простіші щодо реалізації (наприклад, тут використовуються цифри замість слів 

для позначення чисел), зручніші у користуванні завдяки можливостям 

гіпертексту, вирізняються нижчим рівнем нормативності через відсутність 



13 
 

літературного редагування. Проте міра вияву цих рис значно менша, порівняно з 

іншими офіційно-діловими текстами.  

Документна мова, становлячи відносну замкнуту систему в традиційному 

вияві української мови, у мові Інтернету репрезентована більш широко. В 

основному широта реалізується за рахунок розмовних одиниць. Це можуть бути 

одиниці повідомлення, що має рекламно-агітаційний характер і часто 

надсилається великій кількості адресатів – спам (англ. spam ‘неділове 

повідомлення’), тобто нав’язане адресатові електронної пошти чи користувачеві 

інших засобів і сервісів, вжиті з певною стилістичною метою – для реалізації 

емоції й експресії у тексті. Причому міра емоції й експресії у офіційно-діловому 

стилі в мережі Інтернет порівняно з її виявом у традиційних документах значно 

вища. Це пов’язано із загальним зростанням рівня свободи у реалізації 

текстового твору будь-якого характеру в Мережі, що відповідно позначилося й 

на документній мові.  

Така ситуація спричинила також побутування в офіційно-діловому стилі 

великої кількості ненормативних, некодифікованих одиниць. Частина помилок, 

зреалізованих у документах, пояснюється свідомим ставленням комунікантів до 

мовної норми в Інтернеті, а частина виникла як результат низького освітнього чи 

культуромовного рівня тих, хто спілкується тут. Найбільшого впливу розмовної 

мови зазнають такі документи, як анкета, резюме, тексти ділового електронного 

спілкування. Інші види документної мови значно менше піддаються впливу, 

зокрема, офіційні документи вищих органів влади та управління майже не 

зазнають змін (хіба що в тексті можуть бути додатково використані засоби для 

зручності користування, наприклад, нормативним актом; часто таким засобом є 

гіпертекст). Отже, офіційно-діловий стиль в українській мові Інтернету на рівні 

певних документних текстів зазнає змін, що пов’язані як із можливостями 

технічних умов спілкування, так і з впливом розмовної мови, що засвідчує 

постмодерне мислення із його відсутністю впорядкованості, прагненням 

змішувати високе–низьке, норму – з анормативами.  
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На рівні синтаксису та текстотворення українська мова в Інтернеті теж 

зазнала впливу трансформацій. Відхилення від синтаксичних та пунктуаційних 

норм сучасної літературної мови – основна ознака української мови в 

діалогічних жанрах. Свідченням цього є також зафіксовані дослідниками 

помилки у текстах судових рішень [23]. Джерельною базою аналізованого нами 

дослідження слугував Єдиний державний реєстр судових рішень – 

автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та 

надання електронних копій судових рішень на офіційному веб-порталі судової 

влади України [10]. Об’єктом дослідження було обрано чотири вироки 

Ленінського районного суду м. Кропивницького в кримінальних справах у сфері 

злочинів проти життя та здоров’я особи, ухвалені в період 2015–2017 років. 

Використані для аналізу матеріали укладено різними суддями, що дає змогу 

визначити типові помилки в загальній практиці створення таких документів. 

Висновки, яких дійшов автор: виявлені порушення пунктуаційних норм, 

пов’язані із зайвим розділовим знаком, представлено в текстах вироків кількісно 

неоднаково. Найчастіше укладачі помиляються, відокремлюючи другорядні 

члени речення, що в усному мовленні часто виділяються інтонаційно. Особливо 

це помітно в тих випадках, де йдеться про хронологію, часові межі подій, які 

автори тексту намагаються подати як надважливе уточнення [23, с. 123]. На нашу 

думку, подібний результат можна пояснити тим, що укладачі текстів вироку 

сприймають свій текст як діалог – діалог автора і його читача, і за умовами 

інтерпретації тексту автор повинен бути впевнений, що його зрозуміють так, як 

він цього хоче. У цьому разі спрацьовує вузьке значення інтертекстуальності – 

розуміння її як взаємодії різноманітних видів внутрішньотекстових дискурсів – 

дискурс оповідача і дискурс персонажів, дискурс автор і дискурс читача [14, 

с. 63]. 

Незважаючи на опосередкований характер комп’ютерного дискурсу і 

відсутність прямого, візуального контакту між його учасниками, комп’ютерна 

комунікація може бути доволі емоційною. Для цих цілей використовуються не 

лише вербальні та знакові (пунктуаційні – як у нашому випадку документної 
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мови), але і невербальні засоби. Найяскравіший з них – передача емоцій, міміки 

у недокументних текстах за допомогою «смайликів», які становлять собою 

поєднані в певному порядку знаки пунктуації.  

Повідомлення має знакову природу, становить собою закодований текст, 

вимагає знання специфічної лексики та термінології. Отже, документна 

лінгвістика потребує подальшого концептуального уточнення та адаптації 

вихідних понять, розроблюваних у традиційних напрямках лінгвістичних 

теоретичних і прикладних знань. Цей аспект досліджується як ученими-

мовознавцями, так і документознавцями (дослідження В. Бездрабко [1], 

С. Водолазької [2], К. Кислюк [3], М. Кочергана [4]). Стрімкий розвиток сучасної 

лінгвістики відбувається на ґрунті системного комунікативно-прагматичного 

підходу, в межах якого особлива увага приділяється розгляду соціолінгвістичних 

особливостей документного тексту. Ці питання вивчає документна лінгвістика – 

наука, яка оперує новітніми засобами обробки інформації, суто лінгвістичними 

й математичними методами дослідження, уможливлює розв’язання завдань, 

пов’язаних з аналізом та розумінням мови, опрацюванням тексту в усіх його 

проявах тощо.  
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3. Інтернет як засіб текстової комунікації. Комп’ютерний сленг 

Комунікація як об’єкт дослідження має, як відомо, міждисциплінарний 

характер, що зумовлено багатоаспектністю комунікаційного процесу, його 

багаторівневістю та поліструктурованістю. Активне впровадження технічних 

засобів впливає на трансформацію форм спілкування, урізноманітнення 

можливостей використання вербальних і невербальних засобів комунікації. 

Зокрема, у сфері інтернет-технологій реалізуються різновиди нелінійної 

комунікації, до яких зараховують гіпертекст, засоби віртуальної комунікації. У 

Інтернеті спілкуються, використовуючи й невербальні засоби (малюнки, 

відеозображення та ін.). Така комунікативна ситуація підтверджує думку про те, 

що сучасна епоха – синтез людини, «яка слухає», і людини, «яка дивиться». 

Електронні ЗМІ – це «комунікативна революція», особливість якої – вплив на всі 

органи чуття людини, а не лише на слухові чи зорові, як це було досі. До людей 

повертається «сенсорний баланс» епохи дописемної цивілізації [15, с. 143]. Це 

дає підстави стверджувати, що через електронні ЗМІ, зокрема й Інтернет, наша 

цивілізація стає орієнтованою на інші чуттєві образи, а не лише на вербальний 

текст. У зв’язку з цим формується інше ставлення до вимог дотримання певного 

рівня грамотності, точніше, спостерігаємо загальну тенденцію зниження рівня 

орфографічних стандартів тощо. У нових умовах комунікації по-іншому 

сприймається текст, змінюються оцінки творення вербального тексту. 

Інтернет як засіб комунікації спілкування здебільшого представлено у 

вигляді писемних текстів. Усна розмовна мова має тут тільки писемну фіксацію, 

тобто усність, як одна з характерних ознак розмовного стилю в Інтернеті, 

«переплавляється» в писемну форму. При цьому заміщенні одиниці писемного 

тексту перебирають на себе функції компонентів усної мови. Відтак писемна 

форма розмовного стилю в її комп’ютерному різновиді виконує такі функції: при 

створенні писемного тексту – функцію відтворення вимови, при сприйманні 

(читанні) – функцію аудіювання [11,с.188]. 
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Діяльність окремих людей, груп, колективів та організацій нині все 

більшою мірою залежить від їх інформованості та здатності ефективно 

використовувати наявну інформацію. Перш ніж вчинити якісь дії, необхідно 

провести велику роботу зі збирання та опрацювання інформації, осмислення її та 

аналізу. Пошук раціональних рішень у будь-якій сфері діяльності людини 

потребує оброблення великих обсягів інформації, що часом є неможливим без 

залучення спеціальних технічних засобів. Утворення великих потоків інформації 

зумовлюється надзвичайно швидким зростанням кількості документів, звітів, 

дисертацій, доповідей тощо, в яких викладаються результати наукових 

досліджень і дослідно-конструкторських робіт [12, с.5]. 

Користувачі каналів онлайн-спілкування цілком позбавлені можливості 

використання паралінгвальних засобів, які становлять основну частину 

комунікативного акту. Відомо, що інформація у процесі комунікації передається 

за допомогою значення слів лише на 7%, характером звучання та інтонацією – на 

38%, а інші інформації – невербальними засобами – жестами, мімікою, зовнішнім 

виглядом. В онлайн-спілкуванні втрачаються такі аудіовізуальні можливості 

комунікації, як тембр голосу, акцентуація складників фрази, дикція, жести, 

міміка. Ці ознаки частково компенсуються використанням у розмовному 

дискурсі графічних елементів, що перебирають на себе відповідні функції. 

Наприклад, щоб компенсувати акцентуацію слова або частини фрази, вживають 

велику літеру (Її [Гайтани. – С. Ч.] останні пісні мені дУже подобаються!). 

Написання частини контексту великими літерами свідчить про підвищений тон 

інтонації комуніканта (Мене «вижили» з підприємства – довели до заяви 

ставленням та новим графіком роботи. ДОПОМОЖІТЬ ПОРАДОЮ, БУДЬ 

ЛАСКА!!!!!!). Передавання експресивної інтонації (тут – прохання) 

відтворюється за допомогою великої кількості знаків оклику [12]. 

Обов’язковим атрибутом будь-якого комунікативного акту при усному 

спілкуванні є супровідне використання таких невербальних засобів, як жести, 

міміка. Інтернет-комунікація вирізняється з-поміж інших різновидів спілкування 

тим, що тут активно використовуються технічні можливості для відтворення 
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усної розмови. Таким чином, потреба в емоційному вираженні та емоційному 

впливові на адресата призводить не лише до широкого варіювання мовленнєвих 

форм, а й до порушення мовних норм. 

Текстове спілкування в Інтернеті зростає. Останнім часом ціна SMS значно 

зросла, і все більше споживачів шукають альтернативу. Viber, Facebook 

Messenger, WhatsApp, Skype, Telegram – п’ять нових для маркетингу сервісів, які 

можуть ефективно замінити SMS. Це ще одне підтвердження того, що кількість 

споживачів Інтернету збільшується, а Інтернет-спілкування розвивається 

надзвичайно швидко. 

Більшість людей візуально орієнтовані, тобто головним каналом 

сприйняття інформації є зір. Використання візуальних структур, зображень, 

гіперпосилань допомагає візуалізувати інформацію, зробити її більш яскравою, 

повною, зрозумілою та такою, яка легко вилучається та запам’ятовується.  

На відміну від лінійного формату мислення та письма у такій методиці 

працюють обидві півкулі головного мозку, що забезпечує поєднання логічного 

та образно-асоціативного мислення. Це надзвичайно стимулює мислення, уяву, 

активізує усі психолінгвістичні процеси. Засновник методики ментальних карт 

вказує, що це є зручна та ефективна техніка альтернативного запису думок, які 

виникають у процесі роздуму. Її можна застосувати для створення нових ідей, 

фіксації думок, аналізу та упорядкування інформації, прийняття рішень та ін. Це 

нетрадиційний, але дуже природній спосіб організації мислення, який має 

декілька безсумнівних переваг над звичайними способами записи ідей.  

Традиційним способом запису ідей, що виникають, або інформації, що 

надходить, є лінійний, при якому логіка викладення думки у вигляді тексту з 

заголовками, списками, таблицями, схемами тощо. При такому способі записане 

нелегко запам’ятати та ще складніше поновити в пам’яті через деякий час. 

Британський психолог Тоні Бюзен запропонував ефективний спосіб викладення 

інформації за допомогою радіальної схеми деревовидної структури – ментальних 

карт (синоніми «інтелект-карти», «карти мислення»). Сутність базової ідеї 

ментальних карт полягає утому, що кожну думку, ідею, образ, об’єкт можна 
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представити як вузол, від якого у всі сторони розходяться десятки ниточок-

зв’язок, які ведуть до інших об’єктів, думок, образів. Мислення мовби 

розбігається від центрального об’єкту до периферії (рис. 1).  

 

Рис. 1 – Ментальна карта на сервісі Bubbls 

Але текстовий запис на цій ментальній карті – суржиковий, так само, як і в 

наведених зразках ділових паперів. Проте стрімкий розвиток комп’ютерних 

технологій та розширення всесвітньої мережі Інтернет спричинили активізацію 

номінативних процесів, у результаті яких утворилася і продовжує утворюватися 

велика кількість лексичних одиниць термінологічного характеру. Аналіз 

способів творення комп’ютерного сленгу – фраз та висловів, що мають вузьке 

застосування та не є граматично правильними словами в мові в умовах сучасного 

технічно оснащеного і мобільного суспільства є актуальним питанням 

сьогодення. Комп’ютерний сленг найбільш жваво реагує, підхоплює і 

відображає нові явища у світі комп’ютерних технологій і змінюється в процесі 

їх перетворень [21]. Відмінність комп’ютерного сленгу від інших типів сленгу 
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полягає в тому, що, по-перше, дані сленгові лексеми служать для спілкування не 

лише людей певної професії (програмістів), а й молоді. По-друге, комп’ютерний 

сленг відображає тільки реалії комп’ютерної сфери [18, с. 50]. Наприклад, 

дрібнософт – це Microsoft, горщик – ‘корзина’, ‘смітник’ (на робочому столі), 

лінух – ‘операційна система Linux’ тощо. Символ @, крім запозиченого мавпа, 

має ще українські назви равлик, собака, завиванець, вушко. А складня – це 

‘папка’, хлоп – ‘недосвічений користувач’, ‘чайник’ [24]. Розвиток 

комп’ютерного сленгу, безперечно, становить окрему тему. У своїй роботі ми 

звертаємося до нього з метою констатації факту появи мовної стратифікації у 

цьому професійному середовищі. Відсутність в українській мові 

стандартизованої термінології в цій галузі, безліч фірмових і рекламних термінів 

спричинило тенденцію до появи значної кількості комп’ютерного сленгу. У цій 

ситуації приваблює все більш активне прагнення користувачів послуговуватися 

можливостями рідної мови, що свідчить про розуміння серед молоді, як 

найбільшого прошарку інтернет-користувачів, ролі мови у нашому суспільстві. 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://uk.wikipedia.org/wiki/Linux
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4. Соціально-комунікативний вимір тексту документа  

Соціально-комунікативний простір документа передбачає результати 

процесів спілкування, забезпечення контактів та ефективної взаємодії членів як 

соціальної спільноти, так і окремих соціальних груп, з яких вона складається.  

Схематично він репрезентований опозицією відправник-комунікатор / 

одержувач-адресат, тобто частина первинної соціальної групи. Його 

інформаційна складова визначає суб’єкт, предмет комунікації, комунікативні 

засоби, її характер і спрямованість. Предметом комунікації є комунікат, тобто 

певна інформація. Комунікант ініціює процес встановлення або підтримання 

контакту з одержувачем-адресатом. На ситуацію взаємодії впливають соціально-

психологічні особливості комунікаторів та змінність комунікативного 

середовища, у тому числі кількості комунікаторів.  

Увага соціолінгвістів звернена не стільки на саму мову і її внутрішню 

будову, скільки на те, як нею користуються люди, об’єднані в певне суспільство. 

При цьому враховуються всі чинники, які можуть впливати на особливості 

використання мови: характеристика самих мовців (вік, стать, рівень освіти й 

культури, вид професії і т. ін.), особливості конкретного мовленнєвого акту 

тощо. Тому під час аналізу тексту на соціолінгвістичному рівні враховують 

соціальні чинники, просторово-часові координати, конкретну прагматичну мету 

та обставини мовної комунікації. З огляду на це, у соціолінгвістиці текст 

сприймають як фрагмент конкретної соціальної дійсності з визначеними 

локально-темпоральними межами, соціальним змістом, ціннісними 

орієнтаціями, прагматичними настановами та мовно-комунікативною 

компетенцією представників певної спільноти або сфери суспільної діяльності 

[8, с. 37]. 

Однією з основних проблем сучасного документознавства є дослідження 

процесу перетворення інформації в комунікацію. Головною складовою 

сприйняття повідомлення слугує інформація, тобто різноманітні дані, свідчення, 

емоції, знання, бажання тощо.  
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Інформація, яку містить документ, виражена такими параметрами: 

-соціальна значущість інформації, тобто вона створена з метою 

використання в суспільстві; 

-семантична замкненість системи кодування повідомлення припускає 

інтерпретацію; 

-зміст, що є однією із складових документа, завжди зафіксовано на 

певному матеріальному носієві; 

-дискретність «припливу повідомлення», тобто у часі і просторі кожне 

повідомлення пересувається окремо; 

-завершеність повідомлення; 

-трансмісія повідомлення відбувається у певному семантичному 

універсумі, який утворено системою культурних кодів; 

-інформація закріплюється на матеріальній основі за допомогою знаків [2, 

с. 123]. 

Під інформацією тут розуміють форму функціонування знань у вигляді 

тексту [2, с. 24]. Таким чином, речовинність або предметність є властивістю 

інформаційної складової документа. На її основі виникають структурно 

функціональні ознаки, які відображаються атрибутами документа та 

забезпечуються стабільною речовинною формою. Вона дозволяє здійснювати як 

трансмісію, так і архівацію повідомлення. Інформаційна складова за своїми 

структурно-фунціональними ознаками впорядковує, узагальнює, зв’язує зміст 

повідомлення. Матеріальна складова є важливою умовою пересування 

повідомлення у просторі і часі та його отримання. Інформаційна складова 

відповідає потребам споживача, які не тотожні одержувачеві. Типи документів 

за інформаційною складовою визначаються адресатом відповідно до наукової, 

технічної, економічної, комерційної та інших сфер соціальної діяльності. 

Залежно від ступеня переробки соціальної інформації, обсягу, каналу передачі 

говорять про глибинну та зовнішню інформацію [25, с. 12-15]. 

Навколишнє інформаційне середовище, що постійно змінюється та 

ускладнюється, диктує необхідність пошуку нових засобів аналізу інформації. 
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До таких інструментів можна віднести методики, які до недавніх часів вважалися 

такими, що не мають прямого відношення до наукових методів пізнання – 

інтуїтивні, абстрактні, навіть езотеричні. Останнім часом вони активно 

залучаються до пізнавального процесу та в деяких випадках дають кращі 

результати, ніж перевірені часом. Такі методики виникають на стику різних наук 

та інтуїтивного підходу та носять назву нетрадиційних.  

За легендою, відкриття «золотого перетину» приписують Піфагору, 

детальний опис належить Леонардо да Вінчі. До цього часу цей феномен до кінця 

не вивчений та не осмислений, однак емпіричним шляхом доведено сам факт 

його існування та важлива функціональна роль у різноманітних об’єктах живої 

та неживої природи і у різних галузях творчості. «Золотий перетин» завжди 

супроводжував ореол містичності, таємності, загадковості, чим притягував до 

себе увагу вчених, дослідників, художників, поетів, філософів. Саме завдяки 

своєї загадковості його називали «божою пропорцією», «золотою пропорцією», 

«ідеальною пропорцією», «законом гармонії», «законом краси», «містичною 

таємницею» тощо. «Золотий перетин» – це пропорція, яка відповідає такому 

діленню цілого на дві нерівні частини, за якого відношення більшої частини до 

меншої дорівнює відношенню цілого до більшої частини: Б(більша) : М(менша) 

= Ц(ціле): Б(більша) = 1,6180339… 1,62 71 А С В 62 % 38 % АС:СВ = АВ:АС  

Загальновідомий ряд Фібоначчі складається із послідовності цілих чисел, 

кожне наступне з яких дорівнює сумі двох попередніх: 0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,  21, 

34, 55, 89,.144, 233, 610, 987…. Співвідношення між числами цього ряду 

дорівнює «золотому перетину». Його параметри є не менш фундаментальними, 

ніж число  та інші константи. Для практичних цілей використовується 

наближення: більша частина дорівнює 0,62( 62 %), менша 0,38 (38 %). «Золотий 

перетин» носить загальний, багатоплановий та універсальний характер та 

трапляється у багатьох об’єктах живої та неживої природи: у розташуванні листя 

на деревах, у побудові пташиного яйця, у властивостях води, у закономірностях 

відстаней між планетами сонячної системи, у функціонуванні головного мозку, 

у генних структурах живих організмів, у фізиці елементарних часток, у ритмах 
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серця, у побудові людського тіла та ін. Усі вони характеризуються внутрішньою 

гармонією, правильністю та доцільністю. Людина у своїй діяльності, 

спостерігаючи за природними явищами та процесами, інтуїтивно наслідувала її 

розумні та гармонійні принципи та намагалася втілити їх у тих об’єктах, які 

створювала сама. Воно присутнє у музичних творах, у розмірах віршів, у 

просторовому розташуванні єгипетських пірамід, у живопису, скульптурі, 

архітектурі тощо. Таким чином, на «золотий перетин» можна натрапити у 

різноманітних творах, але тільки гармонійних, створених талановитими 

митцями. Властивості та можливості «золотого перетину» використовують у 

процесі аналізу текстів. Його функціональна роль виявляють у двох аспектах:  

1. У точці «золотого перетину» розташовується смисловий центр, 

кульмінація, основна ідея тексту.  

2. Ця точка впливає безпосередньо на підсвідомість, оминаючи свідомість. 

Це означає, що вона має більшу силу впливу, ніж звичайне словесне вираження 

ідеї. На цьому принципі побудована дія заговорів, молитов тощо. Як правило, 

гармонійні тексти мають ідеальну структуру та композицію, в них викладення 

думки відбувається дуже логічно, послідовно, кожний фрагмент тексту 

підпорядкований загальній ідеї та знаходиться в органічній єдності з усім 

текстом в цілому. Виявити ймовірну наявність в тексті «золотого перетину» 

можна так: підрахувати загальну кількість рядків та розділити на 2,6 (2,7). Цю 

кількість рядків відрахувати з кінця тексту. Тут ймовірно може міститися шукана 

точка, тобто тут треба шукати найголовніше з того, що хотів висловити автор, 

кульмінаційну точку викладу, або приховану, не виражену вербально 

інформацію.  

Знання феномену «золотого перетину» може допомогти в аналізі текстової 

інформації: по-перше, для виявлення або корекції розуміння істинного смислу 

викладеної ідеї; по-друге, для оцінки гармонійності, талановитості аналізованого 

тексту; по-третє, для підвищення якості власного тексту, дотримання його 

пропорційності та гармонійності, і, зрештою, – для створення переконливих та 
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сугестивних текстів, покликаних максимально впливати на поведінку 

реципієнтів, наприклад, у рекламних, іміджевих текстах.  

Але значення та роль «золотого перетину» в  аналізі текстової інформації 

не слід переоцінювати та спиратися на нього як на основну методику, оскільки 

це є наслідком емпіричних досліджень та чіткого наукового обґрунтування на 

сьогоднішній день ще не має. Водночас поєднання традиційних методик з 

новітніми можуть дати ефективні результати в практичній аналітичній роботі.  

Інший метод – уже згадувані ментальні карти. Це метод структурування, 

візуалізації та запам’ятовування інформації, який дозволяє наочно представити 

та організувати ідеї та їхні взаємозв’язки. Т. Бюзен пропонує недоліки лінійного 

способу запису замінити на переваги ментальних карт:  

1. Замість лінійного запису використовувати радіальний. Це означає, що 

головна тема, на яку спрямовується наша увага, розташовується в центрі аркушу, 

тобто дійсно в фокусі уваги.  

2. Записувати не все підряд, а тільки ключові слова, найбільш характерні, 

яскраві слова та словосполучення, які легко запам’ятовуються завдяки 

постійним асоціаціям.  

3. Ключові слова розміщуються на різнокольорових гілках, які розходяться 

від центральної теми. Ці гілки є зв’язками, причому більш асоціативними, ніж 

ієрархічними. Асоціації можуть підкріплюватися символічними малюнками, 

позначками тощо. Таким чином, радіальний запис дає можливість фіксувати усі 

думки, які виникають в процесі мислення, скеровувати їх в потрібному напрямі 

та на основі аналізу записаних ідей створювати нове знання.  

Ментальні карти знаходять дуже широке застосування, зокрема, їх з 

успіхом можна використовувати як допоміжний засіб при аналізі текстів, 

особливо таких, які мають неоднорідну структуру, нечітко виражену основну 

ідею, декілька другорядних ідей та тем, змістовно-концептуальну та змістовно-

підтекстову інформацію, а також велику кількість розрізнених, неупорядкованих 

фактів. У таких випадках ментальна карта буде мати вигляд рухомої структури, 

в якій запис основної ідеї може переміщуватися з периферії до центру та навпаки 
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в залежності від накопичення логічних зв’язків та асоціацій. Це дозволяє 

проникнути в первинний авторський замисел, наочно представити логіку 

викладення його думки, а також стимулює евристичний ефект аналітичного 

читання, тобто народження нової власної думки. Поява таких методів аналізу 

тексту, на нашу думку, засвідчує новий спосіб мислення, що поширюється у 

соціумі, – постмодерністський з його ризомним сприйняттям простору. 

Якщо головною складовою документа є інформація, тобто 

найрізноманітніші дані, відомості, повідомлення, знання, призначені для 

передання в процесі комунікації, то і головною функцією документа є функція 

інформативна – передача інформації, розміри якої збільшуються надзвичайно 

швидко, у часі і просторі.  

Функційний розвиток мови – це розвиток її суспільних функцій, а звідси 

можна окреслити центральні проблеми соціально-комунікативних вимірів 

документної мови: 1) стрімкий розвиток її головної суспільної функції – передачі 

інформації; 2) динаміка функційної взаємодії мови та комп’ютерного сленгу, 

перерозподіл функцій та сфер обслуговування між ними; 3) розвиток мови, 

зумовлений безпосереднім соціальним впливом; 4) проблеми сприйняття і 

поширення документознавцями та працівниками інформаційних сфер 

результатів внутрішньоструктурних мовних змін. Технічний прогрес, поява 

сучасних засобів спілкування та передачі інформації спричинили кардинальні 

зміни у системі соціального контролю та програмування соціального порядку. 

Не менш важливим способом розширення функційного поля документної мови 

та зміцнення її статусу є державна кодифікація і стандартизація документних 

текстів. 

Інформація і комунікація є двома рівнями процесу спілкування. Перший 

пов’язаний із поширенням соціально важливих відомостей серед широкої 

аудиторії. На цьому рівні інформація створює умови для пізнавальної діяльності 

соціальних суб’єктів, є пізнавальним ресурсом при формуванні уявлень, 

ціннісних орієнтирів, стереотипів поведінки тощо. На другому рівні процесу 

спілкування одержана соціальним суб’єктом інформація поєднується з системою 



27 
 

існуючих норм і цінностей, регулює контакти з оточуючим середовищем, 

передусім соціальним. За цих умов процес комунікації має безпосереднє 

відношення до соціальної дії. Усе це свідчить, що комунікація – розгалуженіший 

процес, який суттєво впливає на функціонування соціуму.  

Останнім часом дедалі більшої популярності набуває такий засіб масової 

інформації, як Інтернет. Він відкриває доступ до будь-яких розміщених в ньому 

інформаційних баз даних (текстової, аудіо- чи візуальної інформації), надає 

змогу використовувати їх, обмінюватися даними, вступати в комунікацію з 

необмеженою кількістю осіб. До системи Інтернет підключені тисячі бібліотек, 

підприємств, органів управління тощо.  

Глобалізація процесу масової комунікації є передумовою встановлення 

принципової та абсолютної прозорості системи соціальної взаємодії.  

Аналіз документної мови Інтернету засвідчив, що на лексичному рівні 

виявлено розмовну лексику, мовні кліше, неправильне вживання формул 

звертання, кличного відмінка. Словотвірний рівень репрезентується, як правило, 

словами, словосполученнями, абревіатурами іншомовного походження, які 

запозичують українські морфеми. На синтаксичному рівні наявне вживання 

російських словосполучень, вставних конструкцій. Аналізуючи прийоми 

використання лексичних засобів, встановлено, що в документних текстах 

простежується тенденція наближення до розмовно-побутового стилю. Цьому 

сприяє і використання розмовно-побутового мовлення, фразеології, емоційно 

забарвлених слів. 

В інформаційну епоху роль і значення комунікації кардинально 

змінюється, наука почала ретельно вивчати вплив інформації на суспільство саме 

тому, що інформація стала основним продуктом виробництва й основним 

засобом впливу на культуру й соціум, особливо на масову свідомість. Поступово 

інформаційні потоки стали предметом дослідження різних наук: теорії 

комунікації, психології, соціології, лінгвістики, філософії, медицини, 

герменевтики, семіотики, паблік рилейшенз, теорії інформації та ін. Результати 

цих досліджень були застосовані для втілення в різних соціальних практиках: від 
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педагогіки й освіти до геополітичних проектів [8, с. 198]. З’ясувалося, що 

управління комунікацією може дати неймовірні результати: змінити соціальні 

системи, розв’язати війни, підняти маси, створити позитивний образ вождя, 

навіть сконструювати реальність. Ці дослідження швидко стали в нагоді 

працівникам в галузях піар, реклами, мас-медіа, політики, освіти, розвідки, 

військових операцій.  

Сучасний розвиток інформаційних технологій здатний принципово 

змінити життя людей – їх роботу, дозвілля, способи об’єднання в співтовариства 

і навіть ставлення до самих себе. Фундаментальні зміни у розвитку 

інформаційних технологій зачіпають наше розуміння часу, простору, відстані і 

знання, на відміну від попередніх кардинальних технологічних змін, заснованих 

на матерії і енергії. У сучасному світі знання й інформація породжують нові 

знання. Їхні обсяги і вплив на продуктивний розвиток суспільства зростають у 

часі надзвичайно високими темпами, що обумовлює необхідність розробки 

людством нових способів і засобів поширення та використання глобальних знань 

з метою подальшого прогресу, що і є головною властивістю суспільства знань і 

інформації [11, с. 39]. Глибоке проникнення інформаційних технологій у всі 

сфери життя і діяльності людини є основною рушійною силою сучасних 

соціальних трансформацій і потребує нових поглядів на взаємодію 

комунікативно-прагматичного та соціолінгвістичних аспектів мовлення. 
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ВИСНОВКИ 
 

Вивчення соціолінгвістичних особливостей документного тексту дозволяє 

дійти таких висновків: 

1.Аналіз наукових праць засвідчує, що у теорії тексту ще багато 

дискусійних питань, невирішених проблем. Чітко не встановлене і використання 

самого терміна. Наявність різних термінів  свідчить не лише про несталість 

термінологічної практики, але й виявляє те, що сам феномен тексту передбачає 

поліаспектність його вивчення. 

2. У сучасній соціокультурній комунікації практично кожен акт будь-якої 

сфери діяльності підлягає документуванню. У документній лінгвістиці текст 

передусім розглядають з точки зору інформації, яка міститься в ньому: текст – 

це перш за все інформаційна єдність, продукт мовленнєвої та мисленнєвої 

діяльності суб’єкта. Текст розглядають також з позицій прагматики: текст – це 

матеріал для сприйняття, інтерпретації. Нарешті, текст характеризують і з боку 

його структури, мовної організації, його стилістики.  

3. Для працівників інформаційних сфер важливий перш за все цільовий 

прагматичний аспект тексту, тому в характеристиці тексту особливий акцент 

робиться на питанні про те, як підвищити інформаційну цінність тексту. Для 

цього застосовують різні методики – як традиційні, так і новаторські (метод 

«золотого перетину», ментальні карти). 

4.Зміни у розвитку інформаційних технологій призводять до змін у 

розумінні часу і простору. Аналіз соціолінгвістичних чинників на фоні 

філософсько-культурних вимірів епохи доводить, що в сучасній мові 

відбивається мислення людини постмодерністського часу з її відчуттям  

ризомності простору (наприклад, ментальні карти), гіпертекстуальності (тексти 

в Інтернеті), візуалізація інформації, ламання норм (ділові папери в Інтернеті, 

комп’ютерний сленг) тощо. Світоглядні засади постмодернізму проектуються на 

його стилістику. 



30 
 

5. Соціально-комунікативні характеристики документа виявляють 

результати процесів спілкування, взаємозв’язки та взаємодію комунікантів-

учасників соціальної спільноти, а також окремих соціальних груп, з яких вона 

складається. Одним із наслідків такого спілкування стає видозмінена  форма 

документного тексту, насичена суржиковими граматичними і лексичними 

формами, переключенням тексту на російську мову, пунктуаційними помилками 

як результатом впливу усного мовлення тощо. 

6. У соціолінгвістиці текст аналізують у контексті віддзеркалення 

конкретної соціальної дійсності зі своїм часом, просторовими орієнтаціями і 

межами. Соціальними причинами такого сприймання здебільшого є врахування 

прагматичних настанов тексту, мовленнєва ситуація, мовний досвід і 

характеристика представників певної групи чи професійної спільноти тощо. У 

документній мові соціальними чинниками створення тексту здебільшого 

слугують вимоги суспільства, закони офіційно-ділового стилю, емоційність 

мовно-комунікативної ситуації і т. ін, тобто як лінгвальні, так і позалінгвальні 

фактори.  
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