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ВСТУП 

 

Сучасний світ відкриває перед людством можливості безперешкодного 

доступу до інформації будь-якого виду. Саме мережа стала однією з форм 

спілкування, поширення інформації та розваг. Популярним методом втілення 

цих функцій є «відео» або у цьому контексті «відеоконтент». Цим терміном уже 

нікого не здивуєш, адже він став частиною нашого щоденного життя. Щоб 

переглянути улюблене музичне відео, пройти онлайн-курс або ж навіть 

поділитись власним матеріалом, ми вдаємось до використання різноманітних 

відео онлайн-платформ, найпопулярнішою з яких є YouTube.  

Актуальність нашого дослідження полягає у тому, що платформа 

YouTube досліджена лише через призму соціологічної чи маркетингової 

проблематики, у той час як її лінгвістичне наповнення залишилось поза увагою. 

У нашому дослідженні ми розкриваємо лінгвістичний потенціал онлайн-

платформи YouTube та його залежність від маркетингових та соціальних 

потреб на прикладах використання прагматичних кліше та лінгво-стилістичних 

особливостях відеоконтенту.  

Аналіз досліджень. Кількість наукових праць, які стосуються YouTube 

платформи надзвичайно обмежена. Проте існує достатня кількість робіт, які 

розглядають особливості онлайн матеріалів. Ми б хотіли виділити таких 

дослідників як А. М. Кравець, М. В. Балук та О. О. Гаврилюк, які у своїх 

роботах пояснюють взаємодію сучасного світу з новими формами комунікації 

через призму онлайн-контенту. Роботи таких науковців як Е. Голод, 

Ю. Плетенецька, І. Денчик та Л. Доброводова подають академічне 

обґрунтування особливостей відеоматеріалів з лінгвістичної точки зору. 

Вивченню прагматичних кліше присвятили свої роботи А. Нойберт, 

Ю. Апресян, Р. Делевська та Н. Шарманова. 

Об’єктом дослідження є мова відеоконтенту онлайн-платформи 

YouTube як виду аудіо-візуального тексту та комп’ютерно-опосередкованої 

комунікації. 
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Предметом дослідження виступають лінгво-стилістичні та прагматичні 

особливості функціонування відеоконтенту.  

Мета роботи полягає в аналізі функціонування мови відеоконтенту 

YouTube як особливого виду аудіо-візуального тексту та комп’ютерно-

опосередкованої комунікації. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:  

 дослідити і описати онлайн-платформу YouTube, як унікальний 

лінгвістичний простір; 

 розкрити поняття «відеоконтент» як вид аудіо-візуального тексту та 

комп’ютерно-опосередкованої комунікації;  

 розглянути лінгво-стилістичні особливості YouTube мови;  

 дослідити зв’язок понять “clickbait” та “catchphrase” з маркетинговими 

особливостями платформи;  

 розглянути поняття «прагматики» та «прагматичних мовних кліше»; 

Методи дослідження. Для детального аналізу матеріалу ми 

використовували первинні та вторинні методи наукового дослідження: 

описовий, історичний, критичний аналіз літературних джерел, а також метод 

узагальнення, систематизації та системного аналізу для відображення 

отриманих результатів.  

Матеріалом дослідження стали відеоролики найпопулярніших каналів 

розважального характеру YouTube, рейтинг яких було визначено відповідно до 

алгоритмів сайту. Нами було вибрано відео, які представляють жанр розваг з 

різних сторін. Загалом було досліджено 20 YouTube каналів та приблизно 200 їх 

відео.  

Наукова новизна дослідження полягає у розкритті явища YouTube 

платформи, як виду комп’ютерно-опосередкованої комунікації та аудіо-

візуального тексту. У роботі нами виділено функції платформи та на прикладах 

виокремлено лінгво-стилістичні та прагматичні особливості її контенту. 
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Теоретичне значення полягає у розкритті явища YouTube платформи у 

лінгвістичному дискурсі. У роботі окреслено основні функції та ознаки 

платформи, а також її лінгво-стилістичні та прагматичні особливості. 

Практичне значення полягає в тому, що результати нашого дослідження 

можуть знайти своє застосування при укладанні вишівських курсів з 

лінгвістики, соціолінгвістики. Матеріали наукової роботи можуть бути 

корисними блогерам, влогерам та будь-кому, хто планує створити свій 

відеоканал для просування певного продукту. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатків.  

У вступі підкреслено актуальність проблематики, обґрунтовано вибір 

об’єкта та предмета дослідження, визначено мету роботи та завдання для її 

досягнення, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

У першому розділі розглянуто YouTube платформу з соціальної, 

маркетингової та лінгвістичної точки зору; упорядковано лінгвістичні 

особливості платформи, акцентуючи увагу на поняттях «скрипт» та 

«заголовок»; наведено класифікацію прагматичних текстів та мовних кліше, 

розкрито їхній зв’язок з YouTube платформою. 

У другому розділі на прикладах проілюстровано модифікацію 

лінгвістично-стилістичних особливостей відеопродукції задля адаптації до 

вимог YouTube платформи; розкрито поняття “clickbait” та “catchphrase”, що є 

лінгвістичним знаряддям рекламної функції YouTube; проілюстровано 

застосування прагматичних кліше прохання та мовних ритуалів у їхній різній 

інтерпретації. 

У висновках систематизовано результати проведеного дослідження та 

окреслено перспективи подальшого вивчення цієї проблеми. 

Список використаних джерел містить перелік використаних у роботі 

теоретичних праць вітчизняних та зарубіжних авторів, джерел ілюстративного 

матеріалу і лексикографічних та довідкових джерел. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНО-ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ 

ВІДЕОКОНТЕНТУ НА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМІ YOUTUBE 

 

 

1.1. Подвійний характер відеоконтенту YouTube як комп’ютерно-

опосередкованої комунікації та підвиду аудіо-візуального тексту 

 

Інтернет створює особливе комунікативне середовище, особливе місце 

реалізації мови, яке не має аналогів у минулому. Віртуальна реальність 

Інтернету з розвитком набуває рис нового світу і стилю життя, який стимулює 

появу нових засобів комунікації. На вебінарі UTIC 2018 Олексій Козуляєв так 

описав лінгвістичну боротьбу, в яку вступили класичні форми тексту та 

Інтернет: «Когнітивна революція, що породила покоління «соціальних мереж», 

«рольове мислення» та «мережеву соціалізацію» та базується на «переході від 

пізнання до пошуку» [11]. Приблизно 57% власників мобільних телефонів 

регулярно використовують їх для перегляду відео. Технічні можливості 

соціальних мереж дають змогу “social influencers” (людям, які впливають на 

суспільство через Інтернет) і відеоблогерам формувати глядацьку базу для 

особистих відеоканалів (video channels). 

Відповідно до рейтингової системи оцінювання сайтів Alexa Rank, яка 

ґрунтується на підрахунку кількості відвідувачів сайту та загального перегляду 

сторінок, YouTube платформа займає друге за популярністю у всьому світі місце. 

Приблизно 2 мільйони веб-сторінок містять посилання на сайт YouTube [35]. 

Трафік сайту настільки масштабний, що його творцям довелося ввести 

превентивну функцію проти “binge-watching” («безперервного перегляду»). Тепер 

кожен користувач може побачити кількість проведених годин за переглядом відео, 

а також встановити нагадування щодо необхідної перерви [13]. 

YouTube визначає себе як американський сайт для розповсюдження відео, 

штаб-квартира якого знаходиться у Каліфорнії. Платформа була створена у 



  

 

7 

2005 році і є дочірньою компанією Google. Сайт дозволяє завантажувати, 

переглядати, оцінювати, додавати та коментувати відео різних жанрів [14].  

Автори відео на YouTube платформі називаються “creators”, що у 

дослівному перекладі означає «творці». Кожен користувач сайту може стати 

відомим «ютубером» – це ще один термін, етимологія якого прослідковується з 

назви платформи YouTube, що денотує популярного автора завантажених відео 

на його користувацький канал. Оскільки веб-сайт оплачує успішні канали, 

YouTube постає як унікальний маркетинговий ринок. Саме така його 

характеристика частково впливає на особливості мови відеоконтенту сайту.  

Онлайн-платформа YouTube виконує безліч соціальних функцій, серед 

яких можна виділити основні:  

1) відеофункція. За неї відповідає частина назви сайту “Tube” (дослівно 

«трубка»), що насправді означає електронно-променевий прилад (ЕПП). 

Первісна і основна функція плаформи – це створення і накопичення відео.  

2) функція соціалізації. За неї відповідає частина назви сайту “You”. 

Саме так творці прагнули підкреслити демократичність платформи на право 

кожного користувача вільно ділитись інформацією. Проте, оскільки YouTube 

таки контролює контент сайту та може заблокувати відео, яке вони вважають 

неприйнятним, часто функція соціалізації перетворюється у так звану “bulletin 

function” (функція медіа-бюлетня) [22].  

3) розважальна функція. Більшість користувачів платформи 

використовують її для розваг та відпочинку. Підтвердженням цього можуть 

слугувати терміни “entertainers” (дослівно «артист» – так творці відео часто 

себе називають) та “binge-watching”, яке ми наводили вище.  

4) навчальна функція. Відеомагнат YouTube швидко здобуває 

популярність серед учителів. Справді, було б дивно не скористатися широкими 

можливостями, які надає цей відеосервіс: створення відеоуроків, використання 

демонстраційних та навчальних матеріалів [19, с. 6] та навіть проходження 

онлайн-курсів. Кріс Андерсон [21] під час свого виступу на TED-Talk надав 
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ширшого значення навчальній функції і визначив її як «функцію 

удосконалення». 

5) рекламна функція. Поєднуючи доступні сервісні пропозиції, на 

платформі YouTube можна легко побудувати свій бізнес з сотнями потенційних 

клієнтів. Реклами, брендові угоди з авторами відео (“brand deals”) та реалізація 

продукції (“merch”) – все це формує YouTube, як сильний та незалежний бізнес-

простір [32].  

Оскільки усі ці функції онлайн-платформи YouTube формують її 

специфічну мову, то з лінгвістичної точки зору відеоконтент розкриває себе як 

1) комп’ютерно-опосередкований тип комунікації та 2) підвид аудіо-

візуального тексту. Пропонуємо нижче розкрити ці поняття для підтвердження 

гіпотези. Комп’ютерно-опосередкована комунікація включає в себе обмін 

інформацією в текстовому, аудіо- та відеоформаті, що транслюється і 

контролюється за допомогою комп’ютера і телекомунікаційної технології 

[4, c. 8]. Саме відео-функція та функція соціалізації платформи YouTube 

підтверджують належність її відеоконтенту до комп’ютерно-опосередкованої 

комунікації. 

Аудіо-візуальний текст характеризується «співвідношенням його 

складових – відеоряду, музики, шумових ефектів, вербального ряду» 

[18, c. 146], де присутність відеоряду візуальноі ̈ складовоі)̈ є константою в 

аудіовізуальному тексті. Відповідно до цього А. П. Мельник [12, с. 110] подає 

структуру аудіовізуального тексту таким чином: 

Рис. 1.1 

Структура аудіовізуального тексту

 

Аудіовізуальний 
текст 

Аудіальний 
компонент 

Вербальний ряд 

Музичний ряд 

Шумові ефекти 
Візуальний 
компонент 
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З наведеної структури бачимо, що відеоконтент включає в себе усі 

елементи аудіовізуального тексту, а отже може вважатись його підвидом.  

Отже, у час когнітивної революції класичних форм тексту відеоконтент 

проявляє свій подвійний характер. Базуючись на функціях онлайн-платформи 

YouTube, а саме на відеофункції та функції соціалізації, відеоконтент виступає 

як форма комп’ютерно-опосередкованої комунікації. Сама ж структура 

відеоконтенту, а саме поєднання аудіального та візуального компонентів, дає 

підстави вважати, що він є підвидом аудіо-візуального тексту. 

 

 

1.2. Лінгво-стилістичні виміри відеоконтенту 

 

Спілкування у віртуальному світі в багатьох аспектах повторює реальне, 

але в той же час має свої специфічні відмінності та особливості [4, с. 13]. 

Пропонуємо розглянути особливості функціонування платформи YouTube у 

технологічному середовищі та їхній зв’язок зі стильовими ознаками 

відеоконтенту.  

Поширення соціальної мережі (SNS – Social Networking Service) дало 

новий поштовх спілкуванню через Інтернет [16, c. 15]. Автори відео прагнуть 

не лише створити цікавий контент, а й зробити його максимально 

реалістичним. Щоб підтримувати та збільшувати свою фанбазу, “creators” 

намагаються вибудувати віртуальний зв’язок з мовцем, надати йому рівноцінну 

роль у комп’ютерно-опосередкованій комунікації, використовуючи при цьому 

не лише монологи, а й віртуальні діалоги. 

Говорячи про аудіо-візуальний текст у рамках лінгвістики і 

психолінгвістики, а також відеопродукції, часто виділяють термін «кінотекст». 

Його відносять до так званих текстів, які поєднують вербальний та іконічний 

компоненти, що утворюють одне візуальне, структурне, смислове та 

функціональне ціле [15, с. 7]. Незважаючи на те, що визначення кінотексту 

структурно підходить для опису відеоконтенту (опираючись на його аудіо-
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візуальний харктер), ми пропонуємо ввести термін «скрипт», який є більш 

релевантний у дискурсі онлайн-платформи YouTube.  

У зв’язку із цим зазначимо, що запозичена лексема «скрипт» містить у 

своєму понятійному значенні таку прототипну ознаку, як письмово 

зафіксований текст. Проте на платформі YouTube скрипт 1) не завжди існує, 

адже часто відео створюються спонтанно, без особливої підготовки, або ж 

транслюються; 2) може бути доступним лише авторові відео (як один з етапів 

підготовки відео); 3) часто створений автоматично, завдяки функції YouTube 

автоматичного декодування вербального тексту та його перетворення в 

письмовий. Отже, скрипт відеоконтенту YouTube має специфічний характер і 

не завжди знаходить своє втілення у матеріальній, письмовій формі.  

Обов’язковим елементом відео на YouTube є його заголовок. 

Досліджуючи заголовки рекламних текстів, Ю. Л. Доканін дає їм таке 

визначення: «заголовок стосується тієї частини рекламного повідомлення, що 

розміщена перед усією іншою інформацією, як правило, виділена іншим 

шрифтом, і найголовніше – прочитується першою, привертає увагу [7, с. 121]». 

Як не дивно, саме таке визначення найкраще розкриває характер заголовків 

відео на платформі YouTube. Адже, як ми згадували раніше, на етапі 

поширення контенту економічно вигідною стає взаємодія з інтернет-сервісами 

типу YouTube [10, с. 10]. Саме тому заголовок відео повинен привертати увагу. 

Це призвело до створення нового терміну, який функціонує в дискурсі YouTube 

“clickbait” (від англ. “click” – натиск мишки та “bait” приманка), – що за 

визначенням Cambridge Dictionary означає «назва медіа тексту, що створена для 

приваблення уваги користувачів і змушує їх натиснути на посилання [8]». Це 

явище переважно несе в собі негативну конотацію. Детальніше про його 

лексичні особливості йтиметься у Розділі II, підпункті 2.2.  

Взявши за основу характеристику блогомови та інтернет спілкування 

М. В. Балук [4, с. 32], ми виділили такі риси відеоконтенту: 

1) обмеженість у часі. Середня тривалість відео на YouTube становить 

15 хвилин. Користувачів сайту приваблюють коротші відео, адже так можна 
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отримати максимум інформації, потративши на неї мінімум часу. Саме тому 

ютубери стараються зробити свої відео інформативними та короткими.  

2) соціальна інтерактивність. YouTube виступає свого роду соціальною 

мережею, яка забезпечує вільне поширення інформації різного виду та право на 

висловлення власної думки (секція коментарів).  

3) унікальний жанровий поділ. Адаптуючись до вимог цільової 

аудиторії, YouTube представляє своїм глядачам новий жанровий спектр. 

4) вільна структура. Оскільки кожен власник каналу виступає як 

індивідуальний “creator” (творець), то структура контенту залежить лише від 

його власних уподобань. Звичайно, певні закономірності не важко 

прослідкувати. Вони детальніше описуються у Розділі ІІ.  

5) превалювання розмовної лексики. З метою формування широкої 

аудиторії або, якщо говорити YouTube термінами, фанбази автори відео 

використовують просту, розмовну лексику, не зважаючи на жанр їхнього 

контенту. 

Відеоконтент платформи Youtube проявляє себе як ланка розвитку 

комунікації сучасного суспільства і набуває унікальних лінгвістично-

стилістичних особливостей. Зв’язок між вербальної складовою і письмовим 

оформленням відеоконтенту виражається у терміні «скрипт». Проте наявність 

скрипту не є обов’язковою умовою функціонування відеоконтенту. На 

противагу цьому важливою складовою відео є заголовок. Саме заголовок 

переймає на себе роль реклами, адже основна його мета полягає у привертанні 

уваги глядача. Такий феномен називається “clickbait”. Отже, основними 

особливостями відеоконтенту онлайн-платформи YouTube є: обмеженість у 

часі, соціальна інтерактивність, унікальний жанровий поділ, вільна структура та 

превалювання розмовної лексики.  
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1.3. Поняття прагматики та прагматичних кліше 

 

Прагматичний підхід до опису мовних явищ з’явився наприкінці 60-х 

років XX століття і сьогодні перебуває на стадії становлення. 

Прагматика (з грецької progmatos – праця) – галузь науки (семіотики, 

мовознавства), що вивчає функціонування мовних знаків у мовленні. 

Лінгвістична прагматика займається аспектами, що пов’язані із суб’єктом 

(автором) тексту та адресатом (читачем, реципієнтом) і головне – з їхньою 

взаємодією в акті комунікації [5, с. 245]. 

Поняття прагматики включає в себе всі питання, пов’язані з різним 

ступенем розуміння учасниками комунікативного процесу тих чи інших мовних 

одиниць і текстів із різним їх трактуванням залежно від мовного і немовного 

досвіду учасників комунікації [1, с. 28]. 

Слід також згадати класифікацію текстів лінгвіста А. Нойберта, що була 

запропонована ним всередині 1980-х років. Вчений поділив тексти залежно від 

характеру прагматичних відносин на 4 типи: 

І – тексти, що характеризуються спільними цілями для аудиторій ВТ 

(вихідного тексту) і ТП (тексту перекладу) (наукові, технічні, рекламні), – всі 

вони мають високий ступінь перекладності; 

II – тексти, призначені тільки для аудиторії ВТ (закони, місцева преса, 

оголошення і т. п.) – вони не перекладаються взагалі; 

III – художня література – може висловлювати загальнолюдські потреби, 

що з’єднують аудиторію ВТ і ТП, тому художні твори можуть вважатися 

частково перекладними; 

IV – тексти, заздалегідь призначені для перекладу – вони мають високий 

ступінь перекладності [1, с. 248]. 

Цікаво те, що відеоконтент містить усі перелічені вище типи текстів, хоча 

і в різному співвідношенні. Оскільки YouTube платформа є сучасним 

маркетинговим ринком, який функціонує завдяки розважальній функції, то 

переважатимуть I та III типи прагматичних текстів.  
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Незважаючи на різноманітність жанрових та прагматичних текстів, 

YouTube наповнений певними спільними особливостями, що пронизують його 

відеоконтент. Ці особливості проявляються через прагматичні кліше.  

Мовні кліше – регулярні (постійні) комбінації словесних знаків, які є 

автономними лінгвістичними утвореннями із заданими за традицією значенням 

і формою [17, с. 115].  

Прагматичні кліше (далі – ПК) – виразне угрупування, особливість якого 

полягає в яскравій діяльнісній опозиції: їхнє вживання рівнозначне дії. Звідси і 

назва – прагматичні (від гр. pragma - «дія») [3, с. 13]. 

Юрій Апресян виділив такі угрупування прагматичних кліше: 

1) повідомлення; 2) визнання; 3) обіцянки; 4) прохання; 5) пропозиції та 

поради; 6) попередження; 7) вимоги, наказу; 8) заборони чи дозволу; 9) згоди, 

заперечення; 10) схвалення; 11) засудження; 12) прощення; 13) мовні ритуали; 

14) соціальні акти; 15) називання, призначення [2, с. 200–202]. 

Відеоконтент платформи YouTube є масштабним, а отже покриває усі 

зазначені вище угрупування прагматичних кліше. Проте найчастотнішими є 

кліше прохання, прагматичні особливості яких продемонстровано на прикладах 

у Розділі II, підпункті 2.2.  

Отже, прагматичне забарвлення відеоконтенту YouTube виражає себе у 

всіх можливих проявах. За класифікацією А. Нойберта відео на YouTube 

найчастіше належать до I (наукові, технічні та рекламні) чи III (художня 

література) виду. Прагматичні кліше об’єднують різножанровий контент 

платформи YouTube, де саме кліше прохання є домінуючими.  
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ЛІНГВО-СТИЛІСТИЧНИХ  

ТА ПРАГМАТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВІДЕОКОНТЕНТУ  

НА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМІ YOUTUBE 

 

 

2.1. Лінгво-стилістичні особливості функціонування мови 

відеоконтенту YouTube 

 

У попередньому розділі нами було визначено, що YouTube платформа є 

маркетинговим ринком, проте також і унікальним лінгвістичним простором. 

Такі характеристики платформи трансформують та адаптують мовлення 

ютуберів відповідно до технічних, маркетингових та професійних вимог.  

У статті «Прагматичний та культурно-національний аспекти перекладу 

відеопродукції з англійської на українську мову» Ірина Денчик [6] виділила 

кілька лінгвістичних особливостей відеопродукції. Оскільки нами було 

визначено, що YouTube платформа проявляється як вид аудіо-візуального 

тексту, вона також може називатись відеопродукцією. Використовуючи за 

основу виділені Іриною Денчик лінгвістичні особливості відеопродукції, ми 

наводимо власні лінгвістично-стилістичні особливості YouTube продукції, як 

виду аудіо-візуального тексту. 

Відеопродукції притаманні специфічні лінгвістичні особливості, які 

значно відрізняються від характерних рис писемних літературних творів та 

усних публічних виступів. Отож, серед лінгвістичних особливостей 

відеопродукції чільне місце посідає домінування діалогів та монологів у 

мовленні персонажів. Вони органічно змінюють один одного, створюючи 

жваву, експресивну комунікацію [6, c. 79].  

Якщо ми говоримо саме про YouTube контент, то співвідношення 

зазначених вище форм мовлення залежить від жанру відео. Наприклад, 

популярним типом відео є так званий “vlog” (влог), де ютубери знімають те, що 
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з ними відбувається протягом дня або іншого визначеного періоду часу. Серед 

влогів найбільшої популярності та переглядів отримують саме “travel-vlogs” 

(влоги під час подорожей). Тут автор відео використовує монолог у формі 

репортажу. Він детально розповідає про свій досвід і ділиться враженнями, 

водночас знімаючи себе на фоні поточних подій. Пропонуємо розглянути 

частину влогу SuperwomanVlogs [27], який був створений ютубером Ліллі Сінг 

(Lilly Singh) окремо від її основного каналу. Відео називається “$3,000,000 Car 

In Dubai?!”, у якому вона розповідає про свою поїздку в Дубаї: 

“Welcome back to SuperVlogs! Superwoman today is in the United Arab 

Emirates. I am so excited! I woke up at 6:21 a.m., like jet-lag is real. Here is mission 

for today: speak at old boy‟s school, go to the desert, celebrate Diwali, check out 

some cars and a bunch of stuff I have no clue about. Let‟s do it!” [27].  

У наведеному вище прикладі Ліллі, використовуючи просту розмовну 

мову, а також сленг, у формі монологу коротко пояснює глядачам свій план на 

день. Ютубер ніби створює віртуальний діалог з глядачами.  

Проте часто такі монологи переростають в обговорення певної проблеми 

або ж навіть особистого життя ютуберів. Так, можна виділити терміни “cry-

videos” або ж “apology videos”, які українською перекладаються як «плаксиві 

відео» та «відео вибачення». Під час зйомки цих відео ютубери нервують, адже 

тематика їм близька і болюча, тому монолог стає емоційнішим, а лексика 

складнішою. Розглянемо приклад із відео каналу “Grav3yardgirl” [34], 

власницею якого є Рейчел Мейєр (Rachel Meyer). У відео дівчина говорить про 

свої переживання через зменшення переглядів та втрату підписників:  

“I have honestly been trying to film this video for the past two months. I have a 

lot of things that I want to share with you guys. All of the ways that I've been growing 

and the ways that I feel like I am personally improving. Some ways I feel like I'm 

taking two steps forward every day and then by the end of the day I take one step 

back. Also, just tell you guys like how I've been dealing with like anxiety and 

depression everything that I've been going through my life. I just want to have a real 

conversation with you guys and open up ” [34]. 
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У порівнянні із попереднім прикладом, у цьому уривку ми бачимо 

вживання складніших слів та навіть термінів таких як depression та anxiety, 

хоча загалом розмовний стиль та монологічна форма висловлювання збережені. 

На просторах платформи YouTube нещодавно виник жанровий феномен, 

за яким стоїть відомий відео-блогер Шейн Доусон (Shane Dawson) [33]. Замість 

звичних розважальних блогів він почав монтувати справжні документальні 

фільми про життя інших, часто контраверсійних ютуберів.  

Оскільки такий жанр для YouTube є новим, то 1) він викликав негативні 

відгуки з боку інших ютуберів, проте переважно через розтягнений контент на 

кілька частин; 2) набув незвичну структуру відео, а саме поєднання монологу у 

формі звертання до глядачів або ж кінооператора з діалогом у формі інтерв’ю, а 

також наповнення посиланнями на інші відео. Пропонуємо нижче детальніше 

розібрати усі компоненти, взявши за основу останню частину документального 

фільму “The Mind of Jake Paul”, оскільки він є найновішим. Відео 

розпочинається з невеликого монологу Шейна (Shane), проте помітно, що він 

звертається до оператора або ж до глядачів: 

“I have a list of everything I need to talk with him (Jake Paul) about, which 

is… long. But honestly, this morning I had a full mental break down” [33] (у такій 

формі Шейн показує аудиторії наскільки він переживає і як його турбує ця 

тема).  

Далі ми спостерігаємо за знайомством Шейна (Shane) з Джейком (Jake), 

що відбувається у формі діалогу у розмовному стилі:  

Jake: Hi! I got my cake pop from Starbucks! 

Shane: I want a whole cake after this! I am nervous now! 

Jake: That is why I bought food! 

Shane: I had three mental break downs this morning! 

Jake: Three? Why? [33] Cаме така побудова комунікації формує у глядача 

уявлення про те, що ютуберам некомфортно взаємодіяти один з одним. Це 

важливо для Шейна, адже імідж Джейка зараз не у найкращому стані, тому 

будь-яка приязність до нього може викликати осуд з боку аудиторії.  
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Далі діалог переростає в інтерв’ю, де Шейн ставить незручні та 

прямолінійні питання, а Джейк старається дати на них відповіді. Цікавою 

особливістю діалогу є те, що для аргументації сказаних слів Шейн часто 

використовує відео з каналу Джейка, які переривають репліки сторін діалогу. У 

наведеному нижче прикладі вони вказані у квадратних дужках: 

Shane: So, people basically think, that you‟re manipulating young people, kids 

to make them spend money on your merch. [Jake: All right Ben (говорить до 

дитини), we need to sell some merch, you know. You are cute, so they‟ll buy merch if 

you wear it.]. You also have the whole song about merch [Song lyrics: Go tell you 

mama she is gonna buy that all (merch)]. I am curious what your reaction is, when 

people say that (you manipulate kids). 

Jake: I am saying it‟s stupid, that people think that it is manipulative. I mean, I 

don‟t see a problem with it [33].  

Такий діалог продовжується протягом усього фільму і насичений 

вкрапленнями-відеопосиланнями на канал Джейка та інших ютуберів. Проте 

цього уривку достатньо, щоб прослідкувати взаємодію форм усного мовлення 

(діалогу та монологу) і те, як вони модифікуються під впливом YouTube 

атмосфери. Монолог проявляється як частина діалогу між відео-блогером та 

оператором, або ж аудиторією. Діалог у свою чергу варіюється між його 

простим, розмовним типом та типом інтерв’ю. Основною функцією відео-

посилання на інші канали є аргументація попередньо сказаного висловлювання.  

Популярною формою YouTube відео наразі є відео критика чи відео 

обговорення новин, контраверсійних питань чи особистостей, або ж просто 

популярних тенденцій. Цей тип відео є особливо цікавим для нас, адже тут 

чітко проявляється віртуальний діалог між автором і глядачем. 

Найпопулярнішим у цьому жанрі є ютубер PewDiePie (шведський відеоблогер 

Felix Arvid Ulf Kjellberg) [31]. Фелікс має своє шоу за назвою “Meme Review”, 

де він оглядає і віртуально обговорює з глядачами меми (ідеї, зображення, відео 

тощо, що дуже швидко поширюється в Інтернеті). Наводимо приклад такого 

обговорення: 
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Pewds: Meme Review! YouTube's favorite show...ever. Do we have a lot of 

spicy memes for this week's? You guys posted some as well. Hey look. It's me, 

Zootopia meme or Zootopia pro-life meme. Have you watched Zootopia? Me neither, 

but it was about a bunny and a fox… This is my favorite meme of the week. Which of 

course is the Doki Doki Literature Club memes. If you haven't played Doki Doki, 

click away now. Not because I don't want to spoil Doki Doki to you, but because Doki 

Doki Literature Club memes...It's something that you have to work for, okay [31].  

Цей монолог перетворюється у віртуальний діалог за допомогою звертань 

(do we have a lot of spicy memes, you guys posted, hey look) та поради (if you 

haven't played Doki Doki, click away now). Проте основним елементом творення 

віртуальної комунікації є питання Have you watched Zootopia?, адже після нього 

ютубер робить паузу, чекаючи на відповідь, і продовжує: Me neither. Отже, тут 

чітко проявляється діалогічна віртуальна форма, хоча вона і спроектована 

контентом відео, адже єдина належна відповідь на поставлене Феліксом 

питання є “ні”. 

Для того, щоб зробити відео критику чи відео обговорення більш 

розважальним, його знімають два (іноді більше) ютубери. Таке явище 

називають “collaboration” (від фр. collaboration – «співпраця») і воно 

використовується у маркетингових цілях. Адже так ютубери зможуть 

обмінятись своїми підписниками. Звичайно, у такій формі відео ми чітко 

спостерігаємо творення діалогу (іноді полілогу), який уже не є віртуальним, 

адже відбувається між двома (чи більше) реальними особами, що перебувають 

в одному місці та часовому просторі.  

Пропонуємо розглянути канал “Cody Ko” [23], де ютубери Cody 

Kolodziejzyk і Noel Miller у відеосекції “That’s cringe” (cringe – почуття 

сорому за когось, особливо під час перегляду відео) жартівливо обговорюють 

інший YouTube канал: 

Cody: All right! Welcome back to that‟s cringe! Today we are going to learn 

how to be a real man. The video, that we are checking out today is a video called 
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“My epic morning routine” by a guy named Ray Drexter. First of all, very powerful 

name.  

Noel: Sounds like a super villain.  

Cody: Yea, sounds like a super villain like from Marvel comics. So, we are 

going to learn about this guy‟s epic morning routine.  

Noel: Oh, I hope so. It is gonna be bacon [23].  

У цьому виді ролика відеоглядач виступає як пасивний слухач діалогу 

між ютуберами. Сама ж розмова відбувається у простому розмовному стилі, з 

використанням сленгу (checking out, epic, it is gonna be bacon, hell yea), а також 

з посиланнями на сучасну поп-культуру (“Marvel comics”). Також варто 

зазначити, що відео супроводжується посиланням на ролик Ray Drexter 

(ютубер, якого жартівливо критикують) для підтвердження та ілюстрації 

обговорення.  

Отже, основними лінгвістичними особливостями YouTube роликів є 

використання розмовної мови та сленгу (адже цільова аудиторія – здебільшого 

молодь), а також переплетення двох форм усного спілкування: діалогу і 

монологу. Оскільки YouTube платформа це вид комп’ютерно-опосередкованої 

комунікації, то монолог авторів відео деформується у віртуальний діалог з 

глядачем. Ступінь такої інтеграції залежить від типу відео та особистого стилю 

викладу ютубера. Ролики часто супроводжуються відео-посиланнями на інші 

канали з метою аргументації інформації.  

 

 

2.2. “Clickbait” та “catchphrase”, як лінгвістичні та маркетингові 

інструменти творення іміджу ютубера 

 

У першому розділі нами був згаданий термін “clickbait”, що у просторі 

YouTube слугує інструментом для збільшення переглядів. Проте цей термін був 

запозичений ютуберами з жовтої преси. Метод «гучних» чи «шокуючих» 

заголовків використовується у медіа уже давно. Газета “The New Yorker” 
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наводить такі приклади “clickbait”: “This Was in Your Food Last Night!”; 

“Remember Donald Trump? You Won‟t Believe What He Looks Like on the Toilet”; 

“This Is What People Really Think About You”; “Ten Ways Clicking on Clickbait 

Causes Cancer” [28]. Незважаючи на те, що онлайн маркетинговий журнал 

“Hatchbuck” [20] назвав такий метод старомодним і не популярним для преси, 

своє нове застосування “clickbait” знайшов на YouTube платформі. Проте, через 

візуальний елемент відеоконтенту платформи, сформувався ще один термін – 

“thumbnail”, що означає заставку відео, яка привертає до себе увагу. 

Переважно таке зображення дуже кольорове, зі стрілками, вказівками, 

шокуючим тексом та часто несе сексуальний характер. Приклади “thumbnails” 

подаємо у Додатку А.  

Простежити тенденції створення “clickbait” не важко. Проаналізувавши 

популярні відео на YouTube, ми виділили такі слова, які привертають 

найбільшу кількість уваги (також подаємо додаткове пояснення):  

1) Cringe – почуття сорому за когось, особливо під час перегляду відео. 

Створювати відеореакції та відеокритику на підбірку роликів стало дуже 

популярною тенденцією на YouTube. Часто такі відео називають “Try Not To 

Cringe Challenge”, проте можлива різна інтерпретація.  

2) Trying products – ютубери на камеру тестують різну продукцію, 

проте переважно обирають для цього смішні та недолугі товари. Наприклад, 

існують такі заголовки як “Trying Girl Products” (автор відео чоловік), “Trying 

Weird Beauty Products”, “The Dumbest Products Of All Time”. 

3) Prank – розіграш, жарт над друзями чи партнером. Цей жанр теж 

запозичений з телевізійних програм, проте є серйознішим і складнішим. 

Наприклад, ютубер може розіграти викрадення людини, зраду у шлюбі, 

відносинах чи іншу неприємну ситуацію, спостерігаючи за реакцією тих, кого 

обманює. Halloween Prank Gone Wrong; Pregnancy Prank on Boyfriend Goes 

Horribly Wrong!; Gun Prank Gone Wrong (Arrested?).  

4) Hacks – поради для простішого виконання щоденних завдань, часто їх 

також називають “life hacks” або ж “tips”. Прикладами заголовків таких відео є: 
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“23 Smart Life Hacks For Every Occasion”, “Cheap and Easy Tips for Reducing Your 

Waste”; “Surprising Stationary Hacks That Work”. 

5) Buzzfeed – інтернет медіа компанія, заснована у Нью-Йорк у 2006 році. 

Організація пише статті та здебільшого знімає різноманітні відео, які 

завантажуються на YouTube. Їхні канали здобувають мільйони переглядів та часто 

стають трендовими. Проте інші ютубери використовують власну назву організації 

у своїх відео заголовках, найпопулярнішим з яких є “Why I Left/Quit Buzzfeed?”. 

Феномен “clickbait” підкорив увесь YouTube. Не зважаючи на те, що 

такий прийом був розкритикований як глядачами, так і ютуберами, обидві 

сторони все ще продовжують сприяти розвитку цього маркетингового ходу.  

Унікальною лінгвістичною характеристикою відео на YouTube є їхня 

насиченість “catchphrases” (фірмова фраза, популярний вислів, реклама). 

Оскільки в українській мові досить складно віднайти точний еквівалент, ми 

подаємо визначення “catchphrase” відповідно до Cambridge Dictionary [8]: це 

часто повторювана фраза, яка викликає асоціації з певною організацією або ж 

особою, які переважно працюють у сфері телевізійних розваг. Тобто, з цієї 

дефініції зрозуміло, що “catchphrase” слугує маркетинговим методом залучення 

глядачів, а також методом формування своєї теле- (у нашому випадку YouTube) 

персони. Саме тому багато відео-блогерів обрали свої унікальні фрази, які вони 

повторюють майже у кожному зі своїх відео.  

Канал PewDiePie [31], що є одним з найпопулярнішим на сьогодні, має 

кілька фраз, за якими його легко ідентифікувати. Наприклад, відкриваючи одне зі 

своїх YouTube шоу за назвою “You laugh – you lose” («Засмієшся – програєш»), 

Фелікс (автор відео) щоразу на початку відео вигукує назву епізоду на шведській 

“Skratta du, flora du! Manen!”. Звуковий склад цієї іншомовної фрази та інтонація, 

з якою її вимовляє PewDiePie, зробили її справжнім ідентифікатором стилю відео-

блогера, який щоразу створює комічний ефект на аудиторію. Проте одразу ж після 

шведської фрази, слідує наступна “catchphrase” “Let’s freaking do this!” («Давайте 

вже зробимо це!») – так автор відео закликає розпочати шоу “You laugh – you lose” 

і просить глядачів теж взяти у ньому участь.  
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Зазвичай “catchphrases” вживаються саме на початку та вкінці відео, адже 

саме так вони точно будуть почуті глядачем. Іншими словами, ці фрази часто 

представлені у формі вітання або ж прощання. Наприклад, Шейн Досон [33] 

окрім документальних фільмів займається також ютуб-серіалом за назвою 

“Conspiracy Theories” («Теорії змови»). Кожне його відео із серіалу 

розпочинається такими словами: “Hey what’s up you guys! Yes, welcome back to 

another conspiracy theory video!” На завершення Шейн завжди говорить: “All 

right you guys, remember, don’t believe everything you see!” [33]. Отже, тут 

спостерігається прикріплення фрази до структури відео і його тематики.  

Щоб упевнитись, що фраза дійсно запам’ятається, ютубери часто 

створюють свої неологізми. Так на каналі “Grav3yardgirl” [34] Банні (ютубер) 

завжди використовує фразу sippy-sippy (на українській це було б схоже на 

«сьорб-сьорб»), коли вона п’є воду чи іншу рідину. Це виглядає дуже кумедно, 

тому одразу ж подобається аудиторії.  

Ютубер Раян Гайга (Ryan Higa) на каналі “Nigahiga” [29] створив свій 

курйозний неологізм TeeHee, який він вставляє у кінці кожного свого відео. В 

англійській мові teehee є звуковою передачею легкого, тихого сміху. Можливо, 

саме так Раян хотів підкреслити жартівливий напрямок свого контенту. Проте 

саме за незвичність і саркастичність фраза припала глядачам до вподоби.  

Отже, маркетингова природа YouTube платформи вплинула на утворення 

таких феноменів як “clickbait”, “thumbnail” та “catchphrase”. Нами було виділено 

кілька основних слів, які забезпечують утворення успішного “clickbait”, а саме: 

cringe, trying products, pranks, hacks, Buzzfeed. Під час дослідження “catchphrase” 

нами було проаналізовано такі основні ознаки цього явища: 1) простий звуковий 

склад; 2) комічність висловлювання; 3) прив’язаність фрази до тематики відео; 

4) творення неологізму; 5) визначене місце фрази у структурі. Відео, яке містить у 

собі елементи “clickbait”, “catchphrase” та “thumbnail” гарантовано набере багато 

переглядів, проте також має ризик бути розкритикованим, адже часто не 

підтверджує сподівань аудиторії.  
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2.3. Поняття прагматики та прагматичних кліше  

 

Youtube платформа, як середовище комп’ютерно-опосередкованої 

комунікації, насичена мовними кліше, адже авторів відео об’єднує одна мета – 

завоювати прихильність глядачів та отримати якомога більше переглядів чи 

лайків.  

Спираючись на наведену у першому розділі класифікацію Ю. Апресяна 

[2, с. 200–202], ми дійшли висновку, що найбільш вживаними і прагматично 

забарвленими мовними кліше відеоконтенту YouTube є прагматичні кліше 

прохання, яке може перерости у наказ, відповідно до способу використання 

лінгвістичних одиниць.  

Завершуючи свої відео, їхні автори просять глядачів підписатись на 

канал, вподобати відео та залишити коментарі. Проаналізувавши 

найпопулярніші YouTube канали, ми виділили такі вислови цього прохання: 

press/hit/smash that subscribe button/the notification bell; join our movement, the 

link is in the description; leave the comment below; make sure to give this video a 

big thumb up.  

Іноді автори відео стараються заохотити глядачів своєю увагою до їхніх 

аудиторних суджень та думок. Прикладом таких висловлювань є часто вживана 

фраза What do you think? Let me know in the comments below. Проте існують її 

різні інтерпретації. Так власник каналу Фелікс Чільберг (Felix Kjellberg) за 

ютуб іменем PewDiePie використовує розгорнутішу версію: “Tell me the story, 

that‟s happened with you. I would be very interested to hear it” [31]. 

Проте часто для того, щоб зробити прохання чи наказ менш виразними та 

замаскованими, ютубери використовують умовні речення (“if sentences”), 

приклади яких наведено нижче. Таким чином, ютубери не просять чи 

наказують аудиторії, а дають їй вибір:  

“If you want to see more videos like this, make sure to subscribe” [33]. 

“Smash „like‟ right now to accept this challenge and smash „like‟ if you were 

watching this video right now” [31]. 
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З прикладів можна зрозуміти, що умова для вподобання відео не завжди 

однакова, хоча дуже схожа за характером. Автори відео також мотивують своїх 

глядачів продовженням відеоролику, включенням коментаря, фотографії чи 

відео підписника (явище отримало назву “shoutout”) або навіть обіцянками 

виконати якесь завдання: 

“If this video will get 250k likes we will do it again (paintball penalty 

challenge) topless, how about that? Okay, let‟s do it! You may not have been able to 

see this video algorithm change, so click the button of notification bell and you will 

be notified when the video will be online” [24]. 

Варто зазначити, що прагматичні кліше прохання чи наказу 

супроводжуються також кліше подяки та прощання:  

“Thank you for watching another episode of “Skratta Do, Flora Du! Manen!”. 

I will see you guys tomorrow! Bye” [31]. 

“I want to say thank you guys so much for watching this video. I hope you 

enjoyed. If you did enjoy, please don‟t forget to give this video a thumb up and 

subscribe to my channel” [30]. 

Ще однією групою прагматичних кліше є звичайно кліше вітання, з якого 

ютубери переважно починають свої відео:  

“Welcome back everyone to another Ethan and Hila classic” [25]. 

“Hello guys, thank you for clicking on this video!” [26] 

Вітання на YouTube просторі дещо переплітаються із запрошенням 

подивитися відео кліп або ж з подякою за вибір відео. 

Отже, проаналізувавши відеоконтент платформи YouTube, ми виявили, 

що майже усім відео притаманний однаковий початок та кінець. Це 

проявляється у вживанні авторами відео прагматичних кліше прохання та 

мовних ритуалів (прощання, вітання).  
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ВИСНОВКИ 

 

 

Когнітивна революція сучасного суспільства та перехід від методів пошуку 

до методів пізнання створили придатне середовище для розвитку нових форм 

комунікації. Зважаючи на невгамовний розвиток технологій та модерні 

тенденції, нами було виявлено, що платформа YouTube є одним з найкращих 

дзеркал, що відображають революцію форм комунікації. Явище “binge-

watching” підтверджує, що цей веб-сайт уже давно замінив телебачення.  

Під час дослідження вдалося пояснити та охарактеризувати онлайн 

платформу YouTube пропускаючи концепт крізь лінгвістичну, соціальну та 

маркетингову призму. Нами було визначено п’ять основних функцій YouTube: 

1) відеофункція (як первісна мета створення сайту); 2) функція соціалізації 

(дозволяє вільно поширювати відео); 3) розважальна функція; 4) навчальна 

функція (або ж функція удосконалення); 5) рекламна функція (сайт дозволяє 

розміщувати рекламу, продавати “merch” та пропонує “brand deals”).  

Відеоконтент YouTube проявляється як вид комп’ютерно-опосередкованої 

комунікації (базуючись на відеофункції та функції соціалізації) та як вид 

аудіовізуального тексту (адже включає у себе аудіальний та відео елементи. 

Така подвійна природа платформи створює придатний простір для формування 

її унікальних, лінгво-стилістичних особливостей. 

Найпомітнішими особливостями є деформований концепт скрипту та 

адаптація рекламних заголовків. Скрипт на платформі YouTube не завжди 

присутній, а заголовок відео у свою чергу виявляє роль реклами. Таке явище 

називається “clickbait” та супроводжується терміном “thumbnail”. У своїй 

комбінації ці поняття слугують маркетинговим знаряддям. 

Під час дослідження нами було виділено такі особливості відеоконтенту: 

1) обмеженість у часі; 2) соціальна інтерактивність; 3) жанровий поділ 

(приблизно 20 різноманітних жанрів); 4) довільна структура; 5) превалювання 

розмовної лексики. Саме тому мовлення ютуберів набирає нової форми, а саме 
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форми віртуального діалогу, що включає у себе елементи як і монологу, так і 

діалогу. Співвідношення монологічної та діалогічної форм мовлення залежить 

від жанру відео. Щоб підсилити віртуальність діалогу, ютубери часто задають 

аудиторії питання, запитують про їхню думку. Іноді ютубери передбачають 

можливі відповіді глядачів, таким чином будуючи діалог. Одними із 

феноменальних модифікацій звичних форм YouTube контенту стали 

документальні фільми Шейна Досона (Shane Dawson), які характеризуються: 

монологічним викладом матеріалу, який спрямований на оператора, або ж 

глядачів; розмовними діалогами та діалогами у формі інтерв’ю; посиланнями 

на інші відео, як спосіб аргументації та підтвердження фактів.  

Стилістичним ідентифікатором контенту ютуберів є використання ними 

“catchphrases” та створення назви для фанбази. Умовами для створення 

успішної “catchphrase” є 1) простий звуковий склад, що легко запам’ятовується; 

2) комічність висловлювання; 3) прив’язаність фрази до тематики відео; 

4) створення неологізму; 5) визначене місце фрази у структурі, що проявляється 

переважно на початку, або ж вкінці відео.  

Унікальною особливістю є також використання мовних кліше прохання та 

мовних ритуалів майже у кожному відео. Для цього ютубери використовують 

не лише прості фрази як subscribe to my channel, а також умовні речення чи 

обіцянки виконання певного завдання. Така завуальованість додає контенту 

креативності.  

Проведене нами дослідження не претендує на вичерпність, тому 

перспективу подальшого вивчення цієї тематики вбачаємо у детальнішому 

розкритті впливу YouTube середовища на відеоконтент та лінгвістичне 

наповнення сайту. 
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