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Анотація роботи під шифром «РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ» 

 

Актуальність нашої теми зумовлена тим, що проблема спілкування 

в соцмережах у часи Євромайдану тільки починає вивчатися, дослідженню 

закликів у той час присвячена лише робота Н. Трач. За нашими 

спостереженнями, одним із найдієвіших засобів демократичних зрушень                  

є соціальні мережі, тому, на нашу думку, буде доцільно дослідити це явище               

в руслі політичної лінгвістики. До того ж, актуальність зумовлена і бурхливим 

обговоренням цієї теми в суспільстві. Євромайдан – це окремий період життя 

кожного свідомого українця, і цей етап продовжується в нашій свідомості                 

й сьогодні, адже наслідки Революції Гідності ми відчуваємо і нині. 

Мета роботи – виявити й описати особливості вербального вираження та 

прагматичного навантаження закликів у соціальних мережах «Facebook» 

і «Twitter». Метою роботи зумовлені такі завдання: 1) описати роль соціальних 

мереж у революційних подіях; 2) з’ясувати теоретичні засади дослідження 

закликів; 3) класифікувати заклики за різними параметрами: темами, рівнем 

прямоти, типами адресата, стрижневим словом; 4) з’ясувати особливості 

мовного вираження закликів та впливу, який вони справляють на реципієнта; 

5) провести анкетування щодо функціонування закликів у соціальних мережах 

за часів Євромайдану та проінтерпретувати його результати з погляду 

соціолінгвістики.  

Основними методами дослідження є загальнолінгвістичні (описовий метод, 

контекстуальний аналіз, дискурс-аналіз) і власне соціолінгвістичний – 

анкетування, а також елементи статистичних методів. 

У роботі ми розробили класифікації закликів за рівнем прямоти, темами               

й типами адресата, з’ясували особливості їх мовного вираження, визначили 

особливості впливу закликів на аудиторію й провели опитування щодо 

функціонування закликів у соцмережах «Facebook» і «Twitter». 

Ключові слова: заклики, мовленнєвий вплив, перлокуція, соціальні мережі, 

Євромайдан. 



3 

 

ЗМІСТ 

 

Вступ  .....................................................................................................................   4 

Розділ 1. Теоретичні засади вивчення закликів у соцмережах за часів 

Революції Гідності  ..............................................................................................   6 

1.1. Соціальна мережа як феномен сучасності: загальні положення та 

функції  ...................................................................................................   6 

1.2. Поняття мовленнєвого впливу  .............................................................   9 

1.3. Сутність і типи закликів  .......................................................................  10 

Розділ 2. Різновиди та особливості мовного вираження закликів 

у соцмережах «Facebook» і «Twitter» за часів Революції Гідності ............  13 

2.1. Класифікація закликів за темами та рівнем прямоти  ........................  13 

2.2. Класифікація закликів за типами адресата  .........................................  18 

2.3. Класифікація закликів за стрижневим словом ....................................  20 

Розділ 3. Перлокутивний аспект функціонування закликів у соцмережах 

«Facebook» і «Twitter» за часів Євромайдану ................................................  22 

3.1. Прагматичний вплив закликів на читацьку аудиторію ......................  22 

3.2. Результати опитування щодо функціонування закликів у соцмережах 

«Facebook» і «Twitter» ..........................................................................................  24 

Висновки  ...............................................................................................................  26 

Список використаної літератури  ........................................................................  28 

Додатки ...................................................................................................................  31 



4 

 

ВСТУП 

На сьогодні спостерігаємо активний розвиток соціолінгвістики в Україні та 

світі. Науковці досліджують такі питання, як-от: мовна політика (Л. Боярова, 

Т. Івашкина, В. Кулик, О. Куць, Л. Лазаренко, Г. Мацюк, М. Мозер); 

двомовність і білінгвізм (С. Соколова, Л. Ставицька, Н. Шумарова); мовна 

ситуація в Україні (Л. Масенко, С. Соколова, О. Ткаченко, В. Чапленко); мова 

та ідеологія (Т. Бартлетт, А. Вежбицька, М. Ґловінський, О. Зарецький, 

В. Кулик, Л. Нагорна, С. Шумлянський, Г. Яворська); мова та пропаганда 

(Г. Блакар, Л. Войтасик, О. Іссерс, В. Клемперер, Г. Почепцов); мова і політика 

(Л. Масенко, Л. Нагорна) та багато інших. Останнім часом у коло проблем 

соціолінгвістики ввійшла політична лінгвістика (Т. Бартлетт, І. Брага, Т. ван 

Дейк, А. Зарецький, Н. Кондратенко, С. Мюллер), у річищі якої виконано             

й нашу роботу, присвячену закликам Євромайдану, що відіграли визначну роль 

у політичній і соціальній комунікації тих часів. 

Заклики з лінгвістичного погляду досліджували А. Баранов [1], 

К. Бредемайер [3], А. Вежбицька [4], М. Осадчий [11], Н. Стасюк [18].                     

У рекламному дискурсі закликам приділяли увагу Л. Дядечко, О. Дячук, 

Н. Коваленко, Н. Лютянська; у юридичній сфері їх опрацьовували Л. Ажнюк, 

Л. Дорош, М. Рубащенко. 

Актуальність нашої теми зумовлена тим, що проблема спілкування                   

в соцмережах у період Євромайдану тільки починає вивчатися, дослідженню 

закликів у той час присвячена лише робота Н. Трач [19]. За нашими 

спостереженнями, одним із найдієвіших засобів демократичних зрушень                   

є соціальні мережі, тому, на нашу думку, доцільно дослідити це явище в руслі 

політичної лінгвістики. До того ж, актуальність зумовлена і бурхливим 

обговоренням цієї теми в суспільстві. Євромайдан – це окремий період життя 

кожного свідомого українця, і цей етап продовжується в нашій свідомості                    

й сьогодні, адже наслідки Революції Гідності ми відчуваємо і нині. 

Мета роботи – виявити й описати особливості вербального вираження та 
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прагматичного навантаження закликів у соціальних мережах «Facebook» 

і «Twitter». Метою роботи зумовлені такі завдання: 1) описати роль соціальних 

мереж у революційних подіях; 2) з’ясувати теоретичні засади дослідження 

закликів; 3) класифікувати заклики за різними параметрами: темами, рівнем 

прямоти, типами адресата, стрижневим словом; 4) з’ясувати особливості 

мовного вираження закликів та впливу, який вони справляють на реципієнта; 

5) провести анкетування щодо функціонування закликів у соціальних мережах 

за часів Євромайдану та проінтерпретувати його результати з погляду 

соціолінгвістики. 

Об’єктом дослідження є вербальна комунікація політичного характеру 

в соціальних мережах «Facebook» і «Twitter». Предмет дослідження – мовні та 

прагматичні особливості закликів у соцмережах «Facebook» і «Twitter», 

використані з метою організації суспільства в боротьбі за демократію. 

Методами дослідження є описовий метод (застосований для пояснення 

будови, функціонування й особливостей закликів), контекстуальний аналіз 

(використаний для вивчення значення закликів, яке актуалізується в контексті 

подій Євромайдану), дискурс-аналіз (інтерпретація дописів у соцмережах 

«Facebook» і «Twitter» як продукту мовленнєвої діяльності людини, що має 

місце в конкретних суспільно-політичних умовах), анкетування (для збирання 

даних), а також елементи статистичних методів для інтерпретації даних 

анкетування та встановлення кореляції між ними й позамовними чинниками: 

суспільною ситуацією, віком, статтю, місцем проживання респондентів. 

Матеріалом для дослідження стали 307 постів, розміщених у 4 спільнотах 

у соціальних мережах «Facebook» і «Twitter», та результати проведеного нами 

анкетування.  

Апробацію результатів роботи було здійснено на 5 конференціях. За темою 

роботи надруковано 5 публікацій, з них 2 німецькою мовою.  

Структуру роботи визначають її мета та завдання. Робота складається зі 

вступу, 3 розділів, висновків, списку використаної літератури (27 позицій)                

і 15 додатків. Обсяг роботи – 40 сторінок, з них основного тексту 30 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЗАКЛИКІВ У СОЦМЕРЕЖАХ ЗА 

ЧАСІВ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ 

 

1.1. Соціальна мережа як феномен сучасності: загальні положення та 

функції 

З інтернетизацією суспільства в наше життя все ширше почало входити таке 

явище, як соцмережі, і нині вже важко уявити світ без цього виду соціальних 

відносин. Суспільство пристосувало соцмережі для щоденного використання: 

обмін повідомленнями з друзями в режимі он-лайн, налаштування швидкого 

кооперування між однокласниками / одногрупниками / співробітниками, навіть 

знайомство з новинами в багатьох людей уже відбувається в соцмережах. І на 

це є свої причини: доступність, оперативність, мінімальна затратність коштів.  

Поняття «соціальна мережа» має кілька значень у поняттєво-категорійному 

апараті соціології. Відомі німецькі вчені А. Каплан та М. Хайнлайн визначають 

соціальні медіа як «групу інтернет-базованих додатків, які вибудовують 

ідеологічні та технологічні підвалини Web 2.0, що дозволяє створювати контент 

та обмінюватися ним між користувачами» [25:61]. 

У широкому значенні соціальну мережу трактують як структуру, що 

складається з вузлових елементів і зв’язків між ними – соціальної павутини 

[5:147]. Д. Бойд і Н. Еллісон визначили соціальну інтернет-мережу як веб-

сервіс, що дозволяє користувачам: 1) розробляти відкриті (публічні) або 

частково відкриті профілі; 2) створювати список користувачів, з якими вони 

перебувають в соціальному зв’язку; 3) переглядати свій список зв’язків                       

і аналогічні списки інших користувачів у межах однієї системи [22]. 

Соціальні мережі в сучасному світі можна назвати своєрідним «віртуальним 

дзеркалом життя», у якому знаходять відображення як злободенні проблеми, 

що хвилюють суспільство, так і думки та оцінки самого суспільства в контексті 

актуальної проблематики [13:54]. На сьогодні суспільство перейшло у нову еру 

спілкування – обмін інформацією в соцмережах. Розглядаючи соцмережу на тлі 
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останніх світових подій, можна стверджувати: соціальна мережа – сучасна 

платформа для організації масових заходів із метою демократизації суспільства.  

Як зазначає К. Ширкі, інтернет відкрив можливість абсолютно нових форм 

соціальної координації, що здійснюється без лідера. Говорити он-лайн – 

значить публікувати, а публікувати он-лайн – об’єднуватися з іншими.                         

З приходом глобально доступної системи публікації свобода слова стає 

свободою преси, а свобода преси – свободою зібрань [27:171]. 

В Україні перший заклик до створення Євромайдану з’явився 21 листопада 

2013 р. у соцмережі «Facebook» від журналіста Мустафи Найєма, на що 

громадяни швидко відгукнулися, і вже 24 листопада Європейська площа                  

в Києві зібрала більше ніж 100 000 осіб, у Львові 1 грудня – близько 50 тис. 

учасників, у Харкові та Дніпропетровську – по 5 тис., у Донецьку – близько 300 

осіб (за даними в інтернет-виданнях) [8]. 

Протести у світі вже мають певний сценарій: невдоволення діями влади, 

заклики в соцмережах, фотозвіти блоґерів з місць подій, координація дій 

протестувальників через соцмережі, їх блокування урядом (наприклад, події 

Арабської весни, за часів мирних демонстрацій у Гонконзі) [23]. Соціальні 

мережі в інформаційному суспільстві допомагають активістам зорганізуватися, 

обговорити подальші дії, розв’язати проблемні питання та, що важливо, швидко 

й без цензури розповсюдити інформацію по всьому світі. На формуванні 

громадянського суспільства через соціальні медіа наголошують й автори праці 

«Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства». На їх 

думку, такий ефект досягається, зокрема за допомогою використання ресурсів 

мережі громадськими організаціями. Через відсутність провладних правок 

соцмережа стає передумовою для громадського контролю над державою та 

тиску на політичну сферу [17:91–92]. 

Як бачимо, революціонери активно використовують можливості соціальних 

мереж та наявні в них функції. Цікавими є спостереження А. Зуйковської, яка 

вказує, що за часів Євромайдану користувачі в соцмережах постили та 

коментували не лише дописи політиків і новини про події в Україні (такі 
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публікації містили, як правило, текст і фото), а й широко розповсюджували 

аматорські відеосюжети «на політичну тематику, які миттєво поширювалися 

серед користувачів і були одними з мотивуючих чинників активних політичних 

дій громадян» [7:277]. Крім того, громадянський протест «Майдан» був 

доповнений волонтерською та благодійною діяльностями, у чому допомогли 

саме соціальні мережі. 

З іншого ракурсу розглядає соціальні мережі Т. Кремень, яка стверджує, що 

в соцмережах приєднання до групи протесту набуває нового значення, де 

головним виступає не досягнення мети, а демонстрація своїх уподобань 

оточенню [9:74]. Ми вважаємо, що дослідниця частково має рацію, адже не 

можна не зазначити, що деякі користувачі висловлювали активну позицію               

в соцмережах, коментували записи, брали участь в обговореннях, поширювали 

публікації, проте в реальному житті вони ніколи не були на Майдані. 

На нашу думку, соцмережа як рушій демократичних звершень уможливлює: 

заклики до організації мітингу, зібрання, мирної акції протесту; спілкування              

з однодумцями для координації спільних дій; оперативне оброблювання 

інформації та використовування її для мобілізації мас, що є відчутною 

перевагою над старими ЗМІ; ілюстрування подій за допомогою світлин та 

відео; використання стрімів (відеотрансляцій певних подій online); виклад або 

отримання інформації без цензурних втручань; використання хеш-тегів
1
, 

завдяки яким повідомлення про події швидко поширюються в усьому світі; 

вираження власних переконань щодо певних подій; коментування та 

обговорення вербальних й аудіовізуальних матеріалів; зберігання опублікованої 

інформації, що є важливим для подальшого відтворення історії подій; 

відстежування рейтингу та популярності спільноти / посту. 

Соцмережа є ефективним засобом агітації (під агітацією розуміємо 

пропагандистську діяльність, яка використовується для пробудження до 

політичної активності як окремих груп, так і широких верств населення 

                                                 
1
 Слово чи фраза, перед якою використовується символ «#» для прискорення подальшого пошуку подібної 

інформації. 
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[20:53]). За допомогою впливу на свідомість людей шляхом поширення 

окремих ідей / гасел з метою мобілізації мас на виконання поставлених завдань 

і створюються мітинги.  

Таким чином, розвиток сучасних інформаційних технологій відкриває нові 

можливості для поглиблення демократичних процесів не лише в Україні,                    

а й у всьому світі. У цьому велику роль відіграють соцмережі, які спочатку 

поставали платформою для агітації, а згодом стали використовуватися для 

координації подальших дій, публікації фото та відео з місця подій, висловлення 

власних думок, емоцій. Протягом Революції Гідності соцмережі давали змогу 

оперативно публікувати інформацію про стан подій, що не мала цензурних 

правок. Проте треба враховувати і загрози соцмереж, адже опублікована 

інформація доступна всім користувачам. Тому її активно використовують                 

і супротивники з метою протидії. 

 

1.2. Поняття мовленнєвого впливу 

Сутність мовленнєвого впливу виявляється в заміні знань про світ, 

спонуканні до дії, коригуванні ціннісної картини об’єкта впливу. Адресант 

виступає домінантом, що спрямовує адресата на виконання комунікативних дій, 

пов’язаних із формуванням та корекцією його системи знань і поведінки,                

а також ціннісної орієнтації. 

Серед типів мовленнєвого впливу дослідники виділяють кілька різновидів, 

найпоширеніший з них – спонукання. Спонукання – зовнішнє стимулювання 

реципієнта внаслідок прямого впливу на його волю (заклик, наказ, примус                

і умовляння) [21:55]. Основою цієї класифікації є тип мовленнєвої дії, 

розглянутої в аспекті іллокуції. Так, види мовленнєвої дії відповідають певним 

видам мовленнєвих актів, до яких їх зараховують дослідники [14:75]: 

соціальний вплив (вітання, прощання, подяка, вибачення, обіцянка тощо); 

інформування (звістка, повідомлення, зведення); умовляння (прохання, 

пропозиція, порада, побажання, підкуп тощо); симулювання діалогу 

(використання звертань, риторичних запитань); веління (наказ, указівка, 
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розпорядження, команда, вимога, заборона, дозвіл, нагадування, бажання та 

ін.); примушування (загроза, залякування, вольовий натиск і та ін..); заклик 

(гасло, агітація, реклама, презентація, самопрезентація та ін.); емоційний вплив 

(підбадьорення, ласка, скарга, жарт, насмішка, образа, погроза); психічне 

програмування (вигуки, афективно-емоційні фрази, афірмації) та ін. 

Перлокуція пов’язана з очікуванням певної реакції на передану інформацію, 

тобто це сподівання на зворотний зв'язок. Ф. Бацевич визначає перлокуцію як 

«наслідки впливу іллокутивного акту на конкретного адресата чи аудиторію» 

[2:133]. Дж. Остін вважав, що перлокутивний акт можна сформулювати так: 

«За посередництвом дії В він виконав дію С», тобто, ставлячи собі мету 

переконати, змусити, запевнити, він переконав, змусив, запевнив [12:104]. 

Таким чином, перлокуція позначає завершальну стадію мовленнєвого акту, яка 

виявляється у впливі мовлення на думки й почуття людей, що відбивається на 

їхній діяльності та поведінці, що ми й досліджуємо в 3 розділі нашої роботи на 

прикладі закликів часів Революції Гідності. 

 

1.3. Сутність і типи закликів 

За часів Євромайдану заклики відіграли важливу роль у виникненні та 

розвитку революційних подій. Ми пропонуємо розглянути сутність поняття 

заклик та його види. 

Лексема заклик є полісемантичною. Так, у «Словнику української мови»                

в 11-ти томах подано таке визначення заклику: «1. Прохання, запрошення 

прийти, приїхати, з’явитися куди-небудь. // Звук, вигук, що кличе, закликає. 

2. без додатка і до чого. Звертання до певної групи людей, у якому в стислій 

формі висловлено провідну ідею часу, політичну вимогу, завдання; відозва, 

гасло. // Прохання, вимога розгорнути яку-небудь діяльність, певним чином 

поводити себе. 3. рідко. Те саме, що виклик» [15:147]. К. Бредемайер розглядає 

заклик як «вимогу, спрямовану на те, щоб адресат заклику виконав яку-небудь 

дію чи щось сказав» [3]. А. Вежбицька визначає заклик як особливий тип 

мовленнєвого акту, комунікативне значення якого звичайно описує семантична 



11 

 

формула, запропонована дослідницею для семантичної експлікації імперативів: 

«Я хочу, щоб ти зробив Р», де Р – це предикат [4:257]. На думку А. Баранова, 

заклик – це «мовленнєвий акт, звернений до адресата з метою спонукати його 

виконати певну дію або сукупність дій, котрі осмислюються як важлива 

частина суспільно значущої діяльності, що сприяє досягненню певних ідеалів, 

або спонукати адресата враховувати у своїй повсякденній поведінці ці ідеали, 

причому адресант і адресат є політичними суб'єктами або їх представниками,                

а сам мовленнєвий акт розглядається як частина суспільно-політичної 

комунікації» [1:420]. 

Таким чином, усі вищезазначені дослідники констатують, що метою заклику 

є вплив на реципієнта. Якщо К. Бредемайер подає коротке та загальне 

визначення заклику, то А. Вежбицька та А. Баранов розглядають заклик уже як 

конкретний мовленнєвий акт, комунікативна мета якого, про що вже було 

зазначено вище, вплив. Цікавим є також визначення заклику, подане                             

в «Словнику української мови». Упорядники словника не розглядають його 

конкретно як вираження впливу, а лише вказують на те, що заклик – це 

прохання, звертання, вимога тощо, про реакцію ж адресата не згадується. 

Найбільш деталізованим, на нашу думку, є визначення А. Баранова, який 

звужує поняття заклику та розглядає його в політичній площині. 

Аналізуючи класифікації закликів, ми беремо до уваги праці М. Осадчого та 

В. Криська, за допомогою чого зможемо провести повніший аналіз виявлення 

закликів у тексті. Так, М. Осадчий, розглядаючи заклик із лінгвістичної точки 

зору, указує, що явним прямим закликом є словесна конструкція, яка містить 

дієслово у формі наказового способу або еквівалентні поданому способу 

форми, причому обов’язковим компонентом є наявність адресата, котрий може 

бути заявлений як конкретно, так і обмежений особовими займенниками, або             

ж узагалі спостерігається відмова від відкритого називання адресата (тобто 

мається на увазі будь-який потенційний читач). Таким чином, явний прямий 

заклик можна описати формулою «імператив (дієслово у формі наказового 

способу) + образ адресата)» [11:57]. 
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Опосередкований (прихований) заклик, за М. Осадчим, – це форма відкритого 

спонукання без використання форм дієслова з наказовим значенням, де прямої 

вказівки на адресата може не бути. До таких закликів дослідник пропонує 

віднести спонукальні речення, що оформлені як питання, конструкції                        

з прихованою командою (твердження-команда), випадки спонукання до дії, що 

опосередковано пов’язані з іншими діями [11:58]. Прихований заклик містить 

інформацію, що спонукає до яких-небудь дій, цілеспрямовано формує                        

в адресата бажання діяти або відчувати необхідність дії. Автор програмує 

поведінку адресата мовлення, нерідко використовуючи методи мовленнєвого 

маніпулювання свідомістю, впливу на психіку, підсвідомість читача або 

слухача. Таким чином, М. Осадчий чітко розмежовує прямий та прихований 

типи закликів, за допомогою формули він указує, до якого виду слід відносити 

заклик.  

Подібну, але більш детальну класифікацію наводить В. Крисько. Він 

зазначає, що вплив повідомлення багато в чому залежить від того, які заклики 

(лозунги) у ньому використано та яким способом їх подано. Учений виділяє 

такі види закликів: 1) прямі заклики, засновані на переконанні, що адресант має 

сильні прямі аргументи; вимога висловлюється ясно, недвозначно, різко; 

2) непрямі заклики, здатні переконати шляхом натяків і обіцянок; 3) заклики на 

основі конкретних прикладів, що найчастіше виявляється в популяризації 

конкретних дій людей; 4) невизначені заклики, які спонукають читача 

самостійно прийти до висновків; такі заклики логічно випливають із поданої 

аргументації, проте в самому тексті конкретних пропозицій немає [10]. 

Таким чином, дослідники закликів наводять різне визначення терміна 

«заклик», проте у всіх наявна думка про прагматичний вплив закликів, з чим ми 

також погоджуємося. Учені наводять різноманітні класифікації закликів, 

беручи за основу певні критерії. Ми вважаємо класифікацію В. Криська 

найдосконалішою, адже вона вповні відбиває різний рівень «прямоти» заклику 

та містить такі непрямі заклики, які, на нашу думку, варто розглядати окремо. 
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РОЗДІЛ 2 

РІЗНОВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО ВИРАЖЕННЯ ЗАКЛИКІВ 

У СОЦМЕРЕЖАХ «FACEBOOK» І «TWITTER» ЗА ЧАСІВ 

ЄВРОМАЙДАНУ 

 

2.1. Класифікація закликів за темами та рівнем прямоти  

Важливу роль у революційних подіях як у світі загалом, так і в Україні 

зокрема відіграють заклики, які спрямовані на спонукання реципієнта виконати 

запропоновані дії. У період Євромайдану в соціальних мережах «Facebook» 

і «Twitter» функціонували заклики, що відрізнялися за рівнем прямоти, 

оскільки їхні автори вказували на дії, які має виконати адресат прямо чи 

опосередковано. Це стало підставою першої виділеної нами класифікації, крім 

того, у її межах ми пропонуємо виокремлювати заклики залежно від їх 

тематики. Кількісне співвідношення закликів за рівнем прямоти подане                     

в додатку 1, за темами – у додатку 2. Розгляньмо види закликів, що побутували 

за часів Революції Гідності й мали місце в протестних спільнотах соціальних 

мереж «Facebook» (ФБ) та «Twitter» (Т). 

Прямі заклики – це тип закликів, за допомогою яких адресант спонукає 

адресата виконати певну дію або сукупність дій, при цьому вони мають сильну 

аргументацію; вимогу в таких закликах висловлюють чітко, ясно, недвозначно, 

маючи на увазі тільки буквальне значення, для цього автор використовує 

словесну конструкцію, яка містить дієслово у формі наказового способу та 

інфінітива. Адресат може бути як заявлений конкретно, так і взагалі не 

названий (тобто мається на увазі будь-який потенційний читач) [10; 11:57].  

Проаналізуймо такі типи закликів детальніше на основі конкретних 

прикладів. Крім того, ми розглядаємо публікації залежно від тематики. 

 Заклики повставати та приєднуватися до революціонерів 

У дописі «Людей встає все більше на #євромайдан, приєднуйтесь. Разом ми 
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сила. Please RT»
2
 (Т: @EuroMaydan від 22.11.2013) наявний заклик, виражений 

дієсловом у формі 2 особи множини наказового способу приєднуйтесь, за 

допомогою якого адресант звертається до групи людей. Після цього автор посту 

використовує популярне за часів Євромайдану гасло «Разом ми сила».                      

У замітці автор удається до використання лексики іншомовного походження та 

закликає підписників ретвітнути (RT ← Retweet
3
) запис, щоб його побачила 

більша кількість користувачів соцмережі «Twitter». 

 Заклики діяти, адресовані учасникам Євромайдану  

У пості «#ЄвроМайдан На Майдані тимчасово вийшла з ладу апаратура, але 

громадяни не розходяться і розважають себе співом. Стоїмо до ранку!»                

(Т: @EuroMaydan від 26.11.2013) автор спочатку пояснює проблему, що 

склалася на Майдані, а потім за допомогою дієслова у формі 1 особи множини 

теперішнього часу стоїмо закликає учасників Євромайдану продовжити 

перебувати на зазначеному місці. 

 Заклики до революціонерів бути обережними 

Заклик продовжувати протест, але при цьому керуватися не емоціями,                   

а розумом простежуємо в пості «Друзі, будьте дуже обережні, зберігайте 

холодну голову, вас можуть провокувати на бійки» (Т: @EuroMaydan від 

29.11.2013). Автор спочатку вказує, якою має бути поведінка читача будьте 

обережні, а потім формулює заклик, використовуючи фразеологізм зберігати 

холодну голову, тобто бути спокійним та чітко обдумувати кожен вчинок. 

 Заклики до протестувальників бути готовими до наступальних дій 

супротивників 

У дописі «Передають, що На Львів їдуть автобуси з тітушками розганяти 

львівський #Євромайдан так само, як і київський. Львів, тримайся!»                        

(Т: @EuroMaydan від 30.11.2013) автор повідомляє актуальну інформацію про 

переміщення силових структур, а також звертається до львів’ян із закликом, 

вираженим дієсловом триматися у формі 2 особи однини наказового способу. 
                                                 
2
 Цитати та приклади подаємо, як в оригіналі. 

3
 Перенаправлене повідомлення в соцмережі «Twitter» [24]. 
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 Заклики до супротивників припинити протистояння в певних обставинах 

У пості «До Михайлівського собору приїхав автобус з Беркутом. Сволота 

хоча б не чіпайте людей в святому місці» (Т: @EuroMaydan від 30.11.2013) 

наявний директив
4
, виражений дієсловом чіпати у формі 2 особи множини 

наказового способу із заперечною часткою не. Адресант звертається до 

спецпідрозділу «Беркут», який називає пейоративно конотованою обсценною 

лексемою сволота, показуючи своє ставлення до нього. 

 Заклики поширювати інформацію 

У дописі «Створено группу Євромайдан SOS для надання правової допомоги 

постраждалим від розгону Євромайдану. Репост!» (Т: @EuroMaydan від 

30.11.2013) заклик виражено лексемою іншомовного походження репост, що 

позначає публікацію запису, який уже був розміщений на чиїй-небудь 

персональній сторінці в соціальних мережах [6:96]. 

 Заклики публічно висловлювати власну позицію 

У пості, присвяченому представникам ЗМІ, автор закликає писати правдиву 

інформацію та не зраджувати народ: «Шановні представники ЗМІ, 

#ЄвроМайдан просить Вас бути з Народом, не бійтеся писати правду. Будь-

ласка, like+share» (Т: @EuroMaydan від 29.11.2013). Лексема Народ у записі 

написана з великої літери, у такий спосіб автор висловлює свого повагу до 

нації. Адресант закликає подолати страх, використовуючи для цього дієслово 

у формі 2 особи множини наказового способу не боятися. У кінці допису 

використовується лексика іншомовного походження, за допомогою якої 

адресант просить ставити лайк та поширювати цей пост. 

 Заклики допомогти у волонтерстві 

Про допомогу в розповсюдженні листівок автор прохає в пості «На 

#ЄвроМайдан не вистачає волонтерів-агітаторів. Листівок багато,                        

а розповсюджувати їх нікому. Допоможіть нам, аби всі разом ми змогли 

допомогти один одному. #EuroMaidan needs volunteers to hand our leaflets. Help 

                                                 
4
 Директиви – це різновид мовленнєвих актів, що використовуються для спонукання комуніканта до дій, 

намагання добитися чогось від нього [26:10]. 



16 

 

us to get the message out!» (ФБ: ЄвроМайдан – EuroMaydan від 28.11.2013).                 

У публікації автор уживає директив, виражений дієсловом у формі 2 особи 

множини наказового способу допоможіть, а далі за допомогою 

складнопідрядного речення мети пояснює навіщо. Тут адресант використовує 

конструкцію із займенників всі ми та прислівника разом, тим самим автор 

підкреслює, що він приєднує себе до цих осіб, а також наголошує на сумісній 

діяльності людей. В останніх реченнях ми спостерігаємо використання 

англійської мови, що вказує на те, що автор хоче охопити більшу кількість 

читачів (не лише українців, а й іноземців). 

Отже, у прямих закликах адресанти найчастіше використовують дієслова              

у формі наказового способу в 2 особі однини та множини, хоча є  випадки, коли 

дієслово вживається у формі 1 особи множини дійсного способу теперішнього 

часу, а також в інфінітиві. Окрім цього, до дієслова часто додається заперечна 

частка не для порівняння, що читач повинен робити і чого він має уникати. 

Перейдімо до аналізу інших типів закликів за рівнем прямоти – непрямих 

закликів. Непрямі заклики – тип закликів, що мають на меті переконати 

аудиторію за допомогою натяків, обіцянок і навіть погроз, наведення 

негативних та позитивних прикладів; у таких закликах не використана форма 

дієслова з наказовим значенням, прямої вказівки на адресата може не бути [10; 

11:57]. 

Розгляньмо цей тип закликів на прикладах таких тем.  

 Заклики повставати та приєднуватися до революціонерів 

Цій темі присвячено пост, у якому автор змушує читача звернути увагу на 

публікацію відразу після прочитання першого окличного речення, написаного 

великими літерами (УВАГА!), адже графічно виділена лексема позначає 

«зосередження думки або зору, слуху на будь-якому об'єкті; спрямованість 

думки на кого-, що-небудь» [16:361]. «УВАГА! Ми організовується 

автомобільний #ЄвроМайдан. Сьогодні збираємося з вашими вірними залізними 

конями та прапорами і їдемо по Києву показати та розказати всім, що ми 

європейці і #EuroMaidan це не жарт і ми знаємо що робимо. ЗБІР ВОДІЇВ              
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О 19:00 на Майдані під квітковим годинником. В разі неможливості водіїв 

дістатися центру – збір другої групи о 20:00 на Набережній біля пам’ятнику 

Либіді. МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ!» (ФБ: ЄвроМайдан – EuroMaydan від 

29.11.2013). У цьому дописі для заклику автор використовує дієслова у формі            

1 особи множини дійсного способу майбутнього часу збираємося, їдемо, тим 

самим адресант автоматично зараховує читача до потенційних учасників подій. 

Далі автор аргументує заклик та мотивує адресата приєднатися, переконуючи 

його, що це продумані вчинки. За допомогою написання слів великими 

літерами в середині тексту (ЗБІР ВОДІЇВ) адресант наголошує на меті власного 

допису, а також указує на цільову аудиторію. Крім того, у записі зазначено 

конкретний час та місця зустрічі реципієнтів за різних обставин. В останньому 

окличному реченні, яке теж написане великими літерами, автор закликає 

поширювати інформацію (репост). 

 Заклики продовжувати разом боротися для досягнення спільної мети 

У пості «Зараз як ніколи треба триматися разом на #Євромайдані»                

(Т: @EuroMaydan від 29.11.2013) автор використовує слово категорії стану 

треба з інфінітивом дієслова триматися, а також прислівник разом, який ніби 

зближує автора та реципієнта. Завершується публікація вказівкою на місце 

подій – Євромайдан. 

 Заклики до політичних діячів приєднуватися до протистояння 

У пості «Хоч і не підтримуємо жодну партію, але будемо раді бачити на 

#ЄвроМайдан політиків, які будуть разом з Народом» (Т: @EuroMaydan від 

22.11.2013) автор спочатку декларує політичні погляди майданівців, а далі 

закликає приєднуватися за допомогою дієслова у формі 2 особи множини 

майбутнього часу, поєднаного з прикметником та інфінітивом (будемо раді 

бачити). Таким чином автор підкреслює, що заклик іде не лише від нього,                

а й від майданівців. Лексему Народ знову написано з великої літери, що вказує 

на повагу автора до людей, які перебувають на Майдані. 

Отже, у непрямих закликах адресант використовує спонукання у вигляді 

натяку на те, що має робити читач, тобто, на відміну від прямих закликів, тут 
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автор не акцентує увагу на конкретних діях, які має виконувати адресат. Ми 

помітили, що як у прямих, так і в непрямих закликах часто використовують 

хеш-тег #ЄвроМайдан, а також виділяють слова великими літерами для того, 

щоб наголосити на них.  

 

2.2. Класифікація закликів за типами адресата 

Зважаючи на специфіку закликів у соцмережах «Facebook» та «Twitter», ми 

запропонували ще одну їх класифікацію – за типами адресата (кількісне 

співвідношення закликів за типами адресата подане в додатку 3). Доцільно 

відразу зазначити, що така типологія охоплює не всі заклики, оскільки в деяких 

із них немає вказівки на конкретного адресата, автор звертається до всіх 

підписників спільноти. Отже, пропонуємо таку класифікацію закликів за 

типами адресата в соцмережах «Facebook» і «Twitter» за часів Євромайдану,               

у межах якої виділяємо поширені та непоширені звертання. 

I. Звернення до людей, що обізнані в подіях (у переважній більшості вже 

беруть участь у Євромайдані), з метою привернення їхньої уваги до певних 

революційних дій. 

Адресанти звертаються до людей, використовуючи такі засоби:  

1. Непоширене звернення, виражене іменником у кличному або називному 

відмінку, що допомагає звертатися до аудиторії узагальнено. 

Автор звертається до реципієнтів, використовуючи іменник друзі, що має на 

меті викликати в читача почуття довіри та зблизити їх. Таке звертання ми 

спостерігаємо в публікації «Надзвичайно сонячний Майдан! Друзі, це просто 

ідеальний ранок, щоб вийти на протест. Всі до МВС!» (Т: @EuroMaydan від 

26.12.2013). 

У постах автори використовують звернення до конкретної групи осіб за 

географічною належністю. Так, звертання до жителів Львова за допомогою 

персоніфікації назви міста наявне в такому дописі: «Передають, що На Львів 

їдуть автобуси з тітушками розганяти львівський #Євромайдан так само, як    

і київський. Львів, тримайся!» (Т: @EuroMaydan від 30.11.2013). А в публікації 
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«#ЄвроМайдан На Майдані зараз співають Гайдамаки. Будьте разом на 

нічному ЄвроМайдані. Україно, годі спати!...» (Т: @EuroMaydan від 

27.11.2013) фіксуємо персоніфікацію назви держави, за допомогою якої автор 

звертається, як до киян, так і до всього народу України. 

2. Поширене звертання. Воно конкретизує тих осіб, котрих стосується як 

допис загалом, так і заклик зокрема. 

У дописі «#ЄвроМайдан Друзі, ТЕРМІНОВО! На Майдан Незалежності 

потрібен потужний кінопроектор! Хто може допомогти – пишіть                        

в приват!» (Т: @EuroMaydan від 25.11.2013), окрім непоширеного звертання 

друзі, наявне і поширене, що складається із частини складнопідрядного речення 

у функції звертання та вказує на конкретну аудиторію, якій адресоване 

прохання.  

Звертання поширеного типу може складатися із частин складного речення, 

коли автор хоче конкретизувати адресата, що ми можемо побачити в такому 

прикладі: «#ЄвроМайдан УСІ ХТО ГОТОВИЙ ДІЯТИ – СЬОГОДНІ О 16:00, 

ЛЬВІВ ВУЛ. ДОРОШЕНКА 31, ПРОШУ УСІХ НЕБАЙДУЖИХ ТА АКТИВНИХ 

ЛЮДЕЙ ПРИЙТИ ТА ДІЯТИ!...» (ФБ: ЄвроМайдан – EuroMaydan від 

30.11.2013). 

Отже, до першого типу звертань ми відносимо звернення до всіх учасників 

спільнот, які або просто обізнані в тогочасних подіях, або вже беруть 

безпосередню активну участь у подіях. Автори використовують як непоширені 

звертання типу люди, друзі, а також персоніфіковані на зразок Львів, Україно, 

виражені іменниками у формі називного та кличного відмінків, так і поширені, 

які можуть містити у своєму складі прикметник (наприклад, шановні 

представники ЗМІ), а також складатися із частини складнопідрядного речення 

(хто може допомогти) або частини складного речення (усі, хто готовий 

діяти). Таким чином, послуговуючись поширеними звертаннями, адресант 

конкретизує тих, кому адресоване його повідомлення.  

II. Звернення до політичної верхівки, що перебувала при владі за часів 

Євромайдану. 
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У пості «Янукович подай сам у відставку поки не пізно! Стаття 109. 

Відставка Президента України набуває чинності з…» (Т: @EuroMaydan від 

30.11.2013) автор звертається до тогочасного Президента України В. Януковича 

на його прізвище. 

III. Звернення до силовиків, які перебували на Майдані, захищаючи 

тогочасну владу. 

Звертання, виражене пейоративно конотованою лексемою сволота, якою 

позначена офіційна назва «Беркут», наявне в такому пості: «До Михайлівського 

собору приїхав автобус з Беркутом. Сволота хоча б не чіпайте людей                      

в святому місці» (Т: @EuroMaydan від 30.11.2013)». 

Таким чином, у закликах із соціальних мережах «Facebook» та «Twitter» за 

часів Євромайдану виокремлюємо звернення до різних осіб, це можуть бути як 

читачі певної спільноти, так і окремі групи людей: чи то політичні діячі, чи то 

силовики. Для звертання автори використовували переважно форми кличного 

відмінка, проте зрідка звернення передавалося згадками імен у тексті в інших 

формах. 

 

2.3. Класифікація закликів за стрижневими словами 

В основу цієї класифікації закликів покладено частиномовну належність та 

граматичну форму директива, що передає основний зміст заклику. Кількісне 

співвідношення закликів за стрижневими словами подано в додатку 4. 

Найчастіше стрижневими словами виступають дієслова, тому ми відносимо їх 

до окремої групи, яка поділяється на підгрупи залежно від форми дієслова. 

1. Дієслово в заклику виконує функцію стрижневого слова із заперечною 

часткою не чи без неї: 

а) дієслова у формі наказового способу, що переважно мають такі форми: 

 2 особа однини («#Євромайдан продовжує стояти приєднуйся                  

і ти, разом докажемо владі що ми сильніші» (Т: @EuroMaydan від 29.11.2013));  

 2 особа множини («Друзі, будьте дуже обережні, зберігайте 

холодну голову…» (Т: @EuroMaydan від 29.11.2013)); 
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б) дієслова у формі дійсного способу, серед них: 

 у формі майбутнього часу («На #Євромайдані пішов дуже сильний 

сніг, але ми не здамось!» (Т: @EuroMaydan від 29.11.2013));  

 у формі теперішнього часу («#ЄвроМайдан закликає всіх українців 

прийти сьогодні на Михайлівську площу зі свічкою та запалити її. Цей 

вогонь…» (Т: @EuroMaydan від 30.11.2013)); 

в) інфінітиви («…ДОСИТЬ ПРОСИТИ ТА СПОДІВАТИСЯ НА АКЦІЇ 

ДОБРОЇ ВОЛІ ВІД „ВЛАДИ“!!!» (ФБ: ЄвроМайдан – EuroMaydan від 

30.11.2013)). 

2. Слова категорії стану («Зараз як ніколи треба триматися разом на 

#Євромайдані» (Т: @EuroMaydan від 29.11.2013). 

3. Предикативні прикметники («#Євромайдан Для кухні на Михайлівський 

потрібні столи, кип*ятильники, посуд для гарячої води…» (ФБ: ЄвроМайдан – 

EuroMaydan від 30.11.2013)). 

Окрім використання власне українських слів для вираження закликів, 

адресанти вживали лексику, запозичену з англійської мови, наприклад: 

«Створено группу Євромайдан SOS для надання правової допомоги 

постраждалим від розгону Євромайдану. Репост!» (Т: @EuroMaydan від 

30.11.2013). У мові оригіналу дієслово репост позначає «1. Відправлення листа 

або пакунку повторно через деякий час; 2. Повідомляти (частину листа, 

зображення чи іншого елементу контенту) он-лайн протягом іншого, більш 

пізнього часу» [24]. В українській мові ця лексема вживається в другому 

значенні переважно в соцмережах, що маркує такий вид комунікації. 

Отже, у публікаціях у соціальних мережах «Facebook» та «Twitter» за часів 

Євромайдану адресанти найчастіше вживали заклики, у яких функціонували 

дієслова у формі наказового способу. Крім того, дописувачі використовували 

в постах дієслова у формі дійсного способу, а також інфінітиви, слова категорії 

стану, предикативні прикметники, для того щоб позначити дію, яку має 

виконати адресат. Дієвості ж закликів присвячено 3 розділ нашої роботи. 
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РОЗДІЛ 3 

ПЕРЛОКУТИВНИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛИКІВ 

У СОЦМЕРЕЖАХ «FACEBOOK» І «TWITTER» ЗА ЧАСІВ 

ЄВРОМАЙДАНУ 

 

3.1. Прагматичний вплив закликів на читацьку аудиторію 

Перлокутивний ефект публікацій, у складі яких наявні заклики, виявився 

в ряді реакцій членів соцмереж, що ми й розглянемо в цьому підрозділі. 

Значна кількість лайків і репостів свідчить про те, що людям подобалися 

дописи такого плану. Користувачі соцмереж активно ділилися ними з друзями, 

щоб повідомити про тогочасні події, а також таким чином продемонструвати 

загалу свої політичні вподобання та громадянську позицію. Ми виявили, що             

з-поміж проаналізованих нами дописів найбільш популярним був пост 

у соцмережі «Facebook», який набрав 4,2 тис. лайків, 1270 репостів та 125 

коментарів (наводимо публікацію в додатку 5), хоча не можна не зазначити, що 

було досить багато публікацій, кількість лайків у яких перевищувала 1000. Це 

свідчить про те, що реципієнти не лише продивлялися записи, а й показували 

іншим, що їм подобається певний пост. Аналізуючи дописи в соцмережі 

«Twitter», ми виокремили пост, що набрав найбільшу кількість лайків – 13 (див. 

додаток 6), і запис, який користувачі мережі ретвітнули 90 разів, а також 

залишили 5 коментарів (див. додаток 7). Отже, порівнюючи соцмережі 

«Facebook» та «Twitter», можемо зазначити, що перша соцмережа користується 

більшою популярністю, має ширшу аудиторію, яка реагує на дописи у вигляді 

лайків, репостів та коментарів. Соцмережа «Twitter» має менший вплив, що 

пов’язано із обмеженнями в можливому розмірі допису (у 2013–2014 рр. 

максимальна кількість знаків у запису не могла перевищувати 140 символів). 

У коментарях користувачі залишали гасла «Слава Україні», «Україна понад 

усе» та ін., що показувало їхню патріотичну налаштованість і те, що вони 

підтримують автора публікації та згодні з його думкою. Неодноразово 

адресанти теж висловлювали заклики, але вже у вигляді коментарів до 
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публікації. Наведімо декілька прикладів таких закликів. Василь Моровді писав: 

«ДО ЗБРОЇ!!!! НІЯКИХ ПЕРЕМОВИН!!!!!!!!!!!!!!!!», а Олена Стаднік-Стефурак 

закликала: «Люди, хто не може кинути роботу, приходьте на майдан 

постояти з 4-5 ранку до 7! свіжі обличчя о цій порі дуже допомагають!». 

У коментарях реципієнти також мали можливість висловити власну думку 

з приводу суспільно-політичних подій, дій влади та опозиції. Зокрема, Марина 

Мороховець залишила такий коментар: «А чому ж ви не звернетесь до 

Порошенка? <…> де план опозиції? де стратегії?». Крім того, у коментарях 

адресати вносили і свої правки у пост, аргументуючи власну думку, або                

ж взагалі не погоджувалися з автором. 

Не можна оминути й факт дискусій між користувачами. Зважаючи на те, що 

інформацію в аналізованих спільнотах могли прочитати будь-які члени 

соцмереж «Facebook» і «Twitter», супротивники Майдану після ознайомлення                 

з публікацією критикували її та висловлювали свої думки з приводу запису або 

взагалі з приводу подій, що відбувалися на той час в Україні. Тоді в коментарях 

починалася дискусія між користувачами соцмережі, причому супротивники 

Майдану завжди писали винятково російською мовою, а прихильники 

Революції Гідності могли писати і українською, і російською (тут не можна 

виокремити окрему мову як таку, що превалює). 

Таким чином, перлокутивний ефект як наслідок впливу іллокутивного акту 

простежується в соцмережі у вигляді лайків, репостів, а також коментарів, що 

показують нам ставлення автора до публікації. Саме в коментарях читачі 

залишали власні думки з приводу інформації, наданої в пості, висловлювали 

переживання щодо ситуації в державі, а також, що цікаво, нерідко 

підтримували автора та іноді ніби продовжували його допис (теж закликали до 

певних дій), проте були і випадки, коли читачі не погоджувалися з думкою 

автора та критикували її. До того ж, ми виявили, що в соцмережі «Facebook» 

користувачі активніші (спостерігаємо більшу кількість лайків, репостів та 

коментарів), ніж у соцмережі «Twitter», що пов’язано з кількісним обмеженням 

знаків у дописі в соціальній мережі «Twitter». Поспостерігавши за мовами, 
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використовуваними в коментарях, робимо висновок, що національно 

налаштовані реципієнти використовували як українську, так і російську мови 

спілкування, проросійські активісти – винятково російську. 

 

3.2. Результати опитування щодо функціонування закликів 

у соцмережах «Facebook» і «Twitter» 

Для визначення рівня впливу закликів на людей за часів Євромайдану ми 

провели анонімне анкетування (анкету подаємо в додатку 8), на основі якого 

можемо визначати дієвість комунікації в соціальних мережах. 

Учасниками опитування були люди різного віку, статі, професії та місць 

проживання. Питальник складався з двох частин: 1) інформація про учасника 

опитування; 2) 11 питань, що показують ставлення реципієнта до Євромайдану, 

а також виявляють вплив закликів на активність користувачів мережі. За 

результатами проведеної роботи було отримано тридцять три анкети. 

Наведімо загальні дані про учасників з першої частини анкети. Вік 

опитуваних варіювався від 16 до 58 років. 15 осіб працюють; 12 навчаються; 

6 і працюють, і навчаються; не визначено – 1 респондент (див. додаток 9), з них 

13 чоловіків і 20 жінок, які родом з Харкова (16 осіб), Первомайська 

Харківської обл. (1 особа), Куп’янського р-ну Харківської обл. (1), Бахмута 

Донецької обл. (1), Шахового Донецької обл. (1), Єнакієвого Донецької обл. (1), 

Павлограда Луганської обл. (2), Кремінної Луганської обл. (1), Броварів 

Київської обл. (2), Рівного (1), Миколаєва (1), Чернівців (1), Івано-Франківська 

(1), Тернополя (1), не зазначили місце проживання 2 особи. 

Аналізуючи другу частину, ми отримали такі результати. До Євромайдану 

позитивно ставляться 13 осіб, негативно – 9, нейтрально – 5, важко сказати – 

6 (див. додаток 10). Свій статус визначили як учасник акцій протесту 3 особи, 

волонтер – 4 особи, допомагав, але не в статусі волонтера – 3 особи, стежив за 

подіями, але не брав участі – 16 осіб, не стежив за подіями – 7 осіб (див. 

додаток 11). Учасниками протестних спільнот у соцмережах під час 

Євромайдану були 11 осіб; заклики, які функціонували під час Революції 
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Гідності, великою мірою впливали на 8 осіб, певною мірою – на 8 осіб, мало 

впливали на 1 особу, не впливали на 16 осіб (див. додаток 12).  

На питання «Який із поданих закликів справляє на Вас найбільше 

враження?» 14 осіб відповіли «Не піддаватися на провокації»; 6 відзначили «Не 

піддавайтеся на провокації»; 3 вибрали «Не піддаємося на провокації», 

8 вибрали «Ми не піддавалися на провокації і не піддамося в майбутньому», 

2 реципієнти не дали відповіді (див. додаток 13). Отже, з цього можна зробити 

висновок, що найефективнішим є заклик із використанням інфінітива. 

Досліджуючи прагматичний вплив закликів на реципієнтів, ми визначили, 

що 14 осіб спонукали до обговорень в коментарях пости в протестних 

спільнотах, присвячених подіям Євромайдану (великою мірою – 7, певною 

мірою – 7), 19 осіб не спонукали (див. додаток 14). До поширення закликів, 

поданих у протестних спільнотах, були схильні 15 осіб (великою мірою – 4, 

певною мірою – 9, мало спонукало – 1), 18 респондентів не спонукало, 1 не дав 

відповіді (див. додаток 15). 

Ми з’ясували, як саме реципієнти виражали своє ставлення до постів, 

поданих у протестних спільнотах. Так, більшість (14 осіб) ніяк не виражала, 

13 ставили лайк, 10 робили репост, 11 коментували, 12 обговорювали 

з друзями. Крім того, ми отримали й власні відповіді опитуваних, а саме такі: 

«Просто розмовляла», «Намагалася самостійно розібратися в порушеному 

питанні, щоб зробити висновки», «Розмовляла на роботі, в магазині». 

Отже, у межах нашого дослідження ми провели анкетування із залученням 

людей різного віку, статі, професійної належності та місця проживання. 

Проаналізувавши результати, ми виявили, що більшість опитаних позитивно 

ставилася до Євромайдану, а також стежила за подіями, але не брала в них 

участі. 14 респондентів (із 33) заклики спонукали до обговорення в коментарях, 

а також до поширення (15 із 33). Реципієнти активно користувалися 

можливістю і висловити своє ставлення до постів, поданих у протестних 

спільнотах, за часів Євромайдану. Так, опитувані ставили лайк, коментували, 

обговорювали новини з друзями та робили репост. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Дослідження присвячене мовним, прагматичним і соціолінгвістичним 

аспектам вивчення закликів за часів Євромайдану (на матеріалі соціальних 

мереж «Facebook» і «Twitter»), робить внесок у розвиток теорії та практики 

політичної лінгвістики, прагматики, зокрема техніки мовленнєвого впливу. 

У першому розділі ми описали специфіку інтернет-комунікації в соціальних 

мережах. Традиційно основними функціями соцмереж були знайомства, пошук 

друзів, обмін повідомленнями, розваги, заповнення вільного часу тощо, а нині 

соціальні мережі стають провідником демократичних процесів як у світі, так                    

і в Україні. За часів Євромайдану користувачі соцмереж «Facebook» і «Twitter» 

активно використовували їх можливості, адже вони допомагали 

самоорганізуватися, швидко та без цензури повідомити про важливі моменти 

життя Майдану, проілюструвати події за допомогою фото- та відеоматеріалів, 

висловити власну думку щодо суспільно-політичних подій. 

У роботі ми з’ясували сутність закликів і подали їх розуміння дослідниками. 

Власне заклик безпосередньо пов’язаний із прямою та непрямою формами 

мовленнєвого впливу, тому В. Крисько та М. Осадчий виділяють прямі заклики, 

тобто ті, у межах яких використовуються слова в прямому значенні, і непрямі 

(опосередковані), у яких заклики є імпліцитними.  

Ми класифікували заклики, що функціонували за часів Революції Гідності             

в соцмережах «Facebook» і «Twitter», за різними параметрами. За рівнем 

прямоти поділяємо заклики на прямі та непрямі.  

Розробивши класифікацію закликів за тематикою, ми виділили такі основні 

теми: заклики повставати та приєднуватися до революціонерів; заклики діяти, 

адресовані учасникам Євромайдану; заклики до революціонерів бути 

обережними; заклики до протестувальників бути готовими до наступальних дій 

супротивників; заклики до супротивників припинити протистояння в певних 

обставинах; заклики поширювати інформацію; заклики публічно висловлювати 
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власну позицію; заклики допомогти у волонтерстві; заклики блокувати фірми, 

власниками яких є політичні діячі, що належать до владної верхівки; заклики 

продовжувати разом боротися для досягнення спільної мети; заклики до 

політичних діячів приєднуватися до протистояння. 

Ми класифікували заклики і залежно від конкретного адресата, до якого 

автор звертається в публікації. У постах функціонують як звертання до будь-

якого члена спільноти в соцмережі, так і конкретні, що бувають поширеними               

і непоширеними.  

У роботі з’ясовано особливості мовного вираження закликів: вони можуть 

виражатися дієсловами, словами категорії стану та предикативними 

прикметниками. Найчастіше адресант використовує дієслова у формі 

наказового способу, що характерно для прямого заклику (за формулою 

М. Осадчого). Слова, уживані в закликах, не завжди є власне українськими, 

зокрема лексеми репост і ретвіт запозичено з англійської мови, основна сфера 

їхнього функціонування – соціальні мережі.  

У ході дослідження ми з’ясували, що перлокутивний ефект закликів 

виявлявся в тому, що перший заклик до боротьби було опубліковано саме 

в соціальній мережі, у виході людей на Майдан, революційному опорі, 

допомозі, а також у тому, що користувачі мереж активно обговорювали дописи 

в коментарях, ділилися власними думками щодо подій, доповнювали записи 

власними зауваженнями. 

Ми провели анкетування щодо функціонування закликів у соцмережах 

«Facebook» і «Twitter», опитавши 31 особу різного віку, статі, фаху та місця 

проживання. Виявили, що заклики, опубліковані в соціальних мережах за часів 

Євромайдану, мали перлокутивний ефект, спонукали людей до обговорення, 

коментування та поширення. 

Отже, спостерігаємо, що мова переконання виступає інструментом 

формування певної політичної позиції, а також сприяє виробленню 

у реципієнта певних ціннісних орієнтирів, що відбувалося під час Євромайдану. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Кількісне співвідношення закликів за рівнем прямоти 

22,22%

77,78%

Прямі заклики

Непрямі заклики

 

Додаток 2 

Кількісне співвідношення закликів за темами 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45 Заклики повставати та

приєднуватися до революціонерів

Заклики діяти, адресовані

учасникам Євромайдану

Заклики до революціонерів бути

обережними

Заклики до протестувальників бути

готовими до наступальних дій

супротивників

Заклики до супротивників припинити

протистояння в певних обставинах

Заклики поширювати інформацію

Заклики публічно висловлювати

власну позицію

Заклики допомогти у волонтерстві

Заклики блокувати фірми,

власниками яких є політичні діячі,

що належать до владної верхівки

Заклики продовжувати разом

боротися для досягнення спільної

мети

Заклики до політичних діячів

приєднуватися до протистояння
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Додаток 3 

Кількісне співвідношення закликів за типами адресата 

70,50%

17,60%
11,80%

Звернення до людей, що

обізнані в подіях, з метою

привернення їхньої уваги

до певних революційних

дій.

Звернення до політичної

верхівки, що перебувала

при владі за часів

Євромайдану.

Звернення до силовиків,

які перебували на

Майдані, захищаючи

тогочасну владу.

 
 

Додаток 4 

 

Кількісне співвідношення закликів за стрижневими словами 

91,70%

5,50% 2,80%
Дієслова

Слова категорії

стану

Предикативні

прикметники
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Додаток 5 

 

Пост у соцмережі «Facebook», який набрав найбільшу кількість лайків, 

репостів та коментарів 
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Додаток 6 

 

Пост у соцмережі «Twitter», який набрав найбільшу кількість лайків 

 

 

Додаток 7 

 

Пост у соцмережі «Twitter», який набрав найбільшу кількість ретвітів та 

коментарів 

 



35 

 

Додаток 8 

Анкета 

Ваша стать:  

Ваш статус (працюю / навчаюсь): 

З якого Ви регіону України (область, місто)? 

1. Яке Ваше ставлення до Євромайдану? 

1) Позитивне; 

2) негативне; 

3) нейтральне; 

4) важко сказати. 

2. Схарактеризуйте свій статус під час Євромайдану. 

1) Учасник акцій протесту; 

2) волонтер; 

3) допомагав, але не в статусі волонтера; 

4) стежив за подіями, але не брав участі; 

5) не стежив за подіями. 

3. Чи були Ви учасником протестних спільнот під час Євромайдану? 

1) Так; 

2) ні. 

4. Чи впливали на Вас заклики, які функціонували під час Революції 

Гідності? 

1) Так; 

2) ні. 

5. Якщо так, то якою мірою? 

1) Великою мірою; 

2) певною мірою; 

3) мало впливали; 

4) не впливали. 

6. Який із поданих закликів справляє на Вас найбільше враження? 

1) «Не піддаватися на провокації»; 

2) «Не піддавайтеся на провокації»; 
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3) «Не піддаємося на провокації», 

4) «Ми не піддавалися на провокації і не піддамося в майбутньому». 

7. Чи спонукали Вас до обговорень у коментарях пости в протестних 

спільнотах, присвячених подіям Євромайдану? 

1) Так; 

2) ні. 

8. Якщо так, то якою мірою? 

1) Великою мірою; 

2) певною мірою; 

3) мало спонукали; 

4) не спонукали. 

9. Чи спонукали Вас до поширення заклики, подані в протестних 

спільнотах? 

1) Так; 

2) ні. 

10.  Якщо так, то якою мірою? 

1) Великою мірою; 

2) певною мірою; 

3) мало спонукали; 

4) не спонукали. 

11.  Як Ви виражали своє ставлення до постів, поданих у протестних 

спільнотах за часів Євромайдану? (Можна вибрати декілька варіантів 

відповіді.) 

1) Ставили лайк; 

2) робили репост; 

3) коментували; 

4) обговорювали з друзями в приватних повідомленнях; 

5) ніяк; 

6) Ваша відповідь: _________________________________ .  

Дякуємо за участь в анкетуванні! 
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Додаток 9 

Загальні дані осіб, які брали участь в анкетуванні 

1 15

12

6
Працюють

Навчаються

І працюють, і

навчаються

Не визначено

 

 

 

Додаток 10 

Ставлення респондентів до Євромайдану 

39,40%

27,27%

15,15%

18,18%

Позитивне

Негативне

Нейтральне

Важко сказати

 

33 респонденти віком від 16 до 58 років 
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Додаток 11 

Статус опитуваних за часів Революції Гідності 

 

48,49%

20,21%
9,09%

12,12%

9,09%

Учасник акцій

протесту

Волонтер

Допомагав, але не в

статусі волонтера

Стежив за подіями,

але не брав участь

Не стежив за

подіями

 
Додаток 12 

 

Статистичні дані, як впливали на респондентів заклики, що 

функціонували під час Революції Гідності 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Якою мірою

впливали

Не впливали

Великою мірою

Певною мірою

Мало впливали

Не впливали
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Додаток 13 

Статистичні дані до відповіді на питання «Який із поданих закликів 

справляє на Вас найбільше враження?» 

6,06%

18,18%
9,09%

24,24%
42,43%

«Не піддаватися на

провокації»

«Не піддавайтеся на

провокації»

«Не піддаємося на

провокації»

«Ми не піддавалися на

провокації і не

піддамося в

майбутньому»
Без відповіді

 

Додаток 14 

Статистичні дані, що ілюструють, якою мірою спонукали 

респондентів до обговорень у коментарях пости в протестних спільнотах за 

часів Євромайдану 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Якою мірою

спонукали

Не спонукали

Великою мірою

Певною мірою

Не спонукали
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Додаток 15 

 

Статистичні дані, що ілюструють, якою мірою спонукали 

респондентів до поширення заклики, подані в протестних спільнотах за 

часів Євромайдану 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Якою

мірою

спонукали

Без

відповіді

Великою мірою

Певною мірою

Мало спонукали

Не спонукали

Без відповіді

 

 


