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ВСТУП 

 

Інтернет дає невичерпний простір для досліджень, оскільки в ньому, як у 

особливому середовищі комунікації, тісно співіснують усний та писемний 

варіанти мови. Незважаючи на те, що дослідження мови Інтернету – порівняно 

новий напрям лінгвістичних розвідок, у сучасному мовознавстві уже є низка 

праць, у яких увагу зосереджено на проблемах теорії комунікації та 

медіалінгвістики.  Специфіку Інтернет-дискурсу досліджують Ф. Бацевич, 

А. Бєлова, А. Войскунський, Б. Гаспаров, В. Карасик, Г. Почепцов, А. Соколов; 

структурно-змістові та функціонально-технічні характеристики веб-сайтів, 

комп’ютерних конференцій, Інтернет-новин у гіпертекстовому форматі 

проаналізовано у працях О. Винарієвої, Є. Галичкіної, С. Данилюк, 

М. Коломієць. До аналізу українського Інтернет-дискурсу зверталися у своїх 

дослідженнях Р. Трифонов, С. Чемеркін, лексико-стилістичні та словотвірні 

особливості українськомовного блогу дослідила С. Зайцева. 

Соціальні мережі об’єднують мільйони людей, які використовують їх як 

інструмент спілкування між собою. Це зумовлено тим, що сучасна людина не 

уявляє себе без Інтернету, дедалі більша частина її життя є віртуальною. У 

зв’язку з цим важливими стають способи та засоби передачі думок. Потреба в 

повноцінному Інтернет-спілкуванні зумовлює виникнення нових лексичних 

одиниць, переосмислення стилів мови, знакових систем тощо.  

У наш час більшість Інтернет-користувачів є власниками багатьох акаунтів 

у різноманітних соціальних  мережах. За даними організації The Statistics Portal,  

яка  проводить дослідження з більш, ніж 18 тис. джерел, станом на вересень 2016 

року найпопулярніші  соціальні  мережі  у світі – це  Фейсбук,  ВотсАпп, 

Тамблер, Інстаграм, Твітер та Скайп [12, с. 55]. Хоча Інстаграм уважають 

візуальною соціальною мережею, проте він має і певний інформативний 

характер, коли під кожною фотографією можемо прочитати замітки, поради, 

надихаючі пости та інше.  
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Мова популярної в усьому світі соціальної мережі Інстаграм 

багатонаціональна. Ця мережа не перенасичена письмовою інформацією, а 

більше орієнтується на візуальне сприйняття користувача. Однак, ситуація із 

плином часу змінюється, соціальні мережі оновлюються, стають дедалі 

ширшими в можливостях. Тому й постає «мовне питання»: наскільки Інтернет-

стиль змінює мову літературну, як нею послуговуються користувачі, яким 

модернізаціям вона підлягає та інше. Це й зумовлює актуальність дослідження 

мови соціальних мереж як особливого засобу комунікації, функціонування 

української мови на платформі Інстаграм. 

Об’єктом дослідження є українська мова в соціальних мережах, 

предметом — функціонування української мови в соціальній мережі Інстаграм, 

мовні особливості Інтернет-спілкування. 

Мета роботи: виявити та проаналізувати особливості використання 

української мови в Інтернет-просторі, зокрема в соціальній мережі Інстаграм. 

Реалізація цієї мети передбачає виконання таких завдань: 

 Виявити мовні пріоритети Інтернет-простору. 

 З’ясувати особливості комунікативних процесів у соціальних мережах. 

 Ознайомитися із факторами обрання мови для спілкування у 

кіберпросторі. 

 Здійснити аналіз сторінок найпопулярніших українських блогерів у 

Інстаграмі щодо мовного вибору. 

 Охарактеризувати мову акаунту «Топ-Херсон» та херсонських блогерів. 

 Провести опитування читачів на персональній сторінці автора з метою 

з’ясування мовної ситуації у мережі Інстаграм та проаналізувати його 

результати. 

Методи дослідження. Аналіз фактичного матеріалу здійснювали за 

допомогою загальнонаукових методів – аналізу, синтезу, індукції, дедукції; 

серед лінгвістичних використано системно-структурний метод, зіставний метод 

та його прийоми.   
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РОЗДІЛ 1 

СПІЛКУВАННЯ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Cпiлкувaння oхoплює уci cфepи дiяльнocтi (i caмe є дiяльнicтю), a тoму 

тeopiй cпiлкувaння, якi нaмaгaютьcя cфopмувaти йoгo зaкoни, мoжe бути 

нecкiнчeннo бaгaтo i вci вoни будуть вipнi. Вipтуaльнe cпiлкувaння пoвтopює 

peaльнe в тoму, щo тут дiє пpинцип пepeнeceння, ocкiльки взaємoдiя пpoтiкaє в 

cиcтeмi «людинa-людинa». Cтвopюєтьcя ocoбливий пpocтip (вipтуaльнa 

peaльнicть) зi cпeцифiчними утвopeннями тa влacтивим йoму видoм cпiлкувaння. 

Aлe чepeз тe, щo вipтуaльнe cпiлкувaння oпocepeдкoвaнe, виникaють нoвi 

пpaвилa в cepeдoвищi мiжocoбиcтicних вiднocин [14]. 

Вipтуaльним cпiлкувaнням нaзивaють тaкий cпociб кoмунiкaцiї, пpи якoму 

кoнтaкт мiж людьми oпocepeдкoвaний кoмп’ютepoм, включeним у локальну або 

глобальну мepeжу, a вci взaємoдiї здiйcнюютьcя в пpocтopi вipтуaльнoї 

peaльнocтi. Саме в такий спосіб люди cпiлкуютьcя зa дoпoмoгoю пиcьмoвoї 

мoви, щo видiляє її як cпeцифiчний вид мiжocoбиcтicних вiднocин. 

Досліджуючи спілкування в соціальних мережах, М. Молофій зазначає: «У 

світі існує досить багато засобів, форм і способів спілкування, і чимала частина 

з них так або інакше пов'язана із сучасними технічними можливостями, які 

представлені глобальною комп'ютерною мережею Інтернет» [13, с.185]. За 

останні два десятиріччя Інтернет поширився як у професійному, так і в 

повсякденному житті мільйонів людей. Інтернет є досить вагомим чинником 

життя. Через Інтернет відбувається пошук інформації, здійснюються покупки, 

розширюється коло знайомств. Якщо раніше він був зорієнтований на тому, щоб 

отримати певну інформацію, переслати документи поштою, то зараз 

найпоширенішим стало відвідування соціальних сайтів [15]. 

І. Девтеров, проаналізувавши комунікативний процес і мовну ситуацію в 

Інтернеті, виділив такі основні риси Інтернет-спілкування:  
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1. Анонімність, яка може призвести до безкарності, розкутості й 

безвідповідальності поведінки учасників спілкування.  

2. Відсутність невербальної інформації.  

3. Добровільність контактів. Користувач добровільно зав'язує контакти чи 

може перервати їх у будь-який момент.  

4. Стійке прагнення до емоційного наповнення тексту, що виражається у 

створенні спеціальних знаків для позначення емоцій.  

5. Прагнення до нетипової, ненормативної поведінки. Найчастіше 

користувач презентує себе по-іншому, ніж у реальному житті, програє не 

реалізовані в діяльності поза мережею ролі, сценарії, і, не знаючи 

співрозмовника, створює його образ, відмінний від реального.  

6. Більша, ніж у реальному світі, залежність від співрозмовника у 

спілкуванні. Наслідком є порушення безпосереднього живого спілкування.  

7. Відсутність єдності простору й часу, тобто Інтернет дає можливість бути 

одночасно в різних місцях, а також спілкуватися з людьми з інших годинних 

поясів [4, с.164]. 

На думку дослідника, причиною звертання до Інтернету як до інструменту 

спілкування може бути:  

1) недостатнє насичення спілкуванням у реальних контактах. У подібних 

випадках користувачі швидко втрачають інтерес до Інтернет-спілкування, якщо 

виникають можливості для задоволення відповідних потреб у реальному житті; 

2) можливість реалізації якостей особистості, програвання ролей, 

переживання емоцій, які з тих чи тих причин неможливі в реальному житті. 

Подібна можливість обумовлена перерахованими вище особливостями 

спілкування за допомогою мережі – анонімністю, нежорсткою нормативністю, 

своєрідністю процесу сприйняття людини людиною. Бажанням переживання тих 

чи тих емоцій пояснюється, ймовірно, і прагнення до емоційного наповнення 

тексту [4, с.165]. 
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Для інтелектуально розвиненої людини, яка володіє всіма нормами усного 

й писемного мовлення, Інтернет – безмежна можливість збагачення культурного 

мовленнєвого рівня (зокрема, засіб опанування іноземною мовою), презентації 

власних винаходів тощо. Як наслідок, виникають нові мовні явища, наприклад, 

комп’ютерний сленг, нові види скорочення інформації, невластиві традиційним 

мовам, уживання в писемному мовленні засобів, які функціонально замінюють 

міміку й жести [11, с.63]. Дослідники виділяють нове мовне явище – Інтернет-

стиль, бо він поєднує окремі риси розмовного, художнього, публіцистичного, 

офіційно-ділового й наукового стилів.  

У всесвітній мережі широко представлені мови, які в реальному світі 

опинилися на межі вимирання або навіть перестали вже використовуватися в 

повсякденному спілкуванні. Щодо цього І. Девтеров зазначає: «Навіть невелика 

група ентузіастів може створити в Інтернеті інформаційне середовище, в якому 

рідкісна мова продовжує жити. Причому це стосується не лише природних, але 

й штучних мов» [4, с.166]. Крім того, у мережі зникає різниця між усним і 

писемним мовленням. Як відомо, одиницею усного мовлення є діалогічна 

єдність. Одиницею писемного мовлення є текст, який має бути уніфікованим, 

стандартизованим і нейтральним. А на екрані монітора змішується усне й 

писемне мовлення, стирається межа між діалогом і монологом, а також, як 

правило, присутня емоційна забарвленість [4, с.164].  

Інтернет впливає на всі сфери життя, зокрема й на мову. Спілкування 

різними мовами необхідне, навіть обов’язкове, оскільки інформація, що 

знаходиться в Інтернеті, апріорі призначена для всього світу. Однак, 

дослідження різноманітних аспектів мови яскраво вказують на те, що 

глобальний доступ до інформації та обмеженість вибору мов протирічать одне 

одному. 

Різноманітність інформації в Інтернеті про різні культури й цінності 

дозволяє людині, залишаючись носієм власної культури, представляти її іншим, 
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і разом із тим знайомитися з іншими культурами й випробовувати їх вплив. Але 

отримати інформацію і послуги в Інтернеті можна переважно однією із 

домінуючих у світі мов. Якщо швидко не змінити цю ситуацію, то це може 

призвести до руйнування культурної і мовної різноманітності й прискорити 

зникнення мов, звичаїв і традицій [4, с.163]. 

 З кінця 1990-х років науковці підняли проблему, пов’язану з необхідністю 

більшої різноманітності мов у всесвітній павутині. На сьогодні пріоритет 

надається наведенню мостів між лінгвістичними суспільствами, аби створити 

умови для циркуляції текстів більш, ніж однією мовою. І хоча технологія 

цифрового перекладу сприяє поліпшенню ситуації, для забезпечення 

користувачів Інтернету більшим вибором мов необхідний прояв культурної волі. 

На сьогодні мова сучасних засобів електронних комунікацій, мова 

Інтернету, є ядром інформаційно-комунікативного простору в інформаційному 

суспільстві. Якщо виходити з універсальності мови Інтернету, то можна віднайти 

як переваги, так і недоліки. Серед переваг мови Інтернету визначають такі: 

1. Робить національні культури прозорими, менш замкненими.  

2. Дозволяє простіше інтегруватися з іншими культурами.  

3. Дає можливість вступити в діалог з іншими культурами та забезпечує 

засвоєння їх досвіду [4, с.165]. 

Недоліками називають зворотній бік переваг – формування інтегративної 

універсальної мови спілкування зі світом супроводжується «епідемією» 

спрощення та збіднення інформаційного поля, національної та світової сучасної 

культури.  

Отже, постає діалектична проблема –  люди не турбуються про збереження 

мов, Інтернет і глобалізація будуть значною мірою прискорювати зникнення цих 

мов. Якщо ж люди насправді ставлять за мету зберегти свою рідну мову, то 

Інтернет може бути незамінним інструментом. Мова є основою спілкування між 

людьми й одночасно частиною їх культурної спадщини. Для багатьох вона має 
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глибоку емоційну й культурну цінність, оскільки мова пов’язує людей з їх 

літературним, історичним, філософським та освітнім надбанням. Тому мова 

користувачів не повинна перешкоджати їх доступу до спадщини різних культур, 

які присутні в кіберпросторі. Гармонійний розвиток інформаційного суспільства 

можливий лише в тому випадку, якщо всіляко підтримуватиметься наявність 

інформації різними мовами, і у кіберпросторі буде місце для презентації різних 

культур. 
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РОЗДІЛ 2 

УКРАЇНСЬКА МОВА В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

2.1. Комунікативні процеси в соціальних мережах 

В основі соціальної мережі – комунікація індивідів. Сучасна людина 

оточена мережею соціальних контактів, які стають все більш безособистісними 

та швидкоплинними. Контакт повинен легко зав’язуватись та швидко 

завершуватись [5, с.219]. Соціальні мережі створюють простір, у якому людина 

може найповніше реалізувати свої потреби в такий спосіб, якого потребує 

сучасне суспільство. Інтернет уможливив надання стійкості міжособистісним, 

часто випадковим, контактам. У спілкуванні в соціальних мережах реалізуються 

кілька видів комунікації: міжособистісна, міжгрупова, міжсоціумна, комунікація 

між собою і групою, між групою та суспільством, між особою та суспільством 

[5, с.219].  

У комунікативній ситуації мережевого спілкування існують такі форми 

мовлення: монолог, діалог та полілог, які в умовах спілкування в Інтернет-

середовищі набувають нових специфічних ознак. Монологічне мовлення в 

умовах спілкування в соціальних мережах набуває спрямованості на діалог [3, 

с. 12]. Пишучи повідомлення, статуси або пости, користувач усвідомлює, що 

вони будуть прочитані іншими, а тому використовує різноманітні риторичні 

запитання, звертання до потенційних співрозмовників, наприклад: Обійми мене, 

так лагідно, і не пускай…; Дайте пораду! Яку книгу прочитати у першу чергу?. 

Мова в соціальних мережах реалізується за допомогою різних каналів і 

може бути репрезентована письмовим текстом, зображенням, аудіо- та 

відеофайлами. Письмовий текст застосовується значно частіше, оскільки саме 

таку форму користувачі вживають для надання 95% інформації. Дослідження 

соціальних мереж та мови спілкування в них, проведене різними соціологічними 

групами, демонструє, що у відомих соціальних мережах Твітер, Інстаграм, 

Фейсбук лише 7% користувачів залишають повідомлення (новини, статуси) 

українською мовою (Запрошуємо на відкриття нового спортивного майданчику 
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для дітей та підлітків…; Тетяна перебуває у чарівному настрої, Лайк на 

останню фотку, взаємні підписки та ін.) [18]. Ю. Маковецька-Гудзь зазначає, що 

фахівці Київського міжнародного інституту соціології стверджують, що 

суржиком спілкуються і пишуть від 11% до 18% українців, або ж від п’яти до 

восьми мільйонів осіб [10, с. 659]. 

Дослідивши використання української мови в соціальних мережах, 

В. Шпитальний констатує, що україномовними найчастіше є спільноти 

українських компаній, ЗМІ, політичних чи громадських організацій, блоги та 

сайти міст (що мають свою сторінку у соцмережах), більшість інформації в них 

подана українською літературною мовою (ГазетаЮА: Герцогиня Кембриджська 

37-річна Кейт Міддлтон відвідала лондонську школу у рамках Тижня психічного 

здоров'я; Дзеркало Тижня: Картина є спільним виробництвом України, Польщі 

та Великої Британії). Іншим вагомим сектором використання української мови 

є приватні повідомлення, оголошення, написи на малюнках, вислови (Шановне 

студентство!, Загубився пес; Мова – втiлення думки. Що багатша думка, то 

багатша мова). Однак, у цьому середовищі українську літературну мову 

використовують рідко, що зумовлено індивідуальними мовними уподобаннями 

автора [19, с. 61]. 

Інтернет, де здебільшого відбувається спілкування за допомогою писемних 

текстів, створює новий спосіб комунікації, який за зовнішнім виглядом нагадує 

усний різновид розмовного стилю. Використання знаків-символів, не властивих 

традиційній писемній мові, створення ефекту звукової мови, послугування 

певними словесними формулами наближають писемний різновид комунікації в 

Інтернеті до його усного варіанта. 

У мовленні користувачів соціальних мереж переважають прості, означено-

особові речення (Іду в магазин; Був в універі; Сиджу за компом; Забіжу завтра). 

Крім цього, дуже часто використовуються скорочення слів (ок; норм; дяки). Ці 

моделі Інтернет-комунікації активно переносяться і на безпосереднє 

повсякденне спілкування. Мовці віком від 15 до 25 років, які щодня спілкуються 

у соціальних мережах, при безпосередньому спілкуванні використовують 80 % 
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лексики, яка виникла й побутує в мережі (серфити в інеті; лайкати пости; 

репоснути запис; підписатися на канал; забанити; маслайкінг; сфс та ін.) [10, 

с. 659]. 

 

2.2. Мовні пріоритети Інтернет-простору 

Проект W3Techs австрійської компанії Q-Success займається 

дослідженнями Інтернету, зокрема популярністю різних мов світу у всесвітній 

мережі. Варто зазначити, що в дослідженні W3Techs враховувалися не всі сайти 

Інтернету, а 1 мільйон найпопулярніших [17]. Згідно з дослідженням, 

опублікованим W3Techs на початку квітня 2013 року, 5 мов має частку більше 

4 % щодо використання на веб-сайтах.  

5-е місце посідає французька мова (4,5 %). Частка французької поступово 

зростає (3,4 % в жовтні 2010). 4-е місце займає іспанська мова (4,8 %). Частка 

іспанської в світі поступово зростає (3,9 % в липні 2010). 3-е місце посідає 

німецька мова, нею працюють 5,6 % сайтів. Однак, частка німецької в Інтернеті 

стрімко падає – в липні 2010 року 9,4 % сайтів використовували німецьку і це 

була друга за популярністю мова Інтернету. 

2-е місце за популярністю в Інтернеті займає російська мова. Її частка на 

квітень 2013 року становить 6 % і постійно зростає – в липні 2010 року частка 

російської становила лише 3,7 %. Як відзначають автори дослідження, частка 

російської мови становить 79 % на українських сайтах (зона .ua), 86,9 % – на 

білоруських (зона .by), 84 % – на казахстанських (зона .kz), 79,6 % – на 

узбекистанських (зона .uz), 75,9 % – на Киргизстанські (зона .kg) і 81,8 % – на 

таджикистанських (зона .tj). 

1-е місце за популярністю в Інтернеті цілком очікувано є англійська, вона 

використовується на 54,7 % сайтів. У січні 2011 року частка англійської досягала 

57,6 % і з того часу поступово знижується. 
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Що стосується мов країн колишнього СРСР, то частка румунської і її 

молдавського діалекту становить 0,4  %, а литовська, латиська та українська мови 

мають по 0,1 % частки Інтернету. 

Мовний ужиток у Інтернеті можна було назвати окремими дискурсом у час, 

коли він не був таким популярним, однак сьогодні, коли більше половини 

українців – користувачі мережі, говорити про окремий дискурс не доводиться. 

«Інтернет перетворився на загальноприйнятий інструмент комунікації, в якому 

можна знайти найрізноманітніші стилістичні дискурси, проте не усі вони 

однаково популярні [1].  

Українські сайти поділено за мовною ознакою, окремо виділено російські та 

англомовні сторінки. Великі міжнародні сайти на кшталт Гугл, Яндекс, Фейсбук 

кваліфікуються як українські, якщо вони цілеспрямовано працюють в 

українському сегменті Інтернету і мають україномовний інтерфейс, деякі з них 

відкрили окремі українські редакції. Усі найпопулярніші соцмережі мають 

український інтерфейс. Вони відкривають мовну версію залежно від мови 

браузера користувача. Відповідно, якщо у вас англійська – основна мова 

браузера, то сайт Фейсбук відкривається з англомовним інтерфейсом і т. д. 

Наведемо статистику використання соціальних мереж світу за кількістю 

активних щомісячних користувачів з різних країн світу, спираючись на 

платформу Statcounter.com (Глобальна статистика світу) [16]. 

На поточний момент найбільше користувачів налічується в соціальній 

мережі Фейсбук. З моменту появи вона користується підвищеним попитом, 

тривалий час утримується на першій позиції в рейтингу (62,18 %). Пінтерест 

займає друге місце (16,12 %) і активно почав набирати популярність, передусім 

завдяки своїй новій можливості пошуку по картинкам. Третій рядок Ютуб 

(8,71 %) за останній рік випередив Твітер, який тепер на 4-му місці (8,17 %). 

Вибирають його за міні-блоги. Тут є акаунти у багатьох відомих людей. 5-е місце 

посідає соціальна мережа Інстаграм (2,45 %). Популярність ресурс Інстаграм 

отримав завдяки продуманому менеджменту власників соцмережі Фейсбук. 

Саме вони викупили права на цю соціальну мережу й вивели її в лідери. 

https://marketer.ua/goto/http:/gs.statcounter.com/social-media-stats
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Спільноти в соціальних мережах виконують функцію корпоративного 

засобу масової комунікації та є джерелом інформації про організацію, 

інструментом поширення інформації про неї, а також засобом просування 

позитивного образу й цінностей організації. Часто спільноти й соціальні мережі 

з точки зору просування стають більш ефективним інструментом, ніж будь-які 

інші засоби зв’язків із громадськістю, оскільки спільноти дозволяють 

встановлювати контакт з аудиторією безпосередньо [2, с.3]. 

Нове повідомлення в співтоваристві або блозі називається пост (від англ. to 

post – відправляти) або статус. Поява цікавої і привабливої (атрактивної) 

інформації (посту або статусу) в співтоваристві стимулює безкоштовне 

розповсюдження її членами спільнот, а також блогерами, підписання на 

поновлення в цьому співтоваристві. Поширення статусів у інших блогах або 

спільнотах називається репост. Блогери, які постійно можуть спостерігати 

поновлення в блогах або спільнотах, а також залишати свої повідомлення, 

мають, як правило, у цих блогах або спільнотах статус «друзів», кількість яких у 

відомого блогу або спільноти часто може складати тисячі і навіть мільйони 

людей [2, с.3]. 

Важливим засобом масової комунікації є соціальні мережі обміну 

фотографіями й відеозаписами, що дуже привабливо з точки зору візуального 

сприйняття новин і цікавих фактів. Можливості посту або обміну візуальними 

зображеннями є у всіх популярних соціальних мережах, а в Україні найбільшою 

популярністю серед подібних інструментів користується Інстаграм. 

Отже,  Інстаграм — соціальна мережа, що базується на обміні 

фотографіями, дозволяє користувачам робити фотографії, застосовувати до них 

фільтри, а також поширювати їх через свій сервіс і низку інших соціальних 

мереж.  
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2.3. Різновиди постів у Інстаграмі  

Соціальна мережа Інстаграм стала надзвичайно популярною завдяки 

простоті й легкості в користуванні, орієнтації суто на фото, тоді як Фейсбук та 

Твітер  загромаджені інформацією, безліччю функцій та опцій. 

Користувач готовий ділитися з іншими своїми думками, улюбленими 

речами, проектами, подіями, важливими моментами та унікальним світоглядом. 

Щоб зробити соціальну мережу більш цікавою широкому загалу користувачів, 

виникла і функція підписування фотографії – пост. Нагадаємо, що Інстаграм – не 

текстова мережа, а візуальна, проте інформація під світлиною може бути досить 

доречною, цікавою, надихаючою, корисною та важливою.  

Пости в соціальній мережі Інстаграм поділяємо на кілька різновидів: 

інформаційні, комерційні, розважальні, «лайфстайли», «помічники». 

 В інформаційних постах доносять до передплатників різного роду 

інформацію: новини ніші, факти з її історії, історії бізнесу, життя; дають поради 

у будь-яких сферах діяльності (3 лютого відбуватиметься Чемпіонат 

Херсонської області з таеквон-до ІТФ серед юнаків та юніорів в ТРЦ «Фабрика» 

та ін.). 

Комерційні – це пости, в яких користувач дає більше інформації про товари, 

які у нього є в наявності, ціну і  пропозиції опису (Чашка «Поцілунок» – 

найкращий подарунок для вашої другої половинки. Встигни замовити за кращою 

ціною – 199 грн.). 

Користувач, блогер викладає розважальні тематичні пости: анекдоти, меми, 

веселі історії. Також проводить конкурси, розіграші та вікторини (Подруги, вони 

і крізь роки подруги. Хоч у житті, хоч у Скайпі, теми для розмов завжди одні й 

ті ж самі – їжа та чоловіки). 

Особливістю візуального контенту в Інстаграмі є «лайфстайл» – особистий 

блог про стиль життя користувача, в якому за допомогою візуальних образів 

(фотографій) транслюються соціальні ролі й ієрархії цінностей людини. Такі 

пости можна назвати «лайфстайл»-варіантом, де власник сторінки подає свою 

життєву історію, досвід, події, розповідає про подорожі за кордон, навчання, 
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роботу та інші сфери особистого життя. Це є одним з найпопулярніших варіантів 

ведення особистого акаунту (Привіт, мої киці! Я п’ю ранкову каву і збираюся 

відвідати салон краси, про який в мене вже є пост нижче…). 

Пости-«помічники» з’явилися і стали популярними в Інстаграмі, адже зараз 

актуальним і потрібним є висвітлення проблем особистості, невпевненості в собі, 

закомплексованості, недосвідченості в деяких питаннях молоді та підлітків. 

Широко підіймаються питання ЛГБТ-суспільств, Бодіпозитиву, Zero Waste 

тощо, які так турбують людей сучасного світу. Власники сторінок ведуть блоги, 

виражаючи власні думки з певної проблеми, дають поради щодо прийняття своєї 

зовнішності та тіла, відкривають нові сторінки знань щодо збереження екології 

нашої планети тощо (Вечная проблема с полнотой. С детства мама говорила 

мне, что у меня есть склонность к полноте…). 

  Оскільки Інстаграм – соціальна мережа, популярна в усьому світові,  то  і 

пости під світлинами пишуться різними мовами.  

З метою досягнути певного успіху, набрати велику аудиторію підписників, 

блогери користуються спеціальними хештегами. Хештег – це мітка, що 

складається з символу # і певного ключового слова. Ці мітки є одним із 

різновидів механічних пошуків у Інстаграмі. Користувач залишає в своїх постах 

певний хештег (наприклад, #література). Додаючи такий хештег собі у пост, 

блогер таким чином пов’язує свою фотографію із певним ключовим словом. 

Завдяки такому слову або фразі у пошуковому вікні можна знайти схожі 

публікації. Це корисна функція, яка спрощує пошуки потрібної інформації або 

світлини. 

  Хештег – не єдине, що може знаходитися під фотографією. Саме той 

невеликий текст під нею  і є основою для залучення нових читачів. Писати такий 

пост можна будь-якою мовою, саме цей аспект розглянемо й проаналізуємо у 

наступному підрозділі. 
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2.4. Аналіз сторінок найпопулярніших українських блогерів у 

Інстаграмі 

Інформаційне навантаження у тексті містить майже 90% фотографій, які є 

на усьому просторі Інстаграм. Зазвичай користувачі пишуть живою розмовною 

мовою, емоційно, із використанням знаків-смайлів, не дотримуючись 

синтаксичних та пунктуаційних норм письма.  

У соціальних мережах кожен користувач може вибрати мову інтерфейсу 

власної сторінки (українська доступна у всіх найпопулярніших соціальних 

мережах). Кількісні показники різних мов персональних сторінок, на жаль, не 

відображають усієї повноти мовної ситуації у соціальних мережах (мову постів 

користувачів, перемикання кодів у коментарях тощо), але вони можуть дати 

загальне уявлення про декларативні мовні преференції (або байдужість до них). 

За статистикою Фейсбук, серед мов інтерфейсів в українському сегменті 

соцмережі домінує російська – 75 %, україномовні інтерфейси мають 19 % 

користувачів, 4,8 % – англомовні, 0,6 % – угорськомовні. Однак, як і у випадку з 

мережею Інстаграм, ці дані важко назвати реальним відображенням мовної 

ситуації в українському сегменті соцмережі [1]. 

Для аналізу мови в соціальній мережі Інстаграм було обрано сторінки 

п’ятьох найпопулярніших (за кількістю читачів) українських блогерів. На основі 

їхніх постів змоделюємо діаграму, що відображає, якою мовою користувач пише 

тексти під публікаціями. Звернемо увагу й на те, як контент впливає на кількість 

аудиторії читачів блогера й наскільки українська мова популярна в цій 

соціальній мережі.  

Перша серед українських блогерів у соціальній мережі Інстаграм за 

кількістю читачів – Олена Венум (аудиторія: 2,3 млн. читачів; тематика блогу: 

«мода», «лайфстайл», «подорожі», «бізнес», «краса»; мова блогу: переважно 

російська, іноді англійська; особливості блогу: багатонаціональність аудиторії, 

активне користування хештегами російською та англійською мовами; мова 

коментарів: російська й англійська).  
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Олена Венум народилася у м. Кременчук. Абсолютна більшість підписів 

блогера під фотографіями написані російською мовою. Авторка блогу активно 

спілкується з аудиторією, цікавиться їхніми думками, ставить питання та 

відповідає на них. Основною аудиторією читачів є росіяни, білоруси, українці та, 

звичайно, люди з віддаленого зарубіжжя. Блогер послуговується лише 

англійськими чи російськими «хештегами», тому що вони є більш ефективними 

й популярними серед хештегів інших мов (#mysunlight #girl #GlamourRussia 

#кино #фильм). Припускаємо, що оскільки російськомовне населення переважає 

над суто україномовним населенням, а блогер бажає розширювати свою 

аудиторію та ставати більш затребуваним, тому і послуговується мовою не 

національною, а тією, яку більшість його читачів розуміє.  

Олександра Чістова (м. Львів) – відеоблогер, інстаблогер – має 1,5 млн. 

читачів (тематика блогу: «лайфстайл», «фотозйомки», «подорожі», «мода і 

стиль»; особливості блогу: багатонаціональна аудиторія, невеликі пости, 

емоційність мови; мова коментарів: переважно російська, часто – українська та 

англійська). Авторка має канал на Ютуб, де ділиться своїми відеороликами на 

різні теми. Як і на каналі, так і в Інстаграм-акаунті, блогерка вживає майже 90% 

російську мову, 7% англійську та приблизно 3% українську мову (love me the 

most on the days when it is hardest to love me at all; Ну что, поднимем друг другу 

актив в субботний вечер?). Однак, дуже важливим є момент, що Олександра 

Чістова у своїх відео розмовляє із друзями майже завжди українською мовою, 

також із рідними або незнайомими людьми. Проте, завжди під час такої бесіди 

блогерка пише субтитри російською мовою, оскільки більшість її глядачів – 

російськомовні. Олександра ніколи не цуралася того, що у житті розмовляє 

українською, але свою Інтернет-кар’єру веде російською, як вона зазначає: «У 

мене багатонаціональна аудиторія і більшість – дівчата і хлопці з Росії, 

Казахстану, Білорусії та, звичайно, України. Але російську мову розуміє 

більшість, тому для мене не проблема спілкуватися нею, аби бути цікавою і 

корисною для кожного у своїх відео».  
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Третє місце серед українських блогерів у соціальній мережі Інстаграм за 

кількістю читачів (690 тис.) займає Тетяна Парфільєва (тематика блогу: «краса», 

«мода і стиль», «жінки та чоловіки», «лайфстайл»; мова блогу: російська; 

особливості блогу: збереження пунктуації, граматики, невелике користування 

знаками-символами та хештегами; мова коментарів: російська).  

Блогерка працює моделлю, має власний шоурум одягу, канал на Ютуб, де 

розміщує відео з власного життя. Проживає тривалий час у Києві, має велику 

аудиторію шанувальників з усього світу. Її фотографії завжди мають певний 

підпис, але, як і у ситуації із Олександрою Чістовою, незалежно від місця 

народження та мовного оточення, вона пише пости виключно російською мовою 

(Вы шопоголик? Или спокойно относитесь к этому процесу и покупаете вещи 

только в случае острой необходимости?), і як результат – широка аудиторія 

підписників та її шанувальників. Її пости не відрізняються тематикою та 

спрямуванням від інших топових блогерів серед українок, однак, набравши 

широку популярність ще в ті часи, коли Інстаграм поширювався на Україні,  

блогер набрала аудиторію з різних країн досить швидко. 

На четвертому місці у ТОПі українських блогерів знаходиться Марія 

Тимошенко, аудиторія якої налічує 606 тис. передплатників (тематика блогу: 

«краса», «мода і стиль», «сімейне життя», «лайфстайл»; мова блогу: російська; 

особливості блогу: емоційні пости, Інтернет-стиль, користування знаками-

символами та хештегами; мова коментарів: російська). Марія Тимошенко вже 

досить довгий час розвиває свій Інстаграм та Ютуб-канал. Блогер живе і працює 

у м. Києві, зазвичай бере участь у модельних фотосесіях та подорожує за кордон. 

Мова її акаунту російська, переважає розмовний стиль, який наближає автора 

блогу до аудиторії своїх читачів (Мое типичное состояние, когда попала в парк 

аттракционов с героями любимых мультфильмов! :));). На відміну від багатьох 

блогерів Марія Тимошенко не так часто користується хештегами. але завжди 

повідомляє свою аудиторію про геолокацію. 

Серед українських блогерів на четвертому місці знаходиться одна з 

найвідоміших пар у Інстаграм-просторі – родина Пустовіт з Івано-Франківська 

https://everipedia.org/wiki/youtube/
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(аудиторія: 460 тис. читачів; тематика блогу: «родина», «сімейне життя», 

«народження і виховання дітей», «мода і стиль»; мова блогу: українська; 

особливості блогу: використання діалектизмів, зменшено-пестливих слів, 

сленгу, емоційність мови; мова коментарів: українська, іноді російська). 

Олександра та Ігор Пустовіт ведуть звичайне життя, виховують дітей, 

подорожують та діляться цими враженнями із своїми глядачами. Ігор Пустовіт 

теж має власний акаунт, однак акаунт Олександри має більше матеріалу для 

аналізу мовних особливостей. Блогер на своїй сторінці публікує фотографії 

малечі із душевними підписами, наприклад: Як в такій крихітній людинці 

поміщається стільки енергії, хитрості та розуму?; Данчі тепер неможливо 

догнати, щоб поцьомати і затлуцькати. Простежуємо використання 

діалектизмів (затлуцькати), пестливих слів (поцьомати) тощо. Знаки-смайли, 

як і у всіх попередніх блогерів, також присутні, щоб зробити свій пост 

максимально яскравим та живим (Доброго раночку!  Любчики, ми щойно 

прокинулися і збираємося готувати сніданок, хто з нами? :-???). Олександра 

Пустовіт у постах прагне писати Інтернет-стилем, зрозумілим і підліткам, і 

дорослим. 

Отже, мовна ситуація, що складається в мережі Інстаграм залежить від того, 

наскільки блогер прагне бути затребуваним у інших країнах світу, на аудиторію 

якого віку, якої країни він орієнтується, рекламу яких брендів продає,  про що 

пише у постах. Не варто забувати, що Інстаграм, передусім, візуальна соціальна 

мережа, яка несе естетичне задоволення. Мова спілкування у цій соціальній 

мережі не відіграє першої ролі, їй відведено інше місце, проте не менш важливе.  

 

2.5. Мова акаунту «Топ-Херсон» та херсонських блогерів 

Протягом березня 2015 р. – лютого 2016 р. International Republican Institute 

провело опитування 19 тис. респондентів у 22-х обласних центрах України [20],  

було встановлено, що українською мовою у Херсоні спілкується близько 36% 

населення. Звісно, це обумовлено русифікацією, близькістю Херсона до АР 

Крим, проживанням на території Херсонської області не лише україномовного 
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населення, а також популярністю використання суржику як мішанини 

української і російської мов.  

На сторінці акаунту «Топ-Херсон» в Інстаграмі, що налічує аудиторію 

близько 44 тис. читачів, молоді херсонці обмінюються своїми фотокартками, 

враженнями від певної події у місті, відгуками після відвідування кафе, 

ресторанів, театральних вистав, діляться ідеями та обговорюють останні новини 

міста тощо.  

Кожна фотографія на сторінці має свій підпис або коротеньку історію. 

Звернули увагу на те, що значна більшість таких анотацій під фотографіями 

написані російською мовою. Зробивши аналіз, визначили, що на кожні 10-12 

фотографій знайдеться лише одна, яка буде підписана українською мовою. І це 

не є певною випадковістю, а систематизованістю. 

 Якщо брати до уваги той момент, що кожного дня викладається близько 5-

6 нових фотографій, то лише один раз на 2-3 дні буде з’являтися новий пост 

українською. Насправді ситуація не є дуже критичною, однак у порівнянні з 

іншими схожими сторінками, як от lviv_instacity, misto_poltava, instalutsk, 

херсонці рідше пишуть мовою національною.  

Звернули увагу на ще один момент: фотографії, які, на наш погляд, можна 

вважати дуже атмосферними, теплими та яскравими, зазвичай підписані саме 

українською мовою. Більшість цих фотокарток зображують каву, десерти, 

затишок та солодощі. Зважаючи на геолокацію, яка постійно вказується над 

фотографією, помітили, що більшості фотографій, підписаних українською 

мовою, властиве так зване «україномовне середовище». Містяни, які 

фотографують певні моменти в таких місцях, як «Львівська майстерня 

шоколаду», «Львівські круасани», кафе-ресторан «Криничка» або на фоні будь-

якої патріотичної архітектури, прапора України тощо, то і підпис під 

ілюстрацією найчастіше буде саме українською мовою, наприклад: Всім доброго 

дня, бажаємо гарного дня і натхнення. Люди ми тільки тоді, як сильно любимо. 

Всім бажаємо продуктивного дня тощо. 
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Отже, на нашу думку, це є яскравим свідченням того, як атмосфера й 

оточення впливають на людину підсвідомо. Коли молоді містяни бачать події, 

що так чи інакше пов’язані із суто українським, патріотичним, або саме оточення 

натякає на україномовне середовище, то й у херсонцях просинається дух 

патріотизму, і як наслідок – українськомовні пости в Інстаграмі.  

Майже кожен користувач соціальної мережі Інстаграм має бажання 

розвивати свій профіль, набирати аудиторію та розширювати межі свого 

контенту. Херсонці у цьому плані досить активні. Для аналізу мовного питання 

в Інстаграмі залучені сторінки трьох найпопулярніших блогерів-херсонців.  

Перше місце за кількістю читачів серед херсонських блогерів у соціальній 

мережі Інстаграм займає Ельнур Гасанов (аудиторія: 88 тис. читачів; тематика 

блогу: «вайни», «веселі відео», «лайфстайл», «подорожі»; мова блогу: російська; 

особливості блогу: розважальні відео та фото, емоційні пости; мова коментарів: 

російська, часто – англійська). 

Блогер народився і проживає у місті Херсоні, знімає веселі відеоролики та 

додає їх у мережу Інстаграм, ділиться власними фотографіями та робить підписи 

під ними. Ельнур Гасанов пише російською мовою, використовує сленгові слова, 

Інтернет-стиль написання, його тексти емоційно забарвлені (Еще одна серия 

фоток с яхты – отличное завершение отпуска; Что нужно для счастья? 

Путешествовать и отдыхать, наслаждаться красивыми пейзажами…).  

Автор блогу на своїй сторінці часто пише англійською мовою, 

використовуючи нескладні конструкції, додаючи велику кількість хештегів 

російською та англійською мовами (the best place to travel and rest is Turkey; 

#travel, #turkey, #sea, #rest, #солнце; …the sun? The sand are in my mind…). 

Зазначимо, що саме ті фотографії, де було написано пост англійською мовою і 

використані англомовні хештеги, стали більш популярними й отримали велику 

кількість «лайків» від підписників. На жаль, українська мова зовсім відсутня на 

сторінці блогера, і, як він сам пише під однією фотографією: «Для своих съемок 

необходимо постоянно искать новые локации… Целью нового контента 

является охват новой целевой аудитории. Применяйте данный прием в своих 
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проектах» (виділення наше). Спостерігаємо ситуацію, схожу на ту, яка склалася 

з найвідомішими українськими блогерами: пишучи для великого загалу людей, 

вони прагнуть охопити більшу аудиторія, що сприятиме популярності блогу. 

Тому автори блогів мають російськомовний контент, а завдяки англійським 

постам – розширюють межі свого акаунту за кордон.  

Андрій Харковець – ведучий, комік – займає друге місце за кількістю 

читачів серед блогерів-херсонців у Інстаграмі (аудиторія: 16,2 тис. читачів; 

тематика блогу: «розваги», «вечірки», «шоу», «розважальні програми», 

«лайфстайл»; мова блогу: основна російська, іноді англійська та українська; 

особливості блогу: транслітеровані тексти, змішування мов, емоційна мова, 

сленг; мова коментарів: переважно російська, іноді українська). 

Інстаграм-сторінка блогера різноманітна і яскрава, пости й надписи є під 

кожною фотографією. Аналізуючи мову його акаунту, бачимо, що домінуюча 

мова – російська, але інколи з’являється англійська та українська мови (Че каво, 

ребзя? Я норм, как сами?; It’s radio time, guys; Маю для вас декілька, сподіваюсь, 

гарних новин. Нууу для мене так точно!). Автор блогу часто використовує 

транслітеровані тексти, у яких англійські слова та вирази пишуться російськими 

або українськими літерами (Всем мейк сам нойз и пуч йо хэндс ап! И гуд найт. 

Или гуд морнинг. Смотря когда вы лук зис фото. И офкорс ремемба – ю крутой 

гай…). Такий прийом є, скоріш за все, комедійним Інтернет-стилем, який 

зрозуміє молода аудиторія, і навряд чи старша. Українська мова присутня на 

сторінці блогера, літературна, зрозуміла та проста: «Все більше і більше звикаю 

до ритму життя в столиці  і мені – це подобається! Саме цього я хотів – коли 

в тебе мінімум часу на себе і немає можливостей грузити себе всяким 

непотребом, який може лізти в голову, заважаючи думати про те, що тобі 

дійсно потрібно…». Саме такий підпис був створений під фотографією з 

геолокацією «м. Київ». На нашу думку, це ще одне підтвердження того, як 

оточення навколо людини здатне впливати на його мову та мовлення. 

На третьому місці серед блогерів-херсонців – Анастасія (аудиторія: 23 

тис. читачів; тематика блогу: «мода і стиль», «фотосесії», «подорожі», «краса»; 
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мова блогу: російська та англійська; особливості блогу: поперемінне 

використання російської та англійської мови; мова коментарів: російська). 

З метою з’ясування мовної ситуації в соціальній мережі Інстаграм нами було 

проведено опитування на персональній сторінці автора (Малєнкова Дарія) серед 

читачів. У опитуванні взяло участь 76 осіб, серед них із Херсонщини близько 

75% та Київщини близько 25%. Перелік питань проведеного опитування 

користувачів Інстаграм містить Додаток А, діаграми результатів опитування – 

Додаток Б.  

На питання «Якою мовою ведете свій Інстаграм?» переважна кількість 

респондентів відповіла, що російською (90%), 6% – українською, 3% – 

англійською, 1% – іншими мовами. 

Відповідаючи на питання «Якою мовою найчастіше читаєте пости?»,  

переважна більшість учасників зазначила, що російською (81%),  українською 

мовою читають 14% респондентів та 5% – англійською мовою. 

Відповіді респондентів на питання «Звертаєте увагу на мову посту, чи Вам 

все одно, якою мовою він написаний?» поділені на дві групи: 95% опитуваних 

відповіли, що їм не важлива мова посту, якщо вони її розуміють; інша група – 

5% звертають увагу на мову посту. 

Майже абсолютна більшість респондентів, а саме 98%, на питання «Чи 

будете Ви принципово підписуватися/ відписуватися від блогера через зміну 

мови його постів?» відповіли, що для них зміна мови блогера не є принциповою, 

2% опитуваних виявилися більш категоричними у виборі. 

Відкрите питання «Чи треба поширювати українську мову в Інстаграмі? 

Якщо так, то яким чином?» передбачало висловлення власних ідей респондентів 

щодо вирішення цієї проблеми. Більшість опитуваних (79%) впевнені у 

важливості розвитку української мови в Інстаграмі. Деякі з них пропонували такі 

шляхи поширення української мови в мережі: «Почати з себе!!!», «Більше 

писати постів українською мовою», «Да, но я даже не знаю как. Скорее всего 

это могут сделать украинские блогеры, но мало кто будет этим заниматься…» 
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та ін. А 21% опитуваних не вважають за потрібне ширше впровадження 

українською мови в Інстаграм-мережу. 

На останнє питання «Чи хотіли б ви змінити мову свого акаунту?» отримані 

такі відповіді: 17% опитуваних не проти змінити мову свого акаунту або заради 

експерименту, або заради зміни кількості аудиторії передплатників. Однак 83% 

все ж таки не прагнуть змінювати мову свого акаунту.  

Отже, мовна ситуація в Інстаграмі склалася таким чином: блоги переважно 

ведуть російською мовою, однак читають пости й іншими мовами, зокрема 

українською та англійською. Прагнення змінити мовну ситуацію у користувачів 

є, про що свідчать відповіді респондентів, однак майже не було докладено 

жодних дій для цього покращення. А щодо блогерів та їхнього контенту, то 

ситуація неоднозначна, тому подальші дослідження Інстаграм-простору зможуть 

змоделювати зміни, які відбуватимуться найближчим часом.  



26 
 

 
 

ВИСНОВКИ 

 

Основна характерна риса соціальних мереж та мікроблогів – реалізація 

тенденції до розмовності, головними ознаками якої є спонтанність, 

неофіційність, діалогічність, ситуативна закріпленість, тенденція до стислості й 

експресивності, і внаслідок цього – вживання мовних елементів неформального 

спілкування. Соціальна мережа як різновид Інтернет-комунікації має певну 

тематику, комунікативні цілі, стилістичні особливості, а вираз усного мовлення 

за допомогою письмового виявляється на всіх рівнях структурної організації 

його: фонетичному, лексичному, синтаксичному морфологічному і графічному.  

Загальна активна світова динаміка розвитку Інтернету позначається на 

українському комунікативному середовищі. Помічено, що на результат 

діяльності в Інтернеті українськомовних користувачів істотно впливає динаміка 

іншомовного середовища, що відбивається на характеристиці контенту. Це 

простежуємо в діаграмах опитування на персональній сторінці Інстаграм.  

Створення сприятливого ґрунту для змін ззовні нерідко не дає змоги 

розвиватися власнеукраїнським процесам. Тому, незважаючи на активні 

динамічні процеси, що відбуваються в українському сегменті Інтернету, 

динаміка наповнення його українським контентом не надто потужна. 

Соціальні мережі, де здебільшого відбувається спілкування за допомогою 

писемних текстів, створюють новий спосіб комунікації, який за зовнішнім 

виглядом нагадує усний різновид розмовного стилю. Використання «знаків-

символів», не властивих традиційній писемній мові, створення ефекту звукової 

мови, послугування певними словесними формулами тощо наближають 

писемний різновид комунікації до його усного варіанта. 

Мова в Інтернет-просторі, зокрема й у соціальній мережі Інстаграм, 

спрощується, порушується пунктуація, синтаксис, граматика не грає важливої 

ролі, посилюється емоційність мови. Соціальні мережі здатні стирати кордони 

між правильним і неправильним, а тому людина почувається вільно у власних 

думках. 
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Обираючи для дослідження соціальну мережу Інстаграм, ми, по-перше, 

взяли до уваги ті мовні аспекти, що відрізняються від життя реального: як 

людина пише, якою мовою користується, наскільки дотримується 

орфографічних правил, де «руйнує» стереотипність та унормованість мови, а де 

пише за всіма вимогами та правилами. У дослідженні орієнтувалися на 

українських блогерів та їхні профілі в Інстаграмі, стежили за динамікою підписів 

фотографій та їх стилю, аналізували аудиторію підписників, з яких країн вони 

походять, якою мовою розмовляють і які коментарі залишають.  

Проведений моніторинг свідчить, що українська мова в Інстаграмі, на жаль, 

не є домінуючою серед інших мов мережі. Варто зауважити, що українською 

мовою пишуть пости набагато рідше, аніж російською або англійською. Навіть 

ті блогери, що народилися й живуть на території України, обирають мову для 

ведення своєї сторінки переважно російську. Це зумовлено тим, що аудиторія у 

блогер-сферах багатонаціональна. Не важлива країна походження людини, що 

веде свій блог у мережі, важливо лише те, наскільки блогер бажає бути 

затребуваним, зрозумілим, популярним, впізнаваним та цікавим. Позитивним 

моментом є те, що існують також ті блогери, що не змінюють свою мову взагалі 

й несуть цю культуру в маси. Вони пишуть розмовною, живою мовою, 

використовуючи неологізми, слова іншомовного походження, пестливі слова та 

діалектизми, щоб писати для українськомовного населення. Українська мова в 

Інтернет-просторі все одно модернізується, вдосконалюється або ж просто 

змінюється.  

Навряд чи українська літературна мова стане однією із домінуючих мов у 

мережі Інстаграм. Цей ресурс був створений у США і швидше розповсюдився на 

території Росії, а вже потім на теренах України. Тут стоїть питання не про 

відсутність української мови в цій мережі, а про «неможливість» її настільки 

швидкого розповсюдження.  

 Мову херсонських блогерів не можна назвати взірцево-українською, адже 

переважна більшість із них пише російською із використанням англійської мови. 

Однак, деякі із них прагнуть модернізувати українську мову, додаючи до неї 
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особливості Інтернет-стилю, пишучи тексти емоційно й жартівливо, 

поширюючи мову в маси. 

Уважаємо, що одним із виходів у цій ситуації є реєстрування в суто 

українських соціальних мережах, де люди із різних міст та областей нашої країни 

знайомляться один з одним, читають тексти, обмінюються інформацією, діляться 

фотографіями та роблять усе те, що є в «іноземних» мережах. У такий спосіб 

можна розвивати свою мову, спілкуючись нею із носіями, підіймати свій рівень 

знань з української мови, вчитися писати публіцистичні тексти тощо. 

Прикладами соціальних мереж, у яких функціонує виключно українська мова є 

«Друзі», «Одногрупники», «УкрФейс», «Українці», «ГуГуДу», «Сусіди», 

«Гуртом» та інші. Сподіваємося, що українські блогери з роками наберуть 

популярності серед тисячі інших користувачів, – і тоді вже будуть 

використовувати субтитри для інших мов світу, а не навпаки. 
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК А 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПРОВЕДЕНОГО ОПИТУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ 

СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ІНСТАГРАМ 

Опитування складалося із 6 питань. 5-е питання містило у собі ще 

додаткову відкриту відповідь. 

1. Якою мовою ведете свій Інстаграм? 

2. Якою мовою найчастіше читаєте пости? 

3. Звертаєте увагу на мову посту, чи Вам все одно, якою мовою 

він написаний? 

4. Чи будете Ви принципово підписуватися/ відписуватися від 

блогера через зміну мови його постів? 

5. Чи треба поширювати українську мову в Інстаграмі? Якщо так, 

то яким чином? 

6. Чи хотіли б ви змінити мову свого акаунту?  
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ДОДАТОК Б 

ДІАГРАМИ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕНОГО ОПИТУВАННЯ 
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