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ВСТУП 

Розвиток Інтернету зумовлює появу нового виду комунікації: 

віртуальної, яка спирається на новітні технології, заміняє реальне 

спілкування і надає користувачам унікальних можливостей для спілкування, 

навчання чи ведення бізнесу. Віртуальна (електронна) комунікація – це 

особлива форма спілкування, в процесі якої відбувається взаємодія людей в 

мережі Інтернет, що здійснюється шляхом обміну знаковими та/або 

мультимедійними повідомленнями. 

Питанню електронної комунікації в сучасному суспільстві присвятили 

свої дослідження вітчизняні й зарубіжні вчені: І. Девтеров, О. Дмитрієва, 

О. Рибалко, С. Гладковський, С. Зайцева, А. Пелещишин, Дж. Лі та інші. 

Вона може бути представлена в різних формах, однією з яких є форум, 

дослідженню якого в межах англомовної картини світу присвячено наше 

дослідження. 

Актуальність роботи зумовлена спрямованістю сучасних лінгвістичних 

студій на вивчення механізмів комунікативної взаємодії мовців. Зокрема, 

пильна увага приділяється вивченню особливостей взаємодії людей в 

електронному комунікативному середовищі. Тому природним для 

мовознавства є вивчення різноманітних форматів такої взаємодії, одним з 

яких є, власне, форум. 

Мета роботи полягає у дослідженні комунікативно-прагматичної 

спрямованості діалогічного дискурсу англомовних форумів. 

Завдання: 

 визначити поняття «форум» як жанр електронної комунікації; 

 проаналізувати вербальні засоби діалогічного мовлення 

англомовних форумів; 

 окреслити стратегіко-тактичні лінії мовленнєвої поведінки 

комунікантів в межах взаємодії на форумах. 

Об’єктом роботи є діалогічний дискурс англомовних форумів. 
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Предметом дослідження є комунікативно-прагматичний потенціал 

вербальної складової діалогічного дискурсу англомовних форумів. 

Матеріалом дослідження виступає комунікативне наповнення  

двадцяти шести англомовних форумів. 

У процесі дослідження застосовано такі методи: теоретичні 

структурний аналіз – для опису мовних та мовленнєвих одиниць, вживаних 

у діалогічному мовленні комунікантів; практичні: контекстуальна 

інтерпретація здійснювалася у процесі тлумачення мовних явищ у певному 

контексті; прагмалінгвістичний – для вивчення стратегій та тактик 

мовленнєвої поведінки комунікантів; а також статистичні: метод кількісних 

підрахунків застосовано для кількісного опису досліджуваних явищ. 

Новизна роботи  полягає в тому, що вперше здійснено спробу лексико-

синтаксичного аналізу комунікативно-прагматичних особливостей 

діалогічної комунікації на англомовних форумах. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що результати 

дослідження можна застосовувати під час викладання курсу «Основи 

міжкультурної комунікації», а також при вивченні тем «The Virtual 

Revolution», «Pros and Cons of Internet Communication» на заняттях з 

практичного курсу англійської мови, теми «Засоби навчання» з курсу 

«Методика навчання іноземних мов і культур» та під час уроків англійської 

мови у школі, зокрема, при вивченні тем: «The Internet in Our Life», 

«Teenagers and Electronic Communication». 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Апробація матеріалів дослідження відбулась на Всеукраїнських та 

міжнародних науково-практичних конференціях молодих науковців. 

Результати дослідження оприлюднено у 3 публікаціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ДІАЛОГУ У СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ФОРУМАХ 

 

1.1. Комунікація як вид людської діяльності 

 

Комунікація є однією з найбільш загальних характеристик діяльності 

будь-якого суспільства, а отже питання дослідження комунікативних 

процесів у соціумі є наразі вельми актуальним. 

У науковій літературі існує цілий ряд думок стосовно визначення цього 

поняття. Власне термін «комунікація» походить від латинського слова 

«communicatio», що означає «передача, повідомлення, бесіда, розмова, 

спільність інтересів» [7, с.164]. Українські науковці під комунікацією 

розуміють обмін думками та інформацією у формі мовленнєвих або 

письмових сигналів, що є синонімом поняття спілкування [27, с.15]. 

Відомий дослідник у галузі комунікативних технологій Г. Г. Почепцов 

зазначає, що історично під комунікацією розглядався перехід від говоріння 

однієї особи до дій іншої, заради чого реалізується передача знань між двома 

автономними системами, які представляють собою двох людей [25, с. 15]. 

Ф. С. Бацевич визначає комунікацію як смисловий та ідеально-змістовий 

аспект соціальної взаємодії, в ході якої уточнюється, що людина думає перед 

передачею інформації, яким чином вона висловлює свою думку, як доносить 

її до співрозмовника, як отримує інформацію про правильність її 

інтерпретації співрозмовником, яку реакцію вона викликає, як відбувається 

обговорення [1]. 

Ми погоджуємось з тим, що комунікація – це складний процес обміну 

інформацією між двома або більше людьми, що відбувається за допомогою 

слів, символів, жестів, спрямованих на досягнення взаємного розуміння. 

В залежності від цілей комунікації вона виконує різні функції. На 

думку Б. Ломова, основними є інформаційно-комунікативна (охоплює 



6 
 

процеси формування, передання та прийому інформації), регуляційно-

комунікативна (полягає в регуляції поведінки) та афективно-комунікативна 

(характеризує емоційну сферу людини) функції [18, с.242-275].  

Базовими елементами комунікаційного процесу вважаються: 

1) відправник – особа, яка збирає та передає інформацію; 

2) повідомлення – інформація, закодована за допомогою символів; 

3) канал – засіб передачі інформації; 

4) одержувач – особа, яка приймає та інтерпретує інформацію [26, с.82]. 

У процесі комунікації виділяють чотири основних етапи: 

 зародження ідеї – відправник відбирає інформацію, яка буде 

предметом обміну і несе відповідальність за створення повідомлення у такій 

формі, яка найточніше передасть його думку одержувачу; 

 кодування і вибір каналу – відправник за допомогою символів 

кодує свою думку і обирає канал (мова, письмо, електронні засоби зв’язку), 

яким зможе передати символи, використані для кодування інформації; 

 передача повідомлення відправником одержувачу, яку іноді 

ототожнюють з процесом комунікації; 

 декодування – переведення символів відправника в думки 

одержувача [14].  

Важливу роль у комунікації відіграє зворотній зв’язок, який показує 

реакцію одержувача на повідомлення і, не зважаючи на збільшення 

тривалості комунікації, сприяє досягненню ефективних результатів 

комунікації й дає можливість з’ясувати правильність сприйняття і розуміння 

повідомлення [14]. 

Процес комунікації може бути ускладнений, а інколи й перерваний 

різними комунікаційними бар’єрами. Науковці виділяють три основних типи 

бар'єрів (див. табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

Типи бар’єрів у комунікаційному процесі [32] 

Тип бар’єрів  Основні характеристики бар’єру  Види бар’єрів 

Особистісні 

(психологічні 

та соціальні) 

комунікативні перешкоди, 

породжувані людськими емоціями, 

системами цінностей і невмінням 

слухати співрозмовника. Часто 

виникають завдяки расовим, 

гендерним, культурним, соціально-

економічним відмінностям учасників 

комунікацій, які хибно розуміють 

нетрадиційні для себе комунікативні 

сигнали (невідомі слова, рухи, жести 

інтонації голосу тощо).  

психологічна дистанція, 

почуття емоційної 

несумісності людей, невміння 

слухати, поганий зворотній 

зв’язок 

фізичні комунікативні перешкоди, що 

виникають у матеріальному 

середовищі.  

несподіваний відволікаючий 

шум, що тимчасово заглушає 

голос; відстані між людьми; 

стіни або інші статичні 

перешкоди, що виникають під 

час прийому інформації. 

семантичні виникають в результаті обмежень 

правильного розуміння використаних 

мовних символів. 

викривлення повідомлень 

(стенографічні помилки, 

помилки друкарок, помилки 

комп’ютера, неправильне 

тлумачення слів), інформаційні 

перевантаження, погане 

розуміння мови 

співрозмовника 

 

Існують різні види комунікації залежно від типу кодової системи, 

статусу, кількості учасників комунікаційного акту, культурних чинників, 

форми, спрямованості, способу і засобів передачі інформації, 
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функціонального призначення, сфери комунікації, її тривалості і кількості 

контактів тощо (див. дод А).  

Проаналізувавши комунікацію як різновид діяльності людини, ми 

дійшли висновку, що комунікація – складний процес обміну інформацією між 

двома або більше людьми, що відбувається за допомогою слів, символів, 

жестів, спрямованих на досягнення взаємного розуміння. Залежно від 

статусу виокремлюють формальну і неформальну види комунікації. В 

залежності від кількості учасників виділяється внутрішня, міжособистісна, 

групова, публічна, організаційна та масова комунікації. Комунікація може 

відбуватися в усній, письмовій та електронній формах. Виникнення 

комунікації супроводжується реалізацією пізнавальної, спонукальної та 

експресивної функцій. Будь-яка комунікація може здійснюватися через 

діалог. 

 

1.2. Діалогічна форма комунікації 

 

Комунікативний процес характеризується можливістю одновекторної чи 

багатовекторної спрямованості спілкування. Одновекторна комунікація 

представлена монологічною формою спілкування, багатовекторна – 

діалогічною [15, с. 49-50]. Діалогічне мовлення вважається первинною 

природною формою мовного спілкування, порівняно з монологічним 

[20, с. 139].  

Діалог (гр. dialogos – бесіда двох осіб) – форма мовлення (і спілкування), 

якій притаманний безпосередній обмін повідомленнями (репліками), як 

правило, двох осіб, які перебувають у безпосередньому зв’язку [1]. Отже, 

діалогічна комунікація представляє собою мовленнєвий акт, у якому 

говоріння і слухання – це нерозривно пов’язані види мовленнєвої діяльності 

[10], з досить швидким темпом обміну повідомленнями. Характерними 

ознаками діалогічного мовлення є ситуативність і контекстуальність. 

Ситуативність виявляється у тісному зв’язку мовлення з комунікативною 
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ситуацією і припускає можливість неповного висловлення та вилучення 

окремих його частин [16, с. 206].  Контекстуальність діалогу полягає у 

тому, що кожне наступне висловлення значною мірою зумовлене попереднім 

[16]. 

Мовними особливостями діалогу є еліптичність, наявність «готових» 

мовленнєвих одиниць та заповнювачів пауз. Еліптичність характеризується 

відсутністю одного чи обох головних членів речення, які легко 

компенсуються контекстом. «Готові» мовленнєві одиниці (кліше) 

використовуються для висловлення вдячності, обміну привітаннями, 

поздоровленнями тощо, або з метою надання діалогічній комунікації 

емоційності. Заповнювачі пауз служать для підтримання розмови й 

уникнення мовчання [21]. 

Діалогічній формі комунікації властиве також використання позамовних 

компонентів спілкування (міміка, жести, паузи, інтонаційні засоби). Значну 

роль у полегшенні сприйняття та розуміння діалогу відіграють сила, 

інтонація та тембр голосу [16, с. 206].  

Діалогічна комунікація складається з чотирьох основних частин: 

1) встановлення контакту із співрозмовником; 2) початок розмови; 

3) розвиток теми; 4) закінчення розмови [10]. Основна мета учасників 

діалогу – підтримувати мовленнєву взаємодію, за якої вони послідовно 

створюють різноманітні мовленнєві акти. 

Залежно від комунікативної мети дослідники виділяють два види 

діалогів: 1) диктальний (предметний), що має на меті отримання інформації; 

2) модальний, що базується на обміні думками [16, с. 204-207]. 

На думку Л. П. Новік, найбільш поширеними є чотири основні типи 

діалогів: діалог-розпитування; діалог-домовленість; діалог-обмін враженнями 

(думками); діалог-обговорення (дискусія) [21]. 

Т. Лагута пропонує іншу класифікацію діалогів: 

 асоціативна бесіда (діалог-бесіда), метою якої є обмін думками; 
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 діалог-розв’язання проблеми, що характеризується однаковою 

зацікавленістю партнерів у прийнятті спільного рішення;  

 діалог-розпитування, якому властивий чіткий розподіл ролей на того, 

хто запитує, і того, хто відповідає; 

 діалог-з’ясування непорозуміння [16, с. 205]. 

Отже, діалог – форма вербальної взаємодії, представлена спілкуванням 

між двома або кількома особами, ролі яких упорядковано змінюються 

(мовець стає адресатом, а адресат – мовцем) і є ситуаційно зумовленими. 

Характерними ознаками діалогічного мовлення є ситуативність, 

контекстуальність, швидкий обмін повідомленнями та стислість реплік. 

Діалогічне мовлення є вмотивованим, зверненим, ситуативним, емоційно 

забарвленим, спонтанним і носить двосторонній характер. Діалог складається 

з реплік, сукупність яких перетворюється в діалогічну єдність. Діалогічна 

комунікація спрямована на виконання різноманітних функцій: запиту-

повідомлення інформації, пропозиції-прийняття (неприйняття) 

запропонованого, обміну судженнями, обґрунтування своєї думки тощо. 

Залежно від комунікативної мети виділяють диктальний і модальний діалог, 

інформаційний дискурс, інтерпретаційний, інструментальний, афілятивний, 

прескриптивний діалог, діалог-обмін думками, діалог-урегулювання 

міжособистісних стосунків, «пустослівний» діалог. 

 

1.3. Особливості електронної комунікації в сучасному світі 

 

Сучасний етап розвитку світової цивілізації характеризується переходом 

від індустріального суспільства до інформаційно-комунікативного, що 

зумовлено інформаційною революцією та розвитком інформаційних 

технологій, які сьогодні використовуються в усіх сферах людської діяльності 

і спричинили появу нового виду комунікації – віртуальної, яка відбувається 

всередині віртуального простору і завдяки якій цей простір сприймається як 

реальність. Комунікативна взаємодія суб’єктів здійснюється за допомогою 



11 
 

комп’ютера, внаслідок чого створюється особлива модель реальності, яка 

характеризується ефектом присутності людини в ній та дозволяє взаємодіяти 

з уявними й реальними об’єктами. Інакше кажучи, це – опосередковане 

комп’ютером спілкування двох або більше осіб, що характеризується 

невидимістю комунікантів, писемною формою повідомлень, що 

надсилаються, можливістю негайного зворотнього зв’язку та електронним 

каналом передачі інформації [5]. 

Здійснення віртуальної комунікації відбувається завдяки використанню 

глобальної мережі Інтернет. А.В. Соколов визначає Інтернет як глобальну 

соціально-комунікативну комп’ютерну мережу, призначену для задоволення 

особистісних та групових комунікаційних потреб за рахунок використання 

телекомунікаційних технологій [28, с. 114]. Створений комп’ютером 

штучний простір піддається проникненню і трансформації ззовні. При цьому 

у віртуальній реальності можливі комунікації не лише з іншими людьми, але 

і з віртуальними, штучними персонажами . Отже, віртуальна комунікація – це 

електронне спілкування з уявними співрозмовниками, на відміну від 

актуальної (спілкування з реальними людьми). 

Термін «електронна комунікація» є загальним і охоплює всі види 

комп'ютерно-опосередкованого спілкування, в якому люди обмінюються 

повідомленнями з іншими, індивідуально або в групах [31]. Важливим для 

такого виду комунікацій є здатність спілкуватися за допомогою суто 

електронних засобів, що виключає необхідність фізичного контакту і 

дозволяє географічне розосередження членів комунікативного акту. Засобами 

такої онлайн-співпраці є електронна пошта, дискусійні форуми, чат та інші 

методи, а також телефонні й факсимільні комунікації, що сприяє усуненню 

фактору залежності від часу та простору [31].  

Електронна комунікація – це вид масової комунікації, за допомогою якої 

миттєво і в різних напрямках поширюється інформація серед великої 

кількості людей. Соціальними чинниками виникнення цього типу комунікації 

вважають глобалізацію та інформатизацію світу, які забезпечують швидке 
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розповсюдження і одержання інформації у мережі Інтернет [3, c. 49], а 

передумовами виникнення – недостатнє насичення спілкуванням у реальних 

взаєминах, можливість реалізації якостей особистості, програвання ролей, 

переживання емоцій, які є неможливими у реальному житті [9]. На думку 

О. Буторіної, появі цього виду комунікації сприяють анонімність, відсутність 

безпосереднього слухового або зорового контакту зі співрозмовником, 

висока швидкість передачі інформації [2]. 

Визначною рисою електронної комунікації дослідники називають її 

гіпертекстуальність. Гіпертекст – комп’ютерний спосіб подання інформації, 

при якому відображуваний на екрані монітора текст містить виділені слова, 

звертання до яких викликає висвітлення подальшої інформації. Невід’ємну 

частину гіпертекстів становлять гіперпосилання, що забезпечують миттєвий 

зв’язок між залежними один від одного різними документами (текстами, їх 

групами або частинами), які знаходяться на різних сайтах мережі, що 

забезпечує об’єднання мільйонів документів, які знаходяться в електронних 

мережах [11, с. 48].  

Формою вираження електронної комунікації є писемний текст, який 

може мати ознаки і форми візуального чи аудіального характеру. У сучасній 

лінгвістиці такий текст називають креолізованим (поєднання вербальних і 

невербальних (образотворчих) засобів передачі інформації [13, c. 194]. 

Для електронної комунікації характерним є некодифіковане 

використання певних графічних знаків, наприклад, крапок, що здебільшого 

використовуються для позначення роздумування, невпевненості чи 

здивування; відсутність лінійності у спілкуванні – втрачається порядок 

чергування повідомлень у зв’язку з одночасним передаванням чи 

прийманням інформації; недотримання орфографічних та інших 

літературних норм, що властиве розмовній мові і зумовлене економією часу 

для відтворення ефекту неперервності розмови; створення ефекту звукової 

мови за допомогою використання запису слова, схожого на транскрипцію. 

Мова, якою спілкуються учасники електронної комунікації, характеризується 
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як писемна розмовна мова, що виникає у результаті адаптації засобів 

розмовної мови (інтонація, тон) до писемної форми (шрифт, колір, графічні 

символи тощо) [17, с. 79]. 

Електронна комунікація послуговується використанням знаків-символів, 

нехарактерних для писемної мови. Найчастішою формою передавання 

емоцій є емотикони, за допомогою яких відправник виражає радість, сум, 

здивування або ставлення мовця до повідомлення чи до іншого комуніканта. 

Одним із різновидів емотиконів є смайлики – емотикони, що позначають 

посмішки. (див. дод Б).  

На сьогодні в Інтернеті функціонують такі форми спілкування: чат, веб-

месенджер, форум, блог, соціальна мережа, електронна пошта, гостьова 

книга, телеконференція (характеристику цих форм віртуального спілкування 

подано у дод. В) 

На думку дослідників, електронна комунікація має як свої переваги, так і 

недоліки. Серед переваг цього виду зв’язку відзначають: 

- можливість зробити національні культури прозорими, менш 

замкненими, простіше інтегруватися з іншими культурами; 

- можливість діалогу з іншими культурами та засвоєння їх досвіду; 

- існування універсальної мови Інтернет, що постає як база інтеграції 

загальнолюдських цінностей та збільшує їх значимість. 

Недоліками, на думку вчених, є: формування інтегративної 

універсальної мови спілкування зі світом, яка супроводжується спрощенням 

та збідненням інформаційного поля, національної та світової сучасної 

культури і відображається на функціонуванні національних мов; наявність в 

Інтернеті великої кількості «інформаційного сміття», відрефлексувати та 

відсортувати який часто буває досить важко [8]. 

Визначальними чинниками для успішного здійснення електронної 

комунікації є ситуативна поведінка учасників Інтернет-комунікації 

особливості їх мовної поведінки. 

 



14 
 

1.4. Форум як жанр електронної комунікації 

 

Одним із жанрів віртуальної комунікації є форум. Терміном форум 

позначають жанр електронної комунікації, представлений на спеціально 

організованому Інтернет-сайті і призначений для організації спілкування 

відвідувачів цього сайту шляхом обміну повідомленнями, що мають ознаки 

креолізованого тексту, з класифікацією за окремими темами для подальшого 

прочитання і можливістю спілкування не в режимі реального часу [29]. 

Форум вважають нетрадиційною формою спілкування, яка існує тільки в 

Інтернеті. 

Структуру форуму можна представити у вигляді значної кількості веб-

сторінок, об’єднаних певною темою, яка представлена на головній сторінці 

форуму. Основними складовими форумів є розділ FAQ, гіпертекст, розділ, 

тема та коментар. У базі даних форумів зберігається інформація стосовно 

кожного повідомлення, що містить відомості про автора, тему, зміст 

повідомлення, дату і час додавання. Ланцюжки повідомлень, що є 

відповідями на повідомлення теми, називають тредом (англ. thread – нитка) 

або топіком (англ. topic – тема). 

Факультативними компонентами форумів є аватар (зображення, що 

виступає засобом саморепрезентації користувача); ориджин (підпис, 

створений користувачем, що автоматично прикріплюється до всіх 

повідомлень); профіль користувача (графи, які містять певну анкетну 

інформацію у формі гіперпосилання). 

Форуми поділяють на тематичні й нетематичні; з динамічним списком 

тем та з постійним списком тем; відкриті, закриті й змішані; офіційні та 

неофіційні. Для участі у форумах необхідно попередньо зареєструватися, 

дотримуючись правил реєстрації та спілкування. 

Теми складаються з дописів учасників форуму. Допис – це написана 

газетна чи журнальна стаття, повідомлення про конкретний факт, подію чи 

явище, які можуть зацікавити інших. Учасники форуму, зазвичай, мають 
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можливість редагувати свої повідомлення, додавати нові теми чи дописи в 

обраній темі, які зможуть читати інші комуніканти, редагувати дані власного 

профілю, в якому вказується додаткова інформація. Теми й відповіді 

зберігаються на форумі довгостроково, обговорення однієї теми може 

тривати кілька років. Для зручності учасників електронної комунікації усі 

теми форуму часто поділяються за семантичною ознакою на підмножини 

[24, с. 275-284]. За роботою форумів стежать адміністратори й модератори. 

Головною метою форуму є обмін інформацією, а його особливість полягає у 

відсутності обмежень на контингент учасників та часові рамки для 

обговорення теми (спілкування продовжується до тих пір, поки тема цікавить 

співрозмовників). Не існує обмежень і на вживання певних мовних засобів. 

На думку дослідників, форуми мають значні переваги перед живим 

спілкуванням, оскільки у комунікантів немає необхідності здійснювати 

переїзди до місця проведення форуму, за участі у форумі відбувається 

колосальна економія часу, сил і грошей, є можливість брати участь відразу в 

декількох форумах, відсутність фізичного контакту з опонентами виключає 

можливість застосування фізичної сили в суперечках, період проведення 

форуму не обмежено жорсткими часовими рамками [12]. 

Однак, є й певні недоліки віртуального спілкування, а саме: необхідність 

мати комп’ютер, наявність виходу в Інтернет, електронної поштової 

скриньки, реєстрації на форумі, а також елементарних знань із використання 

програмного забезпечення ПЕОМ, неможливість візуально уявити 

співрозмовника, якщо він/вона не бажає виставити своє фото [6]. 

Отже, на сучасному етапі розвитку електронних комунікацій форум є 

одним із найпопулярніших способів комунікації у глобальній мережі, що 

підтверджує необхідність його детального лінгвістичного дослідження, яке 

буде зроблене у другому розділі. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАГМАТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ 

АНГЛОМОВНОЇ ФОРУМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

2.1. Лексична складова англомовних форумів 

 

Для аналізу комунікативно-прагматичного потенціалу вербальної 

складової діалогічного дискурсу англомовних форумів ми обрали 26 

неформальних англомовних інтернет-форумів, які охоплювали широкий 

спектр тем. Дослідження показало, що комуніканти використовують 

специфічну лексику, характерну для розмовного стилю та будують свої 

речення так, щоб якомога більше спростити спілкування. Особливості 

використання лексики представлені одиницями, що належать до 

літературного та розмовного стилів.  

Літературний стиль представлено таким чином: 

 неологізми:  

o «On a previous Avatar I've worked for Bax for nearly 4 years, and I just 

don't understand why you won't have your boots fitted, when the store 

offers that service for free?» – Iavalois: «Reply on: 13.12.2018» [54]. 

o «instagram, selfies and hashtags» – Akasha Sternberg: «Reply on: 

13.12.2018» [54]. 

 терміни: 

o «In English and several related languages, you can't use two conjugated 

verbs together. If one verb is conjugated, any other verbs that go with it 

need to be in the infinitive.» – Deinenysus: «Reply on: 25.11.2018» [37]. 

 запозичення: 

1) з латинської мови: 

o «Lol. That’s hilarious, ProVobis. » – Michael16: «Reply on: 

08.12.2018, 18:40» [37].  
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2) з німецької мови: 

o «Hallo  I come from Australia but I love speaking Deutsch.» – 

jasmineissilly: «Reply on: 07.10.2018, 00:30» [38]. 

Таке їх використання, на нашу думку, є, по-перше, засобом 

самовираження комуні кантів, а, по-друге, досить часто свідчить про високий 

рівень освіченості. 

Прикладами розмовного стилю на досліджуваних форумах є:  

 вульгаризми:  

o «May your mean spirit, and bitterness serve you in good stead throughout 

the years, just as my piss poor bad attitude and maladaptive behavior keep 

me in the game for the long haul. <…> It's a little corny, but what the 

hell..».  – captaincranky: «Reply on: 31.05.2018» [43]. 

Як показує дослідження, використання вульгаризмів слугує для 

психологічної розрядки, вислову невдоволення, презирства, а також є 

способом переконання співрозмовника та яскраво передає стиль мовлення 

комунікантів.  

 сленг: 

o «You look like someone left you hanging and you just aren't willing to 

give up till SOMEONE gives you a high-5 LOL» (high-5 – a gesture of 

celebration or greeting; LOL – lack of laughter) – IvyLarae: «Reply on: 

13.12.2018» [54].  

 емоційно забарвлені словосполучення: 

o «This one could also count for the AO one, but...unanimated Bento hands 

that are splayed out.» – Stigofthedump: «Reply on: 13.12.2018» [54]. 

 лексичні одиниці розмовного стилю:  

o «Okay, I can't really say much on that one, I'm sorta guilty of doing that 

myself» –  IvyLarae: «Reply on 13.12.2018» [54].  

 демінутиви (слова зі зменшувально-емоційними суфіксами), що 

вносять певні відтінки у ставленні співрозмовників один до одного:  

https://forums.digitalspy.com/profile/Stigofthedump
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o «girlie dont over think, or youll look crazy. (girlie - girls)» – Frank Peters: 

«Reply  on: 13.08.2018» [55].  

До цієї ж групи належать вигуки. Див. табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Типологія вигуків, які використовуються на англомовних форумах 

значення Приклади Джерело 

Е
м

о
ц

ії 

П
о
зи

т
и

в
н

і 

збудження, 

радість 

«Lazy posters haha! » BelindaN: «Reply on: 

13.12.2018» [54]. 

одобрення, 

схвалення 

«Ugh yeah those make me laugh, 

anyone who feels they have to put 

sir…» 

«Reply on: 13.12.2018» [54]. 

 

здивування «Oh I just have one pet peeve» «Arduenn Schwartzman: 

Reply on: 13.12.2018» [54]. 

Н
ег

а
т
и

в
н

і 

побоювання Wow, that escalated quickly.   Xenops «Reply on: 

21.02.2018, 12:21» [40]. 

відчай Oh my gosh I miss Strand! Ani «Reply on: 26.07.2018» 

[40]. 

Заповнювачі паузи «er... that's about it.» Whodathunkitz: «Reply on: 

19.11.2018, 15:15» [40].  

Привітання  «Hi Yes I have used "Everything" 

for a long time. It's a great tool.» 

holdum323: «Reply on: 

14.02.2018, 00:00» [43]. 

Вибачення, виправлення  «Oink! 3 May 1986-22 October 

1988» 

RedTimeForceRanger: «Reply 

on: 11.10.2018, 12:47» [50]. 

Заперечення  «Nah, this guy all over TSR tryna 

get with girls man, he's sooo 

cringey and funny its mad xD» 

holdum323: «Reply on: 

14.02.2018, 00:00» [49]. 

 

 

Учасники електронної комунікації активно використовують 

різноманітні лексичні та графічні скорочення, що економить їхній час під час 

спілкування. Серед лексичних скорочень ми виокремили такі: 

 кінцеві усічення:  
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o  «Imagine my complete astonishment whjen I sa my name up top as the TS. 

(sa - saw)» – captaincranky: «Reply on: 31.05.2018» [43]. 

o «Ofc I've heard other ppl sing, everyone has preferences u know (ofc – of 

course, ppl - people)» – snmboy: «Reply in 2018» [49]. 

 початкові усічення та кінцево-початкові усічення:  

o «an xcite scripted lag-whip coiled on one hip, some bling bangles, big 

flexi hair, and...(xcite - exciting)» – Klytyna: «Reply on: 13.12.2018» 

[54]. 

Особливу групу становлять графічні скорочення, характерною ознакою 

вживання яких є те, що в усному мовленні вони відтворюються повністю: 

 латинські скорочення:  

o «anyone who feels they have to put sir, Master, Dom, Queen, Mistress, 

Madame etc in their names. (etc. – et cetera)» – IvyLarae: «Reply on: 

13.12.2018» [57]. 

 напівскорочення, (або змішані скорочення), тобто комбінації 

акроніма одного члена словосполучення із повною основою іншого:  

o «SL BDSM Community assumed that the *official* Mistressing outfit was 

a system layer v-neck leather catsuit from Immershoen (v-neck  – з 

вирізом)»  – Klytyna: «Reply on: 13.12.2018, 06:37» [43].  

 графічні скорочення для позначення мір, одиниць або величин:  

o «I’m making this judgement off of how comfortable I feel in each language 

after having reached 22.5k in Russian and 12.5k in Spanish. (k-thousand)» 

– aronald: «Reply on: 27.11.2018, 19:20» [40]. 

 абревіатури, представлені у вигляді скорочень, які промовляються по 

буквах:  

o «the U.S. Constitution already provides for such a union should it be 

approved via a 2/3 majority vote by Congress» – Speakeasy: «Reply on: 

25.11.2018, 21:56» [37]. 

 акроніми: 
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o «LOL - Thanks guys.» (Laugh Out Loud) – cliffordcooley: «Reply on: 

31.05.2018» [43]. 

o «Not really tbh, it's a matter of opinion» (to be honest) – Snmboy007 

«Reply  in 2018» [49].  

 складноскорочені слова, що утворюються шляхом складання 

початкових елементів словосполучень, наприклад:  

o «I only have one or two issues because I though the magazine was a bit 

too serious about Sci-Fi, I seem to recall it folding after a few months» 

(Sci -Fi – science fiction) – Laurel1ne: «Reply on: 21.08.2018, 19:25» 

[50]. 

Аналіз форумної лексики дає змогу стверджувати, що вона 

представлена як одиницями літературного, так й елементами розмовного 

стилів. на лексичному рівні нами було виявлено вживання термінів, 

запозичень та неологізмів, що відносяться до літературного стилю лексики. 

До розмовного відносимо вульгаризми, вигуки, сленг та лексичні одиниці 

розмовного стилю. З позиції словотворчих особливостей учасники 

електронної комунікації активно використовують демінутиви, а з метою 

економії часу – різноманітні лексичні та графічні скорочення.  

 

2.2. Синтаксичне оформлення англомовних форумів 

 

Синтаксичний рівень проаналізованих нами англомовних форумів 

становить значний дослідницький інтерес. Варто зазначити, що, незважаючи 

на тенденцію скорочення часу на набирання тексту, його представлено як 

простими, так і складними синтаксичними одиницями. Звичайно, більшість 

становлять прості речення, що зумовлено швидким темпом листування та 

обірваністю думок. Складні речення є способом викладу значного обсягу 

думок. Однак, у таких конструкціях виявлено недотримання норм побудови 

речень.  
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До простих належать односкладні та двоскладні речення. Односкладні 

речення, вжиті комунікантами, підтверджують прагнення учасників 

електронної комунікації заощадити час при спілкуванні на форумах. Ми 

виокремили називні односкладні речення:  

o «Loved Minx!...» – MissCharleyP: «Reply  on: 30.10.2018, 21:48» [50]. 

Серед двоскладних речень, які використовують комуніканти на 

англомовних форумах присутні усі три типи речень: стверджувальні, 

заперечні, запитальні: 

o «Homeschooling at age 6 is absolutely marvelous..»  – Ani «Reply on: 

19.11.2018» [40]. 

o «I'm not sure if we will have kids, but if we do, I want to homeschool 

them.» – gatto di ghiaccio «Reply оn: 30.01.2016, 13:44» [40]. 

o «What's the difference? Why use (or not use) 'to be'?» –  Bluepaint «Reply 

on 25.11.2018, 16:24» [37]. 

У процесі аналізу формної комунікації нами зафіксовано також 

використання значної кількості еліптичних речень, у яких пропущено один 

чи декілька потрібних для його структури членів, які легко можуть бути  

встановленими з попереднього речення чи ситуації мовлення:  

o  «For a snack, breakfast, lunch, dinner, or dessert.» – klsallee: «Reply on: 

21.09.2016, 14:35»  [34]. 

З контексту зрозуміло, що учасник форуму перераховує їжу, яку він 

полюбляє для легкого перекусу. 

Як ми вже зазначали, більшість складних речень, які використовуються 

на форумах, не відповідають граматичним нормам побудови речень. Такі 

конструкції є яскравим прикладом інверсійних процесів: 

o «Ugh yeah those make me laugh, anyone who feels they have to put sir, 

Master, Dom, Queen, Mistress, Madame etc in their names, I wanna IM 

them like " Alright, calm down there, don't take yourself too seriously» – 

IvyLarae: «Reply on: 13.12.2018, 07:24» [54]. 

https://forum.language-learners.org/viewtopic.php?f=17&t=2845&start=150
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Варто зазначити, що процес форумної комунікації передбачає одночасне 

послуговування різними прийомами стилістичного синтаксису, про що 

свідчить наведений вище фрагмент. 

Синтаксичний рівень характеризується також використанням 

вставлених слів  та конструкцій, що використовуються учасниками 

електронної комунікації з метою доповнення, роз’яснення чи уточнення 

змісту речення. У повідомленнях користувачів форуму вставлені конструкції 

відокремлено дужками, наприклад:  

o «As a "intent to homeschool" person (though I don't even have kids yet) 

I'll be following this thread with great interest.» – zatris: «Reply on: 

07.06.2016, 20:20» [56]. 

o «My favorites are: Abra cadabra (my absolute favorate at the moment), 

Kojo funds, Jhus, Dave, Fredo, and yxng bane.» – steph.demetriou: 

«Reply on: 27.01.2018, 18:30» [44].  

 

2.3. Типологія помилок форумної комунікації  

 

Учасники електронної комунікації часто допускають на письмі велику 

кількість різноманітних помилок, що не завжди свідчить про низький рівень 

освіченості. Їх наявність на письмі є свідченням швидкого набору тексту 

повідомлень на клавіатурі, при якому важко уникнути механічних помилок, 

не перевіривши повідомлення. Здійснене нами аналітичне дослідження дало 

змогу зафіксувати такі різновиди помилок: 

 орфографічні:  

o «Hai Ismae! I'm doing well thanks for asking! How about you?» – BeMoe: 

«Reply on: 05.10.2016, 04:24» [41]. 

o «I ive in hope, as in something really awful happens to him. I am going to 

be severely disappointed if it doesn’t involve a possible amputation or 

brain surgery (if they can find a brain, of course).» – diamondcat: «Reply 

on: 29.09.2018, 20:06» [51]. 
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 граматичні:  

o «I want to buy some bits and bobs for somebody how haves Maitreya 

body. But first I want to see how it is actually looks..». – Derekmate: 

«Reply on: 01.29.2018, 13.02» [45]. 

o «... I have made small vehicles before but I don't think I had learnt about 

the switch to convex hull, or if I had i had forgotton.» – Aquila Kytori: 

«Reply on: 26.07.2017, 16.45» [36]. 

Скорочення, які вимагають апострофа, вжиті без нього у різних 

часових формах та при вживанні присвійного відмінку також, на нашу думку, 

представляють собою граматичну помилку. 

Нами зафіксовано наступні випадки невживання апосторофу: 

  у скорочених дієслівних формах:  

Present Simple:  

o  «Its being relaunched this month, they are calling the first issue 'a pilot' 

ahem..» –  Thorney: «Reply on: 11.10.2018, 11:20» [50]. 

Past Simple:  

o «i didnt get an error message. i didnt get anything. it would just show up 

like it normally would..» –  XMiaX0: «Reply on: 12.01.2018, 13:08» [53]. 

Present Perfect:  

o «My name is Jazz. Ive been on second life for about three months..» – 

miilkhoney: «Reply on: 05.02.2018, 04:35»  [33]. 

Future Simple:  

o «Ill try to redo it with what you said, right now I have to leave and Ill 

update if everything works out ^^» –  Squaloo: «Reply on: 28.10.2018, 

16:43» [46]. 

 з модальними дієсловами:  

o «Couldnt see a thread for this funny show so thought I'd create one. Has 

anyone seen this?...» –  Funk You: «Reply on: 02.03.2017, 11:53» [46]. 

 у присвійному відмінку іменників:  
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o «Happy (Dog) Mothers Day!» – Caitlin Tobias: «Reply on: 13.05.2017, 

14:01» [39]. 

 технічні:  

o «I'm sure theres a word limitation» –  snmboy007: Reply «on: 24.01.2018, 

21:47» [49]. 

Можемо виснувати, що синтаксичний рівень англомовних форумів 

характеризується використанням як простих, так і складних речень, 

вставлених слів та конструкцій, односкладних та еліптичних речень, а також 

вживанням виразів не лише англійською, а й іншими іноземними мовами. 

Характерною особливістю спілкування на форумах є наявність великої 

кількості різноманітних орфографічних, граматичних та технічних помилок, 

що в більшості випадків свідчить про швидкий темп набору тексту 

повідомлень на клавіатурі, зумовлений бажанням заощадити час. 

Орфографічні помилки представлені недотриманням норм написання слів, 

граматичні – неправильним вживанням часових форм та присвійного 

відмінку, технічні – машинальними помилками при наборі тестів 

повідомлень. 

 

2.4. Стратегіко-тактична поведінка мовців у форумному діалозі  

 

У структурі сучасного гуманітарного знання лінгвістична прагматика 

включає дослідження стратегій і тактик спілкування. У загальнонауковому 

розумінні стратегія означає мистецтво керівництва чим-небудь, що 

ґрунтується на правильних і довготривалих прогнозах.  

У теорії мовної комунікації під стратегією мовленнєвого спілкування 

розуміють оптимальну реалізацію інтенції мовця щодо досягнення 

конкретної мети спілкування. О. A. Семенюк вважає, що це – когнітивний 

процес, тобто глобальний рівень усвідомлення ситуації, в якому мовець 

співвідносить свою комунікативну мету з конкретним мовним вираженням. 

Найважливішими компонентами комунікативної стратегії дослідники 
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вважають мотиваційний (спілкування має реалізувати мету суб’єктів); 

змістовий (учасники самостійно обирають комунікативні установки) та 

процесуальний (організація спілкування) [27]. 

На сьогодні в теорії комунікації не існує універсальної класифікації 

комунікативних стратегій, що зумовлено широким розмаїттям 

комунікативних ситуацій і проблемою вибору критеріїв для класифікації. У 

дослідженні подано найбільш поширені (відомі) класифікації (див. дод. Г). У 

нашому дослідженні ми послуговувались класифікацією, яка ґрунтується на 

діалогічній взаємодії за результатами комунікативного процесу, а саме: на 

взаємодії комунікантів. З огляду на це, дослідники виділяють кооперативні та 

некооперативні (конфліктні, конфронтаційні) стратегії [4]. 

Кооперативна стратегія характеризується бажанням комунікантів 

реалізувати свої комунікативні наміри, зберігши баланс стосунків 

(комунікативну рівновагу). Взаємодія партнерів у цьому разі спрямована на 

підтвердження взаємних рольових очікувань, швидке формування спільної 

картини ситуації, емпатію один до одного [4]. До кооперативних стратегій 

відносять стратегії ввічливості, щирості, довіри, близькості, співпраці, 

компромісу тощо, які сприяють ефективній комунікативній взаємодії. 

Конфронтаційна стратегія спрямована проти комунікаційного 

партнера, орієнтується на самостійне досягнення власних цілей, відображає 

прагнення одного з комунікантів нав’язати своє бачення вирішення 

проблеми. Конфронтаційна стратегія обирається учасниками комунікації 

переважно в навмисно створюваних конфліктних і деструктивних ситуаціях, 

коли вони свідомо йдуть на конфлікт і дотримуються несприятливого 

сценарію розвитку комунікативної ситуації. Ця стратегія є найбільш 

продуктивною у тому випадку, коли інша сторона легко йде на поступки. До 

конфронтаційних стратегій належать стратегії агресії, насильства, 

дискредитації, примусу, підпорядкування тощо [4].  

Успішність реалізації стратегій значною мірою залежить від рівня 

знайомства комунікантів, соціальних чинників, орієнтації в психічній, 
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когнітивній та інших сферах адресата. У кожній комунікативній ситуації 

використовується певна стратегія. Одна стратегія, як правило, втілюється у 

різних тактиках, під якими розуміються прийоми, що дозволяють досягнути 

поставлених цілей в конкретній ситуації. Для реалізації кооперативних 

стратегій використовують тактики кооперації: згоду, схвалення, комплімент 

тощо. Стратегії конфронтації реалізуються у погрозах, залякуванні, 

знущанні, образах, провокаціях тощо. 

Аналізуючи комунікативні стратегії на досліджуваних нами форумах, ми 

прийшли до висновку, що учасники більш схильні використовувати стратегії 

кооперації. Конфронтаційні стратегії використовуються значно рідше і ця 

ситуація є універсальною для форумів будь-якої тематики. 

Стратегія кооперації на досліджуваних форумах виражається в тактиках: 

 компліменту (6%) – приємні, улесливі слова, сказані на адресу 

співрозмовника: 

o «That is mega good for a 17 year old.» – Salbates: «Reply on: 31.05.2012, 

10:39» [58].  

 похвали (12%) – улесливий відгук, схвалення: 

o «75k has definitely earned you a new language. Congrats!!» – aronald: 

«Reply on: 28.11.2018, 01:56» [35]. 

 захоплення (13%): 

o  «I like the way it sounds.» –  Ani: «Reply on: 26.11.2018, 12:33»  [37]. 

 дозволу (5%): 

o  «It can do.» – Mister M: «Reply on: 23.10.2018» [47]. 

 подяки (10%): 

o  «Thx for that » – Snmboy007: «Reply in 2018» [49]. 

 поради (21%): 

o  «I found a splendid series of examples with two inflected verbs plus an 

infinitive at scots-online.org» – Iversen:«Reply on: 27.11.2018, 18:13» 

[37]. 

http://forums.digitalspy.co.uk/member.php?u=422746
http://www.scots-online.org/grammar/modal_verbs.asp
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 згоди (28%): 

o «Completely agree…» – Waldo: «Reply on: 05.11.2018» [34].  

 чесного зізнання (5%): 

o «It's true, I'm getting a bit senile. I don't even remember starting this 

thread.» –  captaincranky: «Reply on: 31.05.2018» [42]. 

Стратегія конфронтації на форумах, які було досліджено, виражалась у 

тактиках: 

 попередження (7%): 

o  «I'd also be thinking, get professional help and advice, from people who 

have experience and have already helped others in a similar position.» –  

Phanerothyme: «Reply on: 05.01.2018» [34]. 

 незгоди (37%): 

o «I actually disagree, the first sounds wrong to me - it would have to be 

'retrieving'. Maybe there are other parts of the UK where it's fine, but I've 

never heard it.» –  MamaPata: «Reply on: 25.11.2018, 17:28» [37]. 

 презирства (19%): 

o  «Thanks for trying to help me when I don't want it.» –  Candice: «Reply 

on: 13.12.2018» [54]. 

 насмішки (11%): 

o «Saves me from giving them a look (or listen).» – Fionalein: «Reply on: 

13.12.2018» [54]. 

 відмови (26%): 

o  «I will begin with no, I can’t recommend ant Italian courses for your 

daughters... » – PeterMollenburg: «Reply on: 24.10.2018, 8:45» [40]. 

Результати дослідження комунікативних стратегій та тактик 

відображено у діаграмі (див. рис 2.1). 
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Рис. 2.1. Стратегії і тактики комунікації 

Зазначене вище дає змогу стверджувати, що ефективна комунікація 

передбачає постійний вибір комунікантом певних комунікативних стратегій, 

які в конкретній ситуації будуть найбільш сприятливими у досягненні 

поставленої мети. 
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ВИСНОВКИ 

1. Однією з форм спілкування в Інтернеті є форум, що відбувається у 

формі діалогів, які представляють собою вербальну взаємодію між двома або 

кількома особами, ролі яких упорядковано змінюються. Ми визначаємо 

форум як жанр електронної комунікації, представлений на спеціально 

організованому Інтернет-сайті і призначений для організації спілкування 

відвідувачів цього сайту шляхом обміну повідомленнями, що мають ознаки 

креолізованого тексту, з класифікацією за окремими темами для подальшого 

прочитання і можливістю спілкування не в режимі реального часу. 

Залежно від теми виокремлюють тематичні й нетематичні форуми; з 

динамічним і постійним списком тем; відкриті, закриті, змішані залежно від 

доступу до повідомлень; офіційні й неофіційні; форуми, значно інтегровані в 

сайт; ті, що супроводжують існуючий сайт; ті, що існують автономно й ті, що 

породжують супровідний сайт. Форуми мають значні переваги перед живим 

спілкуванням, оскільки комуніканти мають більше можливостей для 

спілкування, вони не обмежені у місці й часі проведення зустрічі. Однак, 

наявні й недоліки віртуального спілкування основними з яких є необхідність 

мати засоби персонального зв’язку з виходом в Інтернет. 

2. Аналіз вербальної складової англомовного діалогічного мовлення на 

форумах показав, що учасники електронної комунікації використовують 

специфічну лексику, характерну для розмовного стилю та будують свої 

речення так, щоб якомога більше спростити спілкування. Характерними 

рисами лексичного рівня: використання слів, що належать до літературного 

(неологізми, терміни, запозичення) та розмовного (вульгаризми, сленг, 

емоційно забарвлені словосполучення, власне лексичні одиниці розмовного 

стилю, вигуки, лексичні та графічні скорочення) стилів  

Словотворчі особливості утворення лексичних одиниць представлені 

демінутивами; лексичними скороченнями , серед яких переважають кінцеві 

усічення; та графічними скороченнями, що в більшості випадків представлені 

абревіатурами. 



30 
 

На синтаксичному рівні з точки зору структури речень робимо висновок, 

що на форумах застосовуються як прості, так і складні речення, з незначним 

переважанням простих. Зафіксовано вживання вставлених слів та 

конструкцій. За критерієм наявності головних та другорядних членів речення 

– односкладні, двоскладні та еліптичні  речення. Складні речення, які 

використовуються на форумах, часто не відповідають граматичним нормам 

побудови речень Дослідження виявило, що типовими помилками, яких 

допускають учасники електронної комунікації є орфографічні, граматичні й 

технічні. 

3. Дослідивши стратегії і тактики комунікації, поділяємо комунікативні 

стратегії на кооперативні (виражені в тактиках компліменту (6%), похвали 

(12%), захоплення (13%), дозволу (5%), подяки (10%), поради (21%), 

висловленні згоди (28%) і зізнанні (5%)) та конфронтаційні (реалізовані в 

тактиках попередження (7%), незгоди (37%), презирства (19%), насмішки 

(11%), відмови (26%).  

Перспективою роботи є аналіз невербального компоненту англомовних 

форумів та порівняння комунікативно-прагматичного потенціалу 

англомовних та україномовних форумів. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Таблиця А 1 

Види комунікації 

За типом кодової 

системи 

вербальна  

невербальна 

За статусом 
формальна 

неформальна 

За кількістю 

учасників 

комунікації 

внутрішня автокомунікація 

міжособистісна 

в малих групах 

публічна 

організаційна 

масова 

За культурними 

чинниками 

монокультурна 

міжкультурна 

За формою 

передачі 

організована 

стихійна 

За напрямом 

потоку інформації 

горизонтальна 

вертикальна 

За спрямованістю 
одновекторна 

багатовекторна 

За способом 

передачі 

усна 

письмова 

друкована 

За 

функціональним 

призначенням 

інформативна 

рекреативна 

переконувальна 

афективно-оцінна 

імперативна 

ритуальна 

провокаційна 
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Продовження таблиці А 1 

За сферою 

комунікації 

побутова 

ділова 

політична 

релігійна 

наукова 

педагогічна 

За тривалістю 
короткотривала 

довготривала 

За кількістю 

контактів 

одноразова 

постійна 

періодична 

 Систематизовано автором на основі джерел [4; 14; 15; 25; 27; 28]. 
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Додаток Б 

Найчастіше вживані емотикони 

 

 

 

 

  

Зображення емотикона Значення 

 

Посмішка 

 

посмішка і підморгування 

 

щира посмішка 

 

поцілунок 

 

насупленість 

 

розчарування 

 

здивування (круглі очі і 

широко відкритий рот) 

 

висунутий язик 

 

сльози 
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Додаток В 

Глосарій форм спілкування в Інтернеті 

 

 чат (Internet Relay Chat (IRC)) – текстовий діалог у реальному часі, 

розмова в Інтернеті [59, с. 8]; 

 веб-месенджер –спеціальна програма для обміну повідомленнями. 

Також це може бути мобільний додаток. Воно встановлюється на телефон. 

Для використання месенджера необхідно, щоб пристрій було підключено до 

інтернету [60]; 

 форум, у межах якого всі учасники дотримуються певної тематики, 

що відповідає основній тематичній спрямованості сайту [59]; 

 блог – онлайн журнал, інтернет-щоденник, основним наповненням 

якого є систематично додаються записи. Записи містять текст, фотографії, 

графічні елементи або мультимедіа. Записи у блозі зазвичай недовгі і 

згруповані в зворотній хронологічній послідовності. Найчастіше блоги 

публічні, мають читачів, які вступають у полеміку з автором блогу за 

допомогою коментарів до запису або у своєму особистому блозі [61]; 

  соціальна мережа – інтерактивний багатокористувацький веб-сайт, 

контент якого наповнюється самими учасниками мережі, і який є 

автоматизованим соціальним середовищем, що дозволяє спілкуватися групі 

користувачів, об’єднаних спільним інтересом [62]; 

 електронна пошта (e-mail) – популярний сервіс в Інтернеті, що 

робить можливим обмін інформацією будь-якого змісту (текстові документи, 

аудіо-відеофайли, архіви, програми) [62]; 

 гостьова книга – розділ сайту, де користувач може залишити свої 

коментарі, пропозиції та зауваження [59, с. 7]; 

 телеконференція – спілкування взаємовіддалених у просторі та часі 

користувачів у спільних заходах за допомогою комп’ютерних мереж [62]. 
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Додаток Г 

Стратегії спілкування за Л. Б. Орбан-Лембрик 

(Орбан-Лембрик Л. Б. Соціальна психологія: Посібник. – К.: 

Академвидав, 2003. – 446 с.) 

Конкуренція – супроводжується суперництвом учасників спілкування, 

відкритою боротьбою за свої інтереси, протиборством. Обов'язково 

передбачає переможця і переможеного. Під час такого спілкування люди 

задовольняють власні інтереси на шкоду інтересам інших, змушуючи їх 

приймати саме своє рішення 

Уникання – супроводжується ухилянням, втечею, намаганням людини 

вийти із конфліктної ситуації, не розв'язуючи її, не поступаючись своїм, але і 

не наполягаючи на ньому. Людина не відстоює свої права, не співпрацює з 

партнером по взаємодії для вироблення певного рішення 

Пристосування – стратегія згладжування суперечностей. 

Супроводжується поступками інтересів однієї зі сторін: людина не 

намагається відстоювати свої інтереси і погоджується робити те, що хоче 

інший 

Співробітництво – вважається найпродуктивнішою стратегією, адже 

спрямоване на пошук рішення, котре б задовольняло інтереси обох сторін. 

Дотримуючись цієї позиції, індивід бере активну участь у розв'язанні 

конфлікту і захищає свої інтереси, але прагне при цьому співпрацювати з 

протилежною стороною. Порівняно з іншими стратегіями співробітництво 

вимагає тривалої роботи, оскільки необхідно спочатку "викласти" потреби, 

турботи та інтереси обох сторін, а потім — обговорити їх. За наявності часу і 

значущості проблеми ця стратегія є гарним способом вироблення 

взаємовигідного рішення 

Компроміс – проблема врегульовується шляхом взаємних поступок: 

обидві сторони поступаються чимось, що забезпечує спільне розв'язання 

проблеми.  
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Дискурсивні стратегії спілкування Т. ван Дейка та В. Кінча 

(Гавриш М. М. Основи комунікативної лінгвістики / 

http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0910&T=intro&st=0&L=1): 

 пропозиційні стратегії, які передбачають конструювання пропозицій 

на основі семантичної інтерпретації, тобто упізнаванні значень слів та 

синтаксичних структур;  

 стратегії локальної когерентності (зв’язності), націлені на 

встановлення зв’язків між фактами, викладеними у пропозиціях, на основі 

лінійного впорядкування речень, експліцитних засобів зв’язку і знань, які 

були отримані з попередніх пропозицій та зберігаються у довготривалій 

пам’яті;  

 макростратегії, які дозволяють утворити згадану вище послідовність 

макропропозицій таким чином, щоб адресат зміг здогадатися про загальну 

тематику повідомлення отримавши лише мінімум інформації з перших 

пропозицій;  

 схематичні стратегії, пов’язані з наявністю традиційних форм 

організації макропропозицій, які забезпечують узагальнений синтаксис 

значення та макроструктури тексту повідомлення;  

 продукційні стратегії, які передбачають складання плану семантичної 

макроструктури повідомлення на основі елементів спільного знання 

комунікантів та комунікативного контексту і відбір інформації, яка 

викладається у пропозиціях, на локальному рівні, що в результаті може 

призвести до змін у макроструктурі та формулювання поверхневих структур 

із різними семантичними, прагматичними і контекстуальними даними;  

 стилістичні стратегії, що дають змогу добирати та інтерпретувати 

мовні засоби з огляду на контекстуальну інформацію (напр., формальність 

спілкування, типи комунікантів тощо), забезпечуючи стилістичну зв’язність 

мовлення, дотримання певного регістру;  
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 риторичні стратегії, які підвищують ефективність вербальної 

комунікації і сприяють розумінню дискурсу, привертаючи увагу до важливих 

понять, засобів глобального і локального зв’язку, прагматичних аспектів 

тощо;  

 невербальні стратегії, необхідні для опрацювання невербальної 

інформації (напр., жести, міміка, постава);  

 конверсаційні (розмовні) стратегії, які реалізують соціальні і 

комунікативні функції дискурсивних одиниць, мовленнєвих актів або 

пропозицій, тобто забезпечують позмінне виконання ролі мовця залежно 

передусім від соціальних характеристик комунікантів, а також від 

невербальної інформації спілкування та специфіки ситуативного контексту.  

 

Стратегії спілкування О. Іссерс (за функціональною значущістю) 

(Гавриш М. М. Основи комунікативної лінгвістики / 

http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0910&T=intro&st=0&L=1) 

 

 головні (когнітивні чи семантичні) стратегії мають передусім на 

меті вплинути на адресата аби він змінив свої уявлення про світ, систему 

цінностей, поведінку, тощо (напр., стратегія 83 дискредитування, 

підкорення); 

 допоміжні стратегії лише сприяють ефективній організації діалогової 

взаємодії і за об’єктом впливу їх можна поділити на:  

- прагматичні (комунікативно-ситуаційні), зорієнтовані на 

самовираження мовця і вибір оптимального з точки зору адресанта 

мовленнєвого акту, який якнайкраще відповідає даній комунікативної 

ситуації (напр., для створення іміджу, налаштування емоційного настрою 

тощо);  

- діалогові (коверсаційні), метою яких є контроль за темою 

спілкування, комунікативною ініціативою в діалозі та ін.;  

http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0910&T=intro&st=0&L=1
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- риторичні, які передбачають використання різноманітних прийомів 

ораторського мистецтва задля збільшення впливу на адресата (напр., 

стратегія привертання уваги, драматизація викладу і т.д.).  

 

Методична типологія комунікативних стратегій Т. Толмачової 

ґрунтується на мовленнєвих актах, об’єднаних у групи за принципом 

подібності комунікативних функцій 

(Т.Маслова Принципи класифікації комунікативних стратегій / 

http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/maslova_pryntsypy.pdf) 

 

- інформативна, яка представлена сукупністю мовленнєвих дій, 

націлених на повідомлення або отримання необхідної інформації і 

здійснюючих прямий або прихований вплив на вербальну/ невербальну 

поведінку співрозмовника (повідомлення інформації, вираження згоди/ 

незгоди, запит інформації, вираження прихованого волевиявлення); 

- оцінно-впливова, що складається із мовленнєвих дій, спрямованих 

на здійснення аксіологічного впливу на співрозмовника, вербальне 

вираження оцінки, думки, емоційного стану (прагнення створити необхідну 

комунікативну атмосферу, апеляція до цінностей, настанов співрозмовника, 

вербалізація оцінних суджень та емоцій, які їх супроводжують); 

- емоційно-впливова, що охоплює мовленнєві дії, які виражають 

емоційний стан мовця (схвалення, симпатія, радість) з метою змінити 

психоемоційний стан співрозмовника або спонукати його до виконання 

якоїсь дії;  

- регулятивно-спонукальна, яка полягає у поведінці одного з 

комунікантів у конкретній ситуації спілкування, що відповідає плану 

досягнення глобальних/ локальних комунікаційних цілей і пов’язана з 

інтенцією мовця керувати поведінкою співрозмовника, спонукаючи його 

безпосередньо до здійснення дії (порада, прохання, скарга, вимога, наказ, 

аргументація тощо);  
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- конвенційна, яка може бути двох типів: соціально-конвенційна 

комунікативна стратегія (встановлення, розвиток, підтримання та обривання 

контакту) і комунікативна стратегія організації мовленнєвого висловлювання 

та підтримання уваги (правила етикету, вибачення, подяка, запит додаткової 

інформації, ввічливе переривання, запобігання комунікативного переривання, 

залучення співрозмовника до процесу спілкування, ухилення від обговорення 

неприємних для співрозмовника тем тощо). 

 


