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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Інтернет як сучасний засіб комунікації є важливою сферою діяльності 

людства, яка в наш час зазнає істотних трансформацій. Інтернет перестає бути 

лише величезним сховищем інформації. Відбувається візуалізація віртуального 

простору й наповнення його якісною і різноманітною інформацією, що 

детермінує використання Інтернету та його місце в сучасному світі. У центрі 

комунікативної моделі Інтернету перебуває людина, яка може створювати 

віртуальні образи.  

Дослідженню віртуальної комунікації присвятили численні праці вітчизняні 

й іноземні вчені: Н. С. Андріанова (спілкування в жанрі чату), Н. Г. Асмус 

(віртуальний комунікативний простір), О. Н. Галичкіна (комп’ютерний дискурс), 

С. Геррінг (комп’ютерно опосередкована комунікація), Н. О. Гудзь (англомовний 

екологічний інтернет-дискурс), О. І. Дзюбіна (сленгові неологізми соціальних 

мереж), І. М. Дєрік (експериментально-фонетичне дослідження Інтернету), 

М. В. Каратаєва  (семіотика віртуальної комунікації), Л. Ф. Компанцева (інтернет-

комунікація), Д. Крістал (інтернет-лінгвістика), Г. Г. Лук'янець (новинний 

інтернет-дискурс), Р. К. Махачашвілі (інновації у сфері новітніх технологій), 

Ю. Д. Предій (тексти оголошень інтернет-дискурсу), Н. В. Реконвальд 

(англомовний чат), Н. М. Рудніченко (дискурс електронних засобів комунікації), 

К. Тарлоу (цифровий дискурс), К. О. Хан (російськомовні інформаційно-

аналітичні інтернет-тексти), Г. В. Ходоренко (російськомовна інтернет-

комунікація).  

Актуальність роботи визначається (1) загальним інтересом до аналізу 

жанрів інтернет-дискурсу, що стрімко розвиваються й оновлюються,  

особливостей функціонування мови у віртуальному просторі, мовної взаємодії 

учасників віртуальної комунікації; (2) необхідністю вивчення мови комунікантів у 

віртуальному, зокрема у форумному, просторі, який характеризується 

використанням певних мовних засобів та набором комунікативних стратегій і 

тактик; (3) відсутністю комплексного висвітлення комунікативної взаємодії 

віртуальних мовних особистостей.  

Метою роботи є встановлення типів віртуальних мовних особистостей та 

всебічне комплексне дослідження мовленнєвої поведінки віртуальних мовних 

особистостей, які спілкуються у форумному просторі мережі Інтернет. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв'язання таких конкретних завдань: 

1) окреслити й систематизувати основні риси форуму як жанру інтернет-

дискурсу; 

2) виявити лексико-семантичні, граматичні та прагматичні особливості 

повідомлень віртуальних мовних особистостей; 

3) визначити основні типи віртуальних мовних особистостей у форумній 

комунікації; 

4) систематизувати комунікативні стратегії і тактики, що використовуються 

віртуальними мовними особистостями для досягнення комунікативної мети; 
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5) встановити факти зміни комунікативної інтенції віртуальних мовних 

особистостей.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Дисертація 

виконана в межах двох наукових тем Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, затверджених Міністерством 

освіти і науки України: «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний 

діалог» (16 БФ 044-01) і «Мови та літератури народів світу: взаємодія та 

самобутність» (11 БФ 044-01). Тему дисертації затверджено Вченою радою 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 1 від 18 вересня 2006 року, уточнено – протокол № 9 від 

29 травня 2018 року).  

Об’єкт дослідження – віртуальні мовні особистості в англомовному 

форумному просторі. 

Предмет дослідження – лексичні, граматичні та прагматичні особливості 

повідомлень віртуальних мовних особистостей в англомовних форумах. 

Матеріалом дослідження слугували понад 6000 англомовних повідомлень в 

аналізованих форумних просторах, загальною кількістю 402 000 знаків, які були 

зібрані методом суцільної вибірки. Було проаналізовано повідомлення на таких 

форумах: KillerMovies Community Forum, Movie Forums, Teen Forumz, All Empires 

Online Hystory Forum, Digital Spy Forum, Gaia Online, IMDB v.2. Період вибірки 

мовного матеріалу охоплює 2006-2018 рр. 

У роботі застосовано комплекс загальних і спеціальних методів 

лінгвістичного аналізу,  зокрема: метод спостереження, електронної обробки 

даних та суцільної вибірки – для  систематичного збору повідомлень користувачів 

на форумах; метод аналізу і синтезу інформації – для висвітлення основних 

напрямів дослідження віртуального простору, визначення характерних рис 

форумної комунікації, інтерпретації категорії «мовної особистості», а також 

віртуальної мовної особистості та її характерних рис; дескриптивний та 

інтерпретаційний методи – для вивчення, спостереження й аналізу 

функціонування мовних одиниць у форумному просторі, класифікації типів 

віртуальних мовних особистостей; метод кількісних підрахунків – для аналізу 

сукупності досліджуваних текстів повідомлень, для виокремлення характерних 

лексичних одиниць та синтаксичних структур, комунікативних стратегій і тактик, 

встановлення особливостей мовної поведінки користувачів форумів; лексико-

семантичний аналіз, контекстуальний аналіз, аналіз словникових дефініцій – для 

виокремлення лексичних одиниць, характерних для комунікації різних типів 

мовців у форумному просторі; прагматичний метод – для визначення 

комунікативної інтенції мовців, стратегічної спрямованості комунікації 

аналізованих типів віртуальних мовних особистостей, виокремлення й 

дослідження окремих комунікативних стратегій і тактик впливу на адресата; 

метод семіотичного аналізу – для встановлення невербальних засобів, які 

використовуються мовцями для конструювання власної віртуальної особистості, 

для уточнення функцій графічних зображень (аватарів, оріджинів) та засобів 

параграфеміки в декодуванні інформації про віртуальну мовну особистість.  
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Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що в ньому 

здійснено комплексний аналіз віртуальних мовних особистостей, зокрема 

запропоновано класифікацію віртуальних мовних особистостей з огляду на 

комунікативні інтенції мовців, проведено аналіз вербальних особливостей 

повідомлень комунікантів, систематизовано основні комунікативні стратегії і 

тактики ВМО, застосовуваних ними для досягнення власної комунікативної 

інтенції.    

Теоретична значущість дослідження полягає в поглибленні  наукових знань 

про віртуальний простір, зокрема англомовний форумний простір; встановленні 

вербальних і прагматичних особливостей повідомлень віртуальних мовних 

особистостей. Дослідження мовлення віртуальної мовної особистості доповнюють 

сучасну теорію комунікації і є підґрунтям для подальшого вивчення комунікації в 

інших жанрах віртуального дискурсу. 

Практичне значення роботи полягає в можливості використання 

результатів дослідження в курсах теорії комунікації, дискурсології, 

лінгвопрагматики та соціолінгвістики.  

На захист виносяться такі положення: 

1. Віртуальна мовна особистість (ВМО) – це дискурсивний варіант мовної 

особистості, яка спілкується в просторі Інтернету. Основними чинниками, які 

впливають на віртуальну мовну особистість, є анонімність мережі, що дозволяє 

створювати власний статусний образ, та характер комунікації – синхронність або 

асинхронність. На англомовних форумах розрізняють такі віртуальні мовні 

особистості: модератор, експерт, троль, консультант та флудер. З-поміж них 

ключовими є модератор, експерт, троль. Ситуативними – консультант і флудер. 

Кожна ВМО виявляє певні вербальні ознаки, а також використовує певні 

комунікативні стратегії і тактики для досягнення власної комунікативної інтенції.  

2. Віртуальна мовна особистість «модератор» є ключовим типом віртуальної 

особистості, яка контролює перебіг комунікації на форумі, і водночас 

представником влади у форумному просторі. Модератор контролює не лише 

технічний бік комунікації, а й виконує роль фасилітатора, що відображається в 

комунікативних стратегіях і тактиках цієї ВМО. 

3. Віртуальні мовні особистості «експерт» і «троль» є ключовими, вони 

присутні на будь-якому форумі і впливають на перебіг спілкування. 

Комунікативною інтенцією експерта є інформування під час дискусії. 

Комунікативна інтенція троля – самоствердження через приниження іншого 

учасника дискусії. Комунікація експерта має кооперативну спрямованість, тоді як 

комунікація троля конфліктна, що відображається у виборі мовних засобів цих 

ВМО.  

4. Віртуальні мовні особистості «консультант» і «флудер» є ситуативними, 

оскільки розрізняються лише на певних підрозділах форумів, від чого залежить і 

їхній вибір мовних засобів. Комунікативною інтенцією консультанта є порада 

іншим учасникам форумної спільноти. Комунікативна мета флудера – 

самоствердження шляхом надсилання великої кількості беззмістовних 
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повідомлень. Повідомлення цих двох ВМО мають диференційні ознаки і 

відрізняються у виборі мовних засобів. 

5.  Віртуальні мовні особистості можуть змінювати власні комунікативні 

інтенції, що відображається у їхньому мовленні. Троль здатний  виступати в ролі 

експерта, модератор інколи висловлюється як експерт чи консультант, експерт за 

певних умов спілкується як консультант. Зміни комунікативної інтенції 

впливають на вибір мовних засобів і стратегій певної ВМО.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення роботи були 

висвітлені в доповідях на восьми наукових конференціях: 1) Міжнародна наукова 

конференція «Мови та літератури народів світу в контексті глобалізації» (12 

квітня 2005 р., Київ, Інститут філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка); 2) Наукова конференція «Мови, культури і переклад у 

добу глобалізації. До 90-річчя від дня народження професора Ю.О.Жлуктенка» 

(20-21 вересня 2005 р., Київ, Інститут філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка ); 3) «Наукові читання, присвячені 130-річчю 

від дня народження професора Івана Васильовича Шаровольського» (3 жовтня 

2006 р., Київ, Інститут філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка); 4) Міжнародна наукова конференція «Етнокультурні цінності 

та сучасна філологія» (24-25 травня 2006 р., Рівне, Рівненський Інститут 

слов’янознавства Київського славістичного університету); 5) Міжнародна наукова 

конференція «Мови та літератури в глобалізованому світі: взаємодія та 

самобутність» (18 жовтня 2012 р., Київ, Інститут філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка); 6) Всеукраїнська наукова 

конференція за участю молодих учених «Мова, свідомість, художня творчість, 

Інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій» (11 квітня 2013 р., Київ, 

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка); 7) Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «Мова і 

література в глобальному і локальному медіа-просторі» (5-6 квітня 2016 р., Київ, 

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка); 8) Міжнародна наукова конференція «Science, Research, Development. 

Philology, Sociology and Culturology» (30-31 травня 2018 р., Барселона, Іспанія). 

Публікації. Положення дисертації висвітлено в одинадцяти одноосібних 

публікаціях, з яких дев’ять наукових статей опубліковано в наукових фахових 

виданнях, що входять до переліку, затвердженого МОН України, одна стаття – у 

виданні, включеному до міжнародних наукометричних баз (Index Copernicus), 

одна стаття – в іноземному науковому виданні.  

Структура і обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів з 

висновками, загальних висновків, списку використаних джерел (301 позиція), 

джерел ілюстративного матеріалу (143 позиції) і додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить  250 сторінок (191 сторінка основного тексту). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі аргументовано вибір теми, обґрунтовано актуальність, наукову 

новизну, теоретичну значущість, практичне значення дослідження, 
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сформульовано мету й завдання, визначено об’єкт та предмет, окреслено 

методику дослідження, схарактеризовано матеріал дослідження, наведено основні 

положення, що виносяться на захист. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження віртуальної 

комунікації»  викладено основні положення дослідження, зокрема розглянуто 

сучасні тенденції розвитку віртуального простору, визначено найголовніші 

параметри і характерні риси віртуальної комунікації, основні жанрові 

характеристики форумної комунікації. У розділі розглянуто інтерпретації 

категорії «мовна особистість», запропоновано визначення поняття «віртуальна 

мовна особистість», а також класифікацію мовних особистостей, які спілкуються 

у форумному просторі мережі.   

Стрімкий розвиток інтернет-технологій, виникнення нового культурного 

середовища, виникнення й поширення нових комунікативних сервісів зумовили 

необхідність докладного вивчення феномену віртуальної комунікації. Велика 

кількість наукових досліджень присвячена аналізу віртуальної комунікації та її 

жанрів: І. П. Біскуб, І. В. Волосенко, Н. М. Дайнека, О. П. Коваленко, 

Н. В. Коломієць, М. О. Столярова, В. О. Теличко, І. В. Тирон та ін. Серед 

зарубіжних лінгвістів, які займаються проблемами комп’ютерно опосередкованої 

комунікації та мови Інтернету, відомими є Б. Бенгтсон, С. Герінг, Д. Крістал, 

К. Таурлоу, Ф. Юс.  

Найсучаснішими жанровими форматами, які функціонують в мережі 

Інтернет, є: 1) електронна пошта ‒ миттєвий спосіб надсилання повідомлень за 

допомогою цифрових пристроїв, який майже повністю замінив традиційне 

листування; 2) дискусійні форуми – сайти, на яких відбувається публічний обмін 

повідомленнями між користувачами, що відкрито для перегляду всім охочим; 3) 

чати – форма оперативного спілкування двох і більше осіб, що є найбільш 

інтерактивною, оскільки забезпечує інтенсивний обмін повідомленнями; 4) 

месенджери (WhatsApp, Facebook Messenger, Viber, Telegram, Skype) – програми, 

які дозволяють обмінюватись миттєвими повідомленнями через Інтернет, що 

набуло найбільшої популярності з розвитком мобільних технологій; 5) веблог – 

веб-щоденник, в якому автор описує свої щоденні враження, життєві події тощо, а 

інші можуть коментувати ці нотатки; 6) відеоблог/влог – вид мережевого 

щоденника, в якому блогер ділиться враженнями за допомогою відео, яке 

найчастіше розміщує на каналі YouTube; 7) соціальні інтернет-мережі (Facebook, 

Instagram, Twitter) – сервіс мережі, який дозволяє користувачам створювати 

публічні або напівпублічні персональні сторінки у замкнутій системі, створювати 

список людей, з якими вони поділяють інтереси, та переглядати й коригувати 

список друзів; 8) коментарі інтернет-користувачів – написання  коментарів до 

викладеного в мережі матеріалу, що особливо поширене в різновекторних 

сегментах віртуальної комунікації, тобто в онлайнових журналах та газетах, 

соціальних мережах, блогах, YouTube та ін. 

Матеріалом дослідження слугували повідомлення, які користувачі 

публікували на дискусійних форумах. Вивченням інтернет-форуму як 
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віртуального жанру займались Н. Г. Асмуc, Л. Ф. Компанцева, Н. Г. Лукашенко, 

О. В. Лутовинова, О. Ю. Малая, Є. О. Сазонова, В. О. Теличко,  Д. Крістал.    

Існує декілька інтерпретацій і підходів до аналізу форуму як жанру 

віртуальної комунікації, проте в дослідженні ми підтримуємо твердження 

О.Ю. Малої про те, що дискурс інтернет-форуму визначається як мисленнєво-

комунікативний феномен, процес і результат мовленнєвої діяльності користувачів 

цього комунікативного сервісу. Дискурс інтернет-форуму відбиває загальні 

характеристики сучасної західної культури постмодерну: нівелювання авторства, 

цитатність, розщепленість користувача, нівелювання норм і цінностей, плюралізм, 

ігровість, несерйозність (О. Ю. Малая). Перераховані риси є основними 

характеристиками форумного простору, які детермінують та моделюють 

комунікацію на форумі. Анонімність, тобто нівелювання авторства, стає 

визначальним фактором мережі і призводить до розширення свідомості 

користувачів, зникнення соціальних обмежень, що надає користувачам великі 

можливості у створенні власного «віртуального Я».  

Одним з ключових компонентів структури форуму є тред, який становить 

основу будь-якого форуму. Треди (від англ. thread - нитка) – сукупність 

повідомлень користувачів, які мають певну комунікативну інтенцію. Тред може 

створити будь-який зареєстрований учасник форуму, опублікувавши перше 

повідомлення із запропонованою темою дискусії. Варто зазначити, що всі 

учасники форумного простору, незалежно від ступеня їхньої активності при 

обговоренні проблеми, мають характеристики транспонованого адресата, оскільки 

тексти форумних повідомлень адресовані всім комунікантам. Крім того, будь-які 

повідомлення набувають ознак вторинної публічності, оскільки тексти 

повідомлень залишаються доступними для перегляду в архівах форуму. Саме цей 

чинник дозволяє впізнавати достатньо активних учасників форумного простору за 

вербальними характеристиками їхніх постів.  

Отже, основними жанровими характеристиками форумної комунікації є: 1) 

асинхронність (відсутність необхідності перебувати онлайн, щоб стежити за 

дискусією); 2) анонімність (можливість створювати віртуальні образи, які 

відрізняються від реальних); 3) візуальна саморепрезентація (аватари); 4) 

вербальна саморепрезентація (оріджини, статуси, нікнейми, профілі учасників); 5) 

гіпертекстовість та інтертекстуальність (внутрішні і зовнішні покликання); 6) 

тривала доступність дискусії (деякі треди були засновані ще на початку 2000-х 

років і все ще зберігаються системою); 7) мультимедійність. 

Усі перераховані риси впливають на мовлення користувачів форуму і є 

визначальними в дискурсі віртуальної мовної особистості (ВМО). Віртуальну 

мовну особистість досліджували Н. Г. Асмус, О. В. Лутовінова, Л. Ф. Компанцева, 

Є. О. Сазонова, Т. М. Гермашева. ВМО розглядається як особистість, яка, 

керуючи власною ідентичністю стає більш вільною і демократичною під час 

комунікації. Вважається, що люди, які конструюють віртуальні особистості, 

мають низький соціальний статус, натомість людям, які не створюють 

віртуальних образів (тобто дають правдиву інформацію про себе) притаманний 

статус високий. Віртуальна мовна особистість інтерпретується як «дискурсивний 
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варіант мовної особистості, представлений у мовному просторі мережі, 

зафіксований у комунікативних стратегіях і тактиках спілкування, типах мовної 

поведінки, у значеннях фрагментів гіпертексту, лінгвокогнітивних особливостях 

тезауруса» (Л. Ф. Компанцева). Ми розглядаємо віртуальну мовну особистість як 

вигадану особистість, яка існує в мережевому просторі, має певні вербальні 

характеристики, відповідний рівень знання мови, використовує певні 

комунікативні стратегії і тактики для досягнення власної мети. 

Для класифікації типів віртуальних мовних особистостей, які спілкуються у 

форумному просторі, за основу було взято саме віртуальну особистість, створену 

комунікантом з метою саморепрезентації та певного впливу на хід комунікації. 

Було враховано й інші параметри, зокрема функції, цілі, мотивації, особливості 

мовленнєвої поведінки в мережі, що дозволило повністю висвітлити модель 

віртуальної мовної особистості.  

У процесі дослідження визначено й проаналізовано такі віртуальні мовні 

особистості: модератор, експерт, троль, консультант та флудер. Крім них, на 

форумах існують й інші віртуальні особистості: спостерігач (lurker), новачок 

(newbie, lemming), спамер (spammer), творець (creator) та імідж-промоутер (self-

promoters), які не становлять інтересу з лінгвістичного погляду, оскільки 

позбавлені диференційних ознак. Також встановлено, що комунікативні інтенції 

певних віртуальних мовних особистостей можуть варіюватися залежно від 

ситуативності дискусії.  

У другому розділі «Ключові віртуальні мовні особистості в англомовному 

форумному просторі» визначено диференційні риси модератора, експерта і 

троля, що уможливлює ідентифікацію цих ВМО в дискусійному просторі форуму. 

Віртуальні мовні особистості «модератор», «експерт» і «троль» належать до 

ключових, оскільки ці користувачі представлені у будь-якому форумі незалежно 

від його тематичної спрямованості.  

Віртуальна мовна особистість «модератор» є ключовою особою, яка 

стежить за перебігом комунікації та дотриманням правил на форумі. Добре 

модеровані комунікативні сервіси є умовою успішної кооперативної комунікації у 

віртуальному просторі. Роль модератора у форумному просторі є стрижневою, 

оскільки саме від його особистості  і персональних рис залежить, наскільки 

активною і позитивною буде комунікація на форумі. Саме тому модератор 

перебуває в центрі комунікативної моделі форуму.  

Більшість користувачів з повагою ставляться до модераторів, що 

підтверджується використанням таких лексичних одиниць: helpful, friendly, 

objective, knowledgeable, useful, superb, intelligent та ін. (Most of my mods are 

superb, intelligent and very experienced in my niche). Проте модератор виконує не 

лише функцію наглядача у форумній спільноті, він також може брати активну 

участь у форумному листуванні з метою спонукання учасників до активної 

інтеракції (The moderator can stimulate discussions directly in to the community. They 

can ask members what they think about important topics). 

Важливим є те, що компетентність модераторів залежить від того, як швидко 

вони реагують на порушення правил та яку участь беруть у дискусії. З 
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урахуванням комунікативних інтенцій вказаних ВМО ми виокремили й 

проаналізували два типи модераторів. Перший – авторитетний модератор, який, 

як правило, присутній на будь-якому форумі, має безумовний авторитет, його 

попередження сприймаються без обговорення, він також бере активну участь у 

спілкуванні спільноти. Такий модератор має високий рівень загальної ерудиції, 

високу мовленнєву компетенцію й володіє навичками контролю дискусії. Другий 

– некомпетентний модератор, який дуже багато часу проводить й мережі,   

виявляє велике бажання здійснювати модерацію, проте не є шановним членом 

спільноти, оскільки рішення такого модератора не завжди аргументовані, а іноді й 

спонтанні. Повідомлення такого модератора залишаються поза увагою інших 

користувачів.  

 На вербальному рівні повідомленням модераторів властивий професійний 

жаргон (to ban, formal and informal warning, sock account, kill spam, keep the forum 

clean, have a canon policy та ін.), а також імперативні конструкції (Don't make off-

topic threads, thanks; That's an official warning to Lucien for sock interaction. Please 

don't do it again.  

Типовими для модераторів як мовних особистостей, є певні комунікативні 

інтенції. По-перше, модератори виступають посередниками у конфліктному 

спілкуванні тролів або флудерів, тобто їх метою є розв’язання вербального 

конфлікту через усунення конфліктогенного чинника або переорієнтацію його на 

кооперацію. По-друге, модератори виступають фасилітаторами або тренерами під 

час комунікації, тобто беруть активну участь в обговоренні, скеровуючи його в 

потрібному напрямку ‒ саме тому рівень загальної ерудиції і комунікативної 

компетенції посідають важливе місце у вимогах до модераторів. З огляду на 

вказані комунікативні інтенції було виокремлено такі стратегії: стратегія 

корекції мовної поведінки та стратегія групової ідентичності. Стратегія корекції 

мовної поведінки реалізується у тактиці попередження учасника (You were asked 

nicely to take this to PMs and told a warning would be issued if this continued). 

Найчастіше модератори взаємодіють з порушниками правил форуму, тому їх 

комунікативною метою є припинення конфліктів. Якщо вербальний конфлікт 

припинити  неможливо, використовується тактика розмикання контакту, що 

дозволяє модераторам перервати спілкування учасників форуму шляхом закриття 

дискусії у треді (this thread is clearly serving no good purpose, so closed). Стратегія 

групової ідентичності переважно реалізується в тактиці обговорення спільних 

тем (морально-етичних та суспільно-політичних) та тактиці вживання групового 

сленгу (Dude, so clever! OMG, blown away by your wit. Pat yourself on the back. You 

did well today on the internet; Teaser is kinda 'meh'. Ticked all the boxes). Отже, 

модератор – це єдиний вид мовної особистості, який має певні повноваження 

щодо керування комунікацією на форумі. 

Віртуальна мовна особистість «експерт» — особа, комунікативною метою 

якої є надання докладної інформації про визначений предмет дискусії. 

Загальними соціально-психологічними рисами ВМО «експерт» є високий рівень 

знань у певній науковій сфері (історичній, економічній, політичній, релігійній 
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тощо) та висока мовленнєва компетенція, про що свідчать ретельно й правильно 

побудовані повідомлення на форумах.  

Матеріалом для аналізу ВМО «експерт» слугували текстові повідомлення 

форумів, де спілкування відбувається на тему кіно та музики. Такий підхід до 

аналізу текстових повідомлень експертів дає змогу розглядати вказаний вид 

мовної особистості поза науковим жанром і стверджувати, що особливості 

комунікативної поведінки експерта не зумовлені соціальною роллю. 

Пости експертів насичені великою кількістю термінологічних одиниць, що 

залежить від тематики форуму. У структурі їхніх постів переважають 

складносурядні і складнопідрядні речення, що є нехарактерним для віртуальної 

комунікації й істотно збільшує обсяг повідомлення. Визначальною рисою постів 

ВМО «експерт» є використання певних аргументативних прийомів: 1) ретельне 

структурування тексту; 2) покликання на авторитетні джерела (I am backing this up 

with Sigmund Freud and Michael Kahn, Ph.D., author of the book, Basic Freud: 

Psychoanalytic Thought for the 21st Century);  3) гіпертекстові покликання на 

аудіовізуальні джерела; 4) використання дискурсивних маркерів (My point here is 

that it doesn't matter if the world is in a state of good or evil; As I understand it it goes 

something like this: a human being (ie, the mind) is, in a way, sealed off from the spirit 

realm).  

У мовленні експертів домінують комунікативна стратегія, спрямована на 

баланс статусу «обличчя партнерів» і стратегія передавання знань в акті 

інформування. Стратегія, спрямована на баланс статусу «обличчя партнерів», 

реалізується через тактику комунікативної дивергенції. Експерт підвищує статус 

власного «обличчя» за допомогою вживання термінологічних одиниць, 

покликання на авторитетні джерела, а також власного трактування цих джерел 

(Well, Hobbes, Locke, Plato, Rousseau, Rawls, Grotius, Pufendorf, et al actually all 

said that people are of one nature, and powerless (or perhaps, unwilling) to deny it. 

Their arguments were not in accordance with Social Contract theory). Така тактика 

сприяє кооперативній дискусії, оскільки метою мовця є надання інформації та її 

детальний опис. Вказану стратегію експерт реалізує також через тактику 

об’єктивації інформації – цьому сприяє використання пасивних конструкцій (It 

has been proven that animals do indeed feel emotions. All emotions are driven by 

hormones). Мовними засобами об’єктивації наведеної інформації є надання 

статистичних даних, що в поєднанні зі спеціалізованою термінологією має 

персуазивний ефект (Uhh the facts are he added 7.9 trillion to the national debt. A 

68% spike). Стратегія передавання знань в акті інформування реалізується за 

допомогою тактики надання змістово-фактуальної (повідомлення про факти, 

події, процеси, які відбуваються в навколишньому світі) та змістово-

концептуальної інформації (індивідуально-авторське розуміння явищ, подій, 

розуміння причиново-наслідкових зв’язків). Крім того, особливої ваги експерти 

надають структуруванню поданої інформації, про що свідчить широке 

використання дискурсивних маркерів як вияву тактики структурування поданої 

інформації (Anyway, I thought of a possible (and simple) way and need intelligent 

discussion to see its advantages, flaws, feasibility) 
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Віртуальна мовна особистість «троль» є інвективною мовною особистістю, 

мета діяльності якої – самореалізація через приниження інших учасників 

форумної спільноти. Тролінг і тролі є актуальною проблемою віртуальної 

комунікації, і єдиним засобом протидії може бути повне ігнорування їхніх 

провокацій («Do not feed the trolls» та абревіатура DNFTT), оскільки саме реакція 

на повідомлення – це те, що потрібно тролю для його самоствердження.  

У віртуальному просторі тролі постають у негативному світлі: про них 

говорять, використовуючи лексичні одиниці з негативною конотацією (abusive, 

aggressive, cowardly, disruptive, ferocious, ignorant, paranoid, spiteful, stupid, 

uninformed та ін.). Так само для опису діяльності тролів використовують дієслова 

й дієслівні словосполучення з негативним забарвленням: attack, deface, harass, 

insult, make trouble, threaten, provoke (Hiding behind a nickname, the Troll attacks, 

insults, threatens, and without the intervention of a moderator or the administrator, will 

never stop.).  

Розрізняють декілька видів тролінгу – «тонкий» та «товстий». Товстий 

тролінг (thick trolling) – цей вид тролінгу дуже легко ідентифікувати під час 

комунікації на форумі. Як правило, повідомлення товстих тролів є агресивними й 

насичені згрубілими словами та лайливою лексикою (i ask a question and i dont get 

answers and opinions on my question, i get fking DO FIERCE 5 r u rly thay dumb?) 

Тонкий тролінг (thin trolling) розпізнати важче, оскільки користувачі не 

порушують правил спілкування, діють на межі, спонукаючи учасників до 

«вербальної перестрілки». Тонкий тролінг контекстуально зумовлений, тому 

необхідно аналізувати пости троля в контексті. 

До вербальних характеристик повідомлень, які дозволять визначити, чи є 

користувач тролем, належать: 1) згрубілі слова і нецензурна лексика: idiot, shit, 

fucking, bullshit, stupid, piss off (what a home-wrecking whore.. i hate her..; And you 

shut the hell up alrady); 2) численні граматичні помилки, порушення правил 

орфографії (If there's not a person in a goofy costume, then it ain't worth seein'... lol; 

did a search, nothing came up…); 3) прості і незавершені синтаксичні конструкції, 

окличні і питальні речення; 4) речення з наказовим способом, що вказує на 

домінантність цього користувача (Don't lecture me on this, it'll be bad for you).  

У стратегічному арсеналі тролів присутні такі комунікативні стратегії: 

стратегія провокування конфлікту і стратегія розвитку конфлікту. Водночас 

стратегія припинення конфлікту шляхом переорієнтації його на кооперацію 

взагалі відсутня у мовленні троля. Стратегія провокування конфлікту реалізується 

за допомогою тактики викривлення інформації і тактики використання 

повідомлень-принад ( They all sucked and should have died; Don't know who she is, 

so I hate her), а стратегія розвитку конфлікту реалізується за допомогою тактики 

неприйняття й ігнорування фактів; тактики прямої образи особистості (Holy 

sh*t Valharu! You're a racist because you didn't have Mario Lopez on that list! RACIST 

RACIST RACIST RACIST!!!) та тактики вербальної атаки (I am an old woman, 

named after my mother, banged by a bagger in an old rodeo? " etc or some shit... so 

yes.....i hates her..).  



У третьому розділі «Ситуативні віртуальні мовні особистості в 

англомовному форумному просторі» досліджено мовлення ВМО «консультант» і 

«флудер», проаналізовано загальні характеристики, вербальні особливості 

повідомлень, виокремлено комунікативні стратегії і тактики, а також 

проаналізовано випадки зміни комунікативної інтенції віртуальних особистостей. 

Віртуальна мовна особистість «консультант» є кооперативною мовною 

особистістю, метою якої є надання порад іншим учасникам комунікації на форумі. 

Консультації у форумній спільноті схожі на сеанс групової психотерапії, де 

пацієнти (автори тредів) намагаються вирішити проблеми в особистому житті, а 

психотерапевт (інші користувачі) надають поради, які можуть допомогти у 

вирішенні проблеми. Це зумовлено тим, що все більшого поширення набувають 

психотерапевтичне і психологічне консультування онлайн (e-therapy) 

(В. В. Андрієвська), популярність і цінність якого полягає у декількох чинниках: 

анонімність, некатегоричність порад та полілогічний характер комунікації.  

Повідомлення консультанта мають ознаки розмовного стилю, оскільки в 

них переважають розмовна лексика і молодіжний сленг (It's not a biggy you don't 

drink and if these people dislike one of your friends; These people sound clikky to me.). 

Консультанти роблять «навмисні» орфографічні помилки й уникають написання 

слів з великої літери (I think mb ur mind is trying to adapt to the rejections u've had). 

Пости консультантів можуть бути короткими або об’ємними, що залежить від 

того, яку мету ставить комунікант: заспокоїти, спонукати до дії, порадити або 

наказати виконати певну дію.  

Стратегія вияву солідарності з адресатом і стратегія позитивного 

ставлення до адресата домінують у мовленні консультанта. Стратегія вияву 

солідарності з адресатом реалізується через тактику вираження спільності думок 

з адресатом (Speaking from experience being where you are; That's fine I am also the 

same) і тактику надання поради (So I will give you my advice:…; take this advice as 

well). Стратегія позитивного ставлення до адресата реалізується за допомогою 

тактики надання компліменту і позитивної оцінки адресата (but you do have my 

sympathy.; I'm glad to know that you don't want to change), а також тактики 

використання етикетної формули прощання-побажання (Best of luck to you in 

anything you do; Big hugs to each and everyone of you.). 

Віртуальну мовну особистість «флудер» не можна вважати конфліктною, 

оскільки її діяльність не спрямована на приниження інших комунікантів. Тим не 

менш переважна більшість користувачів мережі висловлюють негативне 

ставлення до флудерів (О. В. Лутовинова). Це пояснюється тим, що флудери 

надсилають велику кількість беззмістовних повідомлень, які засмічують 

форумний простір, що призводить до непорозуміння й ускладнення комунікації.  

Саме тому комунікація флудерів відбувається переважно в межах своєї спільноти, 

що дозволяє їм говорити будь-що, не створюючи конфліктних ситуацій. Їхні 

повідомлення переважають на таких підрозділах форумів, як General Discussion та 

Off-Topic, які наявні на будь-якому форумі і були створені адміністраторами для 

того, щоб флудери не поширювали свою діяльність на інші ланки форуму. 
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Характеристики постів флудерів: 1) використання техніки фонетико-

графічного спрощення слів (wut u tlkn bout? ; im tlkn bout u foo); 2) повторення 

голосних та приголосних декілька разів підряд (We hope your ruuuuules 

choooooooooke yoooooooooou!!!!); 3) зловживання великою літерою в 

повідомленні, що є грубим порушенням мовного етикету (BARKER IS 

FOLLOWING ME ON TWITTER); 4) використання перерваного синтаксису 

(whaaaa? who? and as for kermit.......think sadie! would you want to hear that kermit 

voice saying....."); 5) використання емотиконів, вигуків (Yay!; Boo!).  

На прагматичному рівні для дискурсу флудерів показовими є такі стратегії: 

комунікативна стратегія зміцнення Я-концепції, яка виражається за допомогою 

тактики надання семантично «порожньої» інформації (Y3@ Mairuzu 1$ G()()D, 

L()()K$ L1K3 S()M3()N3 W@$ L@$T @T TH3), оверквотингу (мовець повністю 

цитує попереднє повідомлення, а потім коментує цей пост лише декількома 

словами (I agree, Absolutely, Yes/No) або вигуками), оверпостингу або 

даблепостингу (мовець надсилає те саме  повідомлення два або більше разів) та 

некропостингу (флудери знаходять на форумах «мертві» треди (де обговорення 

закінчилося ще декілька років тому), а знайшовши такий тред, вони дають йому 

«нове життя», надсилаючи повідомлення, що автоматично переміщує такий тред у 

перші ряди).  

Зміну комунікативної інтенції можна спостерігати у мовленні ВМО 

«модератор», «експерт» та «троль». Як було зазначено раніше, авторитетні і 

відповідальні модератори виступають посередниками, які сприяють кооперації 

під час комунікації на форумі. Деякі модератори мають високий рівень 

комунікативної компетенції і загальної ерудиції, що дозволяє їм брати участь у 

комунікації на будь-яку тему. Якщо модератор виступає в ролі експерта, то його 

повідомлення характеризуються використанням дискурсивних маркерів, 

складносурядних та складнопідрядних речень, чітким структуруванням постів та 

організації інформації у постах. Модератори молодіжних форумів є досить 

активними учасниками комунікації, і їх пости можуть мати риси, характерні для 

мовлення консультанта: використання імперативних речень, готовність 

допомогти у вирішенні проблеми, зменшення дистанції між учасниками 

комунікації та використання етикетної формули прощання-побажання в кінці 

посту.  

ВМО «експерт» також може спілкуватися на форумі в ролі консультанта, 

що відповідним чином позначається на його постах. Відповідно пости-поради 

експертів набувають таких рис: логічна структура повідомлення, великий обсяг, 

уживання дискурсивних маркерів, нумеративних конекторів, використання 

імперативних конструкцій, модальних дієслів та виразів, використання етикетної 

формули прощання-побажання в кінці посту. 

Аналіз повідомлень ВМО «троль» засвідчив, що цей користувач також може 

спілкуватись на форумі як експерт. Тобто, у випадку зацікавлення темою дискусії 

троль може сприяти розширенню світогляду співрозмовника, не ображаючи його. 

Пости троля в такому разі набувають ознак, характерних для постів експерта, а 

саме: мають чітку структурну організацію, характеризуються використанням 
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складних синтаксичних конструкцій, використанням покликань на авторитетні 

джерела, цифр та статистичних даних. Крім того, в цій комунікативній ситуації 

пости мають кооперативну спрямованість і не виступають конфліктотвірним 

чинником. 

ВИСНОВКИ 

 

Форум - це офлайновий сервіс комунікації, який дає змогу користувачеві 

ретельно продумувати власні повідомлення. Його жанровими характеристиками є   

асинхронність, анонімність, полілогічність, візуальна саморепрезентація, 

вербальна саморепрезентація, гіпертекстовість та інтертекстуальність, тривала 

доступність дискусії. На сучасних англомовних форумах спілкуються такі ВМО: 

троль, модератор, експерт, консультант та флудер. Кожна з них має власну 

комунікативну інтенцію, набір мовних та позамовних засобів, а також певні 

комунікативні стратегії і тактики.  

ВМО «модератор» є ключовою особою, яка стежить за перебігом 

комунікації та дотриманням правил на форумі. Крім того, модератор виступає 

фасилітатором дискусії, беручи активну участь у форумному обміні 

повідомленнями і тим самим спонукаючи учасників до активної інтеракції. 

Диференційними ознаками постів модераторів є вживання професійного жаргону, 

а також використання імперативних речень. Контроль за перебігом комунікації 

відбувається за допомогою таких комунікативних стратегій, як стратегія корекції 

мовної поведінки (тактика попередження учасника і тактика розмикання 

контакту) та стратегія групової ідентичності (тактика обговорення спільних тем і 

тактика вживання групового сленгу).   

ВМО «експерт», як правило, має високий мережевий статус у форумній 

спільноті, оскільки йому притаманний високий рівень загальної ерудиції, що 

відображається на його постах. Пости експерта є досить об’ємними й насичені 

термінологічними одиницями. Серед аргументативних прийомів, які 

використовують експерти, простежується ретельне структурування тексту, 

покликання на авторитетні джерела, гіпертекстові покликання на аудіовізуальні 

джерела, надання неупереджених даних. У мовленні експерта переважають такі 

комунікативні стратегії: стратегія, спрямована на баланс статусу «обличчя 

партнерів» (тактика комунікативної дивергенції і тактика об’єктивації інформації)  

і стратегія передавання знань в акті інформування (тактика надання змістово-

фактуальної і змістово-концептуальної інформації та тактика структурування 

поданої інформації).  

ВМО «троль» є інвективною особистістю, комунікативна інтенція якої –  

самоствердження через приниження й ображання інших учасників форумної 

спільноти. Пости троля характеризуються наявністю згрубілих слів та 

нецензурної лексики, використання простих і незавершених синтаксичних 

конструкцій, еліптичних конструкцій, окличних і питальних речень. Своєї 

комунікативної мети вони досягають за допомогою стратегії провокування 

конфлікту і стратегії розвитку конфлікту. Перша реалізується через тактику 

викривлення інформації і тактику використання повідомлень-принад. Друга  –  
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через тактику неприйняття й ігнорування фактів, тактику дискредитації 

особистості та тактику вербальної атаки.  

Доведено, що ВМО «консультант» є кооперативною особистістю, 

комунікативна інтенція якої  – вирішення проблем інших учасників комунікації на 

форумі через надання порад. Мовленню консультанта властиве вживання 

розмовної лексики і молодіжного сленгу, нецензурної лексики, яка слугує засобом 

вираження емоційного стану мовця, транскрибування слів за звуковою 

подібністю, ігнорування написання слів з великої літери. В арсеналі ВМО 

«консультант» є такі комунікативні стратегії: стратегія вияву солідарності з 

адресатом (тактика вираження спільності думок та тактика надання поради) і 

стратегія позитивного ставлення до адресата (тактика надання компліменту та 

позитивної оцінки адресата та тактика використання етикетної формули 

прощання-побажання).  

Віртуальна мовна особистість «флудер» є конфліктною особистістю, 

оскільки більшість користувачів виявляють до неї негативне ставлення. Однак 

його діяльність не спрямована на створення конфліктів чи приниження інших 

комунікантів. Комунікативна інтенція флудера – надсилання великої кількості 

беззмістовних повідомлень з метою самоствердження. ВМО «флудер» –   

ситуативна мовна особистість, оскільки спілкується здебільшого на певних 

підрозділах форуму. Мовний портрет флудерів: використання техніки фонетико-

графічного спрощення слів, повторення голосних і приголосних декілька разів 

підряд, зловживання великою літерою при написанні повідомлень, що є грубим 

порушенням мовного етикету, використання простих речень, еліптичних 

конструкцій, усічених і незавершених синтаксичних конструкцій, використання 

емотиконів та вигуків. Комунікативна стратегія, яку ми виявили в мовленні 

флудера, – це стратегія зміцнення Я-концепції. Цю стратегію реалізовують за 

допомогою тактик надання семантично «порожньої» інформації, оверквотингу, 

оверпостингу або даблпостингу, а також некропостингу.  

У комунікації ВМО «модератор», «експерт» та «троль» спостерігаємо зміну 

комунікативної інтенції. Повідомлення ВМО «модератор» можуть мати риси, 

властиві повідомленням експерта чи консультанта. ВМО «експерт»  інколи 

виступає як консультант, а ВМО «троль» може спілкуватися на форумі так само, 

як  експерт, сприяючи комунікації.  

Перспектива майбутніх розвідок в окресленому напрямі полягає в залученні 

до матеріалу дослідження інших жанрів інтернет-комунікації, що  дасть змогу 

виявити інші типи віртуальних мовних особистостей, які спілкуються на 

комунікативних сервісах. Крім того, перспективним є аналіз віртуальної мовної 

особистості з позиції когнітивної лінгвістики, що дозволить створити прототипові 

моделі особистостей.    
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АНОТАЦІЯ 

Нікіфорова Є.Ю. Типи віртуальних мовних особистостей у форумному 

просторі (на матеріалі англійської мови). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. 

 

Дисертацію присвячено комплексному розгляду форумного простору та 

функціонуванню різних типів віртуальних мовних особистостей у ньому. 

Дослідження виконано на матеріалі постів англомовних інтернет-форумів.  

У роботі здійснено систематизацію і класифікацію віртуальних мовних 

особистостей, які спілкуються у форумному просторі. Виокремлено й 

проаналізовано такі віртуальні мовні особистості: «модератор», «експерт», 

«троль», «консультант» та «флудер». Модератор, експерт і троль є ключовими 

віртуальними мовними особистостями, які впливають на перебіг дискусії. 

Консультант і флудер – ситуативними особистостями, які зустрічаються на 

певних підрозділах форумів. Визначено комунікативні інтенції, що моделюють 

повідомлення вказаних віртуальних мовних особистостей. Повідомлення кожного 

типу мовної особистості вирізняються власним арсеналом мовних засобів, що дає 

змогу їх ідентифікувати з-поміж інших. Виокремлено і систематизовано 

комунікативні стратегії і тактики, які використовують комуніканти для 

досягнення власної комунікативної мети. Встановлено, що віртуальні мовні 

особистості можуть змінювати комунікативну інтенцію і спілкуватися на форумі в 

інших ролях.   

 

Ключові слова: форумний простір, інтернет-форум, віртуальна мовна 

особистість, ключова віртуальна мовна особистість, ситуативна особистість, 

повідомлення, арсенал мовних засобів, комунікативна стратегія, комунікативна  

тактика, комунікативна інтенція. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Никифорова Е.Ю. Типы виртуальных языковых личностей в 

форумном пространстве (на материале английского языка) – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2018. 

 

Диссертация посвящена комплексному рассмотрению форумного 

пространства и коммуникативной активности в нем разных типов виртуальных 

языковых личностей. Исследование осуществлялось на материале постов 

англоязычных интернет-форумов.  
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В работе систематизированы и классифицированы типы виртуальных 

языковых личностей. Установлено, что в форумном пространстве общаются 

следующие типы личностей: «модератор», «эксперт», «тролль», «консультант» и 

«флудер». Модератор, эксперт и тролль являются ключевыми виртуальными 

языковыми личностями, которые влияют на ход дискуссии. Консультант и флудер 

– ситуативными личностями, которые встречаются только на определенных 

подразделах форумов. Установлены коммуникативные интенции этих типов 

личностей, моделирующие их сообщения. Посты каждого типа виртуальной 

языковой личности отличаются определенным арсеналом языковых средств, что 

позволяет их идентифицировать. Установлено, что эти типы виртуальных 

языковых личностей могут менять свою коммуникативную интенцию и общаться 

на форумах в других ролях.  

 

Ключевые слова: форумное пространство, интернет-форум, виртуальная 

языковая личность, ключевая виртуальная языковая личность, ситуативная  

личность, сообщение, арсенал языковых средств,  коммуникативная стратегия, 

коммуникативная тактика, коммуникативная интенция. 

 

 

SUMMARY 

Nikiforova Ye.Yu. Profiles of virtual language identities in forums (Based on 

English) – Manuscript. 

Thesis for Scholarly Degree in Philology. Speciality 10.02.04 – Germanic 

languages. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

 

The thesis is devoted to the complex analysis of discussion forums and activity of 

different virtual language identities in these forums. The research is based on the 

English language posts. 

It has been determined that virtual language identity is a discursive variant of 

language identity represented in the Web, with certain verbal and non-verbal 

peculiarities, certain communicative strategies and tactics used  by the participants to 

reach their aims. In the thesis, the main types of virtual language identities ‒ moderator, 

expert, troll, adviser and off-topic speaker ‒ were identified and analysed.  

Virtual language identity ―moderator‖ is the key personality, who controls 

communication on forums. Moderator interferes in communication in case someone 

violates the rules. Warnings issued by moderators may be left without explanation but it 

is advisable to follow the rules without contradiction. Well-moderated communication 

services have effective and cooperative orientation. Moderator not only controls the 

rules to be followed but also facilitates discussion in threads.  
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Moderators enforce the rules using the following communication strategies: the 

strategy of correcting behaviour and the strategy of group identity. All the strategies are 

targeted to maintain effective and cooperative communication in threads supervised by 

moderators.  

Virtual language identities ―expert‖ and ―adviser‖ are cooperative identities. The 

communication intention of the expert is the following: to provide detailed information 

concerning the issue that is being discussed. Virtual language identity ―adviser‖ aims at 

providing help to other communicators. Experts can be found in any discussion field in 

spite of the issue being discussed. The posts of the experts have the following 

characteristics: well-structured text, reference to authoritative sources, hyperlinks. 

Moreover, experts are prone to using the following strategies: strategy aimed at 

balancing partners’ face and strategy of providing knowledge while informing.  

Adviser is a situational personality as they communicate mainly in Advice and Help 

(Support) Threads. The posts of advisor are characterised by using colloquial language, 

imperative sentences, which express advice, conditional sentences, and also questions 

that are used with the aim of specification. Communicative strategy of positive attitude 

to the addressee and strategy of demonstrating solidarity with the addressee can be 

found in the discourse of advisors.  

Troll and off-topic speaker are negative personalities. The communicative intention 

of troll is self-affirmation by humiliating and offending other users. The posts of troll 

have the following verbal characteristics: usage of words with the negative connotation 

and spelling mistakes. The communicative strategies used by trolls are the following: 

provoking a conflict (tactic of information distortion and tactic of publishing posts-

baits) and developing a conflict (tactic of rejection and ignoring the facts, tactic to 

discredit the user and tactic of verbal attack). 

The communicative intention of off-topic speaker is to send a large number of 

senseless posts to have a high rank in the community. Off-topic speaker is a situational 

personality, who communicates mainly in General Discussion and Off-Topic Forums. 

The only strategy that has been detected is the strategy of strengthening of ―I‖-concept. 

The strategy is represented via tactics of providing ―semantically empty‖ information, 

overquoting, overposting or double-posting, as well as gravedigging. 

It has also been proven that certain types of language identities can change their 

intentions and communicate performing a different role that influences the choice of 

verbal means for their posts.   

 

Keywords:  Internet communication, virtual communication, discussion forum, 

language identity, virtual language identity, key personality, situational personality, 

negative personality, communicative strategy, communicative tactic, communicative 

intention.  

 


