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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АПІФ – англомовний професійний Інтернет-форум 

ПВС – професійна віртуальна спільнота 

ПМН – професійно-маркований нік 

PTC – Proteacher community 

ILF – Inquiry Learning Forum 

TI – Tapped In 

PMDF – Psychminded Discussion Forum  

PF – private forum 

PDF – professional discussion forum 

SPN – Social Psychology Network 

HASCF – HopeAndSunrise Counselling Forum 

DSF – Dev Shed Forums 
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ВСТУП 

 

У фокусі сучасних лінгвістичних студій виокремлюють стратегічний 

підхід до дослідження мовної комунікації, у зв’язку з чим описують тактико-

стратегічний репертуар мовців у різних сферах спілкування (Е. В. Акаева [1]; 

М. І. Барсукова [13]; Ф. С. Бацевич [14–17]; О. С. Іссерс [45]; К. Є. Калінін 

[50]; І. В. Певнєва [107], І. Ю. Шкіцька [161]; І. А. Юшковець [164]; 

О. В. Яшенкова [166] та ін.). В аспекті вивчення тактико-стратегічної 

поведінки комунікантів досліджують проблеми ефективності 

комунікативного процесу та пошуку оптимальних засобів побудови успішної 

комунікації (Ф. С. Бацевич [14–17], О. В. Герасименко [33], Н. В. Григор’єва 

[35]; Є. Г. Гришечко [36]; М. Л. Кур’ян [77], Т. В. Ларіна [81], 

О. М. Рум’янцева [114], В. С. Третьякова [140], Є. А. Шпомер [162], 

Т. О. Шаповалова [154]; О. В. Яшенкова [166], П. Браун, С. Левінсон [178], 

Дж. Ліч [216], Т. Паек [233], В. Л. Замунер [263] та ін.).  

У світлі сучасного розвитку інформаційних технологій, що призводять 

до виникнення новітніх форм комунікації, актуальними стають проблеми 

дослідження ефективної комунікації у віртуальному просторі 

(М. Б. Бергельсон [21], А. Є. Жичкина [42], О. Ю. Малая [92], 

М. О. Столярова [125], Г. Бернетт [181], Д. Крістал [184–185], Д. Л. Крейг, 

К. Зімрінг [183], І. Чен [182], Дж. С. Донат [190], К. М. Дуглас, 

К. МкГарті [192], П. М. Ганнон-Лірі, Е. Фонтейна, П. Кеоун [202], Д. Розен, 

П. Р. Лафонтейн [240], А. Роваі [242], Дж. Сулер [253], І. Варламіс, 

І. Апостолакіс [257] та ін.). Незважаючи на зростання інтересу до вивчення 

комунікативно-прагматичних особливостей різновидів Інтернет-комунікації, 

наразі в лінгвістичній літературі бракує досліджень, присвячених вивченню 

специфіки реалізації комунікативних стратегій учасників англомовних 

професійних Інтернет-форумів.  
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Актуальність дослідження зумовлено сучасною тенденцією до 

вивчення Інтернет-мережі як особливого віртуального комунікативного 

середовища в аспекті стратегічного планування комунікації. У зв’язку з цим 

актуальним є дослідження тактико-стратегічного репертуару комунікантів на 

англомовних професійних Інтернет-форумах та визначення їхньої ролі у 

забезпеченні оптимізації спілкування в мережі Інтернет. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано у межах комплексної наукової теми Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

“Розвиток і взаємодія мов і літератур в умовах глобалізації” (код 11 БФ 044-

01), затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

Метою дослідження є комунікативно-прагматичний аналіз 

особливостей спілкування учасників АПІФ, спрямований на виявлення 

тактико-стратегічного репертуару комунікантів та оптимальних засобів його 

актуалізації. 

Реалізація основної мети передбачає виконання таких завдань: 

– встановити особливості спілкування на АПІФ, враховуючи 

специфіку його віртуального комунікативного середовища; 

– обґрунтувати виокремлення комунікативних стратегій учасників 

АПІФ; 

– виявити та систематизувати комунікативні тактики, що забезпечують 

реалізацію відповідних стратегій учасників спілкування АПІФ; 

– описати вербальні та невербальні засоби актуалізації комунікативних 

тактик, що використовують учасники спілкування на АПІФ; 

– здійснити порівняльний аналіз особливостей реалізації 

комунікативних стратегій учасників різних АПІФ у професійно-маркованому 

аспекті; 

– виявити тенденції у виборі домінуючих комунікативних стратегій 

учасниками АПІФ. 
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Об’єктом дослідження є комунікативні стратегії учасників 

англомовних професійних Інтернет-форумів (АПІФ). 

Предмет дослідження складають комунікативно-прагматичні 

особливості реалізації комунікативних стратегій учасників АПІФ. 

Матеріалом дослідження послугували 919 електронних текстових 

повідомлень англомовних професійних Інтернет-форумів, загальним обсягом 

2478 умовних Інтернет-сторінок та 544 мережевих імені користувачів 

форумів, відібрані методом суцільної вибірки iз 7 англомовних сайтів 

професійних віртуальних спільнот (ПВС). Зібрані та проаналізовані корпуси 

текстів Інтернет-форумів належать до трьох фахових галузей, що об’єднують 

їхніх учасників спілкування у відповідні ПВС: викладачів (спільноти 

Proteacher community (PTC), The Inquiry Learning Forum (ILF), Tapped In (TI)), 

психологів (спільноти Social Psychology Network (SPN), HopeAndSunrise 

Counselling Forum (HASCF) і форум спільноти Psychminded.co.uk (PMDF)) та 

програмістів (спільнота Dev Shed Forums (DSF)). У роботі посилання на 

джерело ілюстративного матеріалу містить назву сайту професійної 

спільноти чи окремого форуму в її межах, закодованих за допомогою 

вищезазначених скорочень, та порядковий номер у списку використаних 

джерел. 

Відповідно до класифікатору професій ДК 003 : 2010 професія 

“викладач” є родовим поняттям щодо професій вчителя та вихователя як 

видових понять [267, с. 22]. З огляду на це, під професійним комунікатором 

цих спільнот ми передбачаємо викладача вищих та середніх навчальних 

закладів, вчителя початкової школи чи вихователя дошкільних закладів, що 

займаються професійно-педагогічною діяльністю. 

Звернення до вищезазначених трьох фахових галузей зумовлено метою 

проаналізувати спільні та відмінні риси, що властиві спілкуванню 

представників професій типу “людина – людина” (професії викладача та 

психолога) та “людина – знакова система” (професія програміста) за 

типологією Є. О. Клімова [58]. Важливим для виявлення особливостей 
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професійного спілкування представників різних спільнот є також врахування 

приналежності професій викладача та психолога до комунікативних професій 

за класифікацією Ю. П. Тимофєєва [138], для яких спілкування практично 

ототожнюється з діяльністю або є її найбільш важливим засобом чи умовою. 

Методологічну основу дослідження складають загальнонаукові та 

специфічні лінгвістичні методи. Завдяки методу суцільної виборки було 

зібрано ілюстративний матеріал дослідження. За допомогою методу індукції 

отримані факти було узагальнено у цілісну теоретичну концепцію специфіки 

реалізації комунікативних стратегій учасників АПІФ. Методи 

інтенціонального та прагматичного аналізу застосовані при визначенні 

основних комунікативних стратегій і тактик учасників АПІФ, методи 

семантичного і контекстуального аналізу – при розробці тематичних 

класифікацій на основі ілюстративного матеріалу; метод лексико-

синтаксичного аналізу висловлювань – для аналізу вербальних засобів 

реалізації комунікативних стратегій учасників АПІФ. Метод системно-

функціонального аналізу дав змогу дослідити особливості функціонування 

невербальних засобів актуалізації комунікативних стратегій у взаємодії з 

вербальними. У якості допоміжних процедур дослідження було залучено 

елементи кількісного методу. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше теоретично 

обґрунтовано та практично досліджено АПІФ як специфічне віртуальне 

комунікативне середовище; запропоновано класифікацію комунікативних 

стратегій і тактик учасників АПІФ з огляду на комунікативні цілі мовців та 

цінності професійних спільнот у віртуальному просторі; здійснено 

порівняльний аналіз особливостей реалізації комунікативних стратегій 

учасників різних АПІФ у професійно-маркованому аспекті, враховуючи їхню 

приналежність до професій типу “людина–людина” та “людина–знакова 

система”; описано основні лексико-синтаксичні засоби актуалізації тактико-

стратегічного репертуару комунікантів у поєднанні із невербальним кодом – 

капіталізацією, редуплікацією, різносеміотичними елементами, емотиконами 
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(“смайликами”) і визначено їхні комунікативно-прагматичні характеристики; 

обґрунтовано тенденції у виборі домінуючих інформативних стратегій 

учасниками АПІФ, зумовлених тематичною орієнтацією АПІФ та 

комунікативними цілями, пов’язаними із обміном фаховою інформацією; 

проаналізовано тактико-стратегічний репертуар комунікантів, спрямований 

на оптимізацію спілкування у разі наявності комунікативних ускладнень та 

доведено загальну кооперативну спрямованість комунікації на АПІФ. 

Положення, що виносяться на захист: 

1. Дослідження спілкування на АПІФ в аспекті стратегічного 

планування комунікації зумовлює врахування особливостей віртуального 

комунікативного середовища. Його специфіка полягає у поєднанні 

особливостей професійного спілкування у невіртуальному просторі із 

рисами, що характеризують спілкування в Інтернет-мережі. Це зумовлює 

можливість АПІФ у діалектичній єдності синтезувати риси ретіальної та 

аксіальної, соціально-зорієнтованої та особистісно-зорієнтованої комунікації, 

інформативного та фатичного спілкування з перевагою полюсу інформатики, 

зважаючи на фахову тематичну спрямованість цього комунікативного 

середовища.  

2. Регламентованість АПІФ за фаховою тематичною орієнтацією 

зумовлює використання комунікативних стратегій, пов'язаних із обміном 

фаховою інформацією, реалізація яких забезпечує ефективне спілкування на 

АПІФ. Поряд із інформативними стратегіями на АПІФ суттєвого значення 

набуває стратегія самопрезентації з огляду на її роль у сприянні ефективному 

спілкуванню між членами віртуальної спільноти. Особливість її реалізації на 

АПІФ виявляється у виборі комунікантами мережевого імені, що відображає 

цінності спільноти і є важливою умовою ефективного спілкування у 

віртуальному просторі.  

3. У разі потенційного комунікативного ускладнення або порушення 

одним із мовців умов успішної комунікації, зумовлених кодексом нетикету 
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спільноти, оптимізації спілкування сприяють стратегії запобігання та 

нейтралізації комунікативних невдач.  

4. Ефективність комунікації, що зумовлена вибором певної стратегії та 

тактики її втілення, слід розглядати в таких аспектах як: 1) успішну 

реалізацію цілей комунікантів, пов’язаних із запобіганням комунікативним 

невдачам; 2) відновлення необхідних умов для забезпечення якісного обміну 

фаховою інформацією після подолання комунікативних ускладнень; 

3) досягнення взаєморозуміння у процесі комунікації у разі неможливості 

реалізації предметної мети одного із мовців. Спрямованість своїх дій в 

одному з трьох аспектів пов’язана із приналежністю комунікантів до певної 

професійної віртуальної спільноти та регулюється її нетикетом. 

5. Домінування інформативних стратегій у тактико-стратегічному 

репертуарі комунікантів, репрезентованих стратегіями отримання інформації 

та інформування, свідчить про бажання мовців надавати перевагу 

інформативним цілям комунікації, що відповідає регламентованому 

тематичному формату спілкування на АПІФ.  

6. Низький відсоток комунікативних ситуацій (4%), спричинених 

цілеспрямованою некооперативною поведінкою мовців, відображає 

прагнення комунікантів на АПІФ дотримуватися кооперативної 

комунікативної взаємодії та узгоджувати свою поведінку відповідно до 

кодексу нетикету спільноти з метою оптимізації спілкування у віртуальному 

просторі.  

Теоретичне значення роботи полягає у розвитку теоретичних 

положень Інтернет-лінгвістики та теорії мовної комунікації, зокрема у 

виявленні специфіки віртуального комунікативного середовища АПІФ як 

професійної спільноти у просторі Інтернет-мережі. Здійснення системного 

опису та аналізу тактико-стратегічного репертуару комунікантів на АПІФ 

сприяє подальшому розвитку дослідження мовних одиниць у комунікативно-

прагматичному аспекті. Комплексне вивчення особливостей реалізації 

комунікативних стратегій у спілкуванні на АПІФ відіграє вагому роль у 
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наукових дослідженнях, пов’язаних із проблемами ефективної 

комунікативної взаємодії у різних сферах спілкування.  

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання 

його основних положень і результатів у розробці та викладанні нормативних 

навчальних дисциплін “Лексикологія англійської мови”, “Граматика 

англійської мови”, “Основи теорії мовної комунікації”, а також у спецкурсах 

із комунікативної лінгвістики, лінгвопрагматики та Інтернет-лінгвістики. 

Матеріали дослідження можуть також бути використані при укладанні 

навчальних і навчально-методичних посібників до цих курсів, а також для 

написання курсових, дипломних і магістерських робіт. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та наукові 

результати дисертаційної роботи було обговорено на засіданнях кафедри 

англійської філології, на засіданнях та навчально-методичних семінарах 

кафедри комунікації і лінгвокраїнознавства Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також було викладено 

на шести міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях: IV 

Міжнародній науково-практичній конференції “Мови і світ: дослідження та 

викладання” (18–19 березня 2010 року, Кіровоград), ХIX Міжнародній 

науковій конференції ім. проф. Сергія Бураго “Мова і культура”  (21–25 

червня 2010 року, Київ), Всеукраїнській науковій конференції (за участю 

молодих учених) “Концепти та константи в мові, літературі, культурі” (14 

квітня 2011 року, Київ), Міжнародній науковій конференції “Рецепція 

наукової спадщини професора Станіслава Семчинського і сучасна філологія” 

(19–20 травня 2011 року, Київ), XI Міжнародній науковій конференції 

“Семантика мови і тексту” (26–28 вересня 2012 року, Івано-Франківськ), 

Всеукраїнських наукових читаннях за участі молодих учених “Дух нового 

часу у дзеркалі слова і тексту” (8–10 кітня 2015 року). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладені у 

дев’яти одноосібних публікаціях автора, з них сім – у фахових виданнях 

України та одна – в іноземному фаховому виданні “Филологические науки. 
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Вопросы теории и практики”, що входить до переліку ВАК РФ. Одна 

публікація видана у збірнику за матеріалами XI Міжнародної наукової 

конференції “Семантика мови і тексту” (26–28 вересня 2012 року, Івано-

Франківськ).  

Особистий внесок аспіранта. Опубліковані статті, в яких викладено 

основні положення наукової роботи, виконані здобувачем самостійно.  

Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів 

з висновками до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних 

джерел (загалом 283 позиції, з яких 98 – іншомовні джерела; 10 – 

лексикографічні джерела та 7 – джерела ілюстративного матеріалу) і 

одиннадцяти додатків. Загальний обсяг роботи становить 253 сторінки, обсяг 

основного тексту – 201 сторінка.  

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження та її актуальність, 

розглянуто сучасний стан вивчення проблеми в лінгвістичних студіях, 

визначено предмет, об’єкт, матеріал дослідження, сформульовано мету та 

основні завдання роботи, зазначено наукову новизну, окреслено теоретичну 

та практичну цінність основних положень і результатів дослідження, 

розкрито основні методи дослідження, наведено відомості про структуру 

дисертації.  

У першому розділі роботи “Теоретичні засади дослідження 

спілкування на англомовних професійних Інтернет-форумах як 

стратегічного процесу” описано основні теоретико-методологічні 

положення, на яких ґрунтується аналіз об’єкту дослідження. Визначено 

сутність комунікативно-прагматичного аспекту лінгвістичних досліджень. 

Виокремлено основні наукові підходи до вивчення понять “комунікативна 

стратегія” і “комунікативна тактика” у сучасній лінгвістиці з огляду на 

стратегічний підхід до дослідження спілкування як один з аспектів 

комунікативно-прагматичної дослідницької парадигми. Окреслено 

термінологічну парадигму дослідження професійного спілкування в мережі, 

визначено поняття “віртуальна спільнота” та “професійна віртуальна 
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спільнота” у науково-теоретичній літературі. Обгрунтовано дослідження 

АПІФ як особливого віртуального комунікативного середовища, що 

зумовлює тактико-стратегічний репертуар його учасників. Описано 

особливості спілкування на АПІФ з урахуванням загальної тенденції 

лінгвістичних досліджень до вивчення засобів, спрямованих на досягнення 

успішної комунікації. 

У другому розділі роботи “Особливості реалізації інформативних 

стратегій та стратегії самопрезентації учасників англомовних 

професійних Інтернет-форумів” виокремлено та досліджено тактико-

стратегічний репертуар комунікантів, зумовлений цінностями ПВС та 

комунікативними цілями, пов’язаними із обміном фаховою інформацією. 

Проаналізовано вербальні і невербальні засоби актуалізації тактик, що 

підпорядковані відповідним стратегіям. 

У третьому розділі дисертаційного дослідження “Специфіка 

реалізації стратегій запобігання та нейтралізації комунікативних 

невдач” визначено основні ознаки неуспішного спілкування у віртуальному 

просторі професійних спільнот, описано і систематизовано тактики стратегій 

запобігання та нейтралізації комунікативних невдач, враховуючи їхні 

вербальні і невербальні засоби актуалізації. Здійснено порівняльний аналіз 

особливостей реалізації комунікативних стратегій у спілкуванні на різних 

АПІФ з урахуванням професійно-маркованого аспекту. Виявлено тенденції у 

виборі домінуючих комунікативних стратегій учасниками спілкування на 

АПІФ. 

У загальних висновках узагальнено результати дослідження та 

окреслено перспективи подальших розвідок з обраної теми. 

У списку використаних джерел відображені основні роботи, які 

становлять теоретико-методологічну базу дисертаційного дослідження. 

У додатках представлено типові зразки оформлення повідомлень 

учасниками АПІФ; фрагменти повідомлень АПІФ, в яких реалізовано 

комунікативні стратегії їхніх учасників; узагальнено діаграми порівняльного 
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аналізу специфіки реалізації комунікативних стратегій на АПІФ вчителів, 

психологів та програмістів у професійно-маркованому аспекті. 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СПІЛКУВАННЯ НА АНГЛОМОВНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРНЕТ-

ФОРУМАХ ЯК СТРАТЕГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

 

1.1. Стратегічний підхід до дослідження спілкування у 

комунікативно-прагматичному вимірі лінгвістичних студій 

 

Життя і діяльність суспільства неможливо уявити без спілкування 

людей, воно є одним із найважливіших чинників існування, організації та 

розвитку суспільних відносин. Спілкування людей є складним процесом 

взаємодії особистостей у конкретному часовому і просторовому вимірі [15, 

с. 31].  

У наукових працях існують протилежні погляди щодо родо-видових 

зв’язків між поняттями “комунікація” та “спілкування”, різниця яких полягає 

у змістовному обсязі.  

Деякі вчені в різних сферах гуманітарних знань (психології, соціології, 

лінгвістики) вважають спілкування більш загальним поняттям щодо більш 

конкретного терміну “комунікація”, що позначає лише один із виявів 

спілкування [3, 4, 15, 105, 108].  

Інші дослідники розмежовують поняття “комунікація” та “спілкування” 

за характером взаємодії: спілкування – суб’єкт-суб’єктний зв’язок, 

комунікація – суб’єкт-об’єктний [5, 46]. 

Нерідко в науковій літературі поняття “спілкування” ототожнюють із 

терміном “комунікація”, особливо в англомовних дослідженнях, де термін 

“спілкування” містить єдиний еквівалент ‘communication’.  

З огляду на діяльнісний підхід до визначення терміну “комунікація”, за 

яким її вивчають як синонім поняття “спілкування”, у нашій дисертаційній 

роботі ці поняття розглядаємо як взаємозамінні терміни.  
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У лінгвістиці другої половини ХХ ст. відбулися суттєві зрушення, які 

дозволили ученим говорити про зміну наукової парадигми вивчення мови. 

Особливо активізувалось вивчення засобів мови в комунікації в зв’язку з 

особами учасників спілкування. Людський чинник у мові щоразу впевненіше 

виходить на перший план лінгвістичних досліджень. Найрізноманітніші 

вияви останнього досліджує новий напрям науки про мову – лінгвістична 

прагматика (лінгвопрагматика, прагмалінгвістика). У центрі уваги сучасної 

лінгвістичної прагматики широке коло проблем, пов’язаних, фактично, з 

усіма модусами існування мови, перш за все складниками комунікативної 

діяльності людей: адресантом, адресатом, їх стосунками, контекстом і 

ситуацією спілкування, каналами комунікації тощо [16, с. 5]. 

Лінгвістична прагматика має тісні зв’язки з іншою мовознавчою 

дисципліною – комунікативною лінгвістикою, що спрямована на 

дослідження закономірностей, складників і чинників комунікативної 

діяльності, яка здійснюється на базі природної мови [119, с. 263]. 

Лінгвістична прагматика – осердя, “душа”, найважливіше підґрунтя 

комунікативної лінгвістики, проте остання має суттєво ширше проблемне 

коло, яке містить, окрім лінгвістичної прагматики, низку інших аспектів 

живого спілкування особистостей [16, с. 48].  

Таким чином, сучасні лінгвістичні студії характеризує зміщення 

фокусу від системно-структурного вивчення мов до комунікативно-

прагматичного.  

У зв’язку з цим комунікативно-прагматичний аспект дослідження мови 

у різних сферах людського спілкування є одним з найпоширеніших [28, 38, 

87, 60, 146–147], що передбачає вивчення комунікативної ситуації, аналіз 

комунікативної поведінки учасників спілкування з урахуванням тактико-

стратегічного репертуару мовців, а також виявлення прагматичного 

потенціалу вербальних і невербальних засобів для реалізації відповідних 

стратегій і тактик.  
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Комунікативно-прагматична функція, пов'язана із інтерпретацією 

здатності індивіда стратегічно використовувати мовні форми, спрямовує 

увагу на поняття стратегії [146, с. 154]. Дослідження спілкування як процесу 

планування мовленнєвих дій передбачає стратегічний підхід до його 

вивчення як один з аспектів комунікативно-прагматичної дослідницької 

парадигми.  

Важливим для дослідження спілкування як стратегічного процесу є 

врахування комунікативної ситуації, тобто “конкретної ситуації спілкування, 

в яку входять партнери по комунікації і яка спонукає її учасників до 

міжособистісної інтеракції, а також визначає мовленнєву поведінку, способи 

реалізації комунікативної інтенції (стратегію, тактику комунікації тощо)” [15, 

с. 355].  

Визначення поняття “комунікативна стратегія” не має чітко окреслених 

меж у лінгвістичній літературі. Її розглядають як складник евристичної 

інтенційної програми планування дискурсу, його проведення й керування 

ним із метою досягнення кооперативного результату [119, с. 268]; як спосіб 

організації мовленнєвої поведінки відповідно до задуму, інтенцій 

комунікантів [24, с. 85]; як тип поведінки одного з партнерів у ситуації 

діалогічного спілкування, зумовлений і співвіднесений із планом досягення 

глобальної і локальної комунікативних цілей в рамках типового сценарію 

функціонально-семантичної репрезентації інтерактивного типу [91, c. 123]. 

На думку Т. А. ван Дейка, комунікативну стратегію варто 

характеризувати як ознаку когнітивних планів, що передбачають загальну 

організацію певної послідовності комунікативних дій і включають мету або 

цілі взаємодії, реалізація яких враховує декілька способів, вибір яких 

регулюється комунікативною стратегією [40, с. 272]. 

М. Л. Макаров виокремлює дві точки зору на природу комунікативної 

стратегії. З позицій одного підходу, під стратегією розуміють низку рішень 

мовця, комунікативний вибір тих чи інших мовленнєвих дій та мовних 

засобів. З огляду на іншу позицію, стратегію пов’язують із реалізацією 
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набору цілей у структурі спілкування. Ці два підходи не суперечать один 

одному, а навпаки, взаємодоповнюючись, вони в сукупності набагато глибше 

розкривають багаторівневу та поліфункціональну природу мовного 

спілкування та його будову [91, с. 123].  

Комунікативну стратегію зумовлює загальна інтенція мовця, що 

визначають як паравербальний, осмислений намір (мету) мовця, внутрішню 

програму мовлення та способи її реалізації [119, с. 203]. 

З огляду на інтенції мовця, спрямовані на кооперацію або конфлікт, у 

лінгвістичній літературі виокремлюють кооперативні та некооперативні 

стратегії мовленнєвого спілкування. Кооперативні стратегії втілюються в 

інформативні та інтерпретативні діалоги (полілоги) – поради, обмін думками, 

розповіді, повідомлення тощо. Некооперативні стратегії знаходять своє 

втілення в конфліктах, суперечках, претензіях, погрозах, ухиляннях від 

відповідей тощо [15, с. 134]. 

Стратегії спілкування є гнучкими і залежать від прагматичних 

чинників: віку комунікантів, їх статі, соціальних ролей, національно-

культурної належності, конситуативних умов і передбачають певну 

комунікативну тактику [15, с. 136]. 

Поняття “комунікативна тактика” передбачає підпорядкований 

комунікативній стратегії конкретний спосіб реалізації інтенційної програми 

дискурсу [119, с. 270] або зумовлені стратегією мовленнєві кроки, що в 

сукупності дають змогу досягти головної комунікативної мети [166, с. 156]. 

Відмінність між поняттями “мовленнєва стратегія” і “мовленнєва 

тактика” розглядають в аспекті родо-видових відношень. Під мовленнєвою 

стратегією розуміють сукупність мовленнєвих дій, спрямованих на 

вирішення загального комунікативного завдання мовця, а під мовленнєвою 

тактикою – одну чи декілька дій, що сприяють реалізації стратегії [45, с. 109–

110]. 

Ф. С. Бацевич розуміє під комунікативною стратегією правила і 

послідовність комунікативних дій, яких дотримується адресант для 
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досягення певної комунікативної мети, а під комунікативною тактикою – 

сукупність прийомів і методів реалізації комунікативної стратегії, визначену 

лінію мовленнєвої поведінки на певному етапі комунікативної взаємодії, 

спрямовану на одержання бажаного ефекту чи запобігання ефекту 

небажаному [15, с. 357]. 

Таким чином, на основі аналізу теоретичного матеріалу, під 

комунікативною стратегією ми розуміємо комплекс мовленнєвих дій, 

спрямованих на досягнення певної комунікативної мети мовця; як головну 

лінію його комунікативної поведінки, а комунікативну тактику розглядаємо 

як конкретні прийоми і засоби, спрямовані на реалізацію цієї стратегії.  

Стратегічна комунікація не дорівнює успішній комунікації, оскільки 

ознаки стратегії можна побачити і в комунікативних помилках [45, с. 103]. 

Зростання уваги лінгвістичних студій до вивчення проблем успішної 

комунікації зумовлює дослідження комунікативних понять, пов’язаних із її 

досягненням, з позицій стратегічного підходу. 

 

1.2.  Оптимізація спілкування в аспекті стратегічного планування 

комунікації 

 

Сучасні лінгвістичні дослідження зосереджують увагу на проблемах 

міжособистісного спілкування, пов’язаних із виникненням комунікативних 

бар’єрів і невдач на різних етапах комунікативної взаємодії, що зумовлені 

лінгвістичними та екстралінгвістичними чинниками. У зв’язку із зазначеною 

проблематикою, сучасні наукові дослідження в галузі лінгвістики та інших 

гуманітарних дисциплін зосереджені на кооперативному спілкуванні, 

характеризуються вивченням засобів оптимізації спілкування та пошуком 

шляхів побудови успішної комунікації. Вивчають стратегії конфліктної 

мовленнєвої взаємодії у різних типах дискурсу [37, 73, 107, 145–147, 165, 

237]; розробляють типології комунікативних невдач і досліджують засоби 

їхнього подолання [15–17, 33, 123, 233, 162]; вивчають регулятивні 
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мовленнєві засоби та пропонують моделі гармонізації мовленнєвої поведінки 

[23, 34, 44, 64, 71, 98, 114, 122, 128, 140, 153, 161, 163 та ін.]; досліджують 

критерії успішності спілкування та шляхи його оптимізації у 

міжкультурному аспекті [81, 83, 124]; розглядають ознаки і чинники 

ефективної комунікації у віртуальному середовищі [120]. 

Проблема оптимізації спілкування постає у центрі уваги 

міждисциплінарних досліджень, присвячених вивченню комунікативного 

аспекту мови. Це зумовлює розширення лінгвістичного ракурсу дослідження 

оптимізації спілкування до міждисциплінарного виміру. 

Багатовіковий зв’язок дослідницької парадигми лінгвістичної та 

філософської думки вплинув на формування міждисциплінарного напряму 

досліджень – філософії мови або лінгвофілософії, що надало змогу 

розширити діапазон можливостей вивчення різних комунікативних понять. 

У лінгвофілософському розумінні поняття “оптимізація спілкування” 

пов’язано з пошуком шляхів до досягнення “ідеальної комунікації”, 

теоретичні аспекти якої досліджувалися представниками комунікативної 

філософії.  

Комунікативна філософія спирається на трансцендентальну 

мовленнєву прагматику, що має на меті встановлення та побудову 

універсальних умов можливого порозуміння, тобто прагне створити модель 

ідеальної комунікації.  

Німецький філософ та соціолог, представник комунікативної школи 

філософської думки, Ю. Габермас визначив основні умови, що 

уможливлюють досягнення ідеальної комунікації: 

1) кожен суб’єкт, здатний до мови та мовленнєвої діяльності, може 

брати участь у дискурсі; 

2) кожен учасник комунікації може проблематизувати будь-яке 

твердження; 

3) кожен може виступати в дискурсі з будь-яким твердженням; 

4) кожен може висловлювати свої погляди, бажання, потреби; 



20 

5) жоден з учасників спілкування не зазнає перешкод (ані внутрішніх, 

ані зовнішніх) у вигляді зумовленого відносинами панування примусу [14, с. 

147–149]. 

Таким чином, спільний інтерес лінгвофілософських та мовознавчих 

досліджень до пошуку моделей оптимальної комунікативної взаємодії 

формує міждисциплінарний підхід до дослідження проблеми оптимізаці 

спілкування. 

Розглянемо визначення терміну “оптимізація” в лексикографічних 

джерелах.  

Термін “оптимізація” походить від дієслова “оптимізувати” через 

прикметник “оптимальний” та іменник “оптимум”. Отже, оптимум – 

сукупність найсприятливіших умов для чого-небудь; найкращий варіант 

розв’язання якогось завдання чи досягнення мети за певних умов [268, 

с. 405]. Оптимізувати – вибирати найкращий, оптимальний варіант із усіх 

можливих; робити оптимальним [270, с. 498]. Оптимальний, відповідно, – 

найкращий з можливих варіантів чогось; найбільш відповідний даному 

завданню, умовам [268, с. 405]. Звідси, оптимізація (від лат. ‘optimum’ – 

найкращий) – процес надання будь-чому найвигідніших характеристик, 

співвідношень [268, c. 405]; процес надання чому-небудь найкращого стану, 

процес прийняття оптимальних рішень [269, c. 318], процес вибору 

найкращого варіанту з можливих; процес приведення системи до найкращого 

(оптимального) стану [270, c. 498]; процес пошуку екстремуму (глобального 

максимуму або мінімуму) певної функції або вибору найкращого 

(оптимального) варіанту із безлічі можливих [103, c. 265]. Вибір найкращого 

варіанту здійснюють з урахуванням критерію оптимальності, на основі якого 

проводять порівняльну оцінку можливих рішень (альтернатив) [265, с. 846].  

Отже, аналіз спільнокореневих слів дає змогу твердити про зміст 

поняття “оптимізація будь-якої діяльності” як певного процесу її 

вдосконалення, пошуку найкращих (найбільш ефективних) варіантів для 

приведення цієї діяльності до її оптимального стану.  
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Розглянемо зв'язок терміну “оптимізація спілкування” із іншими 

комунікативними поняттями, що передбачають спрямованість на 

кооперативну мовленнєву взаємодію, такими як “ефективна / успішна 

комунікація”, “ефективний мовленнєвий вплив”, “комунікативна рівновага”, 

“комунікативний комфорт”.  

Насамперед, поняття “оптимізація спілкування” взаємопов’язано із 

ефективністю (успішністю) комунікації, що визначають як інформаційний 

обмін, який забезпечує досягнення поставлених комунікантами цілей та 

налагодження міжособистісних стосунків [166, с. 134]. При цьому, слід 

розрізняти два основні підходи до тлумачення ефективності спілкування: 

прагматичний та соціально-психологічний. Із прагматичного погляду, 

ефективність комунікації пов’язують із досягненням цілей, що ставлять 

перед собою комуніканти у певній комунікативній ситуації, та успішністю 

подолання перешкод, які можуть виникати на їх шляху. Із соціально-

психологічного погляду, найважливішою ознакою ефективності комунікації є 

задоволення учасників комунікативним процесом та міжособистісними 

стосунками. Окрім того, комунікація не завжди є ефективною для кожного з 

учасників спілкування. Відповідно до своїх цілей комуніканти можуть 

прагнути не лише до комунікативного співробітництва (кооперації) та 

порозуміння, а й конфлікту (наприклад, хотів образити співрозмовника і 

образив) [166, с. 134].  

М. Л. Кур’ян також вказує на неоднозначність поняття “успішність 

спілкування”, та виокремлює ситуації, в яких успішна комунікація 

передбачає конфліктну інтеракцію, тобто, коли оптимальною стає взаємодія, 

здійснювана в напруженій атмосфері [77].  

У зв’язку з цим розрізняють ілокутивну та інтерактивну ефективність 

комунікації. Саме ілокутивна ефективність комунікації може стимулювати і 

кооперацію, і конфлікт в залежності від поставленої адресантом власної 

комунікативної мети. 
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Інтерактивна ефективність комунікації передбачає, передовсім, 

кооперацію, досягнення в процесі мовленнєвої взаємодії згоди, 

взаєморозуміння, створення сприятливої атмосфери спілкування. Найвищий 

ступінь інтерактивної ефективності комунікації позначають терміном 

“гармонізація” як оптимальний показник успішної інтерактивності [166, с. 

134].  

У цьому аспекті з огляду на мету комунікації дослідники розрізняють 

трансакційне спілкування, зорієнтоване переважно на передавання 

інформації, та інтеракційне спілкування, метою якого виступає встановлення 

та підтримка міжособистісного контакту, досягнення взаєморозуміння, 

гармонії в спілкуванні [81]. 

Окрім того, ефективність спілкування пов’язують із поняттям 

“ефективність мовленнєвого впливу”, що передбачає прагнення кожного з 

комунікантів (адресанта та адресата) досягти бажаного результату 

комунікації. У концепції Й. А. Стерніна дієвість мовленнєвого впливу 

визначають два чинники: 1) досягнення поставленої мети (цілей); 

2) збереження “комунікативної рівноваги”, що передбачає баланс стосунків зі 

співрозмовником, тобто відведення співрозмовникові в процесі спілкування 

ролі, не нижчої за ту, що зумовлена його соціальною роллю та уявленням про 

власну гідність. Результат мовленнєвого впливу пов'язаний із трьома 

основними цілями комунікантів: 1) інформаційною – довести свою 

інформацію до відома співрозмовника; 2) предметною – отримати дещо, 

дізнатися про щось, змінити поведінку співрозмовника; 3) комунікативною (у 

вузькому розумінні за Й. А. Стерніним) – сформувати певні стосунки зі 

співрозмовником. Різновидами комунікативних цілей є такі дії як 

налагодження контакту, розвинення контакту, його підтримка, поновлення 

чи завершення. Подібні комунікативні цілі досягаються використанням 

формул мовленнєвого етикету, дотриманням правил світського спілкування 

тощо. Виходячи з результату, пов’язаного із досягненням комунікантами 

поставлених цілей, мовленнєвий вплив може бути ефективним (уможливлює 
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досягнення поставлених цілей і збереження комунікативної рівноваги) та 

результативним (дає змогу адресанту досягти цілей з порушенням 

комунікативної рівноваги). Отже, спілкування вважають ефективним, якщо 

мовець досягає бажаного результату і зберігає або поліпшує свої стосунки зі 

співрозмовником [166, с. 135–137]. 

Поняття “оптимізація спілкування” розглядають у взаємозв’язку із 

терміном “комунікативний комфорт” [77], що доповнює тріаду найвагоміших 

критеріїв успішності спілкування поряд із ефективністю та доречністю 

комунікативних дій учасників спілкування. Поняття “комунікативний 

комфорт” передбачає найбільш бажаний стан атмосфери спілкування, який 

виформовують такі три його складові як 1) прагнення співрозмовників до 

завоювання прихильності один одного та формування міжособистісної 

атракції; 2) дотримання принципів ввічливого спілкування; 3) увага до 

“контактного” елементу ситуації. Ці дії, спрямовані на створення 

комунікативного комфорту, комуніканти реалізують за допомогою 

мовленнєвих стратегій на трьох етапах комунікації: ініціювання, підтримки 

та завершення. Процес створення комунікативного комфорту виступає 

вагомим засобом оптимізації процесу міжособистісної комунікації [77]. 

Слід відмітити, що ефективність комунікації можлива лише за умов 

комунікативної компетенції учасників спілкування. Цей постулат випливає із 

визначення поняття “комунікативна компетентність” як сукупності знань, 

умінь і навичок, що забезпечують ефективне спілкування [166, с. 137]. Отже, 

комунікативна компетенція адресанта й адресата демонструє їхню здатність 

вміло використовувати широкий репертуар засобів оптимізації спілкування з 

метою досягнення позитивного результату комунікації, що задовольнить всіх 

її учасників.  

На оптимізацію спілкування впливають різноманітні правила 

мовленнєвої поведінки, втілені в певній ритуалізованій формі засобами 

мовного коду, невербальними засобами комунікації або засобами інших 

семіотичних систем. Ці правила успішного, кооперативного спілкування 
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отримали назву “мовленнєва етика”. Виходячи з філософського розуміння 

етики, мовленнєва етика передбачає дотримання норм мовленнєвої 

поведінки, що сприяють успішному спілкуванню: доброзичливого ставлення 

до адресата, демонстрації зацікавленості в розмові, щирості у формулюванні 

своїх думок, увазі тощо [15, c. 223]. Реалізацією етичних мовленнєвих норм є 

спеціальні етикетні мовленнєві формули, що утворюють основу поняття 

“мовленнєвий етикет” – “системи усталених форм спілкування, прийнятих 

відповідно до соціальних ролей комунікантів і моральних норм поведінки 

людей у суспільстві” [15, с. 224]. 

Т. В. Ларіна відмічає зв’язок етикету із комунікативною категорією 

“ввічливість” як вагомим регулятивом мовленнєвої взаємодії, проте 

наголошує на їхній відмінності у змістовому обсязі, вважаючи ширшим 

поняття “ввічливость”. На думку дослідниці, ввічливість охоплює весь 

репертуар засобів, що сприяє гармонійному, безконфліктному спілкуванню, 

не дивлячись на той факт, що окремі її елементи можуть не виступати (на 

певному етапі чи в конкретній комунікативній ситуації) нормою, 

закріпленою етикетом [81]. 

Поняття “мовленнєва етика” пов’язано з терміном “комунікативний 

кодекс”, що включає в себе систему принципів, правил і конвенцій 

спілкування, які регулюють мовленнєву поведінку учасників комунікації. 

Найголовнішими принципами спілкування, що сприяють налагодженню 

успішної комунікації, вважають принцип Кооперації Г.-П. Грайса та принцип 

Ввічливості (Етикетності) Дж. Ліча. Ці регулятиви забезпечують ефективну 

організацію та гармонізацію інформаційного обміну, виступаючи важливим 

засобом його оптимізації [15, с. 141–143].  

Дж. Ліч вважає ввічливість важливим прагматичним чинником, що 

регулює спілкування. Вчений формулює принцип ввічливості, зазначаючи 

його більш значну роль в регулюванні спілкування порівняно з принципом 

Кооперації, оскільки саме він підтримує соціальну рівновагу та дружні 
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стосунки між співрозмовниками та дає змогу зрозуміти, що передовсім вони 

зацікавлені один в одному [81]. 

Т. В. Ларіна розглядає ввічливість як центральну комунікативну 

категорію, що виступає регулятором комунікативної поведінки та виконує 

найважливішу роль в забезпеченні та організації гармонійного спілкування. З 

огляду на дуальну природу ввічливості, дослідниця визначає її як 

дотримання оптимального балансу, рівноваги між дистантністю та 

близькістю, між формальністю та фамільярністю. Це зумовлює дослідження 

ввічливості як гнучкої системи стратегій. З опертям на теорію П. Браун та 

С. Левінсон, дослідниця дотримується стратегічного підходу до дослідження 

ввічливості, в межах якого розрізняють її два типи – позитивну та негативну, 

перша з яких ґрунтується на зближенні, друга – на дистанціюванні. Кожний з 

цих типів ввічливості складає систему комунікативних стратегій, за 

допомогою яких досягають основних цілей ввічливого спілкування. Дуальна 

природа ввічливості як принцип дотримування балансу, рівноваги між 

демонстрацією солідарності та дистантності стосунків випливає з різного 

характеру репертуару засобів кожної із стратегій. З метою 

контактовстановлення та його подальшої підтримки вживають засоби для 

наближення співрозмовника, скорочення комунікативної дистанції, тобто 

стратегії позитивної ввічливості. Водночас, для демонстрації взаєповаги, 

турботи про незалежність партнерів комуніканти обирають стратегії 

ввічливості дистанціювання [81].  

Таким чином, термін “оптимізація спілкування” відіграє важливу роль 

у дослідженні комунікативного аспекту мови у міждисциплінарному вимірі. 

Цей термін тісно корелює із комунікативними поняттями, значення яких 

пов’язано із досягненням ефективності комунікації.  

Виходячи з твердження про те, що мовленнєва комунікація – це 

стратегічний процес, базисом для якого виступає вибір оптимальних 

мовленнєвих засобів [45, с. 10], поняття “оптимізація спілкування” доцільно 

розглядати з позицій стратегічного підходу.  
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Зв'язок терміну “оптимізація спілкування” із вищерозглянутими 

поняттями “інтерактивна ефективність комунікації”, “ефективний 

мовленнєвий вплив”, “комунікативна рівновага”, “комунікативний комфорт”, 

дає змогу тлумачити оптимальну комунікацію як стратегічний процес, що 

забезпечує досягнення поставлених цілей мовцями та налагодження їхніх 

стосунків у процесі спілкування.  

 

1.3. Англомовний професійний Інтернет-форум як віртуальне 

комунікативне середовище 

 

Динамічний розвиток Інтернет-технологій, що супроводжується 

глобалізацією інформаційного та комунікативного простору, має значний 

вплив на всі сфери людського життя. Антропозорієнтовані науки, у центрі 

уваги яких знаходиться людина в комплексі із соціальними, біологічними, 

етнокультурними, психологічними та іншими особливостями, переходять на 

новий етап дослідження людського чинника, зумовленого специфікою 

глобальної мережі, що дає змогу говорити про появу нової мовної 

особистості – “Homo Interneticus” (у термінології Ю. В. Насєдкіної) [99]. 

Глобальну мережу досліджують крізь призму поліпарадигматичних підходів. 

Її розглядають як інформаційну технологію; психосоціологічний феномен; 

спільноту; фольклор або універсальну базу даних [21, с. 55]. 

З погляду гуманітарних дисциплін, зокрема при вивченні 

комунікативного аспекту мови, важливим є дослідження мережі як 

особливого комунікативного середовища [65, 67, 89, 99, 125, 141], що в 

лінгвістичному аспекті розглядають як “місце реалізації мови, яке ніколи 

раніше не існувало, але дає змогу ґрунтовно вивчати комунікативний 

потенціал мови, тенденції її функціонування в специфічному 

лінгвокультурологічному середовищі” [65, с. 4]. 

Нове комунікативне середовище Інтернет-мережі породжує широкий 

спектр понять, що характеризують спілкування в цьому середовищі. У 
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науковій літературі ці терміни розглядають у двох вимірах: як новий 

різновид комунікації (спілкування) та з позицій дискурсу як новий вид 

дискурсу. П. Є. Кондрашов, вивчаючи різницю між широковживаними 

поняттями, що позначають спілкування в мережі, “комп’ютерно-медійна 

комунікація” (computer-mediated communication, CMC) та “комп’ютерно-

медійний дискурс” (computer-mediated discourse, CMD), вказує на їхню 

різницю у змістовому обсязі, оскільки останнє є спеціалізацією більш 

широкого міждисциплінарного поняття “комп’ютерно-медійна комунікація” 

[67].  

Окрім зазначених понять, термінологічний репертуар доповнюють і 

такі номінації, що обирають вчені в залежності від напряму наукових студій 

та цілей досліджень: ‘computer-mediated communication / discourse’ [205–207, 

247–248]; “комп’ютерно-опосередкована комунікація (КОК)” [111], 

“віртуальна комунікація / дискурс” [56, 89], “комп’ютерна комунікація / 

дискурс” [31, 67], “електронна комунікація / дискурс” [188, 259], “Інтернет-

комунікація / дискурс” [11, 20, 65, 87, 94, 109, 115, 151, 234], “мережевий 

(“cетевой”) дискурс” (‘online discourse’) [97, 231]. 

П. Є. Кондрашов, аналізуючи частотність вживання термінів 

“комп’ютерно-медійний дискурс” і “мережевий дискурс”, зазначає, що 

останньому нерідко надають перевагу в сучасній науковій літературі, 

використовуючи його як відповідник англійського поняття ‘online discourse’. 

Проте вживання цього терміну, на думку дослідника, по-перше, не відповідає 

усім вимогам, висунутим до термінів, виходячи з полісемантичості поняття 

“мережевий”, а, по-друге, переклад “мережевий” не достатньо відповідає 

значенню “online” (від англ. ‘online‘ – той, що знаходиться в мережі), 

оскільки такий переклад вказує скоріш на засіб передачі інформації, аніж на 

ситуацію породження дискурсу [67, с. 68].  

Терміну “електронний дискурс” властивий акцент на інтерактивних і 

діалогічних елементах [184, с. 17]. Окрім того, його значення не обмежується 

спілкуванням за допомогою комп’ютеру, враховуючи різні форми 
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спілкування за допомогою інших технологічних засобів, наприклад до 

електронної може належати і факсова комунікація [67, c. 70]. 

Аналізуючи термін “Інтернет-дискурс”, П. Є. Кондрашов указує на 

його семантичний акцент, пов'язаний не із засобом спілкування, а з однією з 

можливих галузей застосування комп’ютерного дискурсу. Саме в цьому, на 

думку вченого, і полягає обмеженість семантики поняття, що окреслює сферу 

його використання лише простором глобальної мережі, у той час як термін 

“комп’ютерний дискурс” постійно розширює сферу свого впливу. Окрім 

Інтернет-мережі його вживають також в “навколокомп’ютерному” 

спілкуванні: СМС-повідомленнях, комп’ютерних журналах тощо [67, с. 69]. 

О. В. Лутовінова, аналізуючи взаємовідношення різних видів дискурсу, 

пов'язаних із зануренням тексту в нове соціокультурне середовище (Інтернет-

мережі), зазначає, що “Інтернет-дискурс” та “мережевий дискурс” (“сетевой 

дискурс”) виступають видовими поняттями щодо комп’ютерного дискурсу, 

який дослідниця вважає синонімом електронному.  

В аспекті взаємовідношень понять “комп’ютерний дискурс” та 

“Інтернет-дискус” позиції дослідників узгоджуються, проте О. В. Лутовінова 

обґрунтовує різницю у змістовому обсязі понять не наявністю 

“навколокомп’ютерного спілкування” у випадку комп’ютерного дискурсу, а 

можливістю спілкування в локальних мережах, що дає змогу комунікантам 

також мати безпосередні контакти.  

Порівнюючи віртуальний дискурс та комп’ютерний, дослідниця 

підкреслює їхню відмінність у змістовому обсязі, що випливає з тієї ж 

властивості останнього – уможливлювати в деяких випадках безпосереднє 

спілкування, на відміну від віртуального, в якому комунікативні партнери не 

знайомі віч-на-віч та багато в чому можуть домислюватися власною 

свідомістю. Більш широким у змістовому обсязі термін “комп’ютерний 

дискурс” виступає завдяки своїй неоднозначній семантиці – окрім 

спілкування між користувачами за допомогою Інтернет-мережі, поняття 

може охоплювати значення спілкування людини з комп’ютером. 
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Проте, дивлячись з іншого боку на гіперо-гіпонімічні зв’язки понять, 

О. В. Лутовінова трактує віртуальний дискурс ширше за комп’ютерний, 

оскільки для спілкування у віртуальній реальності можна використовуватися 

не тільки Інтернет (хоча в більшості випадків застосовується саме він), а й 

інші засоби зв’язку, здатні створити цю реальність [89].  

Цікавим є трактування комп’ютерного дискурсу у роботі 

А. Б. Кутузова. Вчений вживає цей термін відповідно до цілей власного 

дослідження, розглядаючи його в більш вузькому значенні як спілкування на 

комп’ютерну тематику в комп’ютерних мережах [78, с. 55].  

У нашому дослідженні, у фокусі якого перебуває такий різновид 

спілкування за допомогою комп’ютеру як Інтернет-форум, нівелюються 

розбіжності в поняттєвих межах між термінами “комп’ютерна 

комунікація / дискурс” та “Інтернет-комунікація / дискурс”, оскільки 

спілкування на форумах обмежується сферою Інтернет-мережі. Тим не менш, 

ми надаємо перевагу терміну “Інтернет-комунікація”, оскільки його 

семантичний компонент, що позначає глобальну мережу, також є спільним 

для позначення його різновиду – “Інтернет-форум”. Терміни “комп’ютерна 

комунікація” та “комп’ютерно-опосередкована комунікація” використовуємо 

у тексті роботи як синонімічні позначення в якості додаткових найменувань 

досліджуваного явища. 

Лінгвістичні спроби класифікувати Інтернет-комунікацію враховують 

темпоральну орієнтацію спілкування, що передбачає виокремлення її 

синхронних (спілкування в реальному часі) та асинхронних (спілкування у 

віддаленому часі) різновидів. Цей принцип є визначальним для виокремлення 

мовленнєвих жанрів комп’ютерно-опосередкованого спілкування в 

концепціях деяких вчених, які займаються структуруванням віртуального 

жанрового простору [22, 31, 65, 72, 88–89, 115, 160, 184, 250].  

Асинхронна форма спілкування полягає в тому, що адресант та адресат 

не обов’язково повинні одночасно бути присутніми на форумі, на відміну від 

синхронної комунікації (наприклад, чатів). Асинхронність комунікації 
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передбачає незалежність від реального часу, що сприяє створенню 

відшліфованих повідомлень, адаптованих до особливостей цільової 

аудиторії, зберігаючи смисл, зв’язність і завершеність [228].  

Загалом, історичний розвиток різновидів асинхронної Інтернет-

комунікації передбачає їхню еволюцію від комп’ютерних конференцій до 

Інтернет-форумів.  

Серед найбільш розповсюджених номінацій поняття “Інтернет-форум” 

можна зазначити такі терміни:  

– в англомовних наукових джерелах:  

 терміни, семантика яких містить компонент ‘discussion’, що передає 

характер спілкування на Інтернет-форумі у формі обговорення всією групою 

користувачів спільної теми, що конструює дискусію: ‘discussion (forum) 

boards’ [228, 239, 260], ‘electronic discussion forums’ чи ‘(online) discussion 

forums’ [186–187, 194, 229, 232]; терміни, семантика яких підкреслює 

асинхронний тип спілкування на Інтернет-форумі за темпоральною 

орієнтацією: ‘asynchronous discussion groups’ [191, 245–246]; термін, що 

визначає більш стару версію механізму Інтернет-форуму, на основі якого 

побудована калька у вітчизняних джерелах – ‘computer conferencing’ [204, 

261]; 

– у російськомовних та україномовних лінгвістичних джерелах: 

 “комп’ютерні конференції” [29]; “Інтернет- (віртуальні) конференції” 

[8–9]; “мережеві форуми” (“сетевые форумы”) [78–79], “(Інтернет-)форуми” 

[75, 87, 92, 100, 142–144]. 

У нашому дослідженні для позначення цього об’єкту ми 

використовуємо термін “Інтернет-форум”, який, по-перше, характеризується 

високою частотністю використання у лінгвістичній літературі, а, по-друге, 

враховує чинник середовища глобальної мережі, специфіка якого істотно 

впливає на характер комунікативного процесу, що відбувається за 

допомогою відповідних інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ). 
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Дослідження віртуального комунікативного середовища у 

соціолінгвістичному аспекті передбачає вивчення мовних віртуальних 

спільнот як основи взаємодії норми й узусу. Вивчення Інтернет-форуму у 

соціолінгвістичному аспекті надає змогу розглядати його як віртуальну 

спільноту користувачів, організовану на певному сайті з метою спілкування 

на задані теми [89, с. 188] та яка характеризується спільними груповими 

цінностями, узгодженою предметною метою спілкування та мовною 

специфікою [65]. 

У науковій літературі термін “віртуальна спільнота” є багатоаспектним 

поняттям, інтерпретація якого залишається предметом дискусій. Це поняття 

має ряд синонімічних відповідників, що утворилися на основі різних 

номінацій віртуального комунікативного середовища та його специфіки: в 

англомовній літературі – ‘online community’ [209, 213, 217, 236, 258, 262, 

264], ‘e-community’, ‘electronic community’ [179, 238], ‘computer-aided 

community’ (“комп’ютерно-опосередкована спільнота”) [203]; в 

україномовних і російськомовних джерелах – “Інтернет-спільнота” 

(“интернет-сообщество”) як відповідник англомовного поняття ‘Internet-

community’ [113] та поняття “мережева спільнота” (“сетевое сообщество”) 

[61, 70, 106]. 

Як зазначають вчені К. Джоунс та Ш. Рафаелі, серед низки понять 

‘virtual communities’, ‘online communities’, ‘electronic communities’ чи ‘e-

communities’, термін ‘virtual community’ є більш загальновживаним [209, c. 

214]. Окрім того, при аналізі термінологічного репертуару цих номінацій 

Б. Трейнер, Дж. Д. Сміт та М. Беттоні дійшли висновку, що поняття ‘online 

community’ передбачає спілкування тільки в електронному середовищі, в той 

час як комунікація між членами спільноти може відбуватися і за допомогою 

інших технологічних засобів, зокрема у режимі телефонних конференцій або 

розмов віч-на-віч [256, с. 404].  
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Отже, з-поміж вищезазначених номінацій спільнот глобальної мережі 

поняття “віртуальна спільнота”, на нашу думку, є найбільш релевантним, 

виходячи з його універсальних номінативних характеристик. 

У широкому розумінні в основі тлумачення поняття лежить ідея 

спільності людей, незалежної від реальних просторових координат, що 

нівелюються в контексті віртуального середовища. Віртуальні спільноти 

об’єднують людей за спільними інтересами з метою спілкування, обміну 

інформації, розваг або для задоволення потреб почуття соціальної спільності 

та емпатії. Вони функціонують на основі Інтернет-технологій, таких як 

дошки повідомлень, групи новин, списки повідомлень, чати, форуми тощо та 

конструюють нові соціальні відносини, що призводять до утворення нових 

моделей поведінки та нових способів обміну і створення знань [176, c. 417]. 

На відміну від будь-якого іншого інформаційного веб-ресурсу, 

специфіка віртуальної спільноти полягає в тому, що у процесі спілкування її 

члени генерують інформацію, створюють дискусії, виражають почуття [215]. 

З метою розмежування понять інформаційні сайти без ознак спільноти 

називають “мережевими соціальними агрегатами”, від яких мережеві 

спільноти або так звані “мережеві соціуми” відрізняються наявністю спільної 

ідеології, традицій, усвідомленням своєї спільності [101]. 

Зосереджуючи увагу на ефективності функціонування віртуальної 

спільноти, Д. Л. Крейг та К. Зімрінг визначають важливий елемент, 

необхідний для досягнення цього результату – спілкування. Можливості для 

спілкування ще не гарантують виникнення “почуття спільності” як важливої 

цінності спільноти, проте воно має сформуватися саме у процесі комунікації 

[183].  

У вузькому значенні віртуальна спільнота, передовсім, має на меті 

задоволення комунікативних потреб її учасників. 

Отже, з опертям на існуючі інтерпретації поняття “віртуальна 

спільнота”, можна виокремити чотири ключові компоненти для визначення 

цього терміну:  
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1) наявність соціальної групи людей, об’єднаних для задоволення 

комунікативних та інших спільних потреб (інформаційних, інтелектуальних, 

емоційних тощо);  

2) існування у віртуальному середовищі, необмеженому фізичним 

простором, що має власні темпорально-просторові координати, визначені 

веб-сайтом (більш конкретно, чатом, форумом тощо);  

3) наявність комп’ютерно-опосередкованого спілкування між членами 

спільноти;  

4) використання інформаційно-комунікативних технологій, що 

підтримують функціонування віртуальної спільноти, таких як електронна 

пошта, чати, форуми тощо;  

5) головна орієнтація віртуальних спільнот пов’язана із спілкуванням, а 

тему чи зміст спілкування визначають її члени. При цьому зростання ролі 

віртуальної спільноти у задоволенні потреб її учасників виформовується за 

допомогою їхнього тривалого спілкування між собою, у процесі якого 

генерується почуття спільності як необхідний елемент будь-якої спільноти з 

огляду на її аксіологічні орієнтири. 

Відповідно до цілей, що об’єднують учасників спілкування, у межах 

віртуальних спільнот розрізняють такі соціальні групи, мотивом для участі в 

яких виступає спільна сфера фаху комунікантів. На противагу соціальним 

віртуальним спільнотам, в яких формується спілкування та відносини 

непрофесійного характеру, у ПВС обговорюють предмети спільної фахової 

орієнтації.  

Професійні спільноти об’єднують людей, які спілкуються з метою 

обміну знаннями в певній професійній сфері та вдосконалення практичних 

навичок. Члени професійних спільнот зазвичай мають спільні норми та 

цінності, критично мислять та спілкуються між собою на професійні теми 

[218, c. 743].  

Спільний набір професійних стандартів та прийнятий кодекс поведінки 

є визначальними моральними та етичними принципами для кожного члена 



34 

професійної спільноти. Наприклад, юристи, журналісти та лікарі мають 

захищати інформацію про своїх клієнтів; науковці мають дотримуватися 

етичних принципів, цитуючи праці один одного. Професійні спільноти 

обов’язково мають узгоджувати свої дії відповідно до встановлених 

принципів поведінки, а їх невиконання окремими членами може призвести до 

виключення порушників зі спільноти та заборони де-факто на участь у 

подальшій професійній роботі [211].  

У професійних спільнотах важливе значення відіграє обмін знаннями 

між фахівцями. Знання генерується в спільноті для досягнення цілей 

професійного розвитку. У той час як фахівці обмінюються своїми знаннями у 

спільноті або розпочинають спільне творення знань, межа між спільною 

працею та колективним знанням є дуже розмитою.  

Формуючою складовою для професійної спільноти виступає 

професійна комунікація. Вона є значеннєвим компонентом для формування 

спільноти; комунікацією, у процесі якої конструюються професійні 

спільноти, що характеризуються певними нормами мислення, поведінки та 

взаємодії між їх членами [63, с. 63].  

Проблеми професійної комунікації привертають увагу вітчизняних і 

зарубіжних науковців [10, 26, 32, 41, 60, 62, 76, 80, 86, 96, 104, 148, 158, 173–

175, 177, 197, 199, 226, 251 та ін.]. Професійну комунікацію досліджують як 

спілкування у різних сферах діяльності: як професійно-педагогічну 

комунікацію [27, 51, 84, 139, 163]; як спілкування в медичній сфері [1, 13, 18, 

28, 95, 121, 171]; як політичний дискурс [6, 12, 50, 110, 154, 157, 164]; як 

професійний корпоративний дискурс [74, 196, 227]; як негармонійне 

спілкування в професійній сфері [69, 73, 107, 214, 241].  

Із виникненням нових форм комунікації професійне спілкування 

досліджують у віртуальному просторі: як професійне спілкування 

представників різного фаху в мережі [31, 39, 68, 93, 100]; з огляду на 

проблеми професійної етики в мережі [38, 168, 222], зокрема між 
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представниками ПВС [169–170, 193, 198, 200–201, 210, 220, 223, 225, 230, 

243–244, 249, 252].  

Релевантна інтерпретація поняття “професійне спілкування” 

неможлива без звернення до спільнокореневих номінацій “професія” та 

“професійний”. Термін “професія” походить від лат. ‘professio’ – офіційно 

зазначене заняття, фах та визначається як “рід трудової діяльності, що 

вимагає певних знань і трудових навичок і є джерелом існування” [268, с. 

470], а похідний від цього поняття прикметник “професійний” має значення 

“пов'язаний із професією” [270, с. 599]. У сучасному словнику іншомовних 

слів конкретизується, що професія вимагає “спеціальних теоретичних знань 

та практичних навичок” [269, с. 569]. В українських лексикографічних 

джерелах наводяться такі синонімічні поняття до номінації “професія”: фах, 

спеціальність, ремесло, кваліфікація.  

Англомовні тлумачні словники вносять значення статусу професії, 

підкреслюючи, що потреба у спеціальних знаннях та навичках особливо 

важлива для професій із високим соціальним статусом [272, c. 1183], що 

мають певний соціальний престиж [274, c. 798].  

Значення прикметника “професійний” у тлумаченні словника 

англійської мови видавництва Macmillan набуває ознак якості. Професійний 

– це не лише пов’язаний із певною професійною діяльністю, а й той, що 

демонструє високий рівень здобутих навичок чи підготовки, а також полягає 

в належній поведінці на роботі та гарному виконанні своїх робочих 

обов’язків [272, p. 1183].  

О. В. Харченко також відмічає цю семантичну складову прикметника 

“професійний”, що відображає високий рівень якості та вказує не тільки на 

відмічене у словниках значення “пов'язаний із певною професією”, а й на 

високий рівень, тобто якісний, властивий спеціалісту своєї справи [148, с. 

75]. 

Отже, друге значення поняття “професійний” тісно корелює зі 

значенням спільнокореневого агентивного іменника “професіонал”, що 
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також указує на майстерність та якість діяльності особи, яка нею займається: 

“професіонал – кваліфікований фахівець, майстер своєї справи” [269, с. 569].  

Відповідно до класифікатору професій ДК 003 : 2010 поняття 

“професіонал” та “фахівець” різняться за рівнем професійної підготовки 

мовця та отриманої ним кваліфікації.  

Поняття “професіонал” передбачає високий рівень знань у галузі 

фізичних, математичних, технічних, біологічних, агронімічних, медичних та 

гуманітарних наук, а також вимагає від працівників кваліфікації за: 

1) дипломом про вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, 

магістра; 

2) дипломом про присудження наукового ступеня; 

3) атестатом про затвердження вченого звання. 

Поняття “фахівець” вміщує професії, що вимагає знань в одній чи 

більше галузях природознавчих, технічних і гуманітарних наук та передбачає 

кваліфікацію за дипломом чи іншим відповідним документом: 

– молодшого спеціаліста; 

– бакалавра; 

– спеціаліста, що проходить післядипломну практику (стажування, 

інтернатуру; клінічну ординатуру тощо); 

– спеціаліста (на роботах з керування складними технічними 

комплексами чи їх обслуговуванням) [266, с. 9–10]. 

На основі цього можна зробити висновок, що поняття “професіонал” 

відрізняється від синонімічного “фахівець” наявністю вищого рівня знань 

працівника, що підтверджено відповідною кваліфікацією.  

Дослідження поняття “спілкування” з позицій вивчення дискурсу [7, 

40, 54, 91, 117, 118–119 та ін.] зумовлює тлумачення професійного 

спілкування з урахуванням дискурсивних характеристик.  

У сучасних лінгвістичних дослідженнях поняття “професійний 

дискурс” розглядають як дискурс, що породжується людьми, які професійно 

займаються певним видом діяльності [74]; як вербально-опосередковану 
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діяльність мовної особистості в спеціальній сфері [1]; як “специфічну сферу 

спілкування, регламентовану певними мовними, парамовними, фаховими та 

іншими їхніми стандартами, що реалізовані на лексичному, “футлярному” та 

невербальному рівнях” [60, с. 77]; як інституційне спілкування людей, які 

отримали спеціальну підготовку для виконання певної трудової діяльності 

[18, с. 5].  

Визначення професійного спілкування як інституційної комунікації 

передбачає врахування його міжособистісного компоненту. У чистому 

вигляді інституційне спілкування навряд чи існує, оскільки повне 

виключання особистісного начала перетворює учасників інституційного 

спілкування в манекенів [54, с. 195]. Міжособистісна взаємодія, якою є 

спілкування, завжди визначається системою суспільних відношень, але 

оскільки вона також виступає як міжіндивідуальний зв’язок та індивідуальна 

форма діяльності, у структурі та динаміці спілкування неможливо 

відокремлювати особистісне від суспільного та проводити чітку межу між 

ними [148, с. 102]. 

О. В. Харченко виокремлює чотири основні напрями вивчення 

професійного спілкування у науковій літературі: 

1) при навчанні професійно-зорієнтованому спілкуванню іноземною 

мовою, для ефективних міжкультурних комунікацій між діловими 

партнерами; 

2) у межах деонтології як науки про етичні проблеми професії; 

3) як мови для спеціальних цілей, в аспекті розвитку професійних 

жаргонів, професійних діалектів. Цей напрям також перетинається з 

термінознавством; 

4) як міжособистісне спілкування у професійній сфері, яке 

класифікується на взаємодію фахівця та нефахівця (клієнта, пацієнта тощо), а 

також фахівців однієї галузі в різних організаціях та спеціалістів різних 

галузей в одній організації [148, с. 12]. 
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Отже, професійне спілкування (комунікацію) можна розглядати як 

міжособистісне спілкування між учасниками професійної спільноти; 

комунікацію в межах спільної тематики у фаховій сфері, що відбувається між 

професіоналами (фахівцями), а також між професіоналом та 

непрофесіоналом. 

Саме потреба у спілкуванні виступає ключовим об’єднуючим 

чинником, що стимулює участь людей у певній спільноті, оскільки люди 

живуть у спільноті завдяки тому спільному, що є між ними, а спілкування – 

це той спосіб, завдяки якому вони набувають це спільне [106, с. 8]. 

У віртуальному комунікативному середовищі ПВС визначають як 

підклас віртуальних спільнот, що об’єднують фахівців [211]; як підтип 

самоорганізованих спільнот поряд із соціальними спільнотами [235]; як тип 

віртуальних спільнот, утворений за професійною орієнтацією [221].  

Членами ПВС можуть бути окремі професіонали, штатні і позаштатні 

працівники компаній, дослідники (з університетів або дослідних центрів), 

колишні працівники та навіть звичайні люди, які не відносяться до професії 

інших учасників спільноти [176, c. 5].  

Наведемо приклади ПВС, що становили матеріал нашого дослідження: 

– в галузі навчання та освіти: 

 Proteacher community (PTC) – публічна ПВС для вчителів початкової 

школи та викладачів середніх навчальних закладів США, Великобританії, 

Канади, Австралії та інших країн. Також право доступу мають вихователі 

дошкільних закладів освіти (Pre-K teachers – абревіатура від англ. ‘pre-

kindergarten’), колишні викладачі та вчителі, які змінили фах, викладачі-

пенсіонери та студенти педагогічних закладів освіти; 

 Inquiry Learmning Forum (ILF) – ПВС для працівників у галузі 

навчання, від вчителів початкової школи до викладачів вищих навчальних 

закладів, у т. ч. представників адміністрації шкіл та ВНЗ, а також студентів 

педагогічних закладів освіти. Незважаючи на відкритий доступ до ILF для 

осіб, які відповідають вищезазначеним критеріям, реєстрація на ресурсі 
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ретельно перевіряється адміністрацією. Для верифікації наведених даних від 

потенційного члена спільноти вимагається контактна інформація особи, яка 

працює у тому ж закладі (телефон чи електронна пошта) та яка може 

підтвердити ці дані; 

 Tapped In (TI) – ПВС, створена для професійного розвитку викладачів 

(TPD – акронім від англ. ‘teacher professional development’) – працівників 

дошкільних закладів, вчителів початкової школи, викладачів середніх та 

вищих навчальних закладів, інших професіоналів та фахівців в галузі освіти, 

студентів, наукових співробітників. Мета створення – навчання, співпраця, 

обмін інформацією та підтримка один одного; 

– в галузі психології: 

 Social Psychology Network (SPN) – один із найбільших веб-ресурсів, 

присвячених дослідженням та викладанню в галузі психології; який 

підтримується у межах організації ‘National Science Foundation’; 

 HopeAndSunrise Counselling Forum (HASCF) – спільнота практичних 

психологів та осіб, які здобувають освіту в галузі психології; 

 Psychminded.co.uk – ПВС, призначена для професіоналів в галузі 

психології та медицини: лікарів-психіатрів, клінічних психологів, лікарів-

психотерапевтів, практичних психологів, а також викладачів та дослідників в 

галузі психології; 

– у галузі обчислювальних систем: 

 Dev Shed Forums (DSF) – віртуальна спільнота, що підтримує велику 

кількість форумів, присвячених професійній діяльності в галузі 

обчислювальних систем, зокрема у сфері програмування, веб-дизайну, 

роботи з базами даних, операційними системами, системної адміністрації, 

веб-хостінгу тощо.  

У межах спільноти DSF з метою конкретизації матеріалу нашого 

дослідження ми розглядали такі її розділи, що присвячені спілкуванню 

фахівців в галузі програмування.  
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З огляду на критерій рівня доступу, серед ПВС розрізняють а) публічні 

або відкриті спільноти; б) закриті, з обмеженим типом участі [208, c. 2].  

Вчені Л. Дюбе, А. Бурхіс та Р. Джакоб зазначають, що віртуальна 

спільнота, як правило, має відкритий тип членства, тобто її учасником може 

стати будь-який користувач, який має доступ до мережі Інтернет [194].  

Перевагами спільноти відкритого типу є більші можливості широкого 

обміну знаннями, що, зокрема дає змогу її прихованим учасникам 

отримувати знання в більшому обсязі, аніж у спільноті закритого типу, де 

членство є вибірковим. У той же час перевагами спільноти закритого типу є 

більший контроль за діяльністю її членів, що робить легшим управління 

спільнотою, визначення спільних інтересів та проведення віртуальних 

зустрічей.  

Найшвидшим рівнем розвитку характеризується така форма 

професійних мереж, участь в якій не потребує формального членства та 

обмежується правилом простої реєстрації на веб-сервісі. Виникнення таких 

спільнот зумовлено стрімким зростанням ресурсів глобальної мережі [208, 

c. 2]. 

У нашій роботі матеріалом дослідження послугували різні типи ПВС, 

як відкриті, так і більш регламентовані з обмеженим доступом. Преференція 

в контексті досліджуваного матеріалу надається відкритим ПВС, виходячи з 

вищезазначених причин їхньої більшої значущості як універсальних джерел 

обміну фаховою інформацією, а також з огляду на етичні принципи.  

Таким чином, ПВС можна розглядати як віртуальне комунікативне 

середовище, що конструюється у віртуальному просторі у процесі 

професійного спілкування між її членами, які об’єднані колективними 

цінностями, прийнятими у спільноті нормами та правилами спілкування, а 

також метою інформаційно-пізнавального обміну та вдосконалення 

практичних навичок у спільній сфері фахової діяльності.  

З огляду на соціолінгвістичний аспект дослідження віртуального 

комунікативного середовища, за яким Інтернет-форум тлумачать як 
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віртуальну спільноту, АПІФ можна розглядати як ПВС, враховуючи його 

фахову тематичну спрямованість. 

Отже, АПІФ є особливим віртуальним комунікативним середовищем, 

що об’єднує його учасників як членів ПВС для спілкування з метою 

інформаційно-пізнавального обміну та вдосконалення практичних навичок в 

межах спільного фаху.  

Така специфіка віртуального комунікативного середовища зумовлює 

тактико-стратегічну поведінку комунікантів на АПІФ, що відображено у 

виборі ними відповідних вербальних і невербальних засобів для реалізації 

комунікативних стратегій спілкування.  

 

1.4. Особливості спілкування на англомовних професійних 

Інтернет-форумах 

 

Спілкування на АПІФ характеризує наявність двох основних 

особливостей: перша виявляється у специфіці використання комп’ютеру як 

типу медіума, що дає змогу віднести комунікацію на Інтернет-форумах, як і 

будь-яке комп’ютерне спілкування, до особливого різновиду 

опосередкованої комунікації; друга пов’язана з урахуванням специфічної 

сфери спілкування, яка характеризує професійну комунікацію. Визначені 

особливості конструюють специфічне комунікативне середовище на АПІФ, у 

якому традиційні характеристики професійного спілкування дещо 

модифікуються під впливом різних чинників віртуального середовища.  

Для характеристики спілкування на АПІФ було обрано такі ключові 

критерії: 

– форма спілкування; 

– спосіб адресованості; 

– рівень співвіднесеності полюсів інформатики і фатики; 

– соціальний критерій; 

– регламентованість; 
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– спосіб інтерактивності. 

У науковій літературі існує плюралізм думок із приводу того, яке 

спілкування є домінуючим – усне чи письмове – у контексті Інтернет-

комунікації. 

Для деяких аналітиків комп’ютерна комунікація демонструє реванш 

писемності, зокрема її різновид – електронна пошта. Для інших, 

неформальність, спонтанність та анонімність нового засобу стимулюють 

нову форму “оральності”, усного мовлення, вираженого електронним 

текстом [79, с. 310–311]. 

Чимало вчених стверджують про гібридність комп’ютерної 

комунікації, пов’язану з її реалізацією як комбінованого “усно-писемного” 

різновиду мовлення [78–79, 87–90, 125, 255], що має фіксований характер 

писемного мовлення, але конструюється за принципами усного розмовного 

мовлення.  

На думку інших учених, комп’ютерно-опосередкована комунікація в 

багатьох відношеннях відрізняється від традиційних форм мовлення [184, 

261], завдяки їй створюються нові умови, що згладжують кордони між 

писемним та усним мовленням [255, c. 1]. 

З одного боку, комп’ютерно-опосередкована комунікація наближується 

до писемного дискурсу, проте в аспекті модальності (за допомогою аналізу 

вживання займенників і модальних дієслів) вона відрізняється як від 

писемного, так і від усного дискурсу. Повний спектр спільних і відмінних 

рис обґрунтовують складний характер комп’ютерно-опосередкованої 

комунікації як засобу спілкування [261, c. 46].  

Д. Крістал відмічає такі особливості, що відрізняють комп’ютерно-

опосередковану комунікацію від основних форм мовлення. Такі 

характеристики як брак одночасного зворотного зв’язку (важливого чинника 

успішної комунікації), відсутність несегментної фонології (тону голосу, який 

безуспішно намагаються передати за допомогою емотиконів), а також 

можливість комп’ютерно-опосередкованого спілкування породжувати 
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паралельні інтеракції одночасно (наприклад, у чатах) відрізняють його від 

усного мовлення. Ознаки, які відрізняють комп’ютерно-опосередковану 

комунікацію від писемного мовлення враховують її динамічний вимір (який 

конструюється завдяки таким технологічним ефектам як анімація та 

оновлення сторінки), її здатність формувати рамки для повідомлень (на 

кшталт, функціональних можливостей команд “вирізати” та “вставити” в 

репертуарі електронної пошти) та гіпертекстуальність (яка в традиційних 

писемних формах мовлення представлена тільки в якості таких понять як 

посилання) [184].  

На нашу думку, справедливим є твердження вчених [141, 65–66, 184] 

про те, що комп’ютерній комунікації притаманна абсолютна нова мережева 

форма мови, яка значною мірою відрізняється від її традиційних писемної та 

усної форм реалізації.  

Ми підтримуємо думку вчених, згідно з якими комп’ютерна 

комунікація реалізується в унікальній гібридній формі, що можна уявити як 

синтез писемної та усної форм мовлення. Саме таке усно-писемне 

спілкування, втілене у своїй специфічній мережевій формі, відбувається між 

представниками АПІФ. 

Враховуючи критерій способу адресованості, Інтернет-комунікація, 

переважно, є ретіальною (надперсональною) – адресованою анонімній для 

автора аудиторії, числення якої неможливе. Проте, як вже було зазначено, 

досліджуваний нами різновид Інтернет-комунікації – АПІФ у залежності від 

типу ПВС може бути відкритого або закритого типу.  

Виходячи з того, що на публічному форумі переважає масова 

комунікація та повідомлення адресуються анонімним реципієнтам, можна 

твердити, що в такому випадку комунікація має всі ознаки ретіальної. Тим не 

менш, на закритих Інтернет-ресурсах, зокрема таких, що функціонують в 

межах певного інституту, можливі варіанти, коли кількість учасників 

обмежена та всі комуніканти знають один одного, що дає підстави говорити 

про наявність аксіальної (персональної) комунікації між ними.  
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Цікавим аспектом дослідження спілкування на АПІФ є визначення 

співвіднесеності його полюсів інформатики і фатики. Полюс інформатики 

включає спілкування, що має на меті повідомити про щось, в той час як 

фатика є комунікацією, мета якої – сам факт спілкування [25].  

З огляду на синтетичну природу форуму його відносять до 

інформаційно-розважальних жанрових форматів віртуального дискурсу [89, 

с. 36]. 

Аналізуючи наукову літературу, присвячену цій проблематиці, 

Г. Бернетт зазначає, що опозиція розважального та інформаційно-

зорієнтованого характеру спілкування в межах віртуальних спільнот 

викликає суперечливі погляди вчених. Одні дослідники дотримуються 

думки, що інформативний аспект є визначальним у віртуальних спільнотах, 

інші нівелюють домінантність його значення порівняно з емоційною 

підтримкою та взаємодопомогою, а також з іншими видами соціальних 

інтеракцій. Зосереджуючи увагу на дослідженні полюсів розважального та 

інформативного спілкування в межах Інтернет-форуму, Г. Бернетт 

дотримується точки зору, що види діяльності на форумах більше схожі на 

розваги, аніж на пошук інформації [181]. 

О. В. Лутовінова, виокремлюючи тематичні та нетематичні Інтернет-

форуми, наголошує на різних цілях, зумовлених специфікою цих форумів. 

Очевидно, що репрезентативна мета нетематичного форуму передбачає 

перевагу фатичного спілкування над інформативним у його межах. Проте, на 

тематичних форумах перш за все переслідується мета отримання певної 

інформації [89, с. 185].  

У нашому дослідженні розглядається АПІФ, що належить до 

тематичних ресурсів та визначається метою обміну фаховою інформацією 

між представниками певної ПВС, а отже, ми вважаємо, що домінуючим в 

його межах є інформативне спілкування. Проте, аналіз співвіднесеності 

фатичного та інформативного спілкування на АПІФ обов’язково має 

враховувати сферу діяльності їхніх представників. Так, тенденцію до 
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фатичного спілкування серед досліджуваних спільнот найбільше виявляють 

представники АПІФ практичних психологів закритого типу Private Forum at 

HopeAtSunrise Counselling Forum (PF at HASCF). Це зумовлено високим 

ступенем регламентованості ресурсу, що сприяє зростанню почуття довіри 

між учасниками спілкування та комунікативному зближенню, а також 

специфікою фаху мовців, що виявляється у відведенні особливої уваги 

міжособистісному компоненту спілкування. Стиль спілкування на цьому 

форумі є емоційно-насиченим та експресивним, в результаті чого 

інформативне спілкування може зміщуватись у бік фатичного. Розглянемо 

фрагмент треду як полілогічного тематичного розділу Інтернет-форуму, що 

демонструє зміщення акценту інформативного спілкування у бік фатики: 

Повідомлення № 1: 

Tips for facilitating a support group?  

Повідомлення № 2:  

Hi  I've never facilitated a group but just some thoughts that come to mind 

would be to maybe have a chat with the other facilitator before the next group and 

say your concerns? Or if that doesn't feel possible then maybe say that it's 

important that the group ends on time.. even say the reasons why if that's possible. 

Повідомлення № 3: 

Thanks for your suggestions Jenny  

Повідомлення № 4: 

Go youuuuuuuuuuuu go youuuuuuuuuuuu!  well done! Sounds like 

you've done some great work there Cherrypie.. i'm guessing it won't be easy and 

may be a rollercoaster ride while learning and beyond, but what a great start!  

Повідомлення № 5: 

awwww you is cute.. and I'm all shy now  Thankyou (282: PF at HASCF). 

У розглянутому комунікативному фрагменті адресант в ініціальному 

повідомленні звертається із проханням про пораду до інших членів 

спільноти. Адресат у реактивному повідомленні апелює до недостатнього 
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рівня свого професійного досвіду, проте, піклуючись про ефективність 

комунікації, демонструє свою увагу до проблеми адресата та пропонує 

варіант розв’язання проблеми: Автор ініціального повідомлення 

дотримується ввічливого спілкування та у відповідь на пораду висловлює 

подяку адресату.  

Подібне розгортання комунікації на АПІФ можна представити як 

трьохкомпонентний комунікативний обмін, що складається з трьох 

комунікативних ходів “інформаційний запит – задоволення інформаційного 

запиту – подяка”. Таку комунікативну взаємодію можна вважати завершеною 

комунікативною подією, оскільки в ході спілкування задоволено основну 

мету адресанта – отримання інформації та досягнуто взаєморозуміння 

(мовець відзначив зусилля співрозмовника ввічливою подякою). Проте, у 

пропонованому фрагменті треду комунікант продовжує спілкування у 

фатичному руслі з метою демонстрації особливої симпатії та уваги адресату. 

Фатичні елементи реалізовують експресивні конструкції типу well done!, what 

a great start!, що містять оцінку професійних якостей співрозмовника та 

демонструють підтримку дій адресата, а також невербальні засоби 

(“смайлики”, редуплікація графем) з метою збільшення експресивності 

висловлювання. Дотримуючись етикетної симетрії, мовець згадує про 

максиму скромності принципу Ввічливості Дж. Ліча та не забуває 

винагородити співрозмовника у реактивному повідомленні компліментом та 

подякою. 

Пропонований комунікативний фрагмент демонструє зміщення 

інформативного спілкування у бік полюсу фатики з метою вияву симпатії та 

уваги до співрозмовника, що виступає невід’ємним компонентом стилю 

спілкування практичних психологів.  

Отже, спілкування на АПІФ є синтезом інформативного та фатичного з 

домінуванням полюсу інформатики з огляду на тематичну спрямованість 

АПІФ. Разом з тим у певних ситуаціях спілкування між представниками 

комунікативних професій комунікація може зміщуватися у бік фатичної. 
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Соціальний критерій передбачає класифікацію комунікації на 

особистісно-зорієнтовану та соціально-зорієнтовану. 

Питання співвіднесеності полюсів персонального та статусно-

зорієнтованого спілкування у віртуальному просторі викликає плюралізм 

думок у науковому вимірі. Розглянемо вияв цієї опозиції у контексті АПІФ.  

Соціальний статус людини є одним із основних понять 

соціолінгвістики, він обумовлений соціально-економічними та культурно-

етнічними характеристиками суспільства, з одного боку, та рольовими, 

дистанційними, нормативними характеристиками соціальної стратифікації, з 

іншого боку [53, с. 121]. До індикаторів соціального статусу відносять 

службове положення, матеріальне становище, особисті здобутки, титули, вік 

та інші атрибути [113].  

Взаємозв’язок ролі та статусу виявляється в тому, що статус 

узагальнює розмаїття соціальних ролей. Ф. С. Бацевич тлумачить соціальну 

роль як спосіб поведінки людини, обумовлений її соціальним статусом, 

правилами (нормами), прийнятими в суспільстві. Соціальні ролі виявляються 

в діях людини і визначаються професією, видом діяльності, статтю, віком, 

реальними стосунками людей у суспільстві [15, с. 114]. Статусно-рольове 

спілкування ґрунтується на очікуваннях (експектаціях) того, що людина буде 

дотримуватися норм, які відповідають її статусу в суспільстві та які 

визначаються характером взаємовідношень зі співрозмовником [89, с. 30].  

Професійна приналежність є одним із важливих індикаторів 

соціального статусу [1, 149]. Поняття професійного статусу, що в науковій 

літературі нерідко позначається терміном “соціально-професійний статус”, 

відіграє важливу роль у розкритті сутності професійної стратифікації 

сучасного суспільства [149].  

Спілкування у процесі сумісної професійної діяльності є своєрідною 

перевіркою рівня соціалізації особистості. Кожна особистість в контактах із 

іншими комунікантами дотримується певної лінії поведінки, що 
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визначається передовсім її прагненням підтримати свій престиж в очах 

інших, надати йому статусний характер [52].  

У роботах, присвячених професійному спілкуванню, статусно-рольові 

характеристики комунікантів розглядають як один із чинників, що зумовлює 

вибір мовленнєвих дій. Формування (породження, кодування) та сприйняття 

(розуміння, декодування) комунікативного смислу у спілкуванні значно 

залежить від соціальних статусів учасників інтеракції. Нерідко 

невідповідність статусів, сформованих у конкретному мовленнєвому акті, 

соціально-рольовим очікуванням комунікантів стає причиною різних 

комунікативних порушень [1, с. 30].  

Питання інституційного спілкування у віртуальному просторі є 

дискусійним, що зумовлено специфікою Інтернет-комунікації. Анонімність 

мережі дає змогу комунікантам уникати соціального тиску та встановлювати 

статусно-рівноправні стосунки. Більшість дослідників вважає, що у 

віртуальній комунікації нівелюються реальні статусно-рольові 

характеристики комунікантів [29, 65, 89, 190], втрачається ієрархія між 

агентами та клієнтами інституційного дискурсу [29, с. 41; 89, с. 35–36], а 

важливим залишається єдиний для всіх учасників віртуального дискурсу 

статус – статус “учасника комунікації” [89, с. 36].  

Проте така точка зору потребує уточнень. Як зазначає А. Б. Кутузов, не 

можна говорити про повну статусну рівноправність між учасниками 

спілкування у віртуальному просторі, оскільки деякі жанрові різновиди 

Інтернет-комунікації мають свою жорстку ієрархію користувачів, зокрема 

жанр Інтернет-форуму [78]. Цей жанровий формат Інтернет-комунікації є 

найбільш ієрархічною структурою [89, с. 35]. Жорстка ієрархія учасників 

спілкування на форумі виформовує таку градацію його членів: 

адміністратори, модератори, керівники груп (окремих розділів форуму) та всі 

інші учасники.  

Адміністратори і модератори достатньо суворо стежать за дотриманням 

мережевих норм спілкування. Порушники або втрачають рейтинг в акті 
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комунікації, або виключаються з віртуальної спільноти [65]. Водночас 

комуніканти, які активно беруть участь в обговоренні різних проблем і 

публікують доцільні й вагомі повідомлення, мають добру репутацію та 

високий статус віртуальної мовної особистості. Збільшення кількості 

релевантних повідомлень на форумі відображається у формі шкали зростання 

рангу учасника Інтернет-форуму – від новачка до найбільш активного 

користувача. На АПІФ віртуальне ранжування учасників також 

доповнюється наявністю різних груп користувачів, серед яких деякі 

потребують згоди керівника групи на вступ до них, інші є закритими або 

взагалі прихованими.  

Жорстка градація учасників комунікації на АПІФ є наочним 

підтвердженням того, що статусна рівноправність не є характерною рисою 

цього різновиду Інтернет-комунікацї. Проте, усі вищезазначені приклади 

свідчать про актуалізацію статусу віртуальної мовної особистості ієрархічної 

структури форуму або віртуального статусу.  

У той же час, статусно-рольові характеристики комунікантів у 

традиційному розумінні – в аспекті реальної соціально-професійної 

ідентичності – відображаються на АПІФ, сигналізуючи про рівень освіти, 

досвід роботи та професійну кваліфікацію членів ПВС. 

Так, на форумі ПВС PTC існують певні обмеження для студентів 

педагогічних закладів освіти, які не мають практики викладання. Вони 

можуть публікувати свої повідомлення лише у відведених для них розділах 

форуму (278: PTC).  

Якщо для початку розмови на Інтернет-ресурсі реальний соціальний 

статус учасників спілкування не має такого значення, як у невіртуальному 

середовищі [65, 113], то в подальшій комунікації він може себе виявити. Це 

особливо стосується професійного спілкування у віртуальному просторі. Він 

може відображатися в компетентності висловлювань фахівців і 

враховуватися членами ПВС, наприклад у формі довіри до розміщеної 

інформації, інтересу до публікацій, авторських розробок тощо [113].  
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Окрім того, на АПІФ реальний соціально-професійний статус 

комунікантів експлікується в зазначенні фахової інформації у власному 

профілі користувача, що дає можливість ознайомитися зі сферою 

професійних інтересів колег та отримати певне уявлення про професійну 

компетенцію один одного. Також комуніканти актуалізують свій соціально-

професійний статус у підписах повідомлень типу:  

James G. MaKinster 

Doctoral Student; 

Tony J. Hiatt 

Biology/Env. Science Teacher 

Science Department Head 

South Newton High School (280: ILF). 

Отже, за соціальним критерієм спілкування на АПІФ можна вважати 

соціально-зорієнтованим, враховуючи статусно-рольові характеристики 

учасників АПІФ у двох аспектах: 

1) в аспекті реальної соціально-професійної ідентичності комунікантів 

(соціально-професійний статус);  

2) у значенні статусу віртуальної мовної особистості ієрархічної 

структури форуму (віртуальний статус). 

Проте, незважаючи на релевантність виокремлення статусно-рольових 

параметрів комунікантів на АПІФ, в ситуаціях асиметричного спілкування 

мовці із більш високим статусом можуть нейтралізовувати статусну 

розбіжність, надавати перевагу особистісно-зорієнтованій комунікації та 

обирати дружню тональність розмови. Тенденцію до зниження статусної 

асиметрії демонструє фрагмент треду спільноти викладачів ILF: 

Повідомлення № 1: 

As a student teacher currently we are learning new and interesting ways to 

teach science in the classroom. After learning the philosophy and motives behind 

inquiry based learning, I think that this is an important method to incorporate into 

your classroom lesson plans. Students need to be responsible for thinking on their 
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own and developing critical thinking skills in the classroom which can later be 

used in real life situations. It is important to incorporate inquiry into lessons and 

all teachers need to explore ways in which they can achieve this. 

Повідомлення № 2: 

I agree. I hope you can get some good ideas from this site. Have you read 

the post by khedges? Let me know if you come across any strategies that you think 

are particularly successful; 

Повідомлення № 3: 

I agree, it is refreshing to hear these thoughts from a teacher-to-be, best of 

luck (280: ILF). 

У тексті ініціального повідомлення адресант висловлює свою точку 

зору як цікаво проводити уроки з природознавчих дисциплін у школі. При 

цьому він актуалізує свій низький рівень професійної компетенції, 

зазначаючи соціально-професійний статус студента, що проходить 

педагогічну практику: У реактивних повідомленнях комуніканти із більшим 

досвідом викладання демонструють прагнення рівноправних стосунків та 

надають перевагу особистісно-зорієнтованому спілкуванню: висловлюють 

підтримку майбутньому вчителю, виявляють увагу до його точки зору, 

схвалюють висловлені ним цікаві ідеї та апелюють до корисності обміну 

фаховою інформацією в межах спільноти. 

Таким чином, можна зробити висновок, що АПІФ містить риси 

соціально-зорієнтованої комунікації з урахуванням статусно-рольової 

ієрархії його учасників, а також особистісно-зорієнтованого спілкування, що 

зумовлено комунікативною поведінкою деяких мовців скорочувати 

дистанцію у процесі обміну професійною інформацією. 

Будь-який Інтернет-форум є ієрархічною та регламентованою 

структурою, ступінь регламентованості якого відрізняється в залежності від 

того, чи є форум тематичним або нетематичним. Спілкування на тематичних 

Інтернет-форумах (до яких відносимо і професійні) характеризується 

більшим ступенем конвенційності, порівняно з нетематичними форумами. 
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Користувачі цих ресурсів намагаються слідкувати за правильністю свого 

мовлення, вибором мовленнєвих засобів тощо [89, с. 201].  

Для забезпечення успішної комунікативної взаємодії між учасниками 

комп’ютерного спілкування у віртуальному середовищі діють спеціальні 

норми та правила етикетної поведінки. Нетикет або мережевий етикет є 

сукупністю правил, сформованих на основі принципів загальнолюдської 

ввічливості, призначених регулювати комунікативну взаємодію у 

віртуальному просторі, сприяти успішності спілкування і створювати 

привабливий образ мовця [125, с. 5]. Для кожного різновиду комп’ютерної 

комунікації існують свої кодекси правил, що варіюються залежно від ступеня 

регламентованості веб-ресурсу. 

Специфіка нетикету АПІФ полягає у поєднанні правил спілкування, що 

відображають особливості віртуального комунікативного середовища, з 

традиційними нормами професійної етики, зокрема дотримання загальних 

етичних принципів і правил, пов’язаних із конфіденційністю комунікантів. Ці 

правила полягають у забороні називати справжні імена колег, клієнтів, або 

обговорювати в постах конкретних осіб, що суперечить нормам професійної 

етики (278: PTC).  

Етичні норми у реальному професійному середовищі передбачають 

дотримання релевантної поведінки, що відповідає статусу фахівця [254], і 

подібні рольові очікування діють у віртуальному контексті ПВС. Це яскраво 

демонструють вимоги до комунікативної поведінки учасників ПВС TI, що 

має бути на рівні професійної поведінки в офіційному середовищі (науковій 

конференції, на роботі). Реєстрація у вищезазначеній ПВС із метою 

спілкування прирівнюється до участі у семінарі чи конференції з підвищення 

професійної кваліфікації (281: TI). 

Професійна поведінка передбачає дотримання норм мовленнєвого 

етикету не тільки у реальному офіційному професійному середовищі, а й у 

площині віртуального спілкування на АПІФ. Підтвердженням цього є 

використання формул мовленнєвого етикету комунікантами АПІФ, що 
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можна класифікувати за їхньою позицією в певній частині структури 

повідомлення: 

 в ініціальній частині повідомлення: 

– клішовані етикетні формули звертання, що апелюють до статусу 

членів ПВС (соціально-професійного та віртуального): Dear Colleague, Dear 

Group, Dear colleagues, Dear Members of the Professional Discussion Forum, 

Dear fellow researchers; 

– звертання, семантика якого відображає не лише спільність за 

професійною приналежністю, а й налаштування на встановлення 

товариських відносин: Dear Friends and Colleagues; 

 у фінальній частині повідомлення: 

1) ввічливі формули завершення розмови, що нагадують клішовані 

конструкції писемної форми ділової комунікації, зокрема:  

– формули, що наголошують на очікуванні відповіді і бажаному 

терміну її отримання: We look forward to your kind and earliest response, I'll be 

gratefull if someone will send…; 

- формули, що свідчать про бажання подальшої співпраці: We are 

looking forward to seeing you, Would be good to hear from you, Thank you for 

your (possible) participation;  

– формули, що висловлюють сподівання на корисність наданої поради: 

I would be glad to see how I can be of service, We hope these papers will be 

helpful for classes wrestling with the issues raised; 

– формули, що стимулюють отримання інформації з фахових питань і 

містять дієслово ‘appreciate’ з емоційно-оцінною семантикою, переважно в 

умовному способі та у формі пасивного стану: Any suggestions would greatly 

be appreciated! Any response would be appreciated to direct me to links or 

information,  Any ideas, suggestions, thoughts, or references would be much 

appreciated, Any assistance would be greatly appreciated, Your assistance is truly 

appreciated; 
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2) стандартні заключні клішовані вирази на зразок Regards, Best 

regards, що супроводжуються реальною ідентифікацією адресанта із 

зазначенням посади, наукового звання: Regards, Neil McLare PhD Student; 

Regards, Neil McLaren PhD Student; Best Regards, Dr. A.Stones-Abbasi, Harold 

Dawley, Ph.D., ABPP, Clinical Psychologist; With Regards, K. Jaishankar Ph.D. 

Editor (278: PTC, 283: PDF). 

Таким чином, у нетикеті АПІФ можна виокремити два основні 

компоненти, зумовлені специфікою його віртуального комунікативного 

середовища. Перший полягає у поєднанні традиційних норм професійної 

етики, мовленнєвого етикету та інших регулятивів успішного спілкування, 

що характеризують професійну комунікацію у невіртуальному середовищі. 

Другий пов'язаний із правилами комунікативної поведінки в Інтернет-мережі, 

як універсальними – характерними Інтернет-спілкуванню загалом, так і 

специфічними – встановленими регламентом певної ПВС. Більш детально 

проблему нетикету АПІФ буде розглянуто у другому та третьому розділах 

дисертаційного дослідження з урахуванням тактико-стратегічного 

репертуару комунікантів.  

За способом інтерактивності спілкування на АПІФ є полілогом, 

оскільки на форумі в обговореннях може брати участь необмежена кількість 

учасників. У полілозі, на відміну від діалогу, не діють суворі правила про 

чергування реплік комунікантів, що зумовлює розмаїття схем мовленнєвої 

взаємодії [2, с. 7].  

Структура Інтернет-форуму передбачає наявність тематичних розділів 

(тредів), що мають полілогічну структуру, яка конструюється в процесі 

спілкування комунікантів у формі публікації тематично-зв’язаних 

повідомлень (постів або постінгів – від англ. ‘post’ / ‘posting’). 

Комунікативний процес на АПІФ конструюється шляхом опублікування 

ініціального повідомлення, що відкриває тему треду та наступних 

повідомлень-відповідей [87]. 



55 

Однією із закономірностей організації та перебігу полілогу є те, що 

мовці здійснюють ілокутивні акти не лише стосовно адресатів, а й щодо 

інших його учасників (“слухачів”). На відміну від типових слухачів (не 

учасників полілогу, а випадкових осіб або “підслуховувачів”), учасники є 

активними дійовими особами, але в певний момент є пасивними. Отже, у 

полілозі беруть участь мовець, адресат, учасники і випадкові слухачі 

(“підслуховувачі”) [15, с. 88].  

На АПІФ полісуб’єктна взаємодія передбачає подібний розподіл 

учасників: адресант (автор повідомлення), адресат (прямий, якому мовець 

конкретно адресує своє повідомлення, або непрямий, що потенційно утілює 

аудиторію ПВС), зареєстровані учасники форуму, що пасивно беруть участь 

у певному треді – приховані учасники та гості форуму.  

Полілогічна взаємодія учасників спілкування на АПІФ передбачає їхню 

класифікацію з огляду на тип комунікативної поведінки та дотримання 

кодексу нетикету спільноти.  

 

1.5. Стратегічні лінії комунікативної поведінки учасників 

англомовних професійних Інтернет-форумів 

 

Аналіз ситуацій міжособистісного спілкування насамперед передбачає 

аналіз комунікативної поведінки учасників спілкування, під якою розуміють 

поведінку індивіда в процесах спілкування, що регулюється 

комунікативними нормами і традиціями, яких він як учасник спілкування 

дотримується [15, с. 303]. 

З огляду на інтенції мовців, спрямовані на комунікативне 

співробітництво або конфлікт, у лінгвістичній літературі розрізняють 

кооперативні та некооперативні стратегії мовленнєвого спілкування.  

У зв’язку з цим в роботі можна виокремити дві основні стратегічні лінії 

комунікативної поведінки мовців, спрямовані на кооперативну або 
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некооперативну комунікативну взаємодію, що передбачають дотримання або 

ігнорування комунікантами на АПІФ кодексу нетикету ПВС.  

Планування власної комунікативної поведінки відповідно до нетикету 

спільноти втілюється у виборі мовцем її кооперативної стратегічної лінії. 

Учасників АПІФ, що дотримуються цього вектору спілкування, можна 

класифікувати на два типи в залежності від активності їхньої комунікативної 

діяльності у спільноті: 

– продуктивний тип; 

 – пасивний тип.  

Цілеспрямоване ігнорування або порушення мовцями нетикету ПВС 

свідчить про вибір ними некооперативної стратегічної лінії комунікативної 

поведінки. До мовців АПІФ, які будують власну комунікативну поведінку 

відповідно до некооперативних інтенцій, можна зарахувати такі два типи: 

– паразитивний тип; 

– провокативний тип. 

Продуктивному типу учасників АПІФ властиво те, що він більше надає 

фахової інформації, аніж споживає. До цієї групи відносимо активних 

учасників спілкування в межах спільноти, які беруть активну участь в 

обговореннях, мають високу репутацію – отримують позитивні відгуки від 

інших членів спільноти, мають високий віртуальний статус: адміністратори, 

модератори, топ-постери (найкращі учасники форуму за результатами 

місяця) (від англ. ‘top posters’). Активність інформаційних носіїв прямо 

пропорційна інтерактивності дискурсу на форумах – з підвищенням 

активності учасників форуму зростає інтерактивність дискурсу [85, с. 20]. 

Особлива увага з боку модераторів АПІФ приділяється залученню фахівців 

до участі у ПВС з метою оптимізації обміну фаховою інформацією, 

демонстрації уваги та симпатії до них за допомогою вербальних і 

невербальних засобів (смайликів): DON'T FORGET if you are a qualified 

counsellor/therapist I am happy to add a link to your website; I am absolutely 

loving it and am so privileged to have brilliant trainers and a wonderful, insightful 
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group of fellow trainees ; I am aware that this forum attracts many 

clients and hopefully will attract more trainee/trained therapists too ; Trainee 

Counsellors - Welcome!; hopefully will get some more trainee/trained counsellors 

 (282: PF at HASCF). 

Отже, кооперативна поведінка продуктивних типів комунікантів на 

АПІФ значно сприяє оптимізації обміну фаховою інформацією у спільноті.  

Пасивний тип відомий в англомовних джерелах як “леркер” (від 

англ.‘lurker’ – іменник, утворений за продуктивною дериваційною моделлю 

‘verb+-er’ в англійській мові; ‘lurk’ – чекати приховуючись з метою 

залякування, роздратування або атаки) [272, c. 903]). Незважаючи на 

негативну конотацію у семантичному складі лексеми (‘if someone lurks, it is 

likely to threaten, harm or upset you’) [272, c. 903], у віртуальному середовищі 

АПІФ леркери не завдають шкоди комунікативному процесу. Як правило, 

такі учасники спілкування беруть пасивну участь у спільноті: читають пости, 

але не беруть участь в обговореннях. Вони можуть фактично не бути 

членами ПВС, але, отримуючпи доступ до певних публічних розділів її 

форумів, мають змогу користуватися ресурсами спільноти, отримувати 

інформацію без власного внеску у розвиток спільноти (незареєстровані 

користувачі, гості форуму). Роль мовчазного учасника завжди семіотична: 

користувач, увійшовши до певного чату, віртуальної конференції тощо, може 

довгий час дотримуватися статусу інкогніто, спостерігаючи ситуацію 

спілкування й не вступаючи в процес комунікації. Такі початківці мережі, 

“роззяви” і “підслухувачі” за визначенням В. І. Карасика, прагнуть 

пройнятися ідеями певного віртуального співтовариства, оволодіти всіма 

нюансами жанру віртуального спілкування [65, с. 14]. Якщо якась тема треду 

на АПІФ викликає особливий інтерес, леркери можуть змінити свою 

комунікативну роль пасивного учасника та вдатися до активного 

обговорення у дискусії: I was lurking as I am new here. I appreciate all the 

suggestions (281: TI).  
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Незважаючи на пасивну роль леркерів у комунікативному процесі на 

АПІФ, ми дотримуємося точки зору Г. Бернетта про те, що такі пасивні 

учасники можуть відігравати важливу роль у житті спільноти, оскільки їхній 

акт читання пов'язаний із важливими для функціонування віртуальної 

спільноти діями збирання інформації [181]. Це дає змогу вважати їхню 

комунікативну поведінку кооперативно-спрямованою.  

Паразитивний тип учасників спілкування на АПІФ передбачає 

користувачів, які порушують баланс інформаційного обміну в межах ПВС за 

схемою “надаю інформацію – забираю” та репрезентують тип “споживача” 

фахової інформації – ‘Help Vampires’, тобто своєрідні “інформаційні 

вампіри”, що маніпулюють численними інформаційними запитами. Від 

пасивних учасників спілкування паразитивний тип відрізняється способом 

отримання інформації. Якщо леркери пасивно споживають інформацію, не 

беручи участь в обговореннях, то “паразити спільноти” вдаються до активних 

дій, звертаючись до інших користувачів із численними інформаційними 

запитами, маніпулюючи бажанням досвідчених користувачів надати 

допомогу. Своїми діями вони не прагнуть до порушення комунікативного 

співробітництва, проте суперечать ідеї ПВС – ділитися фаховою 

інформацією, не тільки отримувати знання інших користувачів, а й віддавати 

свої набуті знання. Особливого значення цей тип комунікантів АПІФ 

отримав на ресурсах спільноти фахівців в галузі обчислювальних систем DSF 

у зв’язку із зростаючою кількістю інформаційних запитів від новачків, які 

прагнуть отримати допомогу, не пропонуючи власні варіанти вирішення 

проблеми. Така комунікатина поведінка, що передбачає зловживання увагою 

більш досвідчених членів спільноти, вважається порушенням її кодексу 

нетикету. Із метою нагадування про дотримання правил спілкування у межах 

ПВС, мовці апелюють до некооперативної комунікативної поведінки 

паразитивного члена спільноти у власних підписах повідомлень: Are you a 

Help Vampire? Think we're being rude? Maybe you asked a bad question or you're 

a Help Vampire (279: DSF).  
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Отже, паразитивний тип учасників спілкування на АПІФ відносимо до 

порушників кодексу нетикету спільноти з огляду на їхню маніпулятивну 

поведінку, пов’язану із численними інформаційними запитами та 

порушенням балансу інформаційного обміну у спільноті. Це дає змогу 

визначати їхню стратегічну лінію комунікативної поведінки як 

некооперативну.  

У віртуальному комунікативному просторі можна окреслити градацію 

ступеня некооперативної поведінки учасників спілкування: від менш 

“шкідливих” (на зразок спамерів, що порушують правила відповідності 

максимам Принципу Кооперації, проте не несуть серйозної загрози 

комунікативному процесу) до серйозних порушників віртуального порядку – 

тролів, флеймерів та інших провокативних типів, які навмисно керуються 

конфронтаційними стратегіями та дисгармонізують комунікацію на форумі. 

На основі аналізу комунікативної поведінки мовців у віртуальному 

комунікативному просторі виокремлюють Інтернет-типаж “провокатор”, 

основна інтенція якого полягає у викликанні негативної реакції 

співрозмовника, створенні конфліктної ситуації [112, с. 17]. З огляду на 

бажання комунікантів досягти оптимальної комунікативної взаємодії, така 

поведінка є рідкісною у процесі спілкування на досліджуваних АПІФ. При 

цьому, за наявності підозри у навмисному порушенні нетикету ПВС, 

реакцією є нагадування модераторів та інших досвідчених користувачів 

форуму про норми комунікативної поведінки. Так, у випадку публікації 

повідомлення на АПІФ спільноти викладачів TI, що не відповідає її 

тематичній орієнтації, мовець порушує максими Кооперації та підозрюється 

у спамі, у зв’язку з чим модератор змушений вжити заходів із нагалодження 

комунікативного процесу на АПІФ. Ці оптимізаційні заходи полягають у 

нагадуванні адресату про правила спільноти та пропозиції опублікувати свій 

пост у іншому розділі спільноти: The trouble with introducing yourself to 

Tapped In this way is that it comes across 99% as spam. Tapped In is a 

professional educators' collaborative with over 500 professional development 
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groups, university and K-12 classrooms. It might be possible for you to create your 

own group room here. If you want to share your knowledge and possibly 

collaborate with K-12 students around the world regarding this, please let us know 

(281: TI).  

У іншій комунікативній ситуації на АПІФ програмістів новий учасник 

спільноти вдається до некооперативної поведінки, пов’язаної із 

демонстрацією образливого ставлення до правил спільноти та її членів. Така 

некооперативна поведінка зумовлена нерозумінням мовця правил спільноти, 

що спричиняє його обурення та звернення до обсценної лексики, яка 

вважається грубим порушенням нетикету: what a bucn of ****ing amazing 

idiots. Реакцією на такі комунікативні порушення з боку інших мовців є 

констатація явної комунікативної невдачі: Is it just me or maybe nobody will 

find out what are you talking about?, підозра у троллінгу: Are trying to troll us?, 

а також іронічне зауваження адресату про неефективність комунікації, 

спричинену його образливою поведінкою: insulting us is truly a brilliant way to 

make us feel warm towards you and willing to answer your questions (279: DSF).  

Отже, провокативний тип може спричинити загрозу комфортному 

спілкуванню на АПІФ та призвести до негативного результату комунікації. У 

зв’язку з цим, адміністратори та модератори, а також інші продуктивні типи 

комунікантів на АПІФ вдаються до заходів із оптимізації спілкування.  

Таким чином, дотримання або порушення мовцями нетикету спільноти 

зумовлює дві основні стратегічні лінії їхньої комунікативної поведінки – 

кооперативну або некооперативну, на основі чого можна визначити чотири 

типи учасників АПІФ. В межах запропонованої класифікації продуктивний 

тип комунікантів найбільше сприяє оптимізації спілкування на АПІФ, 

оскільки реалізує оптимальну модель комунікативної поведінки у 

віртуальному просторі професійних спільнот. 

Більш детально аналіз комунікативної поведінки учасників спілкування 

на АПІФ буде здійснено у другому та третьому розділах дисертаційного 

дослідження через опис їхніх комунікативних стратегій і тактик. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

1. Сучасні лінгвістичні студії зосереджені на комунікативно-

прагматичному аспекті дослідження мовних явищ, що передбачає вивчення 

комунікативної ситуації та аналіз комунікативної поведінки учасників 

спілкування. У зв’язку з цим актуальним є стратегічний підхід до 

дослідження спілкування як один з аспектів комунікативно-прагматичної 

дослідницької парадигми, що передбачає вивчення тактико-стратегічного 

репертуару комунікантів.  

2. Під комунікативною стратегією ми розуміємо комплекс мовленнєвих 

дій, спрямованих на досягнення певної комунікативної мети мовця, а 

комунікативну тактику розглядаємо як конкретні прийоми і засоби, 

спрямовані на реалізацію цієї стратегії. 

3. Термін “оптимізація спілкування” тісно корелює із іншими 

комунікативними поняттями, значення яких пов’язано із досягненням 

ефективності комунікації. Оптимальною є комунікація, що забезпечує 

реалізацію поставлених цілей мовцями та встановлення взаєморозуміння у 

процесі спілкування. З огляду на стратегічний підхід ми розглядаємо це 

поняття в аспекті дослідження тактико-стратегічного репертуару 

комунікантів.  

4. Стратегічний підхід до дослідження спілкування на АПІФ 

передбачає врахування особливостей віртуального комунікативного 

середовища. У соціолінгвістичному аспекті дослідження віртуального 

комунікативного середовища Інтернет-форум розглядають як віртуальну 

спільноту користувачів, об’єднаних узгодженою метою спілкування. У цьому 

аспекті з огляду на фахову тематичну орієнтацію АПІФ, ми вважаємо 

релевантним розглядати його як ПВС. 

5. Специфіка віртуального комунікативного середовища АПІФ полягає 

в можливості поєднувати особливості, притаманні професійному 
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спілкуванню у невіртуальному просторі та типові риси комунікації в 

Інтернет-мережі.  

6. Амбівалентна природа АПІФ, що синтезує ознаки професійного і 

віртуального комунікативного середовища, передбачає його властивість у 

діалектичній єдності комбінувати риси різних типів комунікації з огляду на 

такі виокремлені в роботі критерії: 

– за способом адресованості: ретіальної та аксіальної комунікації з 

домінуючою надперсональною адресованістю; 

– за рівнем співвіднесеності полюсів інформатики і фатики: 

інформативної і фатичної комунікації з перевагою інформативного 

спілкування; 

– за соціальним критерієм: статусно-зорієнтованого та особистісно-

зорієнтованого спілкування. 

7. Спілкування на АПІФ характеризує наявність таких особливостей: 

– за формою: можливість реалізації в гібридній усно-писемній 

мережевій формі мовлення,  

– за соціальним критерієм: релевантність виділення статусно-рольових 

параметрів його учасників (соціально-професійного та віртуального статусу); 

– за регламентованістю: наявність системи контролю комунікативної 

поведінки – нетикету; 

– за способом інтерактивності: полілогічність. 

8. У ході дослідження визначено дві основні стратегічні лінії 

комунікативної поведінки мовців, спрямовані на кооперативну або 

некооперативну комунікативну взаємодію, що передбачають дотримання або 

ігнорування ними кодексу нетикету ПВС. Кооперативної лінії 

комунікативної поведінки дотримуються продуктивний та пасивний типи 

учасників, некооперативної – паразитивний та провокативний. Продуктивний 

тип учасника спілкування відіграє найбільш вагому роль в оптимізації 

комунікативного процесу на АПІФ, оскільки реалізує оптимальну модель 

комунікативної поведінки. 
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РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАТИВНИХ 

СТРАТЕГІЙ ТА СТРАТЕГІЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ 

АНГЛОМОВНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРНЕТ-ФОРУМІВ 

 

2.1. Інформативні стратегії в репертуарі комунікантів 

англомовних професійних Інтернет-форумів 

 

У дослідженні комунікативно-прагматичних особливостей спілкування 

в Інтернет-мережі виокремлюють стратегію інформування у тактико-

стратегічному арсеналі комунікантів на різнотематичних Інтернет-форумах 

та професійно-зорієнтованих Інтернет-ресурсах [39, 87]. Існують протилежні 

точки зору щодо інтерпретації стратегії інформування, зумовлені наявністю 

ширшого або вужчого спектру цілей інформаційного обміну з огляду на різні 

наукові концепції. Н. Г. Лукашенко, досліджуючи іспаномовні форуми із 

проблематики родинних стосунків, виокремлює стратегію інформування як 

сукупність мовленнєвих дій з боку адресанта або адресата, спрямованих на 

подання чи запит інформації [87]. Вужчий спектр вияву має стратегія 

інформування у тлумаченні С. С. Данилюка, який розглядає її як стратегію 

адресанта та пов’язує із поданням особистої професійно-зорієнтованої 

інформації в електронних текстах персональних веб-сторінок науковців [39]. 

Тобто, у тлумаченні С. С. Данилюка стратегія інформування фактично 

зводиться до одного із засобів самопрезентації фахівця.  

Ми дотримуємося більш узагальнюючої точки зору на природу 

інформативних стратегій в комунікативному арсеналі мовців на АПІФ, 

оскільки обмін фаховою інформацією є домінантним мотивом участі у ПВС. 

З огляду на специфіку мовленнєвої взаємодії на АПІФ – запит та надання 

фахової інформації, ми виокремлюємо дві інформативні стратегії, зумовлені 

специфікою інформаційного обміну в межах фахової орієнтації певної ПВС: 



64 

1) стратегію отримання інформації, що відображає основну мету 

комуніканта – бажання задовольнити висунутий ним в ініціальному 

повідомленні інформаційний запит; 

2) стратегію інформування, що відображає бажання адресата досягти 

позитивного результату комунікації шляхом задоволення відповідного 

інформаційного запиту адресанта.  

Використання комунікантами стратегії інформування відіграє вагому 

роль в забезпеченні оптимальної комунікативної взаємодії на АПІФ, оскільки 

збагачення ПВС фаховими знаннями підтримує репутацію цієї спільноти як 

корисного джерела обміну професійною інформацією. Дотримання 

учасниками АПІФ стратегії інформування як реактивної стратегії адресата 

дає змогу підтримувати баланс інформаційного обміну в межах ПВС, 

оскільки в процесі комунікації відбувається заповнення інформаційних 

лакун, висунутих адресантом в ініціальному повідомленні. Як правило, 

використання адресатом стратегії інформування демонструє тенденцію 

дотримуватися принципу Кооперації Г.-П. Грайса з метою забезпечення 

оптимального інформаційного обміну.  

Cтратегія інформування може бути не тільки стратегією адресата, але й 

також демонструвати ініціативу адресанта поділитися корисною фаховою 

інформацією з членами ПВС. У цьому випадку суттєвого значення набуває 

нетикет спільноти, що висуває вимоги до змісту розміщуваної інформації. У 

випадку невідповідності змісту та якості інформації правилам форуму, 

стратегія інформування може бути сприйнята модераторами чи 

адміністраторами спільноти як конфліктна мовленнєва поведінка. 

Нейтралізація конфліктної ситуації у цьому випадку потребуватиме 

додаткових засобів оптимізації спілкування у віртуальному середовищі.  

Специфіку реалізації тактик, що актуалізують стратегії отримання 

інформації та інформування на АПІФ, ми розглядаємо з урахуванням їхніх 

вербальних та невербальних засобів. 
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2.2. Стратегія отримання інформації 

 

Учасники АПІФ активно використовують стратегію отримання 

інформації, що полягає у спрямуванні комунікативних зусиль мовця на 

заповнення інформаційної лакуни у фаховій сфері, зумовленої недостатнім 

рівнем його професійних знань, відсутністю досвіду тощо. Стратегія 

отримання інформації, як правило, реалізується в ініціальних повідомленнях, 

що задають подальший хід комунікації та визначають тематику треду. Для 

досягнення цієї стратегії адресант вдається до різного арсеналу 

комунікативних тактик, що не обмежуються тільки прямим інформаційним 

запитом, а також вимагають застосування більш гнучких комунікативних 

засобів з метою послаблення комунікативного впливу на адресата. Отже, 

стратегію отримання інформації на АПІФ реалізують такі тактики: 

– прямого запиту; 

– непрямого запиту; 

–прохання. 

Тактика прямого запиту передбачає експліцитний спосіб звернення 

адресанта до інших членів ПВС із конкретним питанням, що відображає 

наявність інформаційної лакуни, яку мовець прагне заповнити, отримавши 

конкретну відповідь від адресата. Як правило, вживання мовцем цієї тактики 

зумовлено його прагненням отримати інформацію саме в тому обсязі, що 

передбачає інформаційний запит. Цю тактику реалізують питальні речення 

різного типу:  

– спеціальні питання: 

What is your favorite book for a whole-class lit study? (278: PTC); 

Where’s the website that you got your ideas? (280: ILF); 

First, how do I go about this? Second, How can I incoporate inquiry in 

every subject? (280: ILF). 
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Вербальними засобами реалізації цієї тактики можуть виступати 

логіко-смислові конектори, що дають змогу сегментувати запитувану 

інформацію та сприяють оптимізації спілкування; 

– загальні питання, що конкретизують інформаційний запит адресанта:  

Do you think Number the Stars is too easy for 7th grade as a whole class 

novel? (278: PTC); 

Do you think that it is fair that kids receive a grade for how fast they can run 

a mile? (278: PTC); 

Do you find that smart boards are worth the financial and environmental 

cost? (281: TI); 

Is there anything like such a Java Manual? (279: DSF); 

Should supervision be compulsory for qualified therapists/counsellors? 

(282: PF at HASCF); 

Are you worried you will have to retrain to meet new standards? (282: PF at 

HASCF). 

Окрім того, цю тактику можуть реалізовувати загальні запитання, що 

зорієнтовані на звуження адресації запиту до конкретної сфери діяльності 

рецепієнта, побудовані за моделлю ‘Is / Are there any + іменник’, що 

конкретизує спеціалізацію адресата:  

Is there any FACS teachers out there with some ideas? (акронім від ‘Family 

And Consumer Sciences’, що відображає назву навчальної дисципліни) (280: 

ILF);  

Are there any councellors in training out there? (277: PMDF); 

– альтернативні запитання:  

Are or will your students do a collaborative project with a school in South 

Korea? (281: TI); 

Did they jump right in or did you need to do some hand holding a bit to get 

them started? (280: ILF); 
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–  конструкції, що комбінують загальні та спеціальні запитання: Is your 

host teacher open to inquiry based learning and how have you incorporated what 

you have learned about inquiry into the classroom? (280: ILF). 

Також реалізацією цієї стратегії може бути комбінація із декількох 

питальних речень різного типу в одному ініціальному повідомленні 

адресанта: 

(1)Is anybody presently programming in Flash (2)and what 

recommendations have you...(3) as well as what pitfalls should I be wary of as I 

begin to learn how to make animations? (280: ILF); 

(1) загальне запитання, спрямоване на конкретизацію адресата, до 

якого звернений інформаційний запит; 

(2) та (3) спеціальні питання, що виражають прохання отримати 

рекомендацію та висувають конкретний запит, пов'язаний із недостатнім 

рівнем знань адресанта. 

Сурядний сполучник ‘as well as’ виступає об’єднувальним елементом 

трьох питальних речень, що у комбінації із графічним прийомом три крапки 

(and what recommendations have you... as well as) дає змогу сегментувати 

висловлювання для полегшення сприйняття його змісту адресатом.  

З огляду на те, що тактика прямого запиту передбачає прямий вплив на 

рецепієнта, з метою зниження тиску на адресата мовець може вдатися до 

пом’якшувальних комунікативних кроків, що передують запиту, наприклад 

запитання про дозвіл звернутися до адресата із інформаційним запитом:  

Can I ask why prisons? Do you need prison work to complete the type of 

diploma you're working on? (282: PF at HASCF);  

May I ask the readers of this post what is their favorite one or two software 

programs/CDroms that they would recommend (280: ILF); 

I have assumed for some reason from comments made here and there that 

you were a practitioner of sorts so if you are then from personal experience can I 

ask does your approach...if you have one.. work?! (280: ILF).  
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Такі додаткові комунікативні кроки дають змогу послабити втручання 

у приватну зону адресата, що знаходиться під потенційною загрозою при 

застосуванні мовцем стратегії отримання інформації; 

– питальні речення з модальними дієсловами умовного способу. 

Втілена тактика прямого запиту у такій формі робить звернення до адресата 

ввічливішим, оскільки її засобами маніфестації виступають дієслова, що 

виражають гіпотетичність, ймовірність, сумніви у можливості чи бажанні 

адресата надавати інформаційний запит:  

How would you go about loading an array with images like tes1, test2, etc. 

in the name and then only accept that image if it is a .gif? (279: DSF);  

How could i help make it a safer place for you to post in/gain 

information/support, etc. (282: PF at HASCF).  

Основними невербальними засобами реалізації тактики прямого запиту 

є редупліковані знаки питання, що виступають засобами привернення уваги 

адресата до запитуваної адресантом інформації, а також емотикони 

(“смайлики”):  

Does anyone else have access to a smart board???? (281: TI);  

Did you enjoy it?? Best/worst bits??  (282: PF at HASCF); 

Отже, тактика прямого запиту відображає бажання адресанта отримати 

конкретну інформацію на поставлені запитання. Її типовими засобами 

реалізації є різні типи питальних речень, що відображають інформаційний 

запит адресанта. З метою оптимізації спілкування та надання більш ввічливої 

форми інформаційному запиту адресант реалізує цю тактику за допомогою 

питальних речень з модальними дієсловами умовного способу. Комбінація 

вербальних засобів реалізації тактики прямого запиту із невербальними дає 

змогу збільшити прагматичний вплив на адресата. 

Тактика непрямого запиту передбачає реалізацію інформаційного 

запиту адресанта в імпліцитній формі, що сприяє зниженню його ступеня 

прямолінійності та дає змогу послабити втручання у приватну зону адресата. 
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Цю тактику реалізують розповідні речення у формі непрямого питання 

із предикатом ‘wonder’.  

Наприклад: I'm wondering how the rest of you are using Skype or ooVoo 

(free video conferencing tool) in your classrooms (281: TI);  

Im wondering if anyone has any information regarding agencies that 

provide counselling in prisons (282: PF at HASCF). 

Вживання умовного способу ще більше сприяє зниженню 

комунікативного впливу на адресата та збільшує ступінь ввічливості 

висловлювання. Граматичним засобом зниження тиску на адресата за 

реалізації цієї тактики також виступає зміщення часового плану, зокрема 

заміна теперішнього часу минулим та використання форми продовженого 

часу [81]:  

I'm in my final semester before student teaching and I was wondering how 

your student teaching is going (280: ILF);  

I was wondering whether you have your students work in teams? (280: ILF). 

Синтаксичним засобом реалізації тактики непрямого запиту також 

можуть бути специфічні синтаксичні конструкції, що відображають 

імпліцитний інформаційний запит адресанта, реалізовані у формі 

розповідних речень із знаком запитання:  

The fight is already underway and with 2,500 on the petition may well be an 

influential factor in BACP's growing doubts? (282: PF at HASCF); 

I wonder under what circumstances you might see that supervision might not 

be effective or appropriate? (282: PF at HASCF). 

Отже, тактика непрямого запиту передбачає імпліцитну форму 

реалізації інтенцій адресанта та узгоджується із принципами ввічливості 

дистанціювання, що дає змогу послабити комунікативний вплив на адресата 

та сприяє оптимізації спілкування. 

Тактика прохання є досить розповсюдженим засобом реалізації 

стратегії отримання інформації та представлена широким спектром 

вербальних засобів реалізації, що систематизовані у такому вигляді:  
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– розповідні речення із дієсловом ‘ask’: I ask for suggestions for this 

reason (280: ILF);  

– імперативні речення із модальним модифікатором ‘please’ [124]:  

Please help me with any tips, form, website or help (278: PTC); 

If anyone has input on this, please share it (280: ILF); 

Please help me (283: PDF at SPN);  

– питальні речення різного типу – еліптичні та повного складу:  

Does anyone have any hints/tips to install inquiry in classrooms especially 

urban classrooms which have very few resources? (280: ILF); 

Does anyone have any ideas or good resources for teaching geometric 

constructions to 7th and 8th grade students? (280: ILF); 

Do you have any tips for managing behavior in the library? (278: PTC); 

Any recommendations? (278: PTC); 

Comments? (280: ILF); 

– питальні речення із модальними дієсловами типу ‘can’, ‘could’, 

‘would’ та ін.:  

Would anyone recommend that a first year teacher delve deeply into 

inquiry? (280: ILF); 

Can you get me the full reference? (283: PDF at SPN); 

Is there anyone who could help me with this issue as i am not php savvy? 

(279: DSF);  

– розповідні речення, що виражають гіпотетичне бажання отримати 

інформацію:  

I would like to know what other teachers are doing in special education 

(280: ILF);  

1 would love to hear and share information (280: ILF); 

I would appreciate any good suggestions or ideas that have worked for 

teachers in the classroom (280: ILF); 

I would like to receive copy of the "Journal of Physical Security" (283: PDF 

at SPN). 
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Іноді в цілях економії мовних зусиль мовці на АПІФ використовують 

еліптичні форми подібних синтаксичних конструкцій: 

а) із абстрактною адресацією: Would like to see the hardiness 

questionnaire by Suzanne Kobasa (283: PDF at SPN);  

б) із конкретною адресацією (за ніком адресата): MrsPic - would love to 

get a copy of any of the rubrics and assignments you have for the newsletter (278: 

PTC); 

– розповідні речення, що містять непряме питання про можливість 

адресата виконати прохання: I was wondering if you or anyone else could help 

me with a little information about how you found the degree at Guildford (282: PF 

at HASCF). 

Вираження прохання потребує його мотивування з боку адресанта [54, 

с. 53], що зумовлює мовців описувати причини, які змусили їх розпочати 

комунікацію із метою отримання важливої для них інформації. З огляду на 

потребу у мотивуванні свого інформаційного запиту, мовці реалізують 

тактику прохання за допомогою розповідних речень, що описують 

негативний психо-емоційний стан адресанта, викликаний наявністю певної 

проблеми. У складі таких конструкцій невід’ємними складовими є 

предикати, що виражають емоційний стан комуні кантів: 

I am at a loss on how to teach the standards that are expected, encourage 

inquiry and supply sufficient background knowledge (280: ILF);  

This has been driving me crazy for 2 days now and I am sure it it something 

simple, but I am at a loss (279: DSF). 

Використання подібних конструкцій як вербальних засобів актуалізації 

тактики прохання може бути пов’язано з двома протилежними цілями 

адресантів. З одного боку, комуніканти прагнуть зменшити тиск на адресата 

при висловленні своєї проблеми та вживають засоби пом’якшення втручання 

у зону адресата, наприклад шляхом поєдання мінімізаторів у складі однієї 

конструкції: Just a bit confused (279: DSF). З іншого боку, мовці більше 

схильні апелювати до цінностей взаємодопомоги та спільності у межах ПВС, 
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аніж до постулатів ввічливості дистанціювання, а отже, наголошують на 

проблемі, що потребує розв’язання та підкреслюють власні переживання. 

Експресивність висловлювання зростає за рахунок вживання лексичних 

інтенсифікаторів, що підсилюють значення емоційних предикатів: Im totally 

lost on this? (279: DSF). 

До невербальних засобів реалізації тактики прохання можна віднести: 

– капіталізацію та редуплікацію знаків оклику як засобів привернення 

уваги до проблеми адресанта:  

Any advice things NOT to do? (280: ILF);  

Any recommendations? Ideas? Thanks!!! (278: PTC); 

– емотикони (“смайлики”), що: 

а) дають змогу підкреслити негативний психо-емоційний стан 

адресанта як мотивацію його звернення із проханням про допомогу до інших 

членів спільноти:  

i just don't know what the guy did to the php file to get it to work. but i have 

the yahoo info posted up top that may explain what needs to be done to get it to 

work.  (279: DSF);  

please help me out..  (279: DSF); 

б)  доповнюють етикетні клішовані висловлювання, в яких мовець 

демонструє увагу до адресата та виражає свою вдячність у випадку 

виконання прохання:  

Thanks  (279: DSF); 

Thanks in advance!  (282: PF at HASCF); 

any ideas appreciated.. please and thank you  (278: PTC). 

Як правило, в одному повідомленні, що відображає основну мету 

адресанта – отримання інформації, актуалізація тактики прохання на АПІФ 

відбувається шляхом комбінації різноманітних лексико-синтаксичних 

моделей з метою зниження комунікативного впливу на адресата. Для 

детального аналізу засобів, що реалізують тактику прохання, виокремлюємо 
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у структурі повідомлення як комунікативному ході окремі сегменти – 

комунікативні кроки, які слугують досягненню мети комунікативного ходу.  

Розглянемо прикад, в якому тактику прохання вживає учасник АПІФ 

програмістів: 

(1) Hi, (2) Please could you advise how I can do the following: (3) I have 

two sites, both sites use the same application ID which is "30" as example.  First 

site URL: www.abc.com/?appId=30 Second site URL: www.xyz.com/?appId=30. I 

am opening both sites on same browser but with different tabs. (4) I need to copy 

cookies (value of "document.cookie") from first site to second site whenever action 

happened to site one. (5) I noticed that the value of "document.cookie" is different 

and it is not related at all. But when opening site number one twice on different 

tabs, then "document.cookie"will get updated without any problem. (6) Please 

could you advise?  (7) I really appreciate. Thanks a lot (279: DSF). 

Ядром прохання виступають повторно вжиті питальні речення (2) та (6) 

із модальним дієсловом ‘could’ та модальним модифікатором ‘please’. Їхнє 

редупліковане вживання сприяє зниженню прямолінійності прохання. 

Комунікативні кроки (3) та (5) пов’язані із детальною мотивацією прохання, 

при цьому окремо виділений компонент повідомлення (4) виступає 

конкретизацією прохання, реалізуючись за допомогою розповідного речення 

із дієсловом ‘need’. Додаткові етикетні комунікативні кроки (1) та (7) несуть 

прагматичне значення демонстрації уваги та позитивного ставлення до 

адресата. Висловлювання вдячності адресату у випадку виконання прохання 

виступає комбінацією двох конструкцій, що підсилює ввічливість прохання.  

Повідомлення, в яких стратегія отримання інформації реалізується за 

допомогою тактики прохання, як правило, містять більше допоміжних 

комунікативних кроків. Це свідчить про більшу гнучкість та ввічливість цієї 

тактики порівняно із тактикою прямого запиту.  

Для порівняння розглянемо просту структуру ініціального 

повідомлення, в якому адресант з метою отримання інформації обирає 

тактику прямого запиту: 

http://www.xyz.com/?appId=30
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(1) Anyone teach College Algebra to older hesitant adults online? (2) 

Question - What text, system, etc. to you use if you feel that it's successful (281: 

TI). 

Інформаційному запиту, що складає ядро повідомлення, передує 

питальне речення (1), що сприяє метакомунікації. Власне тактику прямого 

запиту актуалізує спеціальне питальне речення (2). При цьому допоміжні 

етикетні компоненти повідомлення відсутні, що можна пояснити бажанням 

мовця дотримуватися принципу економії мовних зусиль у віртуальному 

середовищі.  

В одному повідомленні можлива комбінація різних тактик, що 

реалізують стратегію отримання інформації, зокрема тактик прохання та 

прямого запиту. Вживаючи тактику прохання адресант сигналізує про свою 

основну мету – змусити адресата задовольнити його інформаційний запит та 

тактику прямого запиту для деталізації потреби у фаховій інформації.  

Наприклад: 

(1) I would love to hear others get their students ready to do inquiry. (2) 

Do you cover content first? Do you get students ready to work in teams first? Do 

you do processess skills first? Is it the same in a math class as a science class? (3) 

Just wondering away :) (280: ILF). 

Тактика прохання актуалізується за допомогою розповідного речення 

(1), в якому виражене гіпотетичне бажання отримати інформацію. 

Конкретизуючими елементами інформаційного запиту виступають 

паралельні синтаксичні конструкції – загальні питальні речення (2), 

спрямовані на отримання конкретної інформації від адресата. Послабленню 

комунікативного впливу на адресата сприяє комбінація вербальних засобів із 

невербальним – лексичний мінімізатор ‘just’ у поєднанні із невербальним 

графічним засобом “смайликом” в межах однієї конструкції (3) створюють 

ефект невимушеної комунікативної атмосфери, нейтралізації примусу, 

наданню можливості адресату не виконувати реактивні комунікативні дії. 
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Отже, тактику прохання характеризує більш гнучкий підхід у 

вираженні комунікативних інтенцій адресанта порівняно із тактикою 

прямого запиту. Це демонструє надання переваги таким вербальним засобам 

її реалізації, що знижують комунікативний вплив на адресата та у поєднанні 

із невербальними засобами (емотиконами або “смайликами”) демонструють 

увагу та позитивне ставлення до адресата. Комбінація тактик реалізації 

стратегії отримання інформації дає змогу у ввічливій формі спонукати 

адресата до зворотного зв’язку (тактика прохання) та більш конкретно 

висловити потребу у фаховій інформації (тактика прямого запиту), що сприяє 

оптимізації спілкування на АПІФ.  

Таким чином, стратегія отримання інформації стимулює обмін 

фаховою інформацією на АПІФ, оскільки її вживання адресантом у 

ініціальному повідомленні для реалізації власних цілей, пов’язаних із 

отриманням інформації, задає тон та програмує розвиток подальшої 

комунікативної взаємодії. Вибір певного комунікативного інструменту із 

тактичного арсеналу засобів реалізації цієї стратегії зумовлений статусно-

рольовою позицією адресанта у ПВС, а також його вмінням спрогнозувати, 

який спосіб реалізації власних інтенцій виявиться оптимальним для 

досягнення очікуваного результату комунікації.  

 

2.3. Стратегія інформування з боку адресата 

 

Стратегія інформування як комунікативна стратегія адресата 

відображає його бажання досягти ефективності комунікації шляхом 

задоволення інформаційного запиту, висунутого адресантом в ініціальному 

повідомленні. Вибір тактики зумовлений статусними відношеннями 

комунікантів, пов’язаними як із реальним соціально-професійним статусом 

адресата, так і з його віртуальним статусом – його місцем в ієрархії членів 

ПВС. Слід враховувати і вищу комунікативну позицію адресата, що 

задовольняє інформаційний запит адресанта, тобто, наявність вищого 



76 

ситуативного статусу в нього щодо комуніканта, чиє прохання він виконує. 

Проте за власним бажанням адресат може збільшувати статусну асиметрію, 

дотримуючись принципів ввічливості дистанціювання, або скорочувати 

дистанцію, імітуючи рівноправність стосунків та обираючи дружню 

тональність розмови.  

Ця стратегія може бути реалізована на АПІФ тактиками: 

– стислої відповіді;  

– розгорнутої відповіді;  

– поради;  

– інструктажу;  

– акцентування уваги;  

– коригування;  

– звернення до професійного досвіду;  

– солідарності;  

– сумніву;  

– посилання на інформаційний ресурс;  

– послаблення незгоди;  

– іронії. 

Тактики стислої відповіді та розгорнутої відповіді є реактивними 

комунікативними діями з боку адресата на тактики прямого чи непрямого 

запиту стратегії отримання інформації.  

Тактика стислої відповіді узгоджується із максимою кількості Г.-П. 

Грайса та передбачає надання інформації адресатом рівно в тому обсязі, що 

потребує висловлений адресантом в ініціальному пості інформаційний запит. 

Приклад 1: 

– What is your favorite book for a whole-class lit study? (ініціальне 

повідомлення адресанта CKathyteach під заголовком ‘Literature Study’); 

– Touching Spirit Bear, The Giver, Walk Two Moons, Among the Hidden 

(повідомлення адресата 2sankofa); 

– Freak the Mighty (повідомлення адресата MiddlingAZ) (278: PTC). 
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У прикладі 1 на прямий запит адресанта про літературу для навчання 

інші учасники спілкування втілюють стратегію інформування через тактику 

стислої відповіді, реалізовану за допомогою номінацій власних назв творів. 

Номінації представлені іменником із означеним артиклем ‘The Giver’ та 

словосполученнями різного типу – субстантивними: ‘Touching Spirit Bear’, 

‘Freak the Mighty’, дієслівним: ‘Walk Two Moons’ та ад’єктивним: ‘Among the 

Hidden’. До можливих варіантів реалізації цієї тактики також можна віднести 

пряму відповідь у поєднанні з оцінкою, актуалізовану за допомогою дієслів 

‘enjoy, love’ із емоційним семантичним компонентом та експресивних 

синтаксичних конструкцій, наприклад:  

– "Race to the Klondike" is the article, "King of Mazy May" is the story. 

Lots of interesting information and a suspenseful story; kids seem to enjoy it, and 

the research they do afterwards (повідомлення адресата AX Pender); 

– Where the Red Fern Grows. The kids love it, and it's a classic! 

(повідомлення адресата GiantSubs) (278: PTC). 

Гіпертекстуальні можливості Інтернет-комунікації дають змогу мовцям 

реалізовувати такику стислої відповіді за допомогою невербального 

графічного засобу – підкреслення, що уможливлює навігацію до тексту 

рекомендованої адресату інформації:  

(повідомлення адресата AX Pendergast) 

(278: PTC). 

Невербальними засобами реалізації тактики cтислої відповіді, що 

дають змогу висловити позитивне ставлення до адресата та сприяти 

оптимізації спілкування, є емотикони або “смайлики”:  

–Stargirl by Jerry Spinelli  (повідомлення адресата TeechNKidz) (278: 

PTC). 

Тактика розгорнутої відповіді передбачає збільшення інформаційного 

обсягу при задоволенні інформаційного запиту, що зумовлено бажанням 

адресата уникнути комунікативних невдач через недостатній рівень 

професійної компетенції співрозмовника. Цю тактику реалізують 
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односкладні речення та еліптичні конструкції, що є типовими для надання 

короткої відповіді на спеціальні запитання, проте прагнення більш 

детального інформування залучає до репертуару засобів актуалізації тактики 

розгорнутої відповіді також додаткові вербальні засоби. Так, у зв’язку із 

баженням адресата надати більш детальну відповідь на інформаційний запит 

співрозмовника: How close does this come to actual classroom experiences? 

(280: ILF), адресат не обмежується еліптичною конструкцією, достатньою 

для заповнення інформаційної лакуни співрозмовника, а обґрунтовує свою 

точку зору за допомогою розповідних речень із логіко-смисловими 

конекторами:  

Probably very little, in reality. For example, students rarely conduct their 

own complete inquiries. Instead, inquiry (as I see it) is often taught as fragmented 

and isolated and especially scripted (read- "cookbook labs") (280: ILF).  

Засобами актуалізації цієї тактики також виступають модальні слова 

типу ‘probably’ та одиниці суб’єктивної модальності, такі як ‘as I see it’, що 

дають змогу знизити категоричність висловлюваної точки зору та сприяти 

оптимізації спілкування. 

З метою регулювання дій співрозмовника в його особистих інтересах, 

адресат вдається до тактики поради, що актуалізується за рахунок широкого 

спектру вербальних засобів її реалізації: 

– розповідних речень із напівмодальним дієсловом ‘need’ [271, с. 126] 

та модальними дієсловами типу ‘could’, ‘should’, ‘would’ та ін. (див. прикл. 2, 

3); 

– питальних речень різного типу – еліптичних та повного складу (див. 

прикл. 4–5); 

– розповідних речень, що містять у складі перформативне дієслово або 

іменник із семою “порада”, “рекомендація”, “пропозиція” (див. прикл. 6, 7);  

– умовних речень, семантична структура яких містить семи “порада”, 

“рекомендація”, “пропозиція” (див. прикл. 8, 9);  
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– інфінітивних конструкцій, семантика яких відображає спосіб 

розв’язання проблеми (див. прикл. 10, 11). 

Приклад 2: 

–  So I'm trying to make a simple list of all users. My problem is that it only 

displays one name in the database and it repeats it twice, and doesn't display the 

rest of the names in the database. What am I doing wrong? (фрагмент 

повідомлення ініціатора інформаційного запиту RevAlex під заголовком 

‘Noob simple PHP and MySQL problem’) (279: DSF);  

– You need to loop on the fetch array 

Code: 

while ($view_users = mysqli_fetch_array($view_users_request)){ 

       echo $view_users['name']."<br>"; 

   } (повідомлення адресата BarryG); 

– Thank you, your suggestion work, but doesn't PHP hold $view_users 

as an array. Why would the foreach construct not work? (повідомлення 

ініціатора інформаційного запиту RevAlex); 

Quote: Why would the foreach construct not work?  

It does. There is only one element in the array. mysqli_fetch_array() fetches 

one row. To get all the rows you need to keep calling it until it returns false. Hence  

($view_users = mysqli_fetch_array($view_users_request)) {  // retrieves one 

row in an array 

    // you could print all the elements of ONE ROW here with a foreach() if 

you want to echo $view_users['name']."<br>"; 

} (повідомлення адресата BarryG) (279: DSF). 

У прикладі 2 комунікант в ініціальному повідомленні описує свою 

проблему із кодом та звертається до інших членів спільноти, реалізуючи 

стратегію отримання інформації за допомогою тактики прямого запиту (What 

am I doing wrong?). У відповідь на його запит адресат реалізує стратегію 

інформування через тактику поради із наведенням детального коду, проте 

ініціатор інформаційного запиту прагне отримати додаткову інформацію з 
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метою вірного декодування відповіді співрозмовника. Адресат використовує 

функцію цитування, що дає змогу продублювати запитання співрозмовника 

(Quote: Why would the foreach construct not work?), та з метою задоволення 

інформаційного запиту втілити стратегію інформування за допомогою тактик 

розгорнутої відповіді та поради. Тактику розгорнутої відповіді реалізує 

еліптична конструкція та розповідне речення із поясненням відповіді (It does. 

There is only one element in the array. mysqli_fetch_array() fetches one row.), 

тактику прохання – розповідні речення із дієсловами ‘need’ та ‘could’ (To get 

all the rows you need to keep calling it until it returns false; // you could print all 

the elements of ONE ROW here with a foreach() if you want to echo 

$view_users['name']). 

Приклад 3: 

– I hope to get some feedback from anyone who has something they think 

would help me! I value my relationship with the students. I try to play kickball and 

other games with them at recess. I've been finding that it is interfering with 

classroom management. The students seem to take advantage of my good nature. 

I've tried several different techniques such as silence, or "I'll wait" as well as 

positive reinforcement. Does anyone have any suggestions as to methods they have 

used that have worked well in his/her classroom? Thanks! (ініціальне 

повідомлення адресанта AugustTrain під заголовком ‘Student Relationships’); 

– If your classroom has a management system I would refer to that 

(ex:green,yellow,red chart). I would start to use consequences that way students 

realize that you expect highly of them and when they choose to minimize your 

authority, that you mean business (повідомлення адресата gillyjilly26); 

– You should read Fred Jone's book Tools for Teaching. He has many 

classroom management ideas and strategies that are "cheap" (do not wast 

classtime) and extremely effective (повідомлення адресата Fred Jones) (278: 

PTC). 

У прикладі 4 (див. Додаток Б) представники спільноти викладачів ILF 

обговорюють переваги застосування дослідницького методу навчання 
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природознавчо-науковим дисциплінам (inquiry based learning), тобто 

навчанню, що ґрунтується на проведенні дослідження. Мета цього методу 

полягає в залученні учня до активного навчання, що ґрунтується на 

формулюванні власних проблемних запитань та враховує 5 глобальних 

кроків: постановка питання, збір інформації, розробка плану та його 

реалізація, обговорення та рефлексія [82, c. 27]. Адресант висловлює своє 

захоплення методикою та звертається до інших членів спільноти викладачів 

із проханням надати поради як проводити подібні заняття в аудиторіях із 

обмеженими навчально-методичними ресурсами. Також адресант прагне 

отримати пораду стосовно найкращого часу для проведення ввідної лекції: до 

чи після виконання учнями дослідження. Стратегію отримання інформації 

реалізують тактики прямого запиту та прохання у формі питальних речень. 

Адресат у відповідь на інформаційний запит та прохання співрозмовника 

звертається до тактики поради, що реалізує стратегію інформування. 

Засобами реалізації цієї тактики у пропонованому прикладі виступають 

питальні речення різного типу (Have you gone through the inquiry lab lessons in 

the ILF under the inquiry lab tab?...; have you looked at Tony H's volumizer 

classroom?), у т. ч. побудовані за моделлю ‘How about…’ (How about just in 

time (JIT) lectures while you are wondering around the room working with the 

student groups and something keeps coming up that indicates the whole class 

would benefit from a few words?). 

Приклад 5: 

– As part of the 8th grade English curriculum, we learn about the Holocaust. 

I like to do a read-aloud during the unit to supplement the other materials. Any 

recommendations? We have read Night in the past but found that it is a bit high 

level and our high school classes are starting to incorporate it into the curriculum. 

Our elementary schools read Devil's Arithmetic. We have read aloud The Boy in 

Striped Pajamas also (I thought it was a good Holocaust book but not a great 

read-aloud). Ideas? Thanks!!!) (ініціальне повідомлення адресанта jucudu під 

заголовком ‘Holocaust Read aloud’); 
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– My dd read Diary of Anne Frank in 8th grade. Another class read The 

Book Thief. I'm not sure if they would be good for read alouds. How about 

Milkweed? (повідомлення адресата squared) (278: PTC);  

У прикладі 5 представник спільноти викладачів PTC звертається із 

проханням отримати пораду щодо додаткових навчальних матеріалів для 

читання вголос на тему єврейського геноциду (голокосту), придатних для 

рівня студентів восьмого класу середньої школи. Адресант звертається до 

тактики прохання для втілення стратегії отримання інформації, що 

реалізують питальні еліптичні конструкції та розповідне речення. У відповідь 

на прохання співрозмовника адресат застосовує тактику поради із репертуару 

стратегії інформування, що актуалізує питальна еліптична конструкція типу 

‘How about…’. Адресат також згадує матеріали, що були використані у 

навчанні її доньки, зверненя до якої відображає авторський акронім від ‘dear 

daughter’ (dd). 

Приклад 6:  

Hi, I've been asked to create a web-based, for lack of a better word, Process 

Flow Diagram, but I'm not exactly sure that is what it is.  

How do I approach this? I guess you could say I'm fairly new to php and 

javascript, I may be in over my head, but if someone can tell me the correct 

approach and what I should be using will be a great help and start for me. Thanks 

(фрагмент ініціального повідомлення адресанта smk17 під заголовком ‘Need 

serious advice/direction, flow diagram’); 

– A PFD for the questionnaire itself would be really simple: it's all linear, 

one page after another. The logic for the HACCP plan would be more complicated 

and really is outside the scope of this PHP forum (though if you need help with it 

we've got the general-purpose Lounge you can post in). You can do this in 

Javascript and/or PHP, there's really no big difference either way. So I 

recommend you spend a day or two, maybe part of it with your client, looking at 

both PHP and Javascript to decide which you want to us (реактивне 

повідомлення адресата requinix) (279: DSF). 
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Приклад 7: 

– I have been having my students engage in guided inquiry on a fairly 

regular basis, but how about open inquiry? I would like my environmental science 

students to research a question that they come up with on their own. How do you 

help students get to this point? How do you help students develop "good" 

researchable questions?  

Thanks, 

Jim (повідомлення адресанта jmakinst під заголовком ‘Doing Open 

Inquiry’); 

- Hi Jim, I have been doing open inquiry for a while without knowing it. My 

suggestion to get your students started is to start them off with a question. For 

environmental, say something like "How safe is our drinking water?" Then let 

them figure out how to proceed from there, like what supplies they want to test etc. 

You can guide them to the types of tests. Even open inquiry requires some 

guidance. Good luck!  (повідомлення адресата neutronstar) (280: ILF). 

У прикладі 7 учасник спільноти викладачів ILF прагне отримати 

інформацію як проводити відкрите дослідження (open inquiry) на уроках з 

вивчення навколишнього середовища (environmental science) та як 

заохочувати участь студентів у цьому виді занять. Стратегія отримання 

інформації реалізована за допомогою тактики прямого запиту, що втілють 

паралельні синтаксичні питальні конструкції. У відповідь на інформаційний 

запит співрозмовника адресат вається до стратегії інформування, 

реалізованій за допомогою тактики поради. Засобами реалізації тактики 

поради є розповідне речення із семою “пропозиція” (My suggestion to get your 

students started is to start them off with a question), імперативні синтаксичні 

конструкції та речення, у складі якого є модальне дієслово ‘can’ (You can 

guide them to the types of tests). 

У прикладі 8 (див. Додаток Б) вчитель штату Аризона висловлює своє 

занепокоєння як розв’язати проблему, пов’язану із залучення стандартів 

освіти для старших класів середньої школи, що вимагають від студентів 
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високого рівня знань. Адресант також прагне отримати пораду як проводити 

заняття із залученням дослідницького методу, що передбачає наявність 

фонових знань учнів. Проблема полягає у відсутності належного рівня 

фонових знань у багатьох учнів. Адресат у відповідь на стратегію отримання 

інформації, реалізовану за допомогою тактики прохання, вдається до 

стратегії інформування. Її реалізує тактика поради, втілена у формі умовного 

речення, що містить лексему “advice” (My advice would be to use the standards 

as a guide…), а також розповідного речення із модальними дієсловами ‘may’ 

та ‘have to’ (so you may have to take up the slack, and teach the students the 

knowledge that they are lacking). 

Приклад 9: 

– I am getting observed by my principal at the end of the month and i am 

concerned about the level of noise in my classroom... know there are many 

motivational behavior tools out there but very few seem to be effective.. does 

anyone have any ideas on how to get students to be quiet during independent 

activities.. especially reading workshop? (ініціальне повідомлення адресанта 

Debbie під заголовком ‘how can i get my kids to STOP TALKING!’); 

– The school year is almost at an end. I would suggest in the future you 

establish the classroom norms. By creating the norms, when the students violate 

them you can address it. This way they will know what is expected. Example, when 

I was a Dean of Students in a Middle School we created a refocus time. This time 

usually was 5 minutes before returning to class. 200+ students. It worked at times 

you could hear a pin drop others I would have to bring students to the stage for a 

discussion. If I had to address them more than 3 times I would have them have 

their parents call. Then I would explain the need for refocus time and their childs 

need to cooperate. GOD BLESS and good luck (повідомлення адресата Katrina 

Landа) (281: TI). 

Вербальні маркери тактики поради, реалізацію яких демонструють 

приклади 6–9, виокремлені на основі спільної семантики лексем, що входять 

до їхнього складу – іменників чи дієслів, які виражають пораду та 
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пропозицію. Також до цих груп вербальних засобів реалізації тактики поради 

відносимо речення різного типу із лексемами, що виражають рекомендацію, з 

огляду на близьку семантику поради та рекомендації: ‘advise – to tell someone 

what you think they should do, especilally when you know more than they do 

about something; to be employed to give advice on a subject about which you have 

specila knowledge or skill; (formal) to tell someone about something. Advice – an 

opinion you give someone about what they should do’ [273, с. 23] та ‘recommend 

– to advice someone to do something, especially because you have specila 

knowledge of a situation or subject; to say that someone or something is good, or 

suggest them for a particular purpose of job. Recommendation – official advice 

given to someone, especially about what they do; a suggestion to someone that 

they should choose a particular thing or person that you think is very good’ [273, 

с. 1371–1372]. Наявність спільних сем у семантичному складі лексем 

‘recommend / recommendation’ та понять ‘advise / advice’; ‘suggest / suggestion’ 

дає змогу віднести їх до однієї групи засобів, що актуалізують тактику 

поради. 

Приклад 10: 

– I have just recently graduated with a 2:2 with honours in Psychology. I 

have looked at some Assistant Psychologist vacancies and they all say that I need 

experience. I only have some experience of helping disabled children during the 

summer and at and after-school club for primary school children. I have spent the 

last four years working part-time in a supermarket while I was studying at 

University. I feel that this has hindered rather than helped me. Does anyone have 

any tips on applying for jobs? The retail experience I have just makes me look bad 

(ініціальне повідомлення адресанта Sarah-Jane Kelly під заголовком ‘Recent 

graduate with little experience’); 

– The best way to get experience is to start off as a healthcare support 

worker, there are lots of these jobs around and then atleast you have experience of 

working with vulnerable / disabled adults. This will give you experience to talk 
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about on your application form. it is also a good opportunity to meet psychologists 

working in the health field (повідомлення адресата Anna Booth) (277: PMDF). 

У прикладі 10 учасник психологічної спільноти Psychminded.co.uk, 

який щойно отримав диплом психолога, прагне отримати пораду як 

влаштуватися на роботу без наявності належного досвіду за спеціальністю. У 

відповідь на стратегію отримання інформації, реалізовану за допомогою 

тактики прохання, адресат вдається до тактики поради із репертуару стратегії 

інформування. Тактику прохання актуалізує питальне речення, тактику 

поради – інфінітивна конструкція типу ‘The best way to….’ (The best way to 

get experience is to start off as a healthcare support worker…), семантичний 

склад якої відображає спосіб розв’язання проблеми. 

Приклад 11: 

– Hi, 

Another of my summer resolutions is to build a class set of small student 

white boards to be used in cooperative situations. What is the best stuff to buy? 

Where is the best place to get it? Any help in this area would be appreciated;  

rob spencer 

bedford-north lawrence high school (ініціальне повідомлення адресанта 

rspencer під заголовком ‘building white boards’); 

The best way to get white boards is to go to Home Depot. There you can 

purchase a back for a shower wall. It is large and makers will come off very easily 

(повідомлення адресата mikebarnett) (280: ILF). 

До етикетних конструкцій у повідомленнях на АПІФ, в яких мовець 

реалізує реактивну стратегію інформування за допомогою тактики поради, 

відносимо такі дві групи висловлювань, що виражають:  

1) сподівання у ефективності поради;  

2) побажання успіху у вирішенні проблеми.  

Такі конструкції можна розглядати як репліки прощання з огляду на 

їхню незмінну позицію у фінальній структурі повідомлення-поради. Їхнє 

прагматичне значення пов’язано із бажанням мовця продемонструвати 
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піклування про адресата, висловити прихильність до нього, що значно сприяє 

оптимізації спілкування, зокрема у контексті ПВС із їхнім кодексом групової 

спільності.  

Висловлювання першої групи репрезентовані розповідними реченнями 

із дієсловом ‘hope’:  

I hope you can get some good ideas from this site (280: ILF);  

I hope that helps (281: TI); 

Sorry that's not really any help but hope you find something (282: PF at 

HASCF). 

До цієї групи також відносимо еліптичні речення із відсутнім підметом, 

що можуть супроводжуватися імперативними синтаксичними конструкціями 

типу ‘let smb. know…’, в яких мовець спонукає співрозмовника до 

зворотного зв’язку: Hope this is helpful. Let us know (278: PTC).  

Невід’ємним компонентом цих конструкцій виступають лексеми із 

семою “допомога” типу ‘help’, ‘helpful’. 

Висловлювання другої групи репрезентовані: 

– клішованими ввічливими формулами типу:  

Good luck! (281: TI);  

Hopefully, you should then be able to find where it's getting iteself lost! 

Good luck (279: DSF); 

– розповідними реченнями із дієсловами, що виражають побажання та 

сподівання: 

But I wish you luck, hope your group will go from strength to strength (282: 

PF at HASCF); 

I wish you luck (280: ILF). 

Вживання імперативної форми дієслова у складі цих конструкцій-

побажань вважається допустимим та сприяє оптимізації спілкування, 

оскільки ці дії спрямовані на користь адресата [81]. 

Важливими невербальними засобами реалізації тактики поради з 

огляду на їхню роль у забезпеченні оптимізації спілкування на АПІФ 
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виступають емотикони та “смайлики”. Вони доповнюють зміст вербальних 

повідомлень та демонструють симпатію і турботу про співрозмовника, що 

звернувся із проханням про допомогу:  

could you please try this:-) (279: DSF); I hope this helps...  (279: DSF). 

Тактика інструктажу, на відміну від тактики поради, пов’язана із 

бажанням адресата надати розгорнуту інформацію співрозмовнику із описом 

конкретних послідовних дій, необхідних для розв’язання проблеми. 

Звернення до цієї тактики адресатом, як правило, передбачає наявність 

значної інформаційної лакуни у співрозмовника або недостатній рівень 

професійної компетенції, що, на думку адресата, потребує детального 

регулювання його дій у формі інструктажу. Традиційною граматичною 

формою вираження інструкції є імперативна форма дієслова, у зв’язку з чим 

цю тактику характеризує більший ступень комунікативного впливу на 

співрозмовника порівняно із тактикою поради. 

Приклад 12: 

– I teach 6th grade Language Arts, and once a week we travel to the library 

to exchange books. I am responsible for supervising them there. Do you have any 

tips for managing behavior in the library? This class needs lots of structure, and 

I'm not sure how to provide that in this setting (фрагмент ініціального 

повідомлення адресанта Schlteacher під заголовком ‘Behavior in library’); 

– Give one warning to the class and if they don't heed it, tell the librarian 

sorry, we're too immature to be in the library today. Take them back to your room 

and make them write an essay about proper library behavior--in enforced silence. 

Tell them this is the way library day will go from here on out until you get the 

behavior you want. The librarian will thank you (повідомлення адресата 

maryteach) (278: PTC).  

Учасник спільноти викладачів PTC описує проблему, пов’язаною із 

низьким рівнем дисципліни його учнів у бібліотеці. Стратегію отримання 

інформації реалізує тактика прохання, втілена у формі питального речення. 

Адресат у реактивному повідомленні обирає тактику інструктажу з метою 
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реалізації стратегії інформування, що дає змогу логічно та послідовно 

описати конкретні дії як розв’язати проблему співрозмовника. Засобами 

реалізації тактики інструктажу виступають імперативні конструкції.  

На АПІФ програмістів мовці вдаються до репертуару тактик 

ацентування уваги та коригування для реалізації стратегії інформування, 

оскільки допомога менш досвідченим комунікантам, як правило, полягає в 

обговоренні програмного коду, написаного співрозмовником, що потребує 

детальної перевірки кожного командного рядку у його структурі.  

Тактика акцентування уваги передбачає фокусування уваги 

співрозмовника на особливо важливих інформативних сегментах 

повідомлення, що обов’язково слід взяти до відома. Вона може бути 

реалізована імперативними та інфінітивними конструкціями, що виражають 

коментарі, зауваження, примітки тощо:  

Приклад 13: 

– How would you go about loading an array with images like tes1, test2, etc. 

in the name and then only accept that image if it is a .gif? Im totally lost on this?  

 (фрагмент повідомлення адресанта maineman під заголовком ‘Building a 

filtered array’); 

– Try: 

PHP Code: 

echo '<img src="Images/Dragons/' . $randImage . '" alt="" />';   

Make sure the case is correct for the path though, "Images" is not always the 

same as "images" (повідомлення адресата badger_fruit) (279: DSF);  

Приклад 14: 

– The PHP Manual is the ultimate guide for coding in PHP... It has 

everything in it, and a simple click on search will find anything… Now my question 

is: Is there anything like such a Java Manual? And if not, in what way should 

someone get hold of info about java functions? (фрагмент ініціального 

повідомлення адресанта Maarten під заголовком ‘PHP Manual -> Java 

Manual?’); 
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– You can get an HTML version of the Java documentation written with 

Javadoc on the Sun website. It won't have user comments, but it will be a complete 

listing of all the classes, etc. 

The thing to remember is that Javadoc is an API document, so it tells you 

what the classes/methods do but not a ton of other information. As an aside, the 

Javadoc API comment style is so good that it has been ported to PHP in various 

implementations (phpdoc being the most famous I think). It is the documenting 

standard used in the PEAR repository  

Cheers, 

Keith (повідомлення адресата Taoism) (279: DSF).  

У прикладі 14 учасник АПІФ програмістів звертається із 

інформаційним запитом до інших членів спільноти щодо навності посібника 

з мови програмування Java. Адресант висловлює захоплення посібником з 

php-програмування і цікавиться наявністю подібних до нього навчальних 

матеріалів. Стратегію отримання інформації втілює тактика прямого запиту, 

реалізована у формі загального та спеціального питань. У відповідь на 

інформаційний запит співрозмовника адресат звертається до тактики поради 

з метою реалізації стратегії інформування, втіленої за допомогою 

розповідного речення із модальним дієсловом ‘can’ (You can get an HTML 

version of the Java documentation written with Javadoc on the Sun website). З 

метою ефективного декодування повідомлення співрозмовником адресат 

вживає тактику акцентування уваги, що дає змогу наголосити на важливих 

сегментах пропонованої інформації (The thing to remember is that Javadoc is 

an API document, so it tells you what the classes/methods do but not a ton of other 

information). 

Невербальним засобом реалізації тактики акцентування уваги є 

капіталізація, що адресат вживає у супроводі імперативної конструкції для 

підсилення прагматичного впливу на співрозмовника: They're easy enough to 

work with, first, ALWAYS use session_start(); I STRONGLY recommend you do 

that now (279: DSF). 
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Якщо адресат прагне виправити наявні помилки у діях співрозмовника, 

який звернувся із проблемною ситуацією до спільноти, то він може 

застосувати тактику коригування. Типовими вербальним засобами реалізації 

цієї тактики виступають:  

– розповідні стверджувальні та заперечні речення, в яких виражене 

протиставлення (див. прикл. 15, 16); 

– питальні речення, що виражають імпліцитне заперечення 

необхідності виконання певних дій (див. прикл. 17). 

Приклад 15: 

– I am very new to PHP and am having an issue with my Forgot Your 

Password page. When you submit the email address it comes back with "Table 

'scr33k_login.login' doesn't exist". That statement is true, the actual table is 

"southcreek_residents". I cannot figure out why it is using the "scr33k_login" 

instead of the "southcreek_residents". Also, why is it putting the ".login"? This has 

been driving me crazy for 2 days now and I am sure it it something simple, but I 

am at a loss.  

Thanks for any assistance. The code is below, and I hope I wrap it correctly. 

It is on a single php page. Jason (ініціальне повідомлення адресанта jasoncstyle 

під заголовком ‘PHP-General - Forgot Your Password not working’); 

– You have major security holes in your system because: 

1. You're storing passwords in plaintext in the database, rather than hashing 

them. You should always salt and hash passwords prior to saving them in the 

database. 

1. You are wide open to SQL injection due to the use of the deprecated 

mysql_ functions and not sanitizing user input (повідомлення адресата ptr2void) 

(279: DSF). 

У прикладі 15 учасник АПІФ програмістів із низьким рівнем 

професійної компетенції, до якого він апелює на початку повідомлення (I am 

very new to PHP), зазначає про наявність проблеми у коді. Стратегію 

отримання інформації реалізує тактика прямого запиту, втілена у формі 
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спеціального питального речення (Also, why is it putting the ".login"?). Адресат 

реалізує стратегію інформування за допомогою тактики коригування. З 

метою логічного викладу інформації адресат сегментує повідомлення на 

окремі пронумеровані фрагменти, що сприяє його ефектиному декодуванню.  

Приклад 16:  

– This might seem really basic to some people but I don't know how to get 

the $_GET or $_POST to work when the php code is on the same page as the html 

form. I've seen 'Form action = 'somefunc.php' but I don't want to call any outside 

function. I use jquery for tag clicking etc and in a small part of it I use some php 

where I need to base an if statement on the value of a text box but neither the 

$_GET or $_POST work. Is there some special way of identifying the form? 

Thanks in advance.. (ініціальне повідомлення адресанта NSOS під заголовком 

‘PHP-General - Read Values from a html page’); 

– Before anything else, forms will submit to pages. Not to functions. The file 

may be named "somefunc.php" but the form will not be executing a function. To get 

$_GET and $_POST the form has to be submitted to the action (ie, somefunc.php) 

with the accompanying page refresh or AJAX. If you're doing stuff with Javascript 

then, well, it depends what you're doing (повідомлення адресата requinix) (279: 

DSF); 

Приклад 17: 

– Ok, I think this works except it is showing the element name instead of the 

picture? PHP Code:…(фрагмент повідомлення адресанта maineman); 

– OK, I think I'm completely lost now. You're working on the wrong array the 

whole time ($imageArray instead of $DragonArray), and at the same time you say 

that the result is correct). What's the point of all the filtering when the original 

array already contains the correct elements? And what pictures are you talking 

about? You have an array of file names. If you want to output HTML image 

elements or read the binary data of the images, this requires code (повідомлення 

адресата Jacques1) (279: DSF). 
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У прикладі 17 адресант реалізує стратегію отримання інформації за 

допомогою тактики непрямого запиту, втіленої у формі розповідного речення 

із знаком питання. Проте інформаційний запит адресанта видається 

неуспішним, про що сигналізує реакція адресата (OK, I think I'm completely 

lost now). Нерозуміючи прийняті співрозмовником дії з розв’язання 

проблеми, адресат вдається до тактики коригування, реалізованої за 

допомогою питального речення (What's the point of all the filtering when the 

original array already contains the correct elements?). 

Як правило, із метою виправлення дій співрозмовника мовець 

пропонує різні варіанти розв’язання проблемної ситуації, реалізовані за 

допомогою таких вербальних засобів: 

– питальних речень типу ‘Why don’t you…’: Instead of trying to hide your 

images etc why dont you just brand them with a watermark, nothing too ridiculous 

obviously but enough for someone to know where the picture came from (279: 

DSF); 

– імперативних конструкцій, що є типовими засобами вираження 

інструкцій:  

that script is a Perl script so ignore it (279: DSF); 

You are only fetching password from table might be $row['user_email'] is 

empty try below code (279: DSF); 

Does it stay there and show whether it was succesful or not and if so try 

adding <?php error_reporting(E_ALL); ?> to the very top of the file and try it 

again (279: DSF); 

– розповідних та питальних речення із модальним дієсловами типу 

‘should’, ‘could’, ‘would’:  

You should always salt and hash passwords prior to saving them in the 

database (279: DSF);  

You could identify users by IP address instead (279: DSF); 

Would it not be easier to call the files dragon1.gif dragon2.gif dragon3.gif 

(279: DSF). 
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Полісеміотичний код спілкування на АПІФ програмістів дає змогу 

утворювати комбінації знаків різних систем, зокрема поширеним 

невербальним засобом реалізації тактик акцентування уваги та коригування є 

“зірочка” * у поєднанні із символом похилої риски /*. Цей символ виконує 

пояснювальну функцію, пов’язану із розміщенням додаткової інформації у 

програмному коді: /*You can put code here*/ /* code */ (279: DSF). 

Наявність у запиті адресанта інформаційних лакун, що адресат 

спроможний заповнити, спираючись на свій достатній рівень професійної 

компетенції та практичний досвід роботи у певній фаховій сфері, зумовлює 

використання ним тактики звернення до професійного досвіду. При 

використанні цієї тактики мовець, як правило, звертається до засобів фахової 

самопрезентації з метою уникнення непорозумінь при сприйнятті інформації 

співрозмовником:  

I teach first and second year chemistry (280: ILF);  

In my middle school math classes, I start by asking the students to explain 

how they would do a problem (280: ILF);  

I am teaching science in an alternative school where students are generally 

quite bright but not highly motivated and often they lack formal educational 

experiences (280: ILF);  

I work as the Reading Recovery Teacher at our school and spend part of my 

day working with groups of about 6 children in classrooms while the teacher is 

also conducting a reading group (281: TI);  

BTW, I teach third grade (281: TI).  

Тактику звернення до професійного досвіду реалізують: 

– розповідні речення та паралельні синтаксичні конструкції, що можуть 

супроводжувати ад’єктивно-субстантивні словосполучення із емоційно-

оцінними прикметниками:  

We discuss camouflage as one way an animal adapts to its environment for 

protection. We pull up a website or two that show examples of camouflage with 

butterflies in particular. Some have absolutely fascinating photos! (278: PTC);  
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– субстантивні словосполучення із іменником ‘experience’:  

In my experience, it is easier to keep the students involved in learning using 

inquiry (280: ILF);  

In my experience, the best way to acquire these types of things is to sell a lot 

of different groups on the idea and combine your forces and resources (280: ILF);  

In answer to your questions only from my own experience, I am currently on 

a HPD in person centred counselling, nearing the end of year one (282: PF at 

HASCF);  

In my experience the best efficasy in my field showed different NLP methods, 

such as reimprinting or metha-model (283: PDF at SPN). 

Оптимізації спілкування на АПІФ значно сприяє прагнення 

комунікантів дотримуватися цінностей ПВС, пов’язаних із почуттям групової 

спільності, що виявляється у підтримці ідей один одного, бажанні дійти до 

спільної точки зору в процесі обговорення професійних тем. Почуття 

спільності виокремлено в роботах багатьох дослідників як суттєвий чинник 

оптимізації комунікативного процесу у віртуальному середовищі спільнот 

[182–183, 202, 240, 242]. 

Прагнення групової спільності зумовлює мовців звертатися до тактики 

солідарності, що відображає бажання адресата підтримати ідею іншого 

комуніканта, який реалізував стратегію інформування у попередніх 

повідомленнях.  

Тактика солідарності передбачає: 

– посилання на конкретного мовця із зазначенням його ніку у формі 

загального або присвійного відмінку:  

Catacaustic is right (279: DSF); 

I liked mattn's comments about having to teach kids, and then teaching your 

subject area (280: ILF);  

I believe as Drew that inquiry is professional growth (280: ILF);  

I like mspic's idea to release one table at a time (278: PTC);  

– схвалення висловленої точки зору без зазначення її авторства:  



96 

Devil's Arithmetic would work (278: PTC);  

My vote's for Milkweed by Jerry Spinelli (278: PTC).  

Типовими вербальними засобами реалізації тактики солідарності є : 

– розповідні речення із дієсловом ‘like’:  

I like the statement where you quoted that students participate in the 

"making of knowledge" and not the recieving of "ready made knowledge" (280: 

ILF);  

I also like the idea of Christmas tradition writing mentioned earlier (278: 

PTC); 

– розповідні речення із дієсловом ‘agree’, що експліцитно виражають 

згоду із співрозмовником (у повній або еліптичній формі):  

I must agree with that (283: PDF at SPN); 

I agree as well (280: ILF); 

I have to say that I agree with Logicat's argument (278: PTC). 

Додатковими засобами реалізації тактики солідарності виступають 

конструкції із емоційно-оцінними лексемами, що відображають схвалення 

запропонованої іншим адресатом поради чи рекомендації:  

Sounds great! (280: ILF); 

That was really cool (280: ILF);  

Keeping a journal is a great idea (280: ILF);  

Book marking these great ideas to use with my students (281: TI). 

З метою послаблення комунікативного впливу на співрозмовника, 

адресат може вдатися до тактики сумніву, що передбачає вираження 

невпевненості у корисності пропонованої інформації. Вибір цієї тактики дає 

змогу знизити категоричність висловлювання та відображає наявність 

сумніву в адресата щодо ефективності висловлюваної поради, рекомендації 

чи відповіді на інформаційний запит. Вживаючи цю тактику мовець 

“принижує” значення своєї відповіді та сигналізує співрозмовнику, що той 

має повне право не виконувати пропонованих дій. Реалізацією цієї тактики 

виступають умовні речення та синтаксичні конструкції із модальними 
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дієсловами умовного способу, а також різні одиниці суб’єктивної 

модальності з відповідною семантикою типу ‘I’m not sure’, ‘possible’, ‘I don’t 

know’:  

I'm not sure if they would be good for read alouds (278: PTC);  

Is it possible to move to an empty and open space somewhere else, like the 

hallway? (278: PTC);  

I don't know if this helps to answer your question or not (280: ILF).  

Тактика сумніву також може бути реалізована як: 

 – вибачення мовця у недостатній ефективності пропонованого способу 

розв’язання проблеми співрозмовника (за допомогою етикетних конструкцій 

типу ‘I’m sorry’ / ‘Sorry’):  

Sorry that's not really any help but hope you find something (282: PF at 

HASCF);  

This may be area's you have already covered so I'm sorry if it is (282: PF at 

HASCF);  

Sorry its a tad vague (277: PMDF);  

– як визнання відсутності належного досвіду в інформатора, що 

передбачає оформлення стратегії інформування за допомогою комбінації 

засобів, які одночасно знижують категоричність висловлювання (умовний 

спосіб, засоби суб’єктивної модальності) та демонструють привітне 

ставлення до співрозмовника (емотикон :) із відповідним значенням): I admit 

this is a bit out of my realm of experience, but here is what I think I would do :) 

(280: ILF). 

Досить розповсюдженим засобом реалізації стратегії інформування 

виступає тактика посилання на інформаційний ресурс, що, як правило, 

передбачає гіперпосилання на інші джерела, спроможні заповнити 

інформаційну лакуну співрозмовника. Типовими засобами реалізації цієї 

тактики є: 

– імперативні конструкції із дієсловами ‘check out’, ‘try’, ‘read’, ‘see’, 

‘look’ та ін.:  
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Check out his book Computers as Mindtools for Schools published by 

Merrill (280: ILF);  

Cindylouhoo, try this site: http://www.readworks.org/books/passages (278: 

PTC);  

Read E-Oreo's How to program a basic but secure login system using PHP 

and MySQL for the proper way to implement a login system (279: DSF);  

See E-Oreo's signature, there's a link to an excellent login system which you 

should be able to to impliment with a few tweeks (279: DSF);  

PS, there is good literature on alternative conceptions...look for example at 

anything by Roselyn Driver (279: DSF); 

– адвербіальні інвертовані конструкції типу ‘Here is…’:  

Here is a thread I bookmarked which includes my post with lots of PT links 

to Holocaust materials, not just novels but other materials (278: PTC);  

Here's a site with several short stories (278: PTC). 

Додатковими вербальними засобами реалізації тактики посилання на 

інформаційний ресурс виступають розповідні речення із модальними 

дієсловами ‘would’ та ‘might’ зі значенням гіпотетичності:  

This might help you to see things a bit clearer (перед посиланням на 

статтю) (282: PF at HASCF);  

I think you would be interested in reading some of the discussion in the 

teaching inquiry section (280: ILF).  

Засоби суб’єктивної модальності типу ‘I think’ та мінімізатор ‘a bit’ 

дають змогу послабити комунікативний вплив на адресата при застосуванні 

цієї тактики. 

Із метою акцентування уваги на корисності рекомендованих 

гіперпосилань, мовці можуть вживати ад’єктивно-субстантивні 

словосполучення із емоційно-оцінними прикметниками як додаткові 

вербальні засоби реалізації цієї тактики:  

http://www.readworks.org/books/passages
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The Florida Center for Reading Research has awesome resources. I use it a 

lot for tutoring. There are great resources for fluency and comprehension (278: 

PTC). 

Для реалізації тактики посилання на інформаційний ресурс 

комуніканти використовують гіпертекстуальні можливості форуму, що здатні 

забезпечувати навігацію до потрібних ресурсів шляхом активізації “кліком” 

підкресленого фрагменту повідомлення:  

If you've got access to php5.4 or want to persuade your host to upgrade then 

read the manual page and this thread (279: DSF). 

Особливої уваги до дотримання кооперативного розвитку комунікації 

потребують висловлювання, в яких мовець виражає незгоду із точкою зорою 

адресата за реалізації стратегії інформування. На основі аналізу наукових 

джерел було встановлено, що члени ПВС надають перевагу кооперативним 

діалогам та прагнуть досягти компромісу у процесі віртуальних дискусій 

[212, c. 245–247]. Із метою збереження комунікативної рівноваги мовці 

мають ретельно відбирати вербальні засоби актуалізації незгоди, 

намагаючись втілити її у некатегоричній формі. Ці вимоги зумовлені 

принципом дотримання професійної поведінки у віртуальному середовищі 

спільнот та професійної етики, що передбачає повагу до аргументів колег. 

Відповідно до нетикету ПВС, поведінка учасників віртуального спілкування 

має бути на рівні професійної поведінки в офіційному середовищі (науковій 

конференції, на роботі) (281: TI). Прагнення комунікантів до досягнення 

компромісу у процесі дискусій на АПІФ актуалізує тактика послаблення 

незгоди. 

Критика протилежної точки зору виступає комунікативним табу в 

англомовній комунікативній культурі. Так, в академічному середовищі 

критика під час наукової дискусії дуже стримана та носить суб’єктивний 

характер, а не декларативний. Висловлюючи незгоду, англомовні 

комуніканти супроводжують свої коментарі фразою ‘I may be wrong’. 

Висловлювання англійських опонентів носять суб’єктивний та 
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рекомендувальний характер. У випадку розбіжностей в точках зору 

англійські комуніканти схильні не доводити комунікацію до серйозних 

суперечок, а намагаються нейтралізувати конфлікт [81].  

Піклування про досягення ефективної комунікативної взаємодії на 

АПІФ зумовлює ввічливе оформлення висловалювань незгоди мовцями, 

наприклад у випадку розбіжності їхніх поглядів на способи вирішення 

проблеми, висунутої в ініціальному повідомленні.  

Засобами реалізації тактики послаблення незгоди виступають 

розповідні речення із семантикою “сумнів” та часові форми умовного 

способу: I like all of the tools mentioned in the posts but I'm not sure that a 

separate course would be the best way to go (280: ILF). 

Так, у прикладі 18 (див. Додаток Б) учасник спільноти викладачів ILF 

звертається із проханням висловити свою точку зору щодо пропозиції 

введення окремого навчального курсу із застосування різноманітних 

технологічних засобів. Стратегію отримання інформації актуалізує тактика 

прохання. Адресат у м’якій формі висловлює свою незгоду із пропозицією 

співрозмовника та обґрунтовує свою точку зору, звертаючись до 

професійного досвіду. Комунікант завершує своє повідомлення реченням, що 

сигналізує про некатегоричність його точки зору та відкритість до 

подальшого обговорення запропонованої співрозмовником ідеї (Well, I'm 

going to think about it some more). 

Комуніканти можуть експліцитно виражати своє прагнення згоди за 

допомогою дієслова ‘agree’, а певні коментарі, висунуті адресату 

переглянути свою точку зору, актуалізуються у пом’якшеній формі за 

допомогою одиниць суб’єктивної модальності, модального дієслова ‘might’ із 

семою гіпотетичності та сегментованого питання (у термінології І. С. 

Шевченко) [155]. 

Наприклад: I want to agree with you, I feel it might, it certainly shouldn't 

harm them should it? (282: PF at HASCF). 
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Отже, прагнення комунікантів на АПІФ до ввічливої вербалізації своїх 

комунікативних інтенцій зумовлює використання ними вербальних засобів, 

спрямованих на послаблення комунікативного впливу на співрозмовника та 

пом’якшення категоричності висловлювань. Вербалізація тактики 

послаблення незгоди за допомогою таких засобів її актуалізації дає змогу 

мовцям сприяти оптимізації спілкування, враховуючи дотримання 

комунікативної дистанції як індикатора поважного ставлення до 

співрозмовника. 

Окремо слід визначити тактику іронії в арсеналі комунікантів, що може 

спричинити певний комунікативний дискомфорт при її виборі адресатом. 

Тактику іронії реалізують питальні речення, що відображають у імпліцитній 

формі критику висловленої співрозмовником позиції:  

Приклад 19: 

– They have added on to our schools science curriculum about 30%. I am 

currently ignoring the state standards and going with our school system standards. 

Our text books do not cover the new material, but at a DOE presentation at HASTI 

meeting this year, teachers were told to give the students razor blades and cut the 

pages out of the text books that covered the materials we need to cover. We then 

could bind those pages together. So, I am ignoring the standards for right now 

(ініціальне повідомлення адресанта tdaugter під заголовком ‘Ignore’); 

– What are you going to do when Science is added to ISTEP and the GQE? 

(повідомлення адресата k3dm) (280: ILF). 

У наведеному прикладі учасник спільноти викладачів ILF висловлює 

своє обурення з приводу нових стандартів штату Індіана до навчання 

природознавчо-наукових дисциплін та зазначає, що наразі ігнорує їх. 

Повідомлення містить імпліцитний запит щодо отримання думок від інших 

членів спільноти. Адресат у реактивному повідомленні звертається до 

тактики іронії із репертуару стратегії інформування. Питальне речення, що 

реалізує тактику іронії, апелює до нелогічності та марності дій 

співрозмовника. Адресат не бачить сенсу в ігноруванні прийнятих штатом 
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стандартів навчання та намагається з’ясувати, як адресат планує розв’язувати 

проблему, коли природознавчо-наукові дисципліни будуть включені у 

систему тестування ISTEP на рівні штату Індіана (акронім від Indiana 

Statewide Testing for Educational Progress-Plus) та програму випускного 

екзамену GQE (акронім від Graduation Qualifying Exam) (What are you going 

to do when Science is added to ISTEP and the GQE?).  

Приклад 20: 

– In researching the misconceptions of science, I came across one that I 

think is a popular one. That is that friction is caused by surface roughness. That is 

not the case however. Friction is caused mostly by chemical bonding between the 

moving surfaces: Its caused by stickiness. To steer students away from this myth, 

we should explain to them that when they think about friction, don't think about 

grains of sand on sandpaper. Instead think about sticky adhesive tape being 

dragged along a surface (ініціальне повідомлення адресанта brettcrutch під 

заголовком ‘Firction misconceptions’); 

– Do you find that presenting a different explanation or metaphor is enough 

in itself to get children to relinquish their existing understanding in favour of the 

new concept? (повідомлення адресата Gill) (280: ILF). 

У пропонованому прикладі учасник спільноти викладачів ILF 

висловлює свою точу зору з приводу помилкового наукового судження про 

те, що тертя відбувається від нерівності поверхні. Для того, щоб учні 

правильно розуміли сутність процесу тертя, адресант пропонує своє 

пояснення цього феномену: думати не про піщинки на шмерґельованому 

папері як приклад тертя, а про взаємодію липкого скотчу з поверхнею, 

оскільки саме липкіть скотчу викликає тертя. Реакція адресата на пропозицію 

співрозмовника втілена у формі питального речення, що реалізує тактику 

іронії із репертуару стратегії інформування та передбачає критику 

запропоноваї ідеї. 

Незважаючи на потенційну комунікативну загрозу, що може 

спричинити ця тактика, адресат вживає її, піклуючись передовсім про 
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оптимізацію обміну фаховою інформацією між членами спільноти. Адже, у 

ситуаціях, за яких найважливішим є інформаційний обмін, пріоритетним є 

принцип Кооперації, зокрема дотримання максими якості (істинності) може 

спричинити порушення принципу Ввічливості [166, с. 102] (у ситуаціях на 

АПІФ – максими згоди). Недивлячись на це, аналіз фактичного матеріалу дає 

змогу зробити висновок, що навіть у випадку висловлення незгоди одним із 

мовців, інші комуніканти можуть, навпаки, підтримати висловлену 

співрозмовником точку зору, тобто звертаються до принципу ввічливості з 

досягнення взаєморозуміння. Бажання оптимізувати комунікацію демонструє 

реакція одного з комунікантів, який після висловлення критики іншим 

учасником спілкування демонструє протилежну позицію – підтримує та 

схвалює ідею співрозмовника, вважаючи, що його підхід сприяє 

дослідницькому методу навчання (див. прикл. 20): I think you could develop a 

very nice guided inquiry piece on this topic (280: ILF). 

Тактику іронії також реалізують експресивні синтаксичні конструкції, 

що в імпліцитній формі передбачають критику висловленої співрозмовником 

позиції. 

Приклад 21: 

– But what if ... 

1. The length of the querystring exceeds 255 chars? Not all the data would 

be passed over ... we don't know enough about the form to presume that the 

querystring will be sufficient. Also, the QS would allow someone to spoof the URL 

and either miss out sections of the form entirely or flood it with fake data (a unix 

script to wget the site would be an example) 

2. The user cancels or decides not to bother with the form and closes their 

browser? You'd end up with a bunch of trash, half completed records in the DB, 

why bother writing that to the DB at all? 

Yes, at the end save the data into a database but not "as you go" unless 

you're going to allow the user to come back at a later date/time to finish the form 
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but considering this guys knowledge and experience with PHP, let's keep it simple 

for now (фрагмент повідомлення адресанта badger_fruit); 

– Well you wouldn't store the form data in the query string. There would be 

no reason to have a query string over 255 characters. And you can use sessions to 

record in progress handling. I just merely stated a simple statement about using a 

database to record the answers. And you say keep it simple yet bring up as you go, 

how to handle people stopping in the middle or closing their browser, talking 

about flooding fake data via unix scripts, people passing fake data, etc. Lol.  

My example is very simple... someone clicks a fish you say hey the fish is a 

salmon and we are on page 1. How much more simpler can it get? When they 

complete page 1, you go to page 2. What a novel concept (повідомлення адресата 

pgrinPDT) (279: DSF). 

Наведений приклад демонструє фрагмент треду з АПІФ спільноти 

програмістів під заголовоком ‘Need serious advice/direction, flow diagram’, в 

якому мовці надають пораду менш досвідченому користувачеві щодо 

побудуви блок-схеми послідовності операцій. У процесі обговорення виникає 

розбіжність у погладах на розв’язання проблеми. Комунікант badger_fruit 

вважає деякі запропоновані співрозмовником дії занадто важкими для 

сприйняття їх адресатом, що може спричинити комунікативну невдачу (but 

considering this guys knowledge and experience with PHP, let's keep it simple for 

now). Це зауваження викликає обурення в адресата pgrinPDT, який 

наголошує на логічності та ясності викладу наданої ним інформації (I just 

merely stated a simple statement about using a database to record the answers.) та 

натомість звинувачує в нелогічності запропоновану пораду співрозмовника. 

Критику позиції співрозмовника реалізує розповідне речення, в якому 

виражене протиставлення із сполучником ‘yet’ та акронім ‘Lol’ від ‘laughing 

out loud’, що набуває іронічного значення в описаній ситуації (And you say 

keep it simple yet bring up as you go, how to handle people stopping in the middle 

or closing their browser, talking about flooding fake data via unix scripts, people 

passing fake data, etc. Lol.). У фінальній позиції повідомлення комунікант 
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pgrinPDT відстоює свою позицію та підкреслює простоту викладу своєї 

поради, що експлікує вживання прикметника ‘simple’ у супроводі 

інтенсифікаторів (My example is very simple... someone clicks a fish you say hey 

the fish is a salmon and we are on page 1. How much more simpler can it get?). 

Про абсурдність звинувачень у складності сприйняття наведеної поради 

сигналізує тактика іронії із репертуару стратегії інформування, реалізована у 

формі експресивні синтаксичної конструкції (What a novel concept).  

Нейтралізувати комунікативний дискомфорт може і сам мовець, на 

якого спрямована критика, погоджуючись із помилкою у власних судженнях 

та надаючи перевагу пораді чи рекомендації співрозмовника: Haha, true.dat ... 

ok; As for the pros and cons of the querystring, yes, passing simple data like your 

example is OK (279: DSF).  

Отже, звернення адресата до тактики іронії зумовлене його бажанням 

забезпечити якісний інформаційний обмін на АПІФ, що є пріоритетним у 

процесі спілкування між членами ПВС. Оптимізації спілкування при цьому 

сприяє бажання інших комунікантів досягти компромісу та згоди у процесі 

дискусії та їхнє зверненя до оптимізаційних заходів із відновлення 

комунікативного комфорту на форумі.  

Із метою ефективної комунікативної взаємодії задоволення 

інформаційного запиту вимагає дотримання певних умов від його ініціатора. 

Найрозповсюдженішою реакцією, як правило, виступає подяка адресату.  

До типових реактивних комунікативних дій з боку мовця після 

отримання допомоги у задоволенні його інформаційного запиту можна 

віднести такі: 

– вираження експліцитної подяки:  

thanks both of you that did it finally (279: DSF);  

Thanks for your suggestions Jenny (282: PF at HASCF);  

– вираження подяки + висловлення обіцянки (скористатися порадою; 

написати про результати):  

I'll check out your suggestions, nette25; Thanks! (278: PTC); 
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ptr2void - thanks. going to phase this one in and mine out (279: DSF);  

thank you.. I'll try it.. Thank you for your suggestion Tracy. I'll keep you 

posted (277: PMDF) (редуплікована подяка + обіцянка);  

– висловлення подяки + зазначення ефективності поради:  

Thanks to all who responded to this post, it has helped get started (279: 

DSF); 

vipink89 - worked perfectly...thanks for the help (279: DSF); 

– висловлення подяки + надання оцінки:  

а) пропонованому варіанту розв’язання проблеми:  

I like the graph idea because it can hold them accountable to thier noise 

level and remind them where they need to be. Thanks,Crystal (280: ILF);  

Thank you for the advise about using computers as rewards and the 

wonderful websites. I have been using Starfall as a part of my afterschool 

intervention. It is a great motivator (281: TI); 

б) особистим або професійним якостям співрозмовника:  

Aww thanks to you too Mel, thats really supportive! (282: PF at HASCF). 

Найбільше сприяє оптимізації спілкування модель комунікативної 

поведінки, що передбачає висловлення експліцитної подяки у супроводі 

оцінних реплік.  

Приклад 22: 

Kathryn, Thanks for your suggestion. I read several of your other posts and 

it sounds like you are doing great things in your classroom. I always wished I 

would have chosen physics for my secondary area of certification. Such fun and 

practical activities (280: ILF).  

У пропонованому прикладі мовець підкреслює вираження позитивного 

ставлення до співрозмовника, супроводжуючи висловлення подяки за 

допомогою комбінації оцінних реплік, що виражають схвалення мовцем 

професійних якостей співрозмовника. 

Мовці прагнуть досягти взаєморозуміння та зберегти сприятливу 

атмосферу спілкування, навіть якщо комунікація не видалось ефективною у 
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плані досягення предметної мети – отримання інформації. Навіть не 

задовольнивши свій інформаційний запит, комуніканти дотримуються 

ввічливості та висловлюють подяку за докладені зусилля:  

They read Night in 8th grade, so that's not an option, but thanks! (278: 

PTC);  

Thanks, but... Thanks for pointing that out. However, it doesn't fail. The 

following paragraph doesn't get executed, and the stream is usable (279: DSF). 

Реакцією на задоволення інформаційного запиту також можуть бути 

інші етикетні комунікативні кроки з боку співрозмовника. Так, отримавши 

цікаву пораду від комуніканта із нижчим професійним статусом, адресант 

оцінює його “свіжий” погляд на проблему у фаховій сфері та висловлює 

побажання успіхів у кар’єрі: I agree, it is refreshing to hear these thoughts from 

a teacher-to-be, best of luck (280: ILF). 

Також у відповідь на отриману інформацію мовець може висловити 

бажання опублікувати через деякий час свої результати вирішення проблеми, 

що може стати у нагоді іншим членом спільноти: but i'm still leaning toward a 

dns issue. i'll try to remember to update this when i figure out which one it is... I'll 

attach a few pictures of these (279: DSF).  

Така поведінка сприяє розвитку ПВС як корисного джерела обміну 

фаховою інформацією.  

Таким чином, стратегія інформування як реактивна стратегія у 

відповідь на стратегію отримання інформації відіграє суттєву роль у 

забезпеченні оптимізації спілкування на АПІФ. Це зумовлено основною 

стратегічною метою адресата – задовольнити інформаційний запит менш 

досвідченого члена спільноти. Надання корисної інформації адресатом, що не 

суперечить кодексу нетикету ПВС та узгоджується із максимами принципу 

Кооперації Г.-П. Грайса, сприяє зростанню репутації спільноти у мережі.  

 

2.4. Стратегія інформування з боку адресанта 
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Стратегія інформування на АПІФ може бути ініційована адресантом як 

головна лінія його мовленнєвої поведінки відповідно до наміру – поділитися 

інформацією із іншими членами спільноти. Такі ініціальні повідомлення 

відіграють вагому роль у стимулюванні інформаційного обміну та дають 

змогу підтримувати статус ПВС як корисного джерела обміну фаховою 

інформацією. Інформація, яку мовець розміщує в ініціальному повідомленні, 

може бути різного характеру: посилання на цікаві ресурси фахової тематики, 

запрошення до участі у професійно-зорієнтованих заходах (наукових 

конференціях, семінарах тощо), рекламні оголошення про вихід нових 

фахових видань, оголошення про вакансії у сфері діяльності відповідної 

ПВС, а також різноманітні інформаційні повідомлення від 

модераторів / адміністраторів спільноти. Переважна більшість таких 

повідомлень має на меті змусити адресата до якоїсь дії: спонукати до 

зворотного зв’язку після прочитаного матеріалу, стимулювати участь у 

рекламованій події, дотримуватися прийнятих адміністрацією ПВС 

нововведень тощо.  

Ефективність комунікації при цьому пов’язана із доцільністю 

використання мовцем стратегії інформування як загального плану реалізації 

своїх комунікативних інтенцій у контексті нетикету певної ПВС. Інформація, 

яку розміщує мовець, має відповідати тематичній орієнтації АПІФ, а також 

не порушувати правила відповідної спільноти, пов’язані із обмеженнями 

щодо опублікування повідомлень рекламного характеру або таких, що 

відображають грубу комунікативну поведінку чи образливе ставлення до 

інших членів ПВС. Форуми як різновиди Інтернет-комунікації 

характеризуються різним ступенем регламентованості спілкування, що 

диференціюється на різноманітних ресурсах [89, с. 187]. Із огляду на ці 

відмінності на усіх форумах, у т. ч. на досліджуваних нами АПІФ, відсутня 

єдина система правил спілкування, тому те, що забороняється 

адміністраторами та модераторами на одному ресурсі, може бути сприйнято 

як кооперативна мовленнєва поведінка на іншому. Проте, спільними для всіх 
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досліджуваних АПІФ є правила, що захищають особисту гідність членів ПВС 

та забороняють образливу комунікативну поведінку, а також заборони на 

відправлення повідомлень “спаму”, що протирічать максимам принципу 

Кооперації Г.-П. Грайса у відношенні фахової тематичної орієнтації певного 

АПІФ. Серед найбільш стандартних для форумів правил, систематизованих 

дослідницею М. Ю. Сидоровою, уваги заслуговують такі, що суперечать 

комерціалізації спілкування, як наприклад заборона на рекламу [89, с. 186]. У 

контексті досліджуваних АПІФ ці правила переоцінені адміністраторами та 

модераторами деяких ПВС, що відображається у наданні дозволу на 

публікацію інформаційних постів у цілях реклами. До таких повідомлень 

можна віднести рекламні оголошення про вихід авторських монографій, 

гіперпосилання на персональні сторінки членів спільноти, запрошення до 

участі у професійних комерційних заходах – наукових семінарах та 

конференціях. Основна вимога до цих повідомлень, що втілюють інтенцію 

адресанта – поінформувати адресата та спонукати його до певних дій, 

полягає у змістовній відповідності інформації тематичній орієнтації ПВС.  

Стратегію інформування з боку адресанта реалізують такі 

комунікативні тактики: 

– репрезентації професійної інформації; 

– посилання на інформаційний ресурс; 

– пропозиції інформації; 

– оголошення; 

– заохочення; 

– запрошення; 

– інструктажу. 

Тактика репрезентації професійної інформації передбачає 

опублікування адресантом в ініціальному повідомленні фахово-

зорієнтованого матеріалу, яким він прагне поділитися із іншими членами 

ПВС – висловлення своїх поглядів на певну проблему у фаховій сфері; 

розповідь про розроблений мовцем метод роботи або нову ідею з оптимізації 
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процесу роботи, що супроводжується зверненням до власного професійного 

досвіду. Типовими засобами реалізації цієї тактики є: 

– розповідні речення із одиницями суб’єктивної модальності типу ‘I 

think’, ‘I believe’ тощо для висловлення власних поглядів:  

I believe that open inquiry (students develop their own questions, hypothesis, 

methodology, conclusions, etc. about a topic of their choosing) is very accesible to 

Tech Prep classes, I think that professional growth can only occur through inquiry 

(280: ILF);  

When I try different things in the classroom, to me, that is inquiry (280: 

ILF);  

In researching the misconceptions of science, I came across one that I think 

is a popular one (280: ILF);  

– паралельні синтаксичні конструкції, що містять дієслово ‘would’ із 

семою гіпотетичності, за допомогою яких адресант описує свій потенційний 

метод роботи:  

Students would do small inquiries (a combination of open and guided "labs" 

if you will) in the "real world." These would be done at home or wherever 

appropriate, but definitely outside of the school. This would be accomplished 

through the use of handheld computers (palms) and associated data collection 

sensors. The students would collect data with these devices, analyze the data, take 

pictures relevant to there investigation, sketch their set-up or situation, and 

document what they're doing and discovering- all using the palm (technical info 

available on request) (280: ILF). 

Можливості реалізації тактики посилання на інформаційний ресурс 

зумовлені гіпертекстуальністю як особливою рисою Інтернет-комунікації, з 

огляду на специфіку якої віртуальне комунікативне середовище надає змогу 

мовцям самостійно обирати певний спосіб організації чи отримання 

інформації [38, с. 11]. Як правило, ця тактика передбачає гіперпосилання на 

різні джерела із фахово-зорієтованою інформацією, що на думку мовця, 
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будуть корисними іншим членам спільноти. Засобами реалізації цієї тактики 

виступають:  

– імперативні конструкції у поєднанні із невербальним засобом – 

графічним символом “стрілочкою”-->, що надає змогу візуально 

компресувати інформацію: see --> http://tinyurl.com/yuvqp6 an invaluable 

resource (277: PMDF);  

– адвербіальні інвертовані конструкції типу ‘Here is…’, що 

супроводжуються гіперпосиланням:  

Here is the url: http://www.vpython.org (280: ILF);  

Here's a resource on inquiry and assessment by Wynne Harlen, hot off the 

presses. http://www.exploratorium.edu/IFI/resources/index.html (280: ILF); 

– ад’єктивно-субстантивні словосполучення із емоційно-оцінними 

лексемами, що підкреслюють корисність рекомендованої адресантом 

інформації: 

Did anyone see this? refreshing from the BBC! an invaluable resource (277: 

PMDF);  

One of the best uses of rubrics that I've ever seen was on a video called 

"Reaching for the North Star" or something like that. It was very powerful stuff 

(280: ILF).  

Отже, тактика посилання на інформаційний ресурс дає змогу 

оптимізувати спілкування на АПІФ, дотримуючись принципу економії 

мовних зусиль у віртуальному середовищі. Цьому сприяє полісеміотичність 

засобів її вираження.  

Керуючись метою поінформувати адресата, мовець може вдатися до 

більш гнучкої тактики пропозиції інформації, що передбачає висловлення 

бажання адресанта поділитись цікавою інформацією з іншими членами 

спільноти. При цьому реалізована стратегія інформування за допомогою цієї 

тактики надає більше свободи вибору адресату як відреагувати на 

пропоновану інформацію. Актуалізацією цієї тактики виступають розповідні 

речення із модальним дієсловом ‘would’ зі значенням гіпотетичності:  

http://tinyurl.com/yuvqp6%20an%20invaluable%20resource%20%20(277
http://tinyurl.com/yuvqp6%20an%20invaluable%20resource%20%20(277
http://www.vpython.org/
http://www.exploratorium.edu/IFI/resources/index.html
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I thought I would share with you as this is where I got the idea! Thank you! 

(278: PTC); 

I have been out of the ILF for a couple of weeks and would like to share 

some of my views concerning inquiry (280: ILF);  

I would like to alert you to a promising (and free open source) software 

application that is being used in exciting ways for physics, and I think Geometry, 

applications in 3D simulations. I hope you find this useful (280: ILF).  

Здійснення додаткових комунікативних кроків, реалізованих за 

допомогою розповідного речення, що відображає сподівання у ефективності 

пропонованої інформації (I hope you find this useful), виконує прагматичну 

функцію – демонстрацію уваги до адресата та спрямовано на досягнення 

позитивного результату комунікації. 

Тактика оголошення передбачає інформування мовцем про проведення 

фахово-зорієнтованих заходів, що можуть зацікавити членів певної ПВС. 

Ефективність цієї тактики зумовлена тематичною зв’язністю пропонованої 

інформації та основного напряму сфери діяльності членів АПІФ.  

Основними засобами реалізації тактики оголошення виступають 

розповідні речення із перформативним дієловом ‘announce’:  

The Society for the Psychological Study of Social Issues announces a new 

on-line journal: Analyses of Social Issues and Public Policy (283: PDF at SPN);  

Announcing the 14th Sydney Symposium of Social Psychology, 2011, March 

5-17th, on:  "Social Thinking and Interpersonal Behavior" (283: PDF at SPN);  

The Research Center for Group Dynamics at the University of Michigan is 

pleased to announce the following workshops for the Summer 2002 series (283: 

PDF at SPN).  

З метою пом’якшення тиску на адресата мовець може вжити прийом 

зміщення часового плану (минулий час замість теперішнього) або 

реалізувати тактику оголошення за допомогою розповідних речень, у складі 

яких наявне модальне дієслово ‘would’ із семантикою гіпотетичності:  
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The Society for the Teaching of Psychology (STP) announced today the 

digital publication of a new book, The Many Faces of Psychological Research in 

the 21st Century, edited by Jane Halonen, Ph.D. (James Madison University) and 

Stephen F. Davis (Emporia State University) (283: PDF at SPN);  

We would like to announce our next annual Sydney Symposium of Social 

Psychology, to be held 15-17th March 2011 (283: PDF at SPN). 

Як правило, в подібних ініціальних інформаційних повідомленнях на 

АПІФ, окрім мети, передбаченою стратегією інформування, адресант 

пропонує інформацію з метою задоволення власних комерційних цілей. У 

ПВС, в яких існує дозвіл на розміщення інформації в цілях реклами, такі 

мовленнєві дії не призводять до комунікативних порушень за умови 

відповідності їхнього змісту фаховій тематичній спрямованості спільноти. 

При цьому важливим засобом оптимізації спілкування виступає чітке 

подання організаційної інформації з урахуванням номінації заходу, його 

темпоральної та локальної орієнтації, а також вартості. Розглянемо приклад, 

у якому простежується чітке структурування змісту повідомлення та 

акцентування уваги на ключових інформаційних сегментах, що виділені 

адресантом за допомогою невербального засобу – капіталізації (WHEN, 

WHERE, TIME, FEE): 

WORKSHOP INFORMATION  

 WHEN: Friday, February 21, 2003  

 WHERE: Gilman Room, Agassiz House  

 10 Garden St,  

 Radcliffe Yard  

 Cambridge, MA 02138  

 TIME: 9AM - 4PM  

 FEE: $100 (283: PDF at SPN). 

При цьому з метою оптимізації спілкування, не менш важливим 

виступають апеляція до соціально-професійного статусу адресанта та 

маркери його інституційної приналежності, що дають змогу збільшити 
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почуття довіри інших членів спільноти до якості пропонованої інформації. 

Вербальними маркерами соціально-професійного статусу та інституційної 

локалізації комунікантів виступають заключні клішовані вирази та формули 

підпису повідомлення:  

With best regards,  

Dr. Érico Castro Assistant to Freitas-Magalhães, Ph.D.  

Facial Emotion Expression Laboratory,  

University Fernando Pessoa, Health Sciences School,  

Rua Carlos da Maia, 296, 4200 - 150 Porto, PORTUGAL (283: PDF at 

SPN); 

Sincerely,  

 Ginni Blackhart, Ph.D  

SSSP 2011 Site Coordinator  

Assistant Professor of Psychology  

East Tennessee State University  

Email: blackhar@etsu.edu (283: PDF at SPN). 

Невербальними маркерами тактики оголошення виступають такі 

графічні засоби: 

– капіталізація: ANNOUNCING.... YOU ARE INVITED! (283: PDF at 

SPN); 

– редуплікація знаку оклику: Dear colleagues, We would like to announce 

that that abstract submission deadline for the 11th  European Conference on 

Psychological Assessment has been extended to April  1st!!! (283: PDF at SPN). 

– комбінація невербальних засобів – капіталізації та спеціального 

графічного символу “зірочка” *, що сприяє збільшенню прагматичного 

впливу на адресата: *SPECIAL QUEST ATLANTIS SESSION* (283: PDF at 

SPN). 

Тактика заохочення подібно до тактики оголошення у експліцитній 

формі відображає інтенцію адресанта спонукати до участі інших членів ПВС 

у певному професійно-зорієнтованому заході або передбачає бажання 
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отримати зворотний зв'язок від адресата з коментарями щодо пропонованої 

адресантом інформації. Цю тактику реалізують такі вербальні засоби: 

– клішовані субстантивні словосполучення типу ‘call for 

papers / manuscripts’, що у науковому контексті відображають заклик до 

збору публікацій та матеріалів конференцій [275]:  

Journal of Nonverbal Behavior: Call for Papers (283: PDF at SPN); 

Representative Research in Social Psychology is issuing a formal call for 

Manuscripts for volume 26 (283: PDF at SPN);  

Call for Papers for Arkansas Symposium on "Resistance and Persuasion" 

(283: PDF at SPN); 

– розповідні речення із дієсловом ‘encourage’, семантика яких 

відображає заклик та заохочення:  

We are encouraging all disciplines to participate in this new family structure 

interest area and quantities and qualitative research or case studies are 

acceptable (283: PDF at SPN);  

I would encourage you to join the Inquiry Circle here at the ILF focusing on 

this very topic called "Building Connections Between Science and Math With 

Technology" (280: ILF); 

– розповідні речення, що виражають гіпотетичне бажання адресанта 

отримати зворотний зв'язок від інших членів ПВС:  

I have an idea brewing that I'd love some feedback on (280: ILF); 

 I would love to hear and share information (280: ILF);  

I'd love to create a file of ideas (281: TI). 

Невербальним засобом реалізації тактики заохочення є капіталізація, 

що дає змогу привернути увагу до змісту повідомлення:  

1st International Conference on diverse aspects on egg donation and CALL 

FOR PAPERS is now issued (283: PDF at SPN); 

CALL FOR SUBMISSIONS (283: PDF at SPN); 

CALL FOR ABSTRACTS (283: PDF at SPN). 
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З метою послаблення втручання у приватну зону адресата та 

оптимізації спілкування мовці виявляють тенденцію до реалізації тактики 

заохочення за допомогою розповідних речень, в яких дієслово ‘encourage’ 

вжито у формі умовного способу (I would encourage…) або використовуючи 

прийом зміщення часового плану – обираючи форму продовженого часу (We 

are encouraging....). 

Тактика запрошення передбачає вираження прямого бажання адресанта 

запросити адресата до участі у професійно-зорієнтованому заході, при цьому 

вона експліцитно відображає бажання мовця спонукати реципієнта до дії в 

його особистих інтересах. Ця тактика актуалізується за допомогою 

розповідних речень із дієсловами ‘invite’ та ‘welcome’:  

We welcome your participation at our upcoming conference!;  

The Society for Personality and Social Psychology (APA Division 8) invites 

eligible graduate students to apply for travel awards to attend the annual SPSP 

conference in Los Angeles (CA) from February 6-8, 2003 (283: PDF at SPN).  

Використання мовцем умовних речень дозволяє знизити 

комунікативний вплив на адресата, що несе в собі запрошення:  

If your area of research fits in well in this edited volume, and have a paper 

to be interest for this book, we invite you to submit for consideration a paper 

(theoretical or research) on your area of research (283: PDF at SPN). 

Засобом актуалізації цієї тактики також може бути імперативна 

конструкція із розмовним виразом ‘pop into’ зі значенням “заскочити, зайти 

швидко або на короткий час” (‘go somewhere quickly of for a short time’) [272, 

с. 1151], що передбачає неформальний варіант запрошення та апелює до 

демократизації стосунків між членами ПВС:  

Please pop into www.tappedin.org and allow us the privilege of reflecting on 

the 2009 NECC conference. There will be a tasting menu of great resources 

slanted towards the K to 3+ educator and student! (281: TI). 
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Використання імперативної форми при вираженні запрошення 

передбачає неформальний формат спілкування [81]. Пом’якшенню 

комунікативного впливу на співрозмовника сприяє модифікатор ‘please’.  

Тактика інструктажу передбачає детальний опис адресантом дій, яких 

слід дотримуватися з метою участі у рекомендованому ним професійно-

зорієнтованому заході. Її основними засобами реалізації виступають 

інфінітивні словосполучення із дієсловами ‘apply’ чи ‘submit’, що 

супроводжують імперативні конструкції та розповідні речення із модальним 

дієсловами типу ‘should’, ‘can’, ‘must’ тощо:  

How to Apply: Nominations and self-nominations should include full name, 

contact information, current CV, and a short statement of recommendation (400 

words or less). Nominations can be endorsed by multiple SPSSI members, but 

separate letters of recommendation are not required. Nominations should be 

emailed to awards@spssi.org with the subject “Kurt Lewin Nomination.” (283: 

PDF at SPN); 

To apply, send your nomination materials via email to the Chair of the 

appropriate committee listed below. The materials should consist of no more than 

15 total pages including the following…. (283: PDF at SPN);  

How to Submit a Manuscript: Manuscripts can be submitted for 

consideration either by mail or email. In either case, provide full contact 

information for the corresponding author, including mailing address, phone, fax, 

and email (283: PDF at SPN).  

Нерідко цю тактику реалізують паралельні синтаксичні конструкції із 

вищезазначеними модальними дієсловами у формі активного чи пасивного 

стану: 

Applicants must be enrolled in a psychology graduate program and must 

belong to an underrepresented group in personality-social psychology (i.e., ethnic 

or racial minorities, first-generation college students, individuals with a physical 

disability). Applications must be received by November 15, 2002 (283: PDF at 

SPN);  
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The paper should begin with an abstract of 50-120 words. Section Headings 

should be in Bold. Subsections should be avoided if possible (283: PDF at SPN). 

Отже, тактика інструктажу у репертуарі стратегії інформування з боку 

адресанта передбачає деталізацію інформації, необхідної для адресата з 

метою забезпечення його участі у професійно-зорієнтованому заході. 

Важливим з огляду на оптимізацію спілкування за реалізації цієї тактики є 

чітке структурування змістовної частини повідомлення на тематично- та 

логічно-зв’язані окремі інформаційні сегменти, виділені за допомогою 

інфінітивних словосполучень. У контексті подібних інформаційно-рекламних 

повідомлень капіталізація як невербальний засіб реалізації тактики 

інструктажу, а також її комбінація із графічним символом “зірочка” * не 

сприймається як порушення нетикету, а, навпаки, сприяє оптимізації 

спілкування як засіб привернення уваги до змістовних сегментів 

повідомлення. 

Таким чином, стратегію інформування з боку адресанта можна 

розглядати як комплекс заходів, що сприяють оптимізації спілкування на 

АПІФ з урахуванням її суттєвої ролі у забезпеченні обміну фаховою 

інформацією за умови відповідності мовленнєвих дій комунікантів кодексу 

нетикету відповідної ПВС.  

Типовою реакцією на стратегію інформування з боку адресанта 

виступають реактивні повідомлення, що реалізовують етикетну 

комунікативну функцію – вираження подяки та схвалення інформації:  

thanks for sharing! What a cool, keepsake idea! (278: PTC);  

i am just sendig a little note to say how much i enjoyed reading your report. 

it has really opened my mind to the unconsciousness of women, and being a 

women myself, i find this extremely interesting (283: PDF at SPN). 

Такі етикетні клішовані вирази свідчать про прагнення реципієнтів 

продемонструвати симпатію співрозмовнику, який мав на меті поділитися 

корисною інформацією з членами спільноти. Адресат використовує їх, навіть 
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якщо стратегія інформування не відображає дійсно корисної для нього 

інформації.  

У випадку дійсного зацікавлення пропонованою інформацією, окрім 

фатичної комунікативної реакції, мовці можуть спрямувати подальшу 

комунікативну взаємодію у русло інформативного спілкування, звернувшись 

до арсеналу засобів стратегії отримання інформації: 

– висловити прохання отримати рекомендовані дані: I would like to 

receive copy of the "Journal of Physical Security" (283: PDF at SPN), при цьому 

перевага надається запрошенню до приватного спілкування, вербальним 

маркером якого виступають імперативні конструкції та розповідні речення, 

що виражають гіпотетичне бажання отримати інформацію, із акронімом ‘PM’ 

(від англ. ‘private message’):  

I would love to take a look at this! Please PM me! (278: PTC);  

I would love a pm of this (278: PTC);  

– прокоментувати отриману інформацію та звернутися із проханням 

деталізації деяких сегментів ініціального повідомлення:  

I went to the website, but I couldn't find any information on what the society 

is all about. Could you let the webmaster know? (283: PDF at SPN);  

I'm sincerely curious to know; Maybe you could describe it a bit more? 

(278: PTC). 

При цьому мовці у експліцитній формі виражають свій інтерес до 

пропонованої інформації, засвідчуючи ефективність стратегії інформування 

адресанта:  

I am interested in this (283: PDF at SPN);  

I am interested (283: PDF at SPN);  

I'm sincerely curious to know… (283: PDF at SPN). 

Отже, недивлячись на рекламний характер деяких інформаційних 

повідомлень адресанта, варто відмітити їхню роль у забезпеченні обміну 

професійною інформацією.  
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Так, висловлюючи прохання поділитися пропонованою інформацією із 

іншими членами спільноти: Please share this announcement with your 

colleagues (283: PDF at SPN); Please forward this TV program announcement to 

colleagues, students, and others who might be interested (283: PDF at SPN), мовці 

сприяють оптимізації професійного спілкування, апелюючи до почуття 

спільності як однієї з основних цінностей ПВС.  

 

2.5. Співвідношення понять “самопрезентація” та 

“самоідентифікація” 

 

У сучасних наукових дослідженнях проблему самопрезентації та 

самоідентифікації вивчають в аспекті стратегічного планування комунікації 

[102, 116, 152, 167]. 

Дослідження, присвячені вивченню Інтернет-комунікації розглядають 

проблему співвідношення віртуальної самопрезентації та реальної 

ідентичності особистості [38, 42–43, 47, 49, 59, 150, 159, 180, 189, 195, 224]. 

Не менш дискусійним питанням є взаємозв’язок понять “професійна (фахова) 

самопрезентація” та “професійна (фахова) самоідентифікація” у 

віртуальному просторі. 

Досліджуючи проблему самопрезентації суб’єкта професійної 

діяльності, Ю. А. Касаткіна розмежовує поняття “професійна (фахова) 

самопрезентація” та “професійна (фахова) самоідентифікація” у такому 

вимірі: самоідентифікація уособлює адресанта з певною групою професійних 

діячів за конкретною професією або сферою діяльності, а професійна 

самопрезентація передбачає позитивну демонстрацію різних якостей 

адресанта, необхідних, на його думку, для успішної професійної діяльності у 

цій сфері [57]. Подібне тлумачення професійної самопрезентації знаходимо у 

дослідженні Л. С. Бейлінсон, що розуміє під вищезгаданим поняттям 

позиціонування фахівця перед іншими спеціалістами або клієнтом [18, с. 15]. 



121 

Самопрезентація в мережі ґрунтується на понятті “віртуальна 

особистість”, що є результатом реконструкції у мережевому 

комунікативному просторі справжнього або вигаданого образу, онтологія 

якого визначається реальним суб’єктом [43, с. 88].  

Поняття “віртуальна мовна особистість” сформувалося на підґрунті 

традиційного трактування феномену мовної особистості у лінгвістичних 

студіях [54–55, 127], репрезентуючи модифікований комунікативний ареал її 

самореалізації – віртуальний простір.  

Досліджуючи проблему самопрезентації експерта (фахівця, 

професіонала) в Інтернет-мережі, П. М. Дайнеко диференціює поняття 

конструювання іміджу та конструювання ідентичності. Не дивлячись на те, 

що імідж експерта несе в собі інформацію про біологічну (статеву, вікову), 

культурну та соціальну приналежність, його конструювання та презентація, 

на думку дослідниці, не несе самоідентифікаційного характеру. Таким чином, 

у процесі конструювання сталого іміджу експерт прагне не стільки розкрити 

свою справжню ідентичність, скільки продемонструвати лише певну частину 

своїх персональних характеристик, необхідних для досягнення конкретної 

прагматичної мети. За такого трактування прагматичної мети поняття 

“самопрезентація” інтерпретується дослідницею у вузькому плані як 

демонстративна поведінка, як вербальний інструмент керування враженням 

про себе, спрямований на оточуючих в особистих цілях мовця, зокрема, з 

метою конструювання сталого іміджу експерта як ключової фігури 

інституційного спілкування в Інтернеті [38, с. 17].  

Самопрезентація віртуальної мовної особистості нерозривно пов’язана 

із проблемою анонімності в Інтернет-мережі. Анонімність комунікантів є 

істотною складовою комп’ютерної комунікації, що суттєво впливає на 

характер взаємодії між її учасниками. Відсутність темпорально-просторових 

обмежень та психологічна розкутість підсилює анонімність комунікантів, дає 

змогу їм грати із власною віртуальною ідентичністю.  
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Анонімність у віртуальному просторі є амбівалентним поняттям. Вона 

може відігравати важливу роль, формуючи позитивну репутацію учасника 

комп’ютерного спілкування на основі висловлених ним ідей та думок, а не за 

його реальними статусними характеристиками, які в реальному житті можуть 

заважати його самовираженню. З іншого боку, анонімність корелює із 

вседозволеністю та анархією, які можуть призвести до відкритої вербальної 

агресії учасників віртуального спілкування [190].  

Такі випадки гри зі своєю віртуальною ідентичністю мають місце і на 

професійних Інтернет-форумах, але, враховуючи специфіку цього різновиду 

Інтернет-комунікації, зумовлену жорстким контролем за дотриманням 

правил спілкування та особливостями вузько-спеціалізованого тематичного 

формату комунікації, вони не є домінуючими.  

Створення віртуального іміджу учасника ПВС, що не відповідає 

реальній соціальній ідентичності, ускладнюється за рахунок деяких чинників. 

По-перше, повністю анонімні комуніканти здатні спілкуватися між собою, 

але це значно ускладнює умови для створення анонімної спільноти. 

“Анонімна спільнота” є оксюмороном, а формування будь-якої репутації 

унеможливлюється в цілком анонімному середовищі. Мотивація багатьох 

якостей, що асоціюються зі спільнотою, від кооперативної поведінки до 

творчих намагань, залежить від існування чітко визначених особистостей 

[190]. Також слід враховувати чинник специфіки професійної діяльності, 

який впливає на комунікативну поведінку людей, зумовлює їхній вибір 

мовленнєвих дій. Є професії, для яких вільне володіння мовленням, вміння 

переключати коди за стилем та жанром входить у професійну компетенцію 

мовця. Наприклад, професії педагога, юриста, політика, медика, бізнесмена 

та ін. [1, с. 30].  

Представники двох комунікативних професій за класифікацією 

Ю. П. Тимофєєва [138] – викладачі та психологи виявляють вільне володіння 

мовленням та дотримання норм мовленнєвого етикету, що входить до їхньої 

професійної компетенції. Незважаючи на те, що третя професійна група 
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працівників в галузі обчислювальних систем, обрана для дослідження у 

контексті їхнього спілкування на АПІФ, не відноситься до представників 

комунікативних професій, система модерації цієї спільноти уважно стежить 

за чистотою мови та дотриманням кодексу нетикету з метою оптимізації 

комунікативного процесу.  

Професіоналізм учасників підтверджується їхнім рівнем знань у сфері 

своєї фахової діяльності під час спілкування на АПІФ, що значно ускладнює 

створення “псевдопрофесійної” віртуальної ідентичності. Публікація на 

форумі хибної професійної інформації комунікантом, який позиціонує себе 

як фахівець (професіонал), одразу привертає увагу більш досвідчених членів 

спільноти. Поведінку комунікантів у подібній ситуації демонструє фрагмент 

треду з психологічного форуму спільноти Psychminded.co.uk. У треді про 

науковців, які вплинули на формування професійного світогляду учасників, 

один із користувачів невірно зазначає ім’я психолога, який ввів у науковий 

обіг термін “шизофренія”. Ця невідповідність помічена користувачем David 

Leek у зворотному повідомленні: Wasn't it Emil Kraepelin who used the term 

“Dementia Praecox’ and Swiss psychiatrist Blueler who 'coined the phrase' 

“Schizophrenia”?? Tut tut must do research properly! (277: PMDF). 

У наведеному пості мовець виправляє автора попереднього 

повідомлення, зазначаючи, що термін “шизофренія” було введено іншим 

вченим, швейцарським психіатром Блейлером. Незважаючи на дидактичний 

та докірливий тон мовця, адресат не сприймає негативно ці зауваження та 

вибачається за допущену помилку: David, you are right. Apologies (277: 

PMDF).  

Наведений приклад наочно демонструє, що у контексті АПІФ суттєву 

роль відіграє повага до професіоналізму колег та піклування про оптимізацію 

обміну фаховою інформацією. Мовець адекватно сприймає обурення 

співрозмовника через порушення ним максими якості інформації та прагне 

виправити свою комунікативну помилку з метою відновлення комфортної 

комунікативної взаємодії. Це свідчить про те, що учасники АПІФ передовсім 
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зацікавлені в якісному обміні фаховою інформацією та ставлять перед собою 

мету збагачення професійних знань за допомогою спілкування в ПВС, а не 

самовираження за рахунок протиставлення себе спільноті. Отже, з огляду на 

основну мету ПВС та її цінності конструювання іміджу “псевдопрофесійної” 

віртуальної мовної особистості не виступає домінуючим мотивом участі на 

АПІФ. 

Погоджуючись із точкою зору З. С. Зав’ялової, за якою поняття 

самоідентифікації в мережі переважно зводиться до самопрезентації 

[43, с. 56], ми досліджуємо ті аспекти реальної соціальної ідентичності 

суб’єкта АПІФ, що пов’язані із відображенням створюваного ним іміджу 

члена ПВС. 

Ідентифікацію членів ПВС визначають як чинник оптимізації 

спілкування з огляду на її роль у сприянні почуття довіри між учасниками 

спільноти у процесі віртуальної комунікації [202, 257]. Віртуальна 

ідентичність завжди належить одному конкретному учаснику спільноти та 

відображена за допомогою його статичного профілю користувача [257].  

Отже, з огляду на роль віртуальної ідентичності у сприянні оптимізації 

спілкування на АПІФ, ми виокремлюємо стратегію самопрезентації та 

досліджуємо особливості її реалізації за допомогою мережевого імені мовця, 

що надає змогу позиціонувати його носія як члена відповідної спільноти у 

віртуальному просторі.  

 

2.6. Особливості реалізації стратегії самопрезентації при виборі 

комунікантами мережевого імені 

 

Одним із основних маркерів особистості у віртуальному спілкуванні 

виступає нік або мережеве ім’я користувача, що на АПІФ може набувати 

професійно-маркованих номінативних характеристик.  

Наявність ніку є однією з основних умов існування та успішного 

спілкування у віртуальному просторі [48]. 
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В Інтернет-комунікації нік виступає своєрідним аналогом антропоніму, 

що позначає реальне особисте ім’я індивіда, та обирається користувачем з 

метою позиціонування себе як члена віртуальної спільноти. Вибір ніку дає 

змогу досягти декількох цілей: індивідуалізуватися, репрезентувати себе та 

привернути увагу інших комунікантів до своєї персони [151, с. 10–11]. Вибір 

ніку учасником ПВС нерідко відображає його приналежність до сфери 

фахової діяльності, спільної для всіх членів спільноти, тобто виступає 

засобом фахової самопрезентації особистості поряд із профілем користувача, 

що деталізує або пояснює відображувані у мережевому імені дані. 

Позиціонуючи себе як учасника ПВС, користувач може обрати ім’я, що 

відповідає його реальній соціальній ідентичності, або сконструювати новий 

віртуальний образ повністю за власним вибором [42]. Самопрезентацію, що 

максимально відповідає реальній, вважають експліцитною, за якою 

ідентичність (Я-концепція, Я-для-себе) максимально збігається з соціальною 

роллю (ролями) особистості, з уявленням Я-для-інших. Іншим різновидом 

самопрезентації у віртуальному середовищі є імпліцитна, за якої користувач 

виражає приховану ідентичність, що відповідає Я-для-себе, але може не 

збігатися із соціальною роллю (ролями) людини [156, с. 241]. Дослідниця 

Х. Бечар-Ізраелі зазначає про надання переваги нікам, певною мірою 

пов’язаних із реальною соціальною ідентичністю мовця, пояснюючи таку 

тенденцію тим, що користувачам цілком природно демонструвати свою 

ідентичність у несенсорному середовищі, оскільки це виступає одним із 

небагатьох засобів відображення свого Я [172]. Максимально відповідають 

експліцитній самопрезентації ніки, що відображають реальне ім’я та / або 

прізвище користувача [156, с. 241]. 

З огляду на статусно-рольові параметри учасників АПІФ, 

самопрезентацію віртуальної мовної особистості ПВС слід розглядати у двох 

аспектах – як відображення реального соціально-професійного статусу 

суб’єкта АПІФ (як фахову самопрезентацію), що пов’язано із його реальною 

соціальною ідентичністю, та як конструювання іміджу члена віртуальної 
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спільноти у відповідності до її норм та цінностей (як віртуальну 

самопрезентацію). Таке трактування самопрезентації віртуальної мовної 

особистості АПІФ випливає з наявності двох компонентів статусу – 

соціально-професійного та віртуального, які член ПВС актуалізує за 

допомогою різних засобів конструювання свого іміджу у спільноті.  

Отже, у нашому дослідженні розглядаємо стратегію самопрезентації на 

АПІФ як цілеспрямований вибір комунікантами мережевого імені, що 

позиціонує його носія як члена відповідної ПВС.  

До основних інструментів реалізації цієї стратегії відносимо такі 

тактики: 

– тактику самоідентифікації за ім’ям та / чи прізвищем як максимально 

наближену реальній соціальній ідентичності учасника АПІФ; 

– тактику фахової самопрезентації, що відображає аспекти його 

соціально-професійного статусу; 

– тактику віртуальної самопрезентації, що пов’язана із 

конструюванням його іміджу як члена ПВС. 

З огляду на прагнення мовця відобразити у ніку інформацію, що 

максимально відповідає його реальній соціальній ідентичності, 

виокремлюємо тактику самоідентифікації за ім’ям та / чи прізвищем як 

інструмент реалізації стратегії самопрезентації на АПІФ. Вербальними 

засобами реалізації цієї тактики виступають такі антропоніми: 

а) відображення тільки прізвища: hiatt; kanowsky (280: ILF); Dorsey 

(282: PF at HASCF); 

б) відображення імені: Tina; fred (280: ILF); Elizabeth; maryanne; daniel 

(281: TI);  

в) відображення імені та прізвища (в повній або скороченій формі):  

brettcrutch (повна форма прізвища, зазначена у профілі користувача: 

Crutchfield) (280: ILF);  

LeeWa (повна форма прізвища: Waechter) (280: ILF); 

ryancassell; mikebarnett (280: ILF); 
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Roman Kozlowski; Sophie Mayhew (277: PMDF). 

Продуктивною словотвірною моделлю для творення антропонімів, що 

актуалізують тактику самоідентифікації за ім’ям та / чи прізвищем, є 

додавання ініціалів користувача до повної форми прізвища або імені:  

а) абревіація імені в ініціальній або фінальній позиції ніку:  

gdavidson (від Greg Davidson); lfife (від Lori Fife); jwalke (від Jason 

Walke); Khedges (від Kathryn Hedges); newellm (від Mark Newell); sanborns (від 

Suzanne Sanborn) (280: ILF);  

б) абревіація прізвища та другого імені (за наявності):  

MicheleB (від Michele Bavuso); GermanD (від German Diaz); MeganW 

(від Megan Willis) (281: TI). 

Невербальними засобами реалізації тактики самоідентифікації за ім’ям 

та / чи прізвищем є: 

– капіталізація, що виступає засобом привернення уваги до ніку мовця: 

KEEN (280: ILF) або дає змогу визначити візуальні межі імені та ініціалів 

прізвища (другого імені) мовця: AllisonLM (від Allison L. McCain); AllisonVC 

(від Allison V. Cecil) (281: TI); 

– застосування принципу візуальної подібності: заміна літер схожими 

за формою символами інших семіотичних систем, як наприклад, 

використання символу електронної пошти для заміни літери ‘A’ у імені 

мовця: @drien; @ndrew (279: DSF). 

Тактика самоідентифікації за ім’ям та / чи прізвищем може бути 

актуалізована за допомогою полісеміотичного коду на основі поєднання 

вербального коду із цифрами: paul755, chrismichaels84 (279: DSF). 

Користувачі АПІФ надають перевагу зменшувальним формам імені, що 

особливо помітно при аналізі заключних формул і підписів повідомлень.  

Преференції англомовних комунікантів щодо вживання зменшувальних 

форм імені пов’язані з двома чинниками: по-перше, це зумовлено загальною 

тенденцією носіїв англійської мови вдаватися до скорочених форм слова 

усюди, де це можливо; по-друге, деякі демінутивні форми, утворені за 
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допомогою суфіксів -ie, -e, -y, -ey надають імені фамільярно-розмовне та 

позитивне емоційне забарвлення [81]. Обираючи нік у вигляді зменшувальної 

форми свого імені (Tess; Gill; JoniA; JeffC) або зазначаючи у заключній 

частині посту демінутивну форму антропоніму у клішованій формулі 

прощання (Thanks, Jim; cheers, joe; All the best.....Tom; Regards, Jeff Cooper; 

Cheers, Sue), або у формулі підпису повідомлення із відображенням 

реального соціально-професійного статусу (Kathy Welch-Martin, Mathematics 

Teacher, Wainwright Middle School; Lin Wozniewski, Lecturer Chemisty/Physics, 

Indiana University Northwest; Tony J. Hiatt, Biology/Env. Science Teacher) (280: 

ILF), користувач демонструє, якій формулі звертання він надає перевагу.  

Відповідаючи на повідомлення, комуніканти зазвичай використовують 

у формулах звертання зменшувальну форму імені користувача, відображену 

ним у ініціальному повідомленні. Наприклад, у ввічливій формулі прощання 

із побажанням успіху адресату Good luck, Dan (280: ILF) мовець сигналізує 

про те, якому звертанню він надає перевагу.  

Дотримуючись норм мовленнєвого етикету, адресат робить у 

реактивному повідомленні так званий “комунікативний подарунок” [81, 124], 

використовуючи у формулі звертання бажану демінутивну форму імені: Dan, 

Thanks for the tips (280: ILF). Така тенденція до вживання зменшувальної 

форми імені у формулах звертань сприяє встановленню позитивного 

емоційного настрою, налагодженню міжособистісних стосунків і забезпечує 

оптимізацію комунікативного процесу. 

На АПІФ психологічних спільнот особливістю реалізації тактики 

самоідентифікації за ім’ям та / чи прізвищем є її доповнення апелюванням до 

соціально-професійного статусу мовця – зазначення наукового ступеня у 

мережевому імені:  

Dr. Victoria Galbraith; Dr Yuet-Ha Mo; Dr. Maurice Godwin (283: PDF at 

SPN).  
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Актуалізована в подібних ніках апеляція до соціально-професійного 

статусу відображає інтенцію мовця позиціонувати себе як досвідченого 

професіонала із високим рівнем кваліфікації. 

Отже, тактика самоідентифікації за ім’ям та / чи прізвищем як 

інструмент реалізації стратегії самопрезентації на АПІФ демонструє 

тенденцію мовця до вибору ніку, що максимально наближений до його 

реальної соціальної ідентичності. Це сприяє зростанню почуття довіри під 

час спілкування між членами ПВС та оптимізує комунікацію на АПІФ. 

Окрім мережевих імен, що відображають ім’я та / чи прізвище 

користувача, учасники АПІФ викладачів, психологів та програмістів 

обирають ніки, пов’язані з поняттями у сфері їхнього фаху, тобто 

актуалізують тактику фахової самопрезентації мовця. Такі мережеві імена 

комунікантів АПІФ ми розглядаємо як професійно-марковані ніки (ПМН), 

оскільки вони апелюють до понять зі сфери фаху їх носіїв та відображають 

цінності відповідної ПВС. Дослідження засобів реалізації цієї тактики дає 

змогу виокремити три критерії, за якими класифіковано ПМН на АПІФ трьох 

фахових груп: 

1) професійно-діяльнісний критерій; 

2) інформаційно-технологічний критерій; 

3) професійно-особистісний критерій.  

З огляду на професійно-діяльнісний критерій як універсальний для всіх 

фахових груп на АПІФ, засобами реалізації тактики фахової самопрезентації 

є такі групи ПМН, що в експліцитній формі відображають поняття зі сфери 

фаху їх носіїв:  

– позначають назву професії учасника форуму, побудовані на основі 

лексичних одиниць з агентивними суфіксами -er чи -or:  

Teacherbee_4; ccsteacher001 (278: PTC);  

2011programmer; 40developer7; 800webmaster; !webmaster (279: DSF);  

Wanna be Counsellor (282: PF at HASCF).  
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Окремо до цієї групи слід віднести ніки на АПІФ викладачів, номінація 

яких є реалізацією стратегії економії мовних зусиль в Інтернет-комунікації: 

tchrrx; woodstocktchr (скорочення форми лексеми “teacher” шляхом елімінації 

голосних) (278: PTC); 

– ілюструють детальні професійні дані користувача форуму, зокрема 

його спеціалізацію у фаховій сфері, посаду, досвід роботи тощо. 

Наприклад, про початок кар’єри та відсутність досвіду роботи свідчать 

такі ніки як Newby25; earlylearner (279: DSF), при цьому при виборі імені 

користувач може зазначити, у якій сфері він розпочинає свою професійну 

діяльність. Так, обравши нік на зразок $phpNewbie або $phpnewb=me; 

phpnoob13 (‘noob’ – сленгізм зі значенням початківця, новачка у певній 

сфері) (279: DSF), учасник АПІФ програмістів позиціонує себе як новачка у 

сфері мови програмування php, який приєднується до форуму з метою 

отримання професійних знань від більш досвідчених фахівців.  

Мотивом для вибору мережевого імені також може стати багатий 

досвід роботи та високий рівень знань у сфері свого фаху.  

Наприклад, нік учасника АПІФ викладачів спільноти PTC 

10yearteacher відображає десятирічний досвід педагогічної роботи його 

носія, що підтверджується у профілі користувача – “I have over 10 years 

experience teaching middle grades students at five different schools: mostly 6th 

grade language arts and science” (278: PTC). 

На АПІФ викладачів мережеве ім’я індивіда може відображати 

інформацію про: 

– клас, з яким працює вчитель: 

 pro/new2grade; FirstGrader; iteach4th; teacher1st! (278: PTC);  

– предмет, який викладає фахівець:  

Ms.History; historynerd39; NJMath (278: PTC);  

– посаду або спеціалізацію у відповідній галузі педагогічної діяльності, 

що нерідко пов’язана зі специфічними англомовними реаліями:  
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1ESLTeacher (відображення спеціалізації викладача, пов’язаної з 

викладанням англійської мови іноземним учням) (278: PTC);  

PAguestteach; SubberCA (актуалізація посади учасника форуму “guest 

teacher” або “substitute teacher”, тобто вчителя, що виходить на заміни) (278: 

PTC).  

Мережеве ім’я користувача може містити більш детальні дані, 

пов’язані з його роботою, зокрема інформацію про клас, на якому 

спеціалізується викладач (вчитель), місце роботи тощо. Наприклад, нік 

користувача АПІФ спільноти викладачів PTC 2ndGrTchrTX82 (278: PTC) 

повідомляє інформацію не тільки про спеціалізацію мовця (викладання 

учням другого класу), а й про штат, де знаходиться школа, в якій працює 

вчитель (Техас).  

Відображувана у ніку 2ndGrTchrTX82 інформація підтверджується у 

профілі користувача його носія:  

About 2ndGrTchrTX82:  

Position: Classroom Teacher 

Grade: Second Grade 

Location: Texas (278: PTC). 

В межах спільноти DSF для працівників в галузі обчислювальних 

систем ніки користувачів відображають інформацію про: 

– мови програмування, з якими пов’язана специфіка роботи фахівців:  

а) скриптову мову програмування php:  

Mark_php; *-phpMP-*; 1php (279: DSF); 

б) високорівневу мову програмування Python: #!/bin/python; 

#!usr/bin/pyth (279: DSF);  

в) мову програмування Java: -JavaBoy-; 000Jawasteme37; 

000Jawasteme35 (279: DSF);  

– приналежність до професії веб-дизайнерів:  

a1 web design; 404Design; 3wdesign; 4webdesign (279: DSF). 
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Таким чином, ПМН, класифіковані за професійно-діяльнісним 

критерієм, як правило, реалізують тактику фахової самопрезентації учасника 

АПІФ на полісеміотичному рівні – за допомогою широкого вживання 

скорочених форм слів (як загальноприйнятих, так і індивідуально-

авторських) та шляхом поєднання знаків різних семіотичних систем (літер і 

цифр). 

Враховуючи зв'язок професійної діяльності програмістів зі сферою 

інформаційно-обчислювальних систем, ПМН на відповідних АПІФ, що 

реалізують тактику фахової самопрезентації, можна класифікувати за 

інформаційно-технологічним критерієм: 

–  номінації глобальної мережі та власні назви браузерів, що 

забезпечують перегляд веб-сторінок:  

01internet; 123internet; 0pera (279: DSF); 

–  ніки, пов’язані з одиницями виміру, що використовують в 

обчислювальних технологіях для характеристики інформації, зображення, 

частоти:  

128bit; 8pixel; 2Bit; 99mb; 996Mhz (279: DSF); 

–  ніки, пов’язані з популярним лінгвокультурним типажем 

віртуального дискурсу – хакером [81]:  

i dont hack; .Hack; .hack//SIGN (279: DSF);  

–  ніки, що відображають різні комп’ютерні реалії:  

0kc0mputer; <script>; 0-scripts; 5icons; 1freeantivirus; @virus@; 247_IT 

(279: DSF).  

Окремо до цієї групи відносимо ПМН, пов’язані з поняттям дешевого 

хостінгу – послуги, що дає змогу користувачам мережі за незначну вартість 

розмістити веб-сайт або іншу інформацію користувача у віртуальному 

просторі на сервері хостінг-провайдера. Очевидно, що найвищу цінність 

набуває безкоштовний хостінг, конструюючи у свідомості програмістів 

відповідний аксіологічний орієнтир, що стає мотивом для обирання 

мережевого імені: 2freehost; #1CheapHosting; 2cheaphost.com (279: DSF). 
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Серед креативних номінативних моделей ніків учасників АПІФ 

програмістів можна виокремити такі, що: 

 – нагадують утворення доменних імен веб-сайтів із популярним 

розширенням .com та .net:  

123-host-me.com; 123finder.com; 5GBHosting.com; 10-Domains.com.NET 

(279: DSF);  

– подібні до номінативних механізмів генерування адреси електронної 

пошти: 

1@activant.in; 1337hovie@gmail (279: DSF).  

До оригінальних номінацій, утворених за допомогою графічних 

засобів, можна віднести ніки dev/null та /dev/null/me (279: DSF), які повністю 

відтворюють назву спеціального файлу в системах класу UNIX – /dev/null за 

допомогою комбінації відповідних символів і літер.  

Подібні ПМН реалізують тактику фахової самопрезентації за 

допомогою поєдання вербального коду та засобів інших семіотичних систем, 

що виконують парольну функцію на АПІФ програмістів. 

З метою привернення уваги до свого мережевого імені мовці також 

використовують капіталізацію на АПІФ програмістів у комбінації із 

вербальним кодом та знаками іншої семіотичної природи: $skills=NULL; 

.hack//SIGN (279: DSF). Це дає змогу створити лінгвокреативні номінації та 

задовольнити потребу у самовираженні для учасників АПІФ програмістів.  

З огляду на професійно-особистісний критерій було виокремлено три 

основні тематичні групи ніків на АПІФ спільнот викладачів, що актуалізують 

тактику фахової самопрезентації та характеризують цю професію: 

1) сприйняття роботи як покликання;  

2) індивідуально-особистісні риси;  

3) професійні знання та вміння. 

На відміну від ПМН, що в експліцитній формі позначають поняття зі 

сфери фаху комунікантів, ці мережеві імена імпліцитно відображають 

mailto:1@activant.in
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приналежність їх носіїв до спільнот викладачів, апелюючи до фахових 

цінностей мовців. 

Перша група мережевих імен охоплює ПМН, що відображають 

захоплення педагогічною діяльністю та демонструють вибір відповідного 

кар’єрного напрямку як життєвого шляху:  

lovetoteach15; teachwitheart; alwaysteach (278: PTC).  

Значна кількість антропонімічних словосполучень цієї групи 

побудована на основі широковживаних в Інтернет-комунікації графічних 

трансформацій, зокрема використання принципу фонетичності письма, що 

порушує традиційні норми орфографії та передбачає заміну літер або складів 

слова співзвучними цифрами:  

YILuv2Teach; teacher4lf; 4everteacher; l0vet0teach; Luv4teaching! (278: 

PTC). 

До другої групи відносимо ніки, в яких відображені індивідуально-

особистісні якості користувачів, виділені ними як домінантні для 

конструювання привабливого образу члена ПВС. Вчителі прагнуть справити 

добре враження на інших учасників професійного форуму, обираючи імена з 

позитивною конотацією:  

sweettreat122; simplysweet87; Nice Teacher; nicensweet (278: PTC).  

Мотивація для вибору такого ніку є прагматично зумовленою, 

пов’язаною з бажанням забезпечити гармонійну комунікативну взаємодію з 

іншими членами ПВС, поштовхом до якої виступає створений за допомогою 

ніку позитивний віртуальний образ користувача. 

Найбільш виразні якості, які учасники ПВС спільноти викладачів 

прагнуть розкрити у своєму віртуальному образі при виборі мережевого 

імені, відтворюють палітру таких індивідуально-особистісних рис: 

– доброта та чуйність: kind.teacher; kind&loving; kind2others; kindygirl; 

openheart (278: PTC); 

– толерантність та неупередженість: Open-minded; open2ideas; openmind 

(278: PTC); 
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– жага до навчання та знань: Always Study; always learn; life4learning; 

life is study; live 2 teach; Curious Mind; curious ed; Live to learn; Learn n grow; 

learn&teach; Learn 4 life (278: PTC). Ніки, що відносяться до цієї тематичної 

групи, демонструють специфіку роботи викладача (вчителя), яка полягає у 

постійному саморозвитку та вдосконаленні професійних знань. Мотивом для 

утворення віртуальних імен, що тематично пов’язані з цією групою, також 

виступає інтерес до книг та читання, який шліфує ерудицію викладача 

(вчителя) як складову професійної педагогічної компетенції: Readerforlife; 

booksrfun3; bookgeek59; lv2read (278: PTC); 

 – справедливість та об’єктивність: truthseeker; fair2teach; Fair Teacher; 

Objectivity (278: PTC); 

– творчий підхід до викладання: cre8ive; cre8ivemind; !N$P!R!Ng; 

cre8ivteacher (278: PTC); 

– оптимізм: optimist05; Optimistic; live&laugh; life is good; life is great; 

Life'sacharm (278: PTC); 

– гуманізм – любов до дітей: luv2tchkids2; kids2luv; happykids; kidsrfun; 

kids forever (278: PTC).  

У межах цієї групи мережевих імен можна виокремити гендерно-

марковану підгрупу, мотивом для формування якої є асоціативні зв’язки 

професії викладача та вчителя з материнською любов’ю, оскільки 

справжнього вчителя нерідко характеризує порівняння з найближчою для 

дитини людиною – матір’ю. Ніки цієї тематичної підгрупи (окрім гендерної 

специфіки) також характеризуються звуженням змістового обсягу поняття 

професії “викладач” до спеціалізації вихователя дошкільних закладів та 

вчителя початкової школи, що виформовує основу для побудови 

асоціативних зв’язків із концептом “мати”: momteach310; momfirst; 

ForeverMom; mom23kids; 2ndGradeMama (278: PTC)]. 

Бажані знання та вміння у сфері педагогічної діяльності, які учасники 

ПВС прагнуть здобути чи вдосконалити у процесі спілкування та обміну 

досвідом з іншими користувачами форуму, актуалізує третя група ПМН: 
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tryingtoteach; canteach1st; canteachu2; knowledge pro; knowing; Pro Teacher 

(278: PTC).  

Креативними номінаціями у лінгвістичному плані в межах цієї групи 

ПМН є мережеві імена користувачів форуму, що побудовані за моделлю 

“іменник word + лексема з агентивним суфіксом, який позначає виконавця 

дії”. 

Наприклад: word dancer; wordchaser; WordDoctor; wordcollector; word 

monger (278: PTC) або інші антропонімічні словосполучення на основі 

лексеми “word”: word art; Word Wizard; Word Nerd; wordsmith (278: PTC). 

Висока продуктивність номінацій такого типу відображає прагнення 

учасників форуму репрезентувати себе як “митців слова”, оскільки вміння 

правильно, ясно та виразно висловлювати свої думки, тобто володіти 

культурою мовлення є важливою ознакою професійно-педагогічної 

майстерності.  

Джерелом для утворення ніків на АПІФ викладачів також 

послуговують апеляції до прецедентних висловів з англійскої та латинської 

мов, що характеризуються менторською тональністю та втілюють важливі 

життєві настанови, пов’язані із професійним самовдосконаленням та 

плеканням у собі таких рис як терпимість, неупередженість, оптимізм: 

DumSpiroSpero (лат. “допоки дихаю – сподіваюсь”); liveandlearn2 (алюзія до 

англійського ідіоматичного вислову “you live and learn”); cogito (апеляція до 

латинського крилатого вислову “cogito ergo sum” – “я мислю, отже, існую”) 

(281: TI). 

Найтиповішими невербальними засобами реалізації тактики фахової 

самопрезентації з огляду на професійно-особистісний критерій класифікації 

ПМН є: 

– заміна літер або складів слова співзвучними цифрами (за принципом 

фонетичності письма):  

cre8ive; cre8ivemind (278: PTC) (заміна складу слова співзвучною 

цифрою 8); 
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– заміна літер схожими за формою символами інших семіотичних 

систем (за принципом візуальної подібності):  

!N$P!R!Ng (278: PTC) (заміна голосного ‘i’ схожим за формою 

пунктуаційним знаком та заміна приголосного ‘s’ спеціальним символом). 

Отже, тактика фахової самопрезентації передбачає відображення 

соціально-професійного статусу учасника АПІФ при виборі ним ПМН.  

Її вербальними засобами реалізації є дві групи антропонімів, 

виокремлені за професійно-діяльнісним критерієм, універсальним для всіх 

фахових груп, та окремі групи ПМН, сформовані з огляду на інформаційно-

технологічний критерій (на АПІФ програмістів) і професійно-особистісний 

критерій (на АПІФ викладачів).  

До невербальних засобів реалізації тактики фахової самопрезентації 

відносимо знаки різних семіотичних систем (цифри, комп’ютерні та 

математичні символи), що доповнюють вербальний код при творенні 

антропоніму. Вони сприяють оптимізації спілкування в межах відповідної 

ПВС, виконуючи парольну функцію або відображаючи принцип економії 

мовних зусиль, властивий Інтернет-комунікації.  

При порівнянні мережевих імен користувачів на АПІФ викладачів, 

психологів та програмістів було відмічено тенденцію до вибору ніку у 

відповідності до характеру віртуального образу, який користувач прагне 

продемонструвати іншим членам спільноти. Отже, бажання мовця 

продемонструвати новостворений віртуальний імідж члена ПВС за 

допомогою обраного ним ніку відображає тактика віртуальної 

самопрезентації. 

Ніки як засоби реалізації тактики віртуальної самопрезентації можна 

класифікувати на дві групи з огляду на характер створюваного віртуального 

образу:  

– позитивно-зорієнтовані; 

– провокаційні. 
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Такий поділ зумовлений бажанням користувача продемонструвати 

значимість своєї приналежності до певної віртуальної спільноти, у зв’язку з 

чим розрізняють позитивну / нейтральну та епатажну самопрезентацію [156].  

На відміну від тактик самоідентифікації за ім’ям та / чи прізвищем та 

фахової самопрезентації, ця тактика пов’язана зі створенням віртуального 

образу, що може відрізнятися від реальної соціальної ідентичності індивіда. 

Вибір цієї тактики як засобу реалізації стратегії самопрезентації актуалізує 

потребу мовця в оригінальному самовираженні, що стає можливим у 

просторі ввіртуального спілкування. 

Створення сприятливої комунікативної атмосфери на АПІФ 

забезпечують  позитивно-зорієнтовані ніки, що домінують на форумах 

спільнот викладачів. Ніки цієї групи репрезентовані: 

– імперативними словосполученнями:  

smilebehappy1; KeepOnSmiling; Keep Going; keep.smiling!; Keep Trying!; 

007keep_cool (278: PTC); 

– прикметниками або словосполученнями, у складі яких наявні лексеми 

з позитивною конотацією:  

Hopeful; happy day; Smilin' Teach; Smiling Sub (іменник у 

антропонімічному словосполученні – апокопа від англ. ‘substitute teacher’ – 

вчитель, що виходить на заміни) (278: PTC). 

Використання невербального засобу капіталізації (HOPE-fulTeach.) 

(278: PTC) при створенні позитивно-зорієнтованого ніку, що актуалізує 

тактику віртуальної самопрезентації, дає змогу підсилити прагматичний 

вплив на адресата та сприяє комунікативному зближенню між членами 

спільноти. 

Надання переваги позитивно-зорієнтованим нікам на АПІФ викладачів 

апелює до цінностей цієї професії, пов’язаних із важливістю встановлювати 

та підтримувати комфортні стосунки під час професійного спілкування.  

Проте особливості віртуального світу, зумовлені анонімністю 

комунікантів, відсутністю обмежень фізичного простору, психологічною 
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розкутістю, мають свій вплив навіть на учасників ПВС, незважаючи на їхній 

більший ступінь регламентованості порівняно з загально тематичними 

Інтернет-ресурсами. Бажання індивіда продемонструвати своє унікальне “Я”, 

протиставляючи себе віртуальній спільноті, є виявленням стратегії епатажної 

самопрезентації, яка нерідко пов’язана з девіантною поведінкою в мережі 

[156]. Девіантна поведінка у віртуальному просторі виступає способом 

реакції на анонімність, що відображає бажання бути поміченим, краще у 

негативній формі, аніж бути абсолютно анонімним, непоміченим, невидимим 

[42]. Керуючись подібним мотивом, користувач може вдатися до 

“провокаційної” номінації при виборі свого імені. Результатом такої 

номінативної преференції стають провокаційні ніки, репрезентовані на АПІФ 

програмістів, які конструюють девіантний образ користувача у віртуальному 

просторі за реалізації тактики віртуальної самопрезентації:  

– мережеві імена, що містять семантику “розладу” та “хаосу”:  

*_ShOcKeR_*; 0anarchy; (antihero) (279: DSF); 

– ніки провокаційного характеру, репрезентовані імперативним 

словосполученнями типу !!seduce-women!; !buy_drugs та субстантивними 

словосполученнями: ManiacDan; sir_drinxalot (гумористична модифікація 

прецедентного лицарського імені Сер Ланселот, що у новому вигляді 

позиціонує носія ніку як охочого до спиртних напоїв) (279: DSF); 

– “демонічні” ніки, що відтворюють явища потойбічного світу:  

13thGhost; -Infernal-; devil007; Dark_Wizard; DevilsEnigma666; 

azazel_bg; Satanchild666 (279: DSF); 

– мережеві імена, побудовані на основі пейоративних лексем:  

#PissedOff; #CFSUCKS#; PHPSucks; TheWorkSucks (279: DSF); 

– ніки, у яких відображене свідоме бажання користувача протиставити 

себе віртуальній спільноті: 

-=CC=-Renegade; antisocial; 0utsyder (279: DSF). 
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Невербальними засобами реалізації тактики віртуальної 

самопрезентації при виборі провокаційних ніків учасниками АПІФ 

програмістів є такі: 

– капіталізація : A L I E N; UNKNOWNDARKNESS (279: DSF); 

– використання спеціальних символів та знаків різних семіотичних 

систем, що доповнюють вербальний код та виступають засобами 

привернення уваги до ніку мовця:  

-\\ChAoS//; XxDarkSiderxX; xxdemonxx; @nonymous (279: DSF); 

13horrorshow13 (для підсилення прагматичного впливу, пов’язаного з 

викликанням емоції страху у співрозмовника, застосовують графічний 

прийом – повторне вживання цифр із символічним значенням “чортова 

дюжина” у позиції на початку та кінці слова) (279: DSF). 

Лінгвокреативними номінаціями цієї групи є також ніки, створені за 

принципом візуальної подібності, що передбачають заміну літер схожими за 

формою символами інших семіотичних систем: 

Наприклад: 5aTaN (заміна літери ‘S’ цифрою 5); psyc0darkdrag0n 

(заміна літери ‘O’ у складах ніку цифрою “нуль”) (279: DSF). 

Наявність провокаційних ніків на АПІФ програмістів, що реалізують 

тактику віртуальної самопрезентації, свідчить про бажання учасників цієї 

ПВС створити оригінальний віртуальний образ. Цьому сприяє вибір 

фамільярних лінгвокреативних номінацій, а також поєдання вербальних та 

невербальних засобів при творенні особливого мережевого імені, що 

позиціонує його носія як творчу особистість у віртуальному просторі.  

Це дає змогу зробити висновок, що на АПІФ програмістів підкреслення 

індивідуальності є цінністю відповідної ПВС. Слід зазначити, що вибір 

провокаційного мережевого імені на АПІФ програмістів сприймається як 

маркер приналежності до цієї спільноти, цінності якої допускають 

фамільярну тональність та знижений стиль під час спілкування на відміну від 

більш ввічливого стилю спілкування представників комунікативних професій 
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типу “людина – людина” – учасників АПІФ спільнот викладачів та 

психологів. 

 

2.7. Порівняльний аналіз специфіки реалізації стратегії 

самопрезентації на різних англомовних професійних Інтернет-форумах 

 

У ході дослідження було проведено порівняльний аналіз специфіки 

реалізації  стратегії самопрезентації на АПІФ трьох досліджуваних фахових 

груп з урахуванням тактичного репертуару цієї стратегії. За 100% було 

прийнято 544 мережевих імені, обраних методом суцільної виборки. 

Результати аналізу репрезентовані в Додатку В. 

Із 250 мережевих імен учасників АПІФ викладачів 125 номінацій (50%) 

реалізують тактику самоідентифікації за ім’ям та / чи прізвищем, 109 

одиниць (44%) – тактику фахової самопрезентації. Тактику віртуальної 

самопрезентації реалізують 16 позитивно-зорієнтованих ніків (6%), що 

відображають принцип “позитивного мислення” та створюють оптимістично-

налаштований образ викладача. ПМН, що релізують тактику фахової 

самопрезентації, класифіковано за професійно-діяльнісним (25 ПМН – 23%) 

та професійно-особистісним (84 ПМН – 77%) критеріями. У ході аналізу 

встановлено таке кількісне співвідношення ПМН за професійно-діяльнісним 

критерієм: 10 ПМН (40%) позначають загальну назву професії викладача – 

‘teacher’, 15 одиниць (60%) – відображають детальні фахові дані мовця, 

пов’язані із його спеціалізацією, досвідом роботи, навчальним предметом 

тощо. Класифікація ПМН учасників АПІФ викладачів за професійно-

особистісним критерієм (84 ПМН) дала змогу встановити такі результати 

кількісного аналізу: 1) сприйняття роботи як покликання – 14 одиниць (17%); 

2) індивідуально-особистісні риси – 53 ПМН (63%); 3) професійні знання та 

вміння – 17 ніків (20%), з яких 4 мережевих імені апелюють до прецедентних 

висловів. У ході аналізу встановлено таке кількісне співвідношення ПМН, що 

позначають індивідуально-особистісні риси (53 ПМН):  
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- доброта та чуйність – 9 (17%) ніків;  

- толерантність та неупередженість – 3 одиниці (6%); 

- жага до навчання та знань – 16 мережевих імен (30%); 

- справедливість та об’єктивність – 4 (7,5%) одиниці; 

- творчий підхід до викладання – 4 ніки (7,5%); 

- оптимізм – 7 мережевих імен (13%); 

– гуманізм – любов до дітей – 10 одиниць (19%), з них підгрупа 

“вчитель як мати” нараховує 5 мережевих імен (9, 5%).  

У цій групі виокремлено 3 ПМН (6%), що апелюють до прецедентних 

висловів. На АПІФ спільнот викладачів 42 мережевих імені (17%) є 

лінгвокреативними номінаціями, побудованими за допомогою лінгвістичних 

засобів або за рахунок полісеміотичного коду мережі. Це надає змогу 

відмітити творчий аспект професії викладача.  

На форумах психологічних спільнот кількість ніків, що актуалізують 

тактику самоідентифікації за ім’ям та / чи прізвищем є домінуючою, 

порівняно із іншими досліджуваними сферами діяльності ПВС. Із загальної 

кількості 155 ніків вони складають 151 одиницю (97%), з них 5 мережевих 

імен (3%) – доповнюють ім’я даними про науковий ступінь мовця, що не 

відображено у ніках користувачів інших галузей фаху. Тактику фахової 

самопрезентації реалізують 4 ніки (3%), що конкретизують сферу роботи 

фахівця в галузі психологічної діяльності. 

Протилежні тенденції панують на АПІФ програмістів. Із загальної 

кількості 145 досліджуваних ніків лише 9 мережевих імен (6%) реалізують 

тактику самоідентифікації за ім’ям та /  чи прізвищем. 77 ніків (53%) є 

засобами реалізації тактики фахової самопрезентації, 59 ніків (41%) 

актуалізують тактику віртуальної самопрезентації. ПМН, що реалізують 

тактику фахової самопрезентації класифіковано за професійно-діяльнісним – 

26 ПМН (34%) і за інформаційно-технологічним – 51 ПМН (66%) критеріями. 

У ході аналізу встановлено таке кількісне співвідношення ПМН за 

професійно-діяльнісним критерієм (26 ПМН): 8 одиниць (30%) позначають 



143 

назву професії у сфері обчислювальних технологій; 8 ніків (30%) деталізують 

фах користувача; 5 мережевих імен (20%) апелюють до досвіду роботи; 5 

ПМН (20%) відображають назву компанії, яку репрезентує фахівець.  

Особливість реалізації тактики віртуальної самопрезентації на АПІФ 

програмістів полягає у наявності тенденції до вибору провокаційних ніків. Це 

демонструє відношення позитивно-зорієнтованих ніків та провокаційних на 

форумах цієї спільноти. З 59 одиниць (45% від загальної кількості 145 ніків) 

4 одиниці (7%) є позитивно-зорієнтованими, 55 мережевих імен (93%) 

відображають бажання мовця протиставити себе спільноті та сконструювати 

девіантний образ користувача мережі, з них:  

– мережеві імена, що містять семантику розладу і хаосу складають 15 

одиниць (27%);  

– ніки провокаційного характеру – 8 одиниць (14,5%);  

– “демонічні” ніки, що відтворюють явища потойбічного світу – 20 

одиниць (36,5%);  

– мережеві імена, побудовані на основі пейоративних лексем – 6 

одиниць (11%); 

– ніки, у яких відображене свідоме бажання користувача протиставити 

себе віртуальній спільноті – 6 мережевих імен (11%). 

Переважаюча кількість мережевих імен – 79 одиниць (54%) на АПІФ 

програмістів є лінгвокреативними номінаціями, що створені на основі 

поєднання мовного коду та специфічних символів, які виконують парольну 

функцію для представників цього фаху.  

Домінування креативних полісеміотичних номінацій на АПІФ 

програмістів зумовлено найбільш творчим підходом представників цього 

фаху до утворення мережевого імені порівняно із учасниками спільнот інших 

професій. Отриманий результат дослідження доводить приналежність 

учасників АПІФ програмістів до професії типу “людина – знакова система”, 

що вимагає від її носіїв високого рівня володіння та оперування 

семіотичними елементами. 
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Отже, стратегія самопрезентації на АПІФ при виборі мережевого імені 

виявляє дві основні тенденції мовців: 

1) бажання створити образ, що відповідає реальній соціальній 

ідентичності мовця; 

2) прагнення створити колоритний віртуальний імідж члена ПВС, що 

може відрізнятися від його реальної соціальної ідентичності. 

Серед трьох досліджуваних фахових груп члени ПВС викладачів 

найбільше сприяють оптимізації спілкування за реалізації стратегії 

самопрезентації при виборі мережевого імені. Це зумовлено тенденцією 

поєднувати у ніку різні аспекти фахової самопрезентації як відображення 

реального соціально-професійного статусу мовця із прагненням створити 

привабливий віртуальний образ члена ПВС, що налаштовує на кооперативно-

зорієнтовану комунікацію та сприяє оптимізації спілкування.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2  

 

1. В аспекті стратегічного планування комунікації виокремлено такі 

основні комунікативні стратегії з огляду на ключову мету комунікантів на 

АПІФ – обмін фаховою інформацією:  

– стратегію отримання інформації; 

– стратегію інформування. 

2. З огляду на значення віртуальної ідентичності як чинника 

оптимізації спілкування між учасниками ПВС у роботі досліджено стратегію 

самопрезентації при виборі комунікантами мережевого імені. 

3. Стратегія отримання інформації пов’язана із бажанням адресанта 

задовольнити інформаційний запит, зумовлений наявністю лакуни у фаховій 

сфері через недостатній рівень його професійної компетенції. Її актуалізують 

такі тактики: прямого запиту, непрямого запиту, прохання.  

В результаті проведеного дослідження визначені такі основні вербальні 

засоби реалізації цієї стратегії: розповідні речення у формі непрямого 

питання із предикатом ‘wonder’; розповідні речення із дієсловом ‘ask’; 

питальні речення із модальними дієсловами типу ‘can’, ‘could’, ‘would’; 

розповідні та питальні речення різного типу – еліптичні та повного складу; 

імперативні конструкції.  

Невербальними засобами реалізації стратегії отримання інформації 

виступають редупліковані знаки питання, капіталізація та емотикони 

(“смайлики”). З метою оптимізації спілкування та забезпечення позитивного 

результату комунікації мовці вдаються до етикетних клішованих виразів, що 

заохочують адресата до зворотного зв’язку та несуть прагматичне значення 

демонстрації привітного ставлення до адресата. 

4. Стратегія інформування на АПІФ може бути адресантно- та 

адресатно-зорієнтованою. Як комунікативна стратегія адресата вона 

забезпечує ефективність комунікації, оскільки полягає у задоволенні 
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предметної мети співрозмовника, відображеної в його ініціальному 

повідомленні. Ця стратегія передбачає широкий репертуар інструментів 

реалізації на АПІФ, серед яких у ході дослідження виокремлені такі тактики: 

стислої відповіді, розгорнутої відповіді, поради, інструктажу, акцентування 

уваги, коригування, звернення до професійного досвіду, солідарності, 

сумніву, посилання на інформаційний ресурс, послаблення незгоди, іронії.  

У ході дослідження встановлено, що надання переваги певній тактиці 

для реалізації стратегії інформування зумовлено такими чинниками:  

– статусно-рольовою позицією адресата;  

– вибором релевантного обсягу інформації з метою успішного 

декодування повідомлення співрозмовником у відповідності до максим 

принципу Кооперації Г.-П. Грайса;  

– прагненням до соціально-зорієнтованої або особистісно-зорієнтованої 

комунікації;  

– приналежністю мовця до певної ПВС за професійно-маркованим 

критерієм.  

У результаті дослідження було виокремлено основні вербальні засоби 

реалізації стратегії інформування: розповідні та питальні речення із 

модальними дієсловами різного типу; розповідні речення, що містять у 

складі іменник або перформативне дієслово із семою “порада”, 

“рекомендація”, “пропозиція”; питальні еліптичні конструкції типу ‘How 

about…’; імперативні конструкції; інфінітивні конструкції на основі 

субстантивних словосполучень, семантика яких відображає спосіб 

розв’язання проблеми; паралельні синтаксичні структури; адвербіальні 

інвертовані конструкції типу ‘Here is…’; мінімізатори; одиниці суб’єктивної 

модальності; етикетні клішовані вирази, що демонструють увагу до адресата 

або принижують значення пропонованої послуги у відповідності до максим 

принципу Ввічливості Дж. Ліча.  
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В якості невербальних засобів реалізації стратегії інформування 

функціонують такі маркери як капіталізація, редуплікація графем та 

емотикони (“смайлики”).  

З метою оптимізації спілкування на АПІФ у відповідь на стратегію 

інформування з боку адресата мовці дотримуються етикетної комунікативної 

поведінки, що передбачає:  

 вираження експліцитної подяки;  

 вираження подяки + висловлення обіцянки;  

 висловлення подяки + зазначення ефективності поради;  

 висловлення подяки + надання оцінки. 

5. Стратегія інформування як комунікативна стратегія адресанта 

відображає його основну мету – поділитися цікавою та корисною фаховою 

інформацією із іншими членами спільноти, а також спрямована на 

регулювання дій співрозмовника (в якості його заохочення до зворотного 

зв’язку, до участі у професійно-зорієнтованому заході або з метою 

привернення уваги до важливих повідомлень ПВС).  

Ефективність цієї стратегії полягає у відповідності розміщуваної 

інформації фаховій орієнтації АПІФ та кодексу нетикету ПВС. У ході 

дослідження виокремлені такі основні тактики, що актуалізують стратегію 

інформування з боку адресанта: репрезентації професійної інформації, 

посилання на інформаційний ресурс, пропозиції інформації, оголошення, 

заохочення, запрошення, інструктажу.  

Вербальними засобами реалізації стратегії інформування як 

комунікативної стратегії адресанта виступають адвербіальні інвертовані 

конструкції типу ‘Here is….’; імперативні конструкції; розповідні речення із 

модальним дієсловом ‘would’ зі значенням гіпотетичності та речення, що 

відображають сподівання у ефективності пропонованої інформації; 

розповідні речення із емоційно-оцінними лексемами та інтенсифікаторами; 

клішовані субстантивні словосполучення типу ‘call for papers / manuscripts’; 
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розповідні речення із дієловами ‘announce’, ‘invite’, ‘encourage’, ‘welcome’ 

тощо.  

В якості основних невербальних засобів актуалізації цієї стратегії 

функціонують графічні засоби капіталізації та редуплікації знаку оклику, що 

виконують функцію привернення уваги до змістовних частин повідомлення.  

6. Специфіка стратегії самопрезентації у роботі полягає у її реалізації 

при виборі комунікантами АПІФ мережевого імені, на основі якого стає 

можливим самопозиціонування мовця як члена певної ПВС.  

Типовими вербальними засобами реалізації тактики самоідентифікації 

за ім’ям та /  чи прізвищем є відтворення антропоніму мовця у повній або 

скороченій формі і абревіація його складових, невербальними – додавання 

цифр та знаків інших семіотичних систем до вербальної частини ніку.  

До найбільш виразних особливостей реалізації тактик фахової та 

віртуальної самопрезентації зараховано такі риси: 

– порушення норм традиційної орфографії: елімінація голосних, 

застосування принципів фонетичності письма і візуальної подібності; 

– використання полісеміотичного коду на основі поєднання вербальної 

частини ніку та знаків різних семіотичних систем (цифр, пунктуаційних 

знаків, математичних символів, комбінацій спеціальних символів тощо). 

Тактику фахової самопрезентації реалізують мережеві імена, що 

апелюють до понять зі сфери фаху мовців та відображають цінності їхньої 

ПВС, що дає змогу розглядати такі ніки як професійно-марковані.  

7. На основі проведеного кількісного аналізу виявлено специфіку 

реалізації стратегії самопрезентації на АПІФ трьох досліджуваних фахових 

груп з урахуванням тактичного репертуару цієї стратегії. Результати 

кількісного аналізу дають змогу зробити висновок, що при виборі ніку члени 

усіх спільнот надають перевагу тактиці самоідентифікації за ім’ям та / чи 

прізвищем і тактиці фахової самопрезентації, за рахунок чого мовець 

актуалізує свою ідентичність та різні аспекти соціально-професійного 

статусу, що конструюють його образ члена ПВС. 
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Серед трьох досліджуваних фахових груп члени АПІФ викладачів 

найбільше сприяють оптимізації спілкування при виборі мережевого імені. 

Тенденцію до створення позитивного іміджу члена спільноти викладачів 

засвідчують ПМН, що реалізують тактику фахової самопрезентації – 

номінації, які відображають позитивні професійно-особистісні риси 

викладача і підкреслюють цінності цієї комунікативної професії. Оптимізації 

спілкування також сприяє вибір позитивно-зорієнтованих ніків учасниками 

спільнот викладачів як засобів реалізації тактики віртуальної 

самопрезентації, що надає змогу налаштувати співрозмовників на сприятливу 

атмосферу спілкування та конструює привабливий образ члена ПВС. 
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РОЗДІЛ 3. СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ 

ЗАПОБІГАННЯ ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ НЕВДАЧ 

 

3.1. Ознаки неуспішного спілкування на англомовних професійних 

Інтернет-форумах 

 

Суттєву роль у сприянні процесу оптимізації спілкування на АПІФ 

відіграє комунікативна грамотність мовців, їхнє знання та ефективне 

оперування правилами мовленнєвого етикету, володіння складовими 

комунікативного кодексу. Ці загальноприйняті канони ефективної 

комунікації формують базис для нетикету ПВС, що спрямований на 

регулювання комунікативної взаємодії у віртуальному просторі. Форум як 

регламентований жанр Інтернет-спілкування вимагає від комунікантів 

прийняття норм і заборон у межах певного ресурсу, дотримання правил 

поведінки, передбачених системою модерування [89, с. 189]. З огляду на 

специфіку досліджуваних АПІФ важливим чинником оптимізації 

комунікативного процесу виступає комунікативна компетенція професіонала 

(фахівця) як носія фахової інформації та джерела збагачення знань менш 

досвідчених членів спільноти. Від експерта (фахівця / професіонала) як 

ключової фігури інституційного Інтернет-спілкування вимагають не тільки 

високий рівень володіння спеціальними знаннями і не тільки офіційно 

визнаний статус, але й вміння спрямовувати комунікацію у потрібне русло, 

підтримувати тональність спілкування, перемикаючись з одного регістру на 

інший, вести мовну гру [38, с. 13]. Не менш важливим чинником оптимізації 

комунікативного процесу на АПІФ виступає дотримання мовцями норм 

професійної етики, що, передовсім, полягає у захисті персональних даних 

фахівців або їхніх клієнтів. Особлива увага цьому питанню приділяється на 

регламентованих професійних форумах закритого типу, до яких у корпусі 

досліджуваних фахових ресурсів ми відносимо приватний форум для 

ліцензованих практичних психологів у межах ПВС HASCF. Питання захисту 
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персональних даних професіонала (фахівця) виступає однією з ключових 

проблем, що постають перед модераторами цього ресурсу, які вбачають її 

вирішення у звуженні кола учасників спільноти за критерієм наявності 

кваліфікації у відповідній фаховій сфері: Someone raised the question of how 

do i certify that someone is infact a counsellor before giving them access and to be 

honest there is only so much i can do to ensure they are. So far I've been looking at 

a member's email address when they sign up as I've written to many 

counsellors/trainees found on the BACP website so if it's someone who i've written 

to then it's safe to presume they're counsellors! Some give links to their website, 

etc. But i guess at the end of the day this is the internet so it's liable to a bit of 

abuse, but hopefully it won't be a problem on here; Is this private forum enough to 

help you feel 'safe' to talk should you need to? Is there anything else that may 

help?  (282: PF at HASCF). Роль професійної етики в межах цієї 

спільноти зростає з урахуванням специфіки фаху практичних психологів, що 

передбачає роботу з особистими проблемами клієнтів. Ключовий етичний 

принцип роботи представників цього фаху полягає у захисті власних 

персональних даних, а також даних інших фахівців та їхніх клієнтів, що у 

категоричній формі відображає один із членів спільноти: So i am always 

anonymous and would never put my real details or website on a forum - nothing 

that could identify who i am and cause pain to my clients. If i was to come accross 

a site like this where my own therapist is openly herself with her real name and 

website details and talking personally i would be very upset - it would endanger 

the therapeutic relationship we have (282: PF at HASCF). Повагу до захисту 

особистих даних також демонструють комуніканти інших психологічних 

спільнот. Так, на іншому психологічному АПІФ спільноти 

Psychminded.co.uk, мовець висловлює своє обурення з приводу образливої 

статті про фахову діяльність клінічних психологів, проте не вдається до 

порушень професійної етики та зберігає у таємниці імена авторів цієї статті: I 

have a contact who logs in to the psychiatrists discussion board of 
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http://www.doctors.net.uk, a website for GMC-registered doctors, including 

psychiatrists. One topic was "What is the role of clinical psychologists?" These are 

some of the posts in response...remember they are posts by genuine psychiatrists. 

I've not put in their names (277: PMDF). Така стримана комунікативна 

поведінка свідчить про бажання мовців зберігати своє обличчя навіть у 

провокативних комунікативних ситуаціях. Реакцією одного із адресатів на 

опублікування цього повідомлення є апелювання до почуття взаємоповаги 

професіоналів (фахівців) як одного з аспектів професійної етики, що дає 

змогу послабити комунікативний дискомфорт та сприяти оптимізації 

спілкування: thank goodness there are some professionals out there who are 

appreciative of each other (277: PMDF). 

Порушення як загальноприйнятих умов ефективного спілкування, так і 

специфічних правил нетикету певної ПВС призводить до виникнення 

комунікативних невдач у процесі віртуального спілкування на АПІФ. 

Наявність різного рівня професійної компетенції учасників АПІФ також 

може спричинити семантичний шум, що є ознакою неуспішного спілкування.  

З метою визначення тактико-стратегічного репертуару комунікантів, 

спрямованого на запобігання комунікативним невдачам і відновлення 

ефективного спілкування у випадку їх наявності, на основі аналізу 

досліджуваних спільнот ми виокремлюємо такі основні ознаки неуспішної 

комунікації на АПІФ: 

1) семантичний шум, зумовлений різним рівнем професійної 

компетенції учасників ПВС; 

2) несвідоме чи цілеспрямоване порушенням нетикету ПВС; 

3) комунікативний дискомфорт через розбіжність у поглядах на певну 

проблему у фаховій сфері або через образу; 

4) недосягнення предметних цілей адресанта після реалізації 

адресатом стратегії ненадання інформації у відповідь на інформаційний 

запит адресанта. 
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Досягнення ефективності комунікації на АПІФ після виникнення 

подібних комунікативних ускладнень можливе лише за умови додаткових 

комунікативних дій, спрямованих на оптимізацію цього процесу.  

Отже, за наявності потенційної комунікативної загрози або явної 

комунікативної невдачі, у роботі виокремлені стратегії запобігання та 

нейтралізації комунікативних невдач:  

– стратегія контролю розуміння;  

– стратегія нетикетизації;  

– стратегія модерації; 

–  стратегія ненадання інформації. 

Стратегію контролю розуміння може обирати як адресант з метою 

конкретизації свого інформаційного запиту або у разі неможливості 

декодувати відповідь більш досвідченого комуніканта, так і адресат у 

випадку потреби отримати додаткову інформацію, необхідну для вірного 

сприйняття інформаційного запиту співрозмовника та уникнення 

комунікативних порушень. 

Виокремлена в ході роботи стратегія ненадання інформації має 

амбівалентну природу з огляду на її тактичний репертуар в залежності від 

специфіки певної ПВС. З одного боку, вона передбачає відмову у заповненні 

інформаційної лакуни співрозмовника та може призвести до неуспішної 

комунікації. З іншого боку, її тактичний інструментарій спрямований на 

досягнення порозуміння між членами ПВС та передбачає об’єктивне 

обгрунтування причин неможливості задоволення інформаційного запиту 

співрозмовника або свідчить про дійсну зацікавленість мовця проблемою 

реципієнта, яку він обіцяє вирішити у подальшій комунікативній взаємодії.  

 

3.2. Стратегія контролю розуміння 

 

Стратегія контролю розуміння передбачає комплекс цілеспрямованих 

мовленнєвих дій, зорієнтованих на нейтралізацію комунікативних порушень 
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у процесі віртуального спілкування. Як правило, комунікативні невдачі, яких 

мовці прагнуть уникнути шляхом використання цієї стратегії, є результатом 

семантичного шуму – незнання комунікантами певної професійної 

термінології, зокрема значення професійних акронімів. 

Стратегію контролю розуміння з боку адресанта реалізують такі 

тактики:  

– конкретизації інформаційного запиту; 

– з’ясування. 

Тактика конкретизації інформаційного запиту передбачає уточнення та 

пояснення окремих сегментів інформаційного запиту, які можуть викликати 

труднощі у сприйнятті їх адресатом та внести дисгармонію у комунікативний 

процес. Засобами актуалізації цієї тактики виступають одиниці суб’єктивної 

модальності типу ‘I think’, ‘I feel’ та модальне дієслово ‘should’, що 

відображають потребу у поясненні висунутого в ініціальному повідомленні 

питання:  

I think I should clarify my original question a little bit (280: ILF);  

I feel that I should clarify what I mean by decreasing diversity (280: ILF);  

Perhaps I should amend the question (282: PF at HASCF).  

Тлумачення “проблемних” сегментів інформаційного запиту може 

реалізуватися за допомогою засобів суб’єктивізації висловлювання: To me, 

open inquiry is when the students come up with their own question to investigate 

completely on their own (280: ILF).  

Тактика з’ясування полягає в прагненні адресанта уточнити зміст 

певних сегментів повідомлення адресата у відповідь на його інформаційний 

запит. Використання цієї тактики пов’язано із нижчим рівнем професійних 

знань чи досвіду адресанта, що зумовлює його неможливість декодувати 

інформацію професійного характеру (професійні акроніми, терміни).  

Приклад 23: 

– A PFD for the questionnaire itself would be really simple: it's all linear, 

one page after another. The logic for the HACCP plan would be more complicated 
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and really is outside the scope of this PHP forum (though if you need help with it 

we've got the general-purpose Lounge you can post in). You can do this in 

Javascript and/or PHP, there's really no big difference either way. And the way 

you'd go about it depends on which you choose: Javascript can let you do just a 

single form and you'd have to put the HACCP plan logic in there, while PHP gives 

you the additional option of breaking the form into distinct pages and putting the 

HACCP plan logic in there instead. So I recommend you spend a day or two, 

maybe part of it with your client, looking at both PHP and Javascript to decide 

which you want to use. If you start down the Javascript-only path then you can 

fallback to PHP very easily, but not necessarily the other way around 

(повідомлення мовця requinix у відповідь на інформаційний запит учасника 

АПІФ smk17). 

– Thanks for the reply, sorry, but what is a PFD? (279: DSF) (реактивне 

повідомлення мовця smk17) 

У прикладі 23 учасник АПІФ програмістів під ніком requinix надає 

пораду як розв’язати проблему менш досвідченого учасника спільноти, що 

звернувся із проханням про допомогу в ініціальному повідомленні. Наявність 

різного рівня професійних знань змушує адресата smk17 вдатися до тактики 

з’ясування, прагнучи уточнити зміст професійного акроніму за допомогою 

питального речення, вжитого у відповіді на його інформаційний запит: 

Thanks for the reply, sorry, but what is a PFD? 

З огляду на те, що тактика з’ясування у репертуарі стратегії контролю 

розуміння з боку адресанта передбачає нижчий рівень професійної 

компетенції мовця порівняно із більш досвідченим співрозмовником, її 

засобами реалізації виступають додаткові етикетні клішовані вирази, що 

супроводжують питальні речення – формули подяки та вибачення за 

необізнаність. Вони актуалізують ставлення поваги до співрозмовника з 

метою оптимізації спілкування.  

Стратегія контролю розуміння з боку адресата відображає його 

основну мету – вірне розуміння проблеми співрозмовника, висунутої в його 
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ініціальному повідомленні, та бажання уникнути або нейтралізувати 

потенційні чи наявні комунікативні порушення з метою досягення 

позитивного результату комунікації. На це спрямовані її основні тактики: 

– констатації нерозуміння; 

– уточнення; 

– пояснення; 

– верифікації. 

Також стратегія контролю розуміння з боку адресата може бути 

пов’язана із бажанням учасника АПІФ прояснити певні сегменти свого 

реактивного повідомлення у відповідь на інформаційний запит 

співрозмовника. У цьому випадку стратегію реалізує тактика піклування про 

розуміння, що передбачає запобіжні заходи адресата проти комунікативних 

невдач, які можуть виникнути під час декодування його повідомлення 

співрозмовником.  

Тактика констатації нерозуміння відображає факт наявності 

комунікативної невдачі, зумовленої неможливістю адекватного декодування 

ініціального повідомлення співрозмовником. За допомогою цієї тактики 

адресат сигналізує ініціатору інформаційного запиту про явну комунікативну 

невдачу, з метою нейтралізації якої слід вдатися до механізмів коригування 

комунікативної взаємодії. Цю тактику реалізують розповідні речення, що 

містять певні коментарі або зауваження типу ‘It is not clear to me…’, в яких 

мовець сигналізує про неуспішность інформаційного запиту співрозмовника:  

I have some ideas, but it is not completely clear to me (280: ILF); 

It isn't clear to me whether the original poster is claiming, in the section 

"Preference by Aging Males for Younger and Younger Females," that men prefer 

women of decreasing absolute age (which would be news to me) or that they prefer 

women who are younger and younger than they are (i.e., the age of the preferred 

women stays the same even as the man ages) (283: PDF at SPN).  

З огляду на комунікативну неімпозитивність англомовного стилю 

комунікації, зауваження передбачає проникнення в особисту сферу 
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співрозмовника, а тому його використання зводиться до мінімуму [124, с. 83]. 

Отже, з метою оптимізацїї спілкування та зниження тиску на адресата 

комуніканти додають до вербальних засобів актуалізації цієї тактики різні 

мінімізатори:  

Your post is somewhat confusing (280: ILF);  

Your questions seems a bit large (279: DSF).  

З метою уникнення комунікативних порушень, пов’язаних із 

недостатнім інформаційним обсягом запиту адресанта, адресат може 

потребувати додаткової інформації для наведення точної відповіді. Із цією 

метою він може застосовувати тактику уточнення, що реалізують питальні 

речення різних типів, які виражають: 

– запит інформації: So what's your code? (279: DSF);  

Who is “they” referred to in the first sentence? (280: ILF); 

What grade level do you teech? (280: ILF); 

– звернення до співрозмовника із поясненням його точки зору:  

What do you mean by holistic versus analytic rubrics? (280: ILF);  

What do you meen by allowing them to explore the data in their own way? 

(280: ILF); 

– прохання виконати певні дії:  

Can you please re-post what code you've got to now so we can see if there's 

been a mis-type or something such as a missing? (279: DSF); 

Could you elaborate a bit? (280: ILF).  

Засобами пом’якшення тиску на співрозмовника за реалізації цієї 

тактики виступає модальний модифікатор ‘please’ та мінімізатор ‘a bit’ у 

складі питальних речень із модальними дієсловами, що виражають прохання. 

Іноді адресат може вдатися до додаткових заходів, супроводжуючи 

тактику уточнення мовленнєвими діями, спрямованими на пояснення 

причини комунікативної невдачі, яка виникла через невдале формулювання 

інформаційного запиту співрозмовником. Реалізацією тактики пояснення 

виступають речення різного типу, зокрема умовні конструкції, що 
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демонструють умовно-наслідковий зв'язок гіпотетичних дій співрозмовника: 

what pictures are you talking about? You have an array of file names. If you want 

to output HTML image elements or read the binary data of the images, this 

requires code (279: DSF). 

Тактика верифікації відображає висунення адресатом певних 

припущень щодо змісту окремих сегментів інформаційного запиту 

співрозмовника. Найрозповсюдженішими засобами актуалізації цієї тактики 

виступають питальні та розповідні речення, що містять деякі припущення:  

Are they low readers? (278: PTC);  

You may want to inquire about ideas specific toa topic (280: ILF).  

Типовим засобом реалізації тактики верифікації на АПІФ також 

виступають декларативні питання, вживаючи які мовець просить скоріше 

підтвердження, ніж інформування [219, c. 662]:  

I was wondering why you seem to see something that is there to keep the 

therapist and client safe as something that is forced and punitive - you talk about -

'punishment'? (282: PF at HASCF);  

So you're saying that PHP Code print_r($_POST) always shows an empty 

array? And the form is most definitely being submitted? (279: DSF). 

Додатковими засобами реалізації тактики верифікації виступають 

кінцеві формативи, що використовують для підтвердження згоди 

співрозмовника та взаєморозуміння: Question, when you've submitted the email 

form (or whatever it is). It goes to email.php....am I right? (279: DSF). 

У випадку статусно-асиметричної комунікативної ситуації адресат 

може скористатися своєю пріоритетною позицією та вдатися до тактичного 

арсеналу засобів стратегії інформування, зокрема тактики акцентування 

уваги, зорієнтованої на регулювання комунікативної поведінки 

співрозмовника: let's have a look at your email.php file, we need to see that to 

understand what's going on. Where did you get this email.php file from? what does 

it do? do you have it working on some sort of local testing server....? Please be 
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specific when you post, remember that none of know what email.php is. There's 

probably a billion different files called email.php out there (279: DSF). 

Стратегію контролю розуміння з боку адресата також може 

реалізовувати тактика піклування про розуміння, що передбачає висловлення 

турботи про ефективне сприйняття співрозмовником повідомлення адресата 

та запобігання комунікативним невдачам. У випадку її застосування адресат 

сигналізує про потенційну комунікативну помилку, відповідальним за яку він 

є сам, а не ініціатор інформаційного запиту. Цю тактику реалізують 

розповідні та питальні речення, що відображають припущення можливих 

комунікативних невдач у процесі декодування співрозмовником 

повідомлення, розповідні речення із дієсловами ‘clarify’, ‘hope’ тощо, що 

експлікують бажання мовця пояснити певні інформаційні сегменти свого 

повідомлення чи сподівання у його достатньому рівні професійної 

компетенції, а також одиниці суб’єктивної модальності типу ‘I think’, ‘I 

guess’:  

If you're lost or even more confused now than before please please please 

ask now (280: ILF);  

I think that perhaps I should clarify what I put into the rubrics that I give the 

students (280: ILF);  

I hope this helps to clarify how I use rubrics... (280: ILF);  

A basic level of knowledge is required to work through these pages, which I 

hope you now have (279: DSF);  

I guess you can see where I'm heading!? (282: PF at HASCF);  

I wonder how long the people who have been quiet for have been coming to 

the group? (282: PF at HASCF);  

I think you get the idea (277: PMDF). 

Як правило, свідомим бажанням мовця у випадку виникнення певних 

комунікативних ускладнень, спричинених його невдалим інформаційним 

запитом, є коригування своїх дій з метою досягнення ефективності 

комунікації. Отже, оптимізацію подальшої комунікативної взаємодії 
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забезпечують такі регулятивні мовленнєві дії у відповідь на вжиту 

співрозмовником стратегію контролю розуміння:  

– надання прямої відповіді на уточнюючі запитання: The they was the 

science person from the dept of education (280: ILF); 

– наведення дефініцій понять, значення яких не було уточнено в 

ініціальному повідомленні, що і стало причиною комунікативного 

порушення: By holistic, I mean something that gives a general description of what 

an A, B, C, etc. performance would be like on a task-- yet it's flexible enough that 

several different types of products could meet that level. By analytic, I mean that 

point values are assigned to specific aspects or parts of the task-- there is less 

room for "creativity" in meeting the criteria because it's broken down into parts 

(280: ILF); 

– вибачення за спричинення комунікативної невдачі: Sorry for the 

confusion (279: DSF).  

Таким чином, стратегія контролю розуміння виступає регулятивом 

комунікативної взаємодії. Звернення до неї адресантом зумовлено його 

метою сприяти запобіганню комунікативним порушенням у потенційно 

небезпечній комунікативній ситуації. Вибір цієї стратегії адресатом 

передбачає потенційну загрозу або наявність певного комунікативного 

ускладення, що може бути спричинено семантичним шумом або іншими 

об’єктивними чи суб’єктивнимим факторами та яке потребує нейтралізації з 

метою досягення ефективності комунікації. Тактичний репертуар стратегії 

контролю розуміння дає змогу адресату спонукати співрозмовника до 

оптимізуючих реактивних дій, в результаті яких вдається відновити 

сприятливу атмосферу спілкування.  

 

3.3. Стратегія нетикетизації 

 

Наявність системи модерації, передбаченої на АПІФ, зумовлює 

дотримання мовцями правил та норм нетикету відповідної ПВС з метою 
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оптимізації комунікативного процесу. Свідоме бажання мовців сприяти 

успішному перебігу спілкування виявляється у їхньому апелюванні до 

ключових правил нетикету на різних етапах комунікації. Свідоме чи 

несвідоме порушення мовцями цього кодексу правил у контексті 

віртуального спілкування на форумах вважають грубою комунікативною 

помилкою, що здатна призвести до негативного результату комунікації. 

Дослідження комунікативного процесу на АПІФ з точки зору його 

стратегічного планування надало змогу виокремити стратегію нетикетизації 

як комплекс цілеспрямованих мовленнєвих дій, зорієнтованих на 

оптимізацію спілкування з урахуванням мережевого етикету ПВС. Слід 

додати, що мовці вдаються до репертуару цієї стратегії, усвідомлюючи 

потенційну загрозу ефективному спілкуванню у зв’язку із порушенням ними 

або іншими комунікантами певних норм чи правил нетикету ПВС. Стратегія 

нетикетизації передбачає регулювання комунікативної взаємодії з боку 

адресанта, відображаючи його основну мету не допустити виникнення 

комунікативних невдач при декодуванні повідомлення адресатом.  

Комунікативний інструментарій цієї стратегії репрезентований 

тактиками, що передбачають апелювання до правил нетикету спільноти, що, 

на думку мовця, опинилися під загрозою порушення. Переважно, стратегія 

нетикетизації посилається на правила, що пов’язані із забезпеченням 

тематичної відповідності повідомлень мовців фаховій орієнтації форуму, або 

які спрямовані на оптимізацію візуального сприйняття та обсягу 

розміщуваної інформації. Порушення цих правил може бути зумовлено 

різними причинами, зокрема такими: 

 – бажанням мовця детально розкрити тему (збільшуючи допустимий 

обсяг повідомлення для оптимального візуального сприйняття); 

– помилкою мовця через випадкове повторне опублікування 

повідомлення із однаковим текстом або через відступ від теми треду, що 

традиційно вважається грубим комунікативним порушенням на форумах.  
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Відчуваючи свою провину, мовець вдається до регулятивних 

комунікативних дій, спрямованих на виправлення комунікативної помилки. 

У цьому випадку стратегію нетикетизації реалізує тактика вибачення за 

потенційні порушення нетикету. 

З огляду на комунікативну поведінку учасників АПІФ, що має 

відповідати нетикету ПВС, стратегію нетикетизації також актуалізує тактика 

апелювання до негативного впливу спаму як застережливий захід, 

спрямований не допустити до участі у спілкуванні представників 

провокативного типу комунікантів (спамерів).  

Основним інструментом реалізації стратегії нетикетизації виступає 

тактика вибачення за потенційні порушення нетикету, серед яких можна 

виокремити дві основні причини, що відповідальні за комунікативну 

невдачу:  

1) низький рівень технологічної компетенції мовця або неуважність; 

2) недотримання вимог до змісту та обсягу інформації, що ґрунтуються 

на засадах максим кількості та відношення принципу Кооперації Г.-П. 

Грайса. 

Причини потенційних комунікативних порушень першої групи нерідко 

корелюють із низьким віртуальним статусом новачка спільноти, який не 

встиг опанувати усіма технологічними функціями форуму. Це дає змогу 

мовцеві апелювати до почуття толерантності більш досвідчених користувачів 

спільноти:  

I will try and attach the document but it is my first time so be patient! I am 

unsure how to add attachements (278: PTC);  

This is my first post. My apologies for any cross-posting (283: PDF at SPN). 

Причини комунікативних невдач другої групи передбачають: 

– відхилення від основної теми треду, спричинені мовцем (порушення 

максими відношення):  

Sorry to pick up on this one point and take this thread a little off topic (282: 

PF at HASCF);  
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Soooo… to stop waffling and answer your question… (282: PF at HASCF),  

– збільшення інформаційного обсягу повідомлення, зокрема за 

реалізації стратегії інформування адресата (порушення максими кількості):  

Now I'm just starting to talk mumbo jumbo (283: PDF at SPN); 

I'm sorry if I made no sense and if I did make some, well thats pretty good. 

(283: PDF at SPN); 

I suspect that this is more than you were looking for? (282: PF at HASCF).  

Подібні відхилення від правил нетикету стосовно обсягу та змісту 

розміщуваної інформації можуть бути спричинені особливим емоційним 

ставленням мовця до теми повідомлення: I'm going to stop now or I'll be 

ranting on for the rest of the day - as you've no doubt guessed I'm quite passionate 

about this subject (282: PF at HASCF).  

Вербальними засобами актуалізації цієї тактики виступають розповідні 

речення із лексемами ‘appologize’ та ‘apology’ і етикетні формули типу ‘I’m 

sorry  / sorry’. З огляду на можливі комунікативні невдачі, пов’язані із 

відступом від принципу Кооперації Г.-П. Грайса, поширеними засобами 

реалізації тактики вибачення за потенційні порушення нетикету також 

виступають розповідні речення, семантична структура яких містить семи 

“марнословство”, “базікання” або “відхилення від теми”: I'll be ranting on for 

the rest of the day; Soooo… to stop waffling; Now I'm just starting to talk mumbo 

jumbo; a little off topic). 

Отже, тактика вибачення за потенційні порушення нетикету передбачає 

піклування комунікантів на АПІФ за відповідністю форми та змісту їхніх 

повідомлень діючому у спільноті кодексу мережевого етикету. Вживаючи цю 

тактику, мовці прагнуть уникнути комунікативних невдач, пов’язаних із 

порушенням нетикету, та сприяти позитивному результату комунікації. З 

огляду на причину комунікативної невдачі, пов’язану із порушенням 

нетикету через недостатній рівень технологічної компетенції мовця або його 

неуважність, виявляється специфіка цієї тактики – її домінування у 

репертуарі користувачів АПІФ із низьким віртуальним статусом. 
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Окрім перерахованих правил нетикету, що можуть опинитися під 

загрозою порушення мовцями у процесі спілкування на АПІФ, не менш 

важливим з огляду на оптимізацію комунікативного процесу є правила, що 

пов’язані із некооперативною комунікативною поведінкою мовців.  

З огляду на виокремлені у першому розділі нашого дослідження типи 

учасників АПІФ найбільшої шкоди комфортному перебігу спілкування на 

АПІФ завдає провокативний тип, що цілеспрямовано порушує правила 

нетикету спільноти.  

У наукових дослідженнях до основних типів ворожої комунікативної 

поведінки учасників віртуальних спільнот відносять такі чотири групи 

порушень: 1) флеймінг  – аргументація ad-hominem в мережі, що не має на 

меті ані логічного пояснення, ані переконання, та яка спрямована образити 

комунікативного партнера; 2) троллінг  – тип ворожої поведінки, що є однією 

із причин виникнення “флеймової війни”, та який полягає у навмисній 

публікації повідомлення з метою викликати різку та нестриману відповідь від 

інших учасників; 3) спаммінг, що нерідко визначається як еквівалент 

незамовленої та непотрібної пошти у віртуальному просторі, хоча також 

може відправлятися як будь-яка непотрібна інформація або навіть небажане 

та довге повідомлення без смислу; 4) кібер-насильство або “віртуальне 

насильство” – агресивна комунікативна дія, спрямована на певних учасників, 

що полягає у відправленні непередбачуваної, небажаної (та значно 

агресивної) інформації, яка порушує норми поведінки та виходить за межі 

спільної предметної сфери, дотримуваної у спільноті [181].  

Регламентована структура АПІФ не дає змогу мовцям переходити до 

тривалих флеймових війн, як у випадку спонтанного спілкування у 

чатлайновому комунікативному просторі (див. М. О. Столярова [125, с. 15]). 

У ході дослідження комунікативного процесу на АПІФ не було виявило 

жодної комунікативної ситуації високого ступеня конфліктності, яка б 

супроводжувалась тривалою віртуальною агресією з боку усіх учасників 

комунікації, оскільки за наявності потенційної загрози кооперативному 
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спілкуванню на АПІФ комуніканти вдаються до засобів оптимізації 

комунікативного процесу.  

Одним із найпоширеніших цілеспрямованих комунікативних дій, що 

вносять дискомфорт у процес спілкування на АПІФ є спам. У класифікації 

спаму як небажаної масової розсилки кореспонденції адресатам [89, с. 275] 

на АПІФ має місце такий тип спаму, що переслідує комерційні цілі. 

Негативне сприйняття комунікативної поведінки адресанта спаму (спамера) 

як представника провокативного типу учасника АПІФ відображає інша 

тактика стратегії нетикетизації – тактика апелювання до негативного впливу 

спаму. Вона припускає наявність комунікативних порушень, спричинених 

некооперативною діяльністю спамерів та, як правило, входить до тактико-

стратегічного репертуару досвідчених користувачів спільноти.  

Вживаючи цю тактику, мовець прагне: 

– наголосити на негативних наслідках спаму, зокрема на вимушеному 

підвищенні вимог до участі у спільноті нових учасників: the reason for the "no 

urls for new members" rule is simple – spammers blame them, not us (279: DSF);  

– попередити інших комунікантів про їхню некооперативну 

комунікативну поведінку: Seems the spammers have found us though - getting 

lots of those a day and deleting their registrations, so please excuse me if i don't 

get to them quick enough! (282: PF at HASCF). 

Таким чином, тактика апелювання до негативного впливу спаму 

спрямована на профілактику комунікативного середовища АПІФ від участі у 

спілкуванні провокативних типів комунікантів. Ефективність цієї тактики у 

сприянні оптимізації спілкування залежить від віртуального статусу мовців, 

що звертаються до неї. До її вибору вдаються користувачі із високим 

віртуальним статусом, що прагматично зумовлено їхньою авторитетною 

позицією у ПВС та здатністю регулювати комунікативну діяльність інших 

комунікантів.  

Отже, стратегія нетикетизації передбачає контроль за дотриманням 

правил мережевого етикету спільноти з метою оптимізації комунікативного 
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процесу на АПІФ. Піклування мовця про збереження комунікативного 

комфорту під час спілкування відображається у його зверненні до репертуару 

оптимізаційних засобів цієї стратегії за умови спричинення ним потенційної 

загрози порушення нетикету спільноти. Стратегія нетикетизації передбачає 

комплекс регулятивних дій з боку мовця, спрямованих на виправлення 

потенційної комунікативної помилки. Вибір релевантної тактики для 

актуалізації цієї стратегії мовцем зумовлений його статусом у спільноті.  

Тактика вибачення за потенційні порушення нетикету пов’язана із 

віртуальною особистістю недосвідченого користувача спільноти, низький 

віртуальний статус якого виправдовує його комунікативну помилку.  

Натомість, тактика апелювання до негативного впливу спаму 

відображає високий віртуальний статус мовця у ПВС та свідчить про його 

бажання закцентувати увагу на наслідках некооперативної комунікативної 

поведінки спамерів.  

3.4. Стратегія модерації 

 

З огляду на статусно-рольову ієрархію комунікантів на АПІФ статус 

мовця виявляється у двох аспектах – в аспекті реальної соціально-

професійної ідентичності та у значенні статусу віртуальної мовної 

особистості. Найвищий віртуальний статус члена ПВС мають модератори та 

адміністратори форуму, що передбачає домінуючу комунікативну позицію 

носія цього статусу та у багатьох ситуаціях визначає його специфічну 

комунікативну поведінку, зумовлену статусною перевагою над іншими 

співрозмовниками. Керуючись метою оптимізації спілкування у межах 

певного АПІФ, носії адміністративного віртуального рангу багато уваги 

приділяють дотриманню іншими мовцями правил форуму та спрямовують 

свої комунікативні зусилля на покращення інформаційного обміну в межах 

ПВС. Апелюючи до почуття спільності, члени вищої ієрархічної ланки 

форуму також виявляють тенденцію до підтримки комфортної 

комунікативної взаємодії в процесі обміну фаховою інформацією. 
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Особливого значення набувають комунікативні зусилля носіїв високого 

віртуального статусу на АПІФ у ситуаціях, що супроводжуються 

комунікативним дискомфортом, спричиненим цілеспрямованою 

некооперативною комунікативною поведінкою порушників нетикету 

спільноти. На АПІФ програмістів вагомий досвід участі у спільноті та 

значний комунікативний внесок у розвиток спільноти надають повноваження 

статусної переваги над іншими комунікантами також користувачам, які не 

відносяться до адміністрації форуму, проте користуються особливою 

повагою в інших комунікантів. Таке поважне ставлення до продуктивних 

типів учасників АПІФ програмістів (за розробленою у першому розділі 

роботи класифікацією) відображається у висловлюваннях з позитивною 

оцінкою їхнього внеску у розвиток спільноти: This is one of the most 

comprehensive threads I have read on OOP; Can't wait for more posts on it; Very 

good post. Useful tips I hadn't found elsewhere; But learn to handle your messages 

in a proper way, learn from the older users here, I've spent little time but I have 

learned a lot from this people (279: DSF). Враховуючи такий неформальний 

статус лідерства досвідчених користувачів АПІФ програмістів за їхній 

комунікативний внесок у процес оптимізації спілкування, вони мають 

відповідні повноваження для вибору стратегії модерації з метою ефективного 

регулювання комунікативної поведінки порушників нетикету. 

Отже, з огляду на вищезазначені комунікативні цілі та наміри мовців, 

що наділені статусно-зумовленими повноваженнями, ми виокремлюємо 

стратегію модерації як комплекс заходів, спрямованих на оптимізацію 

спілкування на АПІФ. Домінуюча у статусно-рольовій модифікації форуму 

позиція мовця, що вдається до цієї стратегії, дає змогу розглядати її як 

статусно-зумовлену [19].  

У ході дослідження встановлено два порушення нетикету, спричинених 

цілеспрямованою комунікативною поведінкою провокативних типів 

учасників АПІФ. До одного із цих найбільш розповсюджених 

комунікативних порушень відноситься опублікування повідомлень-спаму, 
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що робить авторів цих повідомлень – спамерів найбільш негативно-

маркованим типажем віртуальної комунікації [89, с. 401]. До інших 

провокативних типів учасників АПІФ відноситься троль (від англ. ‘troller’), 

провокативна комунікативна поведінка якого спрямована на викликання 

негативної реакції та спричинення агресії у спільноті. Як зазначає 

американська дослідниця Дж. С. Донат, шкідливий вплив комунікативної 

поведінки троля полягає у підриванні почуття довіри у спільноті [190], що 

створює перешкоди для подальшої кооперативної комунікативної взаємодії. 

Назва троллінгу (від англ. ‘trolling’) як комплексу комунікативних дій, 

спрямованих на порушення комфортного перебігу спілкування, запозичена зі 

сфери рибальства, де означає процес приманювання риби на наживку та 

очікування її клювання. Перенесення значення троллінгу у контекст 

спілкування в мережі передбачає опублікування провокативного 

повідомлення як приманки та очікування, що на нього “клюнуть” з метою 

отримання насолоди від спричиненого конфлікту [190].  

Реакцією на таку некооперативну комунікативну поведінку мовців є 

стратегія модерації з боку членів спільноти, уповноважених нести контроль 

за дотриманням кодексу нетикету на АПІФ. У ході дослідження встановлено 

дві комунікативні ситуації на АПІФ, що характеризуються наявністю 

комунікативних невдач, спричинених грубим порушенням нетикету 

мовцями, у зв’язку з чим їхні дії сприймаються як поведінка провокативних 

типів учасників АПІФ.  

Розглянемо репертуар тактик стратегії модерації, що реалізують мету 

мовця сприяти оптимізації спілкування у ситуаціях цілеспрямованої 

некооперативної поведінки, зокрема як реакцію на: 

– спам; 

– троллінг. 

Вибір тактики із репертуару стратегії модерації зумовлений 

прагненням адресата продемонструвати домінуючу статусну позицію 
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порушнику нетикету або бажанням нейтралізувати статусну розбіжність та 

досягти взаєморозуміння у процесі комунікації.  

 

3.4.1. Тактичний інструментарій реалізації стратегії модерації як 

реакція на спам 

 

На АПІФ спільноти викладачів TI у ініціальному повідомленні мовець 

розміщує інформацію про послуги своєї компанії із комерційними цілями. За 

правилами цієї спільноти, рекламні повідомлення допустимі лише у 

спеціально відведених для цього розділах форуму, у зв’язку з чим стратегія 

інформування, обрана адресантом, виявляється неефективною у досягненні 

очікуваного результату комунікації та призводить до комунікативних 

порушень. 

Приклад 24: 

Softcell Solution is a leading website designing, software development and 

IT consulting company based in Dhaka, Bangladesh. With our focus on quality and 

service, we have built a strong portfolio from a diverse range of industries all 

across World. Our team is dedicated to providing superior quality and value to our 

clients and we are proud of our 100% customer satisfaction record  of satisfied 

clients. Our web address(click for enter) http://www.softcellbd.net/ (281: TI). 

З метою оптимізації комунікативного процесу на форумі адресат як 

представник адміністрації спільноти вдається до тактичного інструментарію 

стратегії модерації. Незважаючи на пріоритетну позицію, адресат не 

зловживає своїм віртуальним статусом та дотримується ввічливої 

тональності розмови з метою збереження комунікативної рівноваги. На це 

вказує надавання переваги неконфліктним тактикам: 

–  пояснення; 

–  поради; 

–  прохання; 

–  пропозиції; 

http://www.softcellbd.net/
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–  апелювання до цінностей спільноти. 

Тактика пояснення передбачає детальне обґрунтування комунікативної 

помилки мовця та апелювання до нетикету спільноти: The trouble with 

introducing yourself to Tapped In this way is that it comes across 99% as spam. 

Tapped In is a professional educators' collaborative with over 500 professional 

development groups, university and K-12 classrooms (281: TI). 

Тактика поради реалізована у некатегоричній формі за допомогою 

лексико-синтаксичних засобів зниження комунікативного впливу на адресата 

(модальних дієслів із семантикою гіпотетичності; одиниць суб’єктивної 

модальності), що створює ефект нейтралізації примусу: It might be possible for 

you to create your own group room here. Several educational sites (Shmoop, 

MusicShake, TakingITGlobal, etc.) have rooms here.  TIG is free, as is Google, but 

they're here for a purpose other than to simply sell their services (281: TI). 

З метою пом’якшення впливу стратегії модерації та реалізації 

комунікативної мети – залучити співрозмовника до продуктивної участі у 

спільноті, адресат схвалює надану мовцем інформацію в ініціальному 

повідомленні: I looked briefly at your site and certainly learning about software 

testing is a very interesting subject (281: TI). Це надає змогу підготувати базис 

для подальших тактичних ходів, пов’язаних із регулюванням дій порушника 

нетикету з метою уникнення ним комунікативних помилок у подальшій 

комунікативній взаємодії на форумі. Цьому сприяє використання таких 

тактик, що передбачають гнучкий вплив на адресата з метою спрямування 

його дій у кооперативному руслі: 

– тактики прохання: If you want to share your knowledge and possibly 

collaborate with K-12 students around the world regarding this, please let us 

know. In any event, please login and discuss this with BjB (also on Helpdesk here) 

and also perhaps DavidW (281: TI); 

– тактики пропозиції: Perhaps we could have you collaborate with 

GenYES groups (students who learn to troubleshoot both hardware and software) 

here in the U.S. (281: TI). 
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Тактика апелювання до цінностей спільноти, вжита адресатом у 

фінальній стадії повідомлення, передбачає резюмування його основної лінії 

комунікативної поведінки, спрямованої на оптимізацію спілкування на 

АПІФ. Адресат застосовує цю тактику із метою регулювання 

некооперативної поведінки співрозмовника, який підозрюється у спамі, та 

керуючись бажанням зберегти комунікативну рівновагу: If we are to have 

world peace and prosperity we need to all benefit from each other's experience(s) 

(281: TI). Це дає змогу адресату реалізувати свою предметну та 

комунікативну мету. Апелювання до віртуального рангу представника 

адміністрації ПВС у підписі повідомлення надає повноваження адресату 

здійснювати вплив на співрозмовника, спонукаючи його до зміни своєї 

комунікативної поведінки: 

Regards, 

Jeff Cooper 

Tapped In Helpdesk (281: TI) 

Реалізація тактик стратегії модерації за допомогою лексико-

синтаксичних засобів, спрямованих на зниження тиску на адресата (засобів 

суб’єктивної модальності, умовних конструкцій, модифікаторів, модальних 

дієслів умовного способу тощо), підкреслює тенденцію мовця до дотримання 

ввічливості. 

 

3.4.2. Специфіка реалізації стратегії модерації як реакція на 

троллінг 

 

У другій потенційно-конфліктній комунікативній ситуації новий 

учасник АПІФ програмістів спільноти DSF порушує правила нетикету, 

пов’язані із питанням захисту особистої гідності учасників спільноти (прикл. 

25).  

Низький рівень професійних знань адресанта есплікується у заголовку 

теми повідомлення, реалізованого за допомогою субстантивного 
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словосполучення, у складі якого лексема noob актуалізує значення “новачка”, 

“початківця”: ‘Php mysql noob question’ (279: DSF). Некооперативна 

поведінка адресанта виявляється у висловленні його обурення з приводу 

правила спільноти, що забороняє новим користувачам розміщувати 

гіперпосилання у свої постах: We are sorry, new user accounts are not permitted 

to create posts containing URLs (279: DSF). Неприйняття правила виражається 

у висловленні образи на адресу адміністрації спільноти, що реалізується за 

допомогою пейоративних емотивів у складі словосполучення: what a bucn of 

****ing amazing idiots (279: DSF). Незважаючи на евфемістичну функцію 

символу “зірочка” для заміни нецензурної лексики [125, с. 6], конфліктні 

інтенції адресанта призводять до порушення комунікативного комфорту та 

явної комунікативної невдачі, на яку вказує адресат у реактивному 

повідомленні: Is it just me or maybe nobody will find out what are you talking 

about? (279: DSF). Некооперативна поведінка мовця викликає підозру у 

троллінгу: Are trying to troll us? (279: DSF), проте виходячи з серйозності 

висунутих звинувачень адресат вдається до захисного комунікативного 

інструментарію стратегії модерації: 

–  тактики перепитування: Or is it a legit real request? (279: DSF). 

Подальший розвиток комунікативної події передбачає використання 

арсеналу таких тактик:  

– настанови; 

– демонстрації дружнього ставлення; 

–  поради; 

– іронії; 

–  апелювання до цінностей спільноти. 

Тактика настанови передбачає регулювання комунікативної поведінки 

співрозмовника у відповідності до правил нетикету спільноти. Вербальними 

засобами реалізації цієї тактики виступають розповідні речення із 

модальними дієсловами, що у комбінації із невербальним графічним засобом 

капіталізації дозволяють посилити вплив на порушника нетикету: If so, you 
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can put your links replacing . for , and write again the whole question 

EXPLAINING what's happening, what are you trying to do, what should happen 

(what would you LIKE and WANT to happen) as expected, and what actually 

happens and gives you an error message (279: DSF). 

Тактика демонстрації дружнього ставлення відображає бажання 

адресата виправити комунікативну поведінку співрозмовника, зберігаючи 

при цьому комунікативну рівновагу. Вираження симпатії та привітного 

ставлення до комуніканта реалізується за допомогою вокативів із 

відповідною семантикою:  Well, my friend.; See? It's easy. Guess what... yes, it's 

the one I described above, mate (279: DSF). 

Зверення до тактики поради відображає прагнення адресата надати 

допомогу недосвідченому члену спільноти та апелює до цінності 

взаємодопомоги. Засобами її реалізації є розповідні речення, що містять у 

складі перформативне дієслово із семою “порада”, “рекомендація”, 

“пропозиція” та об’єктно-зорієнтовані конструкції типу ‘you better + V’: Then, 

we create an array (a long 'list' of things - you better get backup from a manual, I 

recommend Php And MySQL from Novice to Expert from Jason W. Gilmore, he's a 

crack. You may be able to find out the rest. Believe this are the basic facts, so you 

better handle it well before heading far away in the theme (279: DSF). 

Некооперативна поведінка адресанта не завжди викликає таку 

позитивну реакцію у адресата, що втілюється у бажанні допомогти та 

пояснити правила нетикету спільноти. Наслідками нечемного ставлення 

адресанта до членів спільноти може бути образлива реакція адресата, що 

передбачає його звернення до тактики іронії, спрямованої викликати почуття 

вини у співрозмовника через спричинений комунікативний дискомфорт: 

insulting us is truly a brilliant way to make us feel warm towards you and willing 

to answer, your questions; feel any better now?   (279: DSF). 

Іронічний зміст вербальної частини висловлювання доповнюють 

невербальні засоби – “смайлики”, вжиті у редуплікованій формі. 
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Ефективність стратегії модерації у сприянні оптимізації спілкування на 

АПІФ засвідчує зворотний зв'язок комуніканта, який порушив правила 

нетикету спільноти. Він визнає свою комунікативну помилку та висловлює 

подяку мовцям, які допомогли пояснити незрозумілі для нього правила та 

надали поради щодо подальших дій: thanks for the book suggestions and thanks 

for clearing my doubts (279: DSF). Така реакція відображає досягнення 

позитивного результату комунікації, оскільки у процесі спілкування 

комуніканти прийшли до порозуміння: адресант отримав очікувані 

роз’яснення та задовольнив свій інформаційний запит, адресати змогли 

переконати співрозмовника у важливості дотримання кодексу нетикету 

спільноти та зберегти з ним нормальні стосунки.  

Завершальним етапом у зазначенні своїх комунікативних переваг є 

використання досвідченим учасником АПІФ програмістів тактики 

апелювання до цінностей спільноти, що сигналізує про аксіологічні 

орієнтири членів ПВС.  

Звернення до цієї тактики передбачає бажання адресата ще раз 

наголосити на важливості дотримання кодексу нетикету спільноти та 

підкреслити поважне ставлення до досвідчених користувачів, що є 

обов’язковою умовою для участі в комунікативному процесі на АПІФ: You're 

welcome. But learn to handle your messages in a proper way, learn from the older 

users here, I've spent little time but I have learned a lot from this people. Keep an 

eye on your language, and welcome (279: DSF). 

Таким чином, ефективність стратегії модерації у сприянні оптимізації 

комунікативного процесу на АПІФ можна розглядати з двох позицій:  

1) як відновлення необхідних умов для успішного обміну фаховою 

інформацією без врахування комунікативної мети – збереження 

комунікативної рівноваги із ініціатором комунікативних порушень; 

2) як досягнення взаєморозуміння між усіма учасниками 

комунікативного процесу після подолання комунікативних невдач, що є 

найбільш сприятливим результатом спілкування.  
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3.5. Стратегія ненадання інформації та її вплив на результат 

комунікації 

 

Стратегія ненадання інформації на АПІФ пов’язана із неможливістю 

або небажанням адресата задовольнити інформаційний запит 

співрозмовника. З огляду на недосягнення своєї предметної мети – отримати 

інформацію, комунікація може виявитись неефективною для адресанта, 

проте запропоновані з боку адресата засоби оптимізації спілкування дають 

змогу досягнути взаєморозуміння. При цьому, збереження комунікативного 

комфорту можливе лише за умов наведення об’єктивних причин 

неможливості задоволення інформаційного запиту співрозмовника. Ці 

причини втілюються у репертуарі таких її тактик: 

– посилання на абсурдність інформаційного запиту співрозмовника; 

– переадресації інформаційного запиту; 

– посилання на низький рівень технологічної компетенції; 

– посилання на необізнаність; 

– посилання на низький рівень професійної компетенції; 

– обіцянки. 

Вибір певної тактики для реалізації стратегії ненадання інформації 

зумовлений двома протилежними тенденціями комунікативної поведінки 

мовців: 

1)  прагненням перенести провину за комунікативну помилку на особу 

адресата – адресатно-зорієнтовані тактики (переадресації інформаційного 

запиту; посилання на абсурдність інформаційного запиту співрозмовника); 

2) бажанням мовців нести особисту відповідальність за спричинення 

комунікативної невдачі – адресантно-зорієнтовані тактики (посилання на 

низький рівень технологічної компетенції; посилання на необізнаність; 

посилання на низький рівень професійної компетенції; обіцянки). 

Досліджуючи комунікативну поведінку мовців на АПІФ у випадку 

неможливості задовольнити інформаційний запит співрозмовника, можна 
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відмітити тенденції типової поведінки з огляду на приналежність 

комунікантів до певного фаху. Учасники АПІФ програмістів більше 

вдаються до аргументованого викладу об’єктивних причин неможливості 

надати інформацію, яку запитує співрозмовник, логічно пояснюють причини 

відмови в інформаційному запиті та пропонують альтернативні способи 

вирішення проблеми. Це характеризує їхній діловий підхід до проблеми та 

прагнення дотримуватися комунікативної дистанції у спілкуваннні.  

Представники комунікативних професій, члени спільнот викладачів та 

психологів, надають перевагу особистісно-зорієнтованому спілкуванню, 

більше схильні до вияву емпатії до співрозмовника та виявляють тенденцію 

до використання елементів фатичної комунікації, підкреслюючи свою 

турботу про проблему адресата. Ці відмінності у комунікативній поведінці 

мовців підтверджують амбівалентність АПІФ, зумовлену розмитістю меж 

інформативного та фатичного спілкування, соціально-зорієнтованої та 

особистісно-зорієнтованої комунікації, специфікою фаху членів спільнот, 

різним ступенем регламентованості форумів та особливостями віртуального 

комунікативного середовища. 

Адресатно-зорієнтовані тактики передбачають прагнення комунікантів 

підкреслити статусну перевагу та вказати співрозмовнику на його провину у 

спричиненні комунікативної невдачі, викликану: 

1)  його невдалим інформаційним запитом (тактика посилання на 

абсурдність інформаційного запиту співрозмовника); 

2) невдалим вибором адресата (тактика переадресації інформаційного 

запиту). 

Тактика посилання на абсурдність інформаційного запиту 

співрозмовника вказує на неможливість заповнення інформаційної лакуни та 

апелює до його низького рівня професійної компетенції, що є причиною 

неадекватного інформаційного запиту. Вербальними засобами реалізації цієї 

тактики є заперечні речення із семою “неможливість” або “відсутність 

потреби”:  
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No, you can't do it in PHP, all of what you're talking about is JavaScript 

(279: DSF); 

It's not possible. Any sufficiently motivated user can grab all your HTML 

and Javascript and CSS and images and there's nothing you can do to stop that 

(279: DSF); 

No. This is not a refusal, there is just no need (279: DSF).  

Абсурдність інформаційного запиту мовця, що зумовлена його низьким 

рівнем професійної компетенції, може викликати суперечливу реакцію в 

більш досвідчених членів спільноти: 

– бажання допомогти шляхом виправлення невірних дій адресата 

(тактика коригування з репертуару стратегії інформування):  

Instead of trying to hide your images etc why dont you just brand them with 

a watermark, nothing too ridiculous obviously but enough for someone to know 

where the picture came from (279: DSF); 

– висловлення негативного ставлення до таких безглуздих 

інформаційних запитів, що адресат може інтерпретувати як некооперативну 

поведінку паразитивного типа учасників АПІФ (Help Vampire) (див. розд. 

1.5.):  

I am well and truly appalled at the number of "web developers" that don't 

even understand how the web works (279: DSF). 

Тактика переадресації інформаційного запиту реалізується у формі 

пропозиції звернутися із своїм інформаційним запитом до інших членів 

спільноти у більш відповідному за тематичною орієнтацією розділі форуму 

або спробувати вирішити проблему самотужки. Вербальними засобами 

актуалізації цієї тактики є розповідні речення, що виражають ввічливе 

спонукання комуніканта до пропонованих дій: 

...but as this is a tips/tutorials post I'd also ask that it go in a separate thread 

(279: DSF);  

maybe you could do that yourself i.e try it yourself and then post on a 

SEPARATE thread (279: DSF);  
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As paulh1983 suggested, you could try to implement your own (279: DSF). 

Таким чином, адресатно-зорієнтовані тактики, що актуалізують 

стратегію ненадання інформації, відображають бажання мовця сприяти 

якісному обміну фаховою інформацією у спільноті та закликають 

комунікантів із нижчим рівнем професійної компетенції коригувати власні 

дії відповідно до максим принципу Кооперацї Г.-П. Грайса та правил 

нетикету спільноти.  

Адресантно-зорієнтовані тактики переносять провину за неможливість 

задовольнити інформаційний запит співрозмовника на особу мовця, що 

вдається до відповідної тактики: 

– як зазначення низького віртуального статусу у спільноті – тактика 

посилання на низький рівень технологічної компетенції; 

– як підкреслення недостатнього рівня професійних знань, досвіду, 

необхідних для задоволення інформаційного запиту співрозмовника – 

тактики посилання на необізнаність і низький рівень професійної 

компетенції;  

– як висловлення зобов’язання задовольнити інтереси співрозмовника у 

майбутньому – тактика обіцянки. 

Причиною звернення адресата до стратегії ненадання інформації може 

бути його низький віртуальний статус у спільноті, що зумовлює недостатній 

рівень знань технологічного аспекту спілкування на форумах, зокрема 

невміння правильно додавати файли до повідомлень, переходити до функцій 

приватного спілкування тощо.  

З огляду на технологічний критерій спілкування на АПІФ засобом 

реалізації стратегії ненадання інформації є тактика посилання на низький 

рівень технологічної компетенції.  

Вербальними засобами актуалізації цієї тактики виступають заперечні 

речення, у складі яких містяться предикати із семою “необізнаність” або 

“неможливість”: 
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I don't know how to PM another member or where I would look if someone 

sent me a private message (278: PTC);  

I have not been able to locate this scale in full or details on scoring it that 

might be useful in helping anyone (283: PDF at SPN).  

Ця тактика передбачає тимчасове комунікативне ускладнення, що може 

бути виправлено за умови докладання зусиль інших комунікантів, що 

пропонують свою допомогу: It you sent it to someone they could attach it for 

you. Just a thought, I've done this before for others (278: PTC). 

Інформаційний запит адресанта може виявитися доволі проблемним та 

спричинити відмову у його задоволенні через неспроможність адресата 

запропонувати ефективну допомогу. У цьому випадку засобом реалізації 

стратегії ненадання інформації є тактика посилання на необізнаність. 

Ця тактика передбачає визнання мовцем своєї комунікативної поразки 

у задоволенні предметної мети ініціатора запиту та реалізується за 

допомогою заперечних синтаксичних конструкцій, що відображають 

відсутність варіантів вирішення проблеми в адресата:  

Me neither, especially considering the code above works no problems here 

(279: DSF); 

I'm afraid I don't have any suggestions and even an Amazon search has 

brought nothing other the book that you already mentioned (282: PF at HASCF).  

Відчуваючи свою неможливість допомогти співрозмовнику досягти 

очікуваного результату комунікації в процесі обміну фаховою інформацією, 

мовець вдається до регулятивних засобів, що виконують функцію 

демонстрації уваги та турботи про проблему співрозмовника. Це надає змогу 

відновити взаєморозуміння між комунікантами та сприяти оптимізації 

комунікативного процесу.  

Так, у випадку неможливості допомогти співрозмовнику знайти 

інформацію у сфері фаху, учасник АПІФ психологічної спільноти HASCF 

акцентує увагу на докладених зусиллях для вирішення його проблеми, що, на 
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жаль, видалися марними: Hmm I asked one person yesterday in my lunch break 

and she wasn't aware of anything either (282: PF at HASCF).  

Комунікативний досвід мовця виявляється у його вмінні пом’якшити 

негативний ефект від незадоволення предметної мети співрозмовника, 

акцентуючи увагу на позитивному аспекті такого стану речей. Висловлення 

пропозиції продовжити наукове дослідження та самотужки заповнити 

інформаційну лакуну у сфері інтересу комуніканта є натяком на його 

високий рівень професійної компетенції. Така поведінка мовця демонструє 

його увагу до співрозмовника та дає змогу зберегти сприятливу атмосферу 

спілкування без досягнення предметної мети комунікації: Definite lack of stuff 

out there (maybe you could research and publish a book!! (282: PF at HASCF).  

Редуплікація знаку оклику як невербальний засіб реалізації цієї тактики 

підсилює експресивність висловлювання.  

Причиною незадоволення інформаційного запиту співрозмовника 

також може бути відсутність належного рівня знань чи досвіду у сфері фаху 

адресата. За таких умов засобом актуалізації стратегії ненадання інформації є 

тактика посилання на низький рівень професійної компетенції.  

Поширеними вербальними засобами реалізацїї цієї тактики є 

складносурядні речення із протиставним сполучником ‘but’, семантичний 

склад яких відображає опозицію бажання та можливості надати допомогу 

ініціатору інформаційного запиту: 

I would answer your questions but am afraid i really can't as I only have up 

to Level 2 Certificate.. but i am hoping someone will help (282: PF at HASCF);  

I would love to reply with some meaningful answers and insight here but 

unfortunately I can't! I only did Level 1 and 2 at Guildford college.. (282: PF at 

HASCF). 

У випадку неможливості задовольнити інформаційний запит 

комунікативного партнера мовці вдаються до такої тактики, що спрямована 

на досягнення взаєморозуміння між комунікантами та сприяє оптимізації 

спілкування – тактики обіцянки.  
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Її основна функція полягає у демонстрації уваги до співрозмовника 

через надання обіцянки зворотного зв’язку, що актуалізується за допомогою 

промісивних конструкцій із футуральною перспективою у комбінації із 

невербальним графічним засобом “смайликом”:  

However I work for the NHS in a Substance Misuse department.. although I 

deal more with data and statistics, I can ask around if others have any ideas. Will 

get back to you if I find out anything useful  (282: PF at HASCF). 

Таким чином, стратегія ненадання інформації створює перешкоди для 

задоволення інформаційного запиту, втіленого адресантом в ініціальному 

повідомленні, що унеможливлює досягнення його предметної мети та 

негативно впливає на результат комунікації. З метою усунення 

комунікативного дискомфорту мовці вдаються до засобів оптимізації 

спілкування, передбачених у репертуарі адресантно-зорієнтованих тактик 

цієї стратегії. Саме ці тактики спрямовані на демократизацію стосунків між 

комунікантами, оскільки визнання мовцем неспроможності задовольнити 

запит співрозмовника нівелює статусну розбіжність між ним та ініціатором 

інформаційного запиту і сприяє встановленню дружніх стосунків на АПІФ.  

 

3.6. Порівняльний аналіз особливостей реалізації інформативних 

стратегій і стратегій запобігання та нейтралізації комунікативних 

невдач на англомовних професійних Інтернет-форумах 

 

У ході дослідження було здійснено порівняльний аналіз специфіки 

реалізації інформативних стратегій і стратегій запобігання та нейтралізації 

комунікативних невдач на досліджуваних АПІФ трьох фахових груп із 

урахуванням тактичного репертуару комунікантів. Аналіз було проведено на 

основі 919 повідомлень на АПІФ (на ресурсах викладачів – 437 одиниць, 

психологів – 309 одиниць; програмістів – 173 одиниці). Для проведення 

кількісного аналізу процентного співвідношення вияву цих стратегій та їхніх 

тактик на різних ПВС за 100% було взято загальну кількість випадків 
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використання мовцями відповідного комунікативного інструментарію та 

кількості одиниць із досліджуваною ознакою. 

Було встановлено, що стратегія отримання інформації реалізується не 

тільки в ініціальних повідомленнях адресанта, а також в реактивних постах 

від автора треду або інших учасників спільноти, які висловлюють новий 

інформаційний запит, що має узгоджуватися із гіпертемою треду.  

Результати аналізу репрезентовані в Додатках Д–М. 

Порівняльний аналіз особливостей реалізації інформативних стратегій і 

стратегій запобігання та нейтралізації комунікативних невдач на різних 

АПІФ продемонстрував, що найбільш розповсюдженими тактичними 

засобами актуалізації стратегії отримання інформації виступають тактики 

прохання та прямого запиту на усіх досліджуваних ресурсах трьох фахових 

груп. До найбільш точного та лаконічного формулювання свого 

інформаційного запиту схильні представники двох АПІФ – програмістів в 

межах спільноти DSF (16  (46%) із 35 випадків) та практичних психологів 

спільноти HASCF (12  (52%) із 24 випадків), що свідчить про їхнє бажання 

отримати конкретні відповіді на свої запитання у відповідності до максим 

принципу Кооперації Г.-П. Грайса або отримати чіткі настанови щодо 

подальших дій з вирішення проблеми. Третім за продуктивністю засобом 

реалізації стратегії отримання інформації також виступає комбінація тактик 

прохання та прямого запиту на АПІФ викладачів (12 (12%) з 102 випадків 

реалізації стратегії отримання інформації на всіх спільнотах викладачів) та 

АПІФ програмістів (5 (14%) з 35 випадків), що надає змогу мовцям у 

ввічливій клішованій формі сформулювати свій інформаційний запит та 

конкретизувати його за допомогою чітких запитань, що потребують 

відповіді. Проте, на форумах психологічних спільнот ця тактика не 

користується популярністю у мовців як засіб реалізації стратегії отримання 

інформації – 2 (4%) з 46 випадків. 

Результати кількісного аналізу дали змогу виявити універсальну 

тактику реалізації стратегії інформування як комунікативної стратегії 
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адресата – тактику поради, що є високопродуктивною на усіх АПІФ (на 

форумах викладачів її частотність використання складає 82 випадки (23%) 

від загальної кількості 351 одиниці; психологів – 23 (15%) з 150 випадків; 

програмістів – 36 (32%) з 112 випадків). 

Домінуючим засобом реалізації стратегії інформування на АПІФ 

викладачів та психологів є тактика звернення до професійного досвіду (на 

АПІФ викладачів її вжито у 93 випадках (26%) від загальної кількості 

351 одиниці; в межах спільнот психологів – у 36 (24%) з 150 випадків), проте 

учасники АПІФ програмістів не використовують її з метою задоволення 

інформаційного запиту адресанта.  

Отримані результати можна пояснити специфікою фаху членів ПВС та 

характером інформаційних запитів мовців. Представники комунікативних 

професій типу “людина – людина” вдаються до детального опису історій з 

власної робочої практики, нерідко у жартівливій тональності та 

використовуючи фатичні елементи (підтримку адресата, демонстрацію 

симпатії до нього, апелювання до подібних пережитих емоцій тощо). У той 

час як учасники АПІФ програмістів більше схильні давати конкретні поради 

та настанови до дій у лаконічній формі, що також пов’язано із більш точним 

формулюванням інформаційних запитів представників професії типу 

“людина – знакова система”. У зв’язку з цим на АПІФ програмістів 

високопродуктивними є інші тактики: коригування та інструктажу (34 (30%) 

з 112 випадків), що набагато рідше використовуються у репертуарі учасників 

спільнот викладачів (на АПІФ спільноти ILF – 7 (4%) з 178 випадків; на 

форумі ПВС TI – 8  (8%) із 100 випадків; на АПІФ спільноти PTC – 6  (8%) з 

73 випадків), а в межах спільнот психологів наявні тільки в арсеналі 

комунікантів АПІФ PMDF (2 (6%) з 33 випадків).  

Серед тактичних засобів стратегії інформування, що характеризуються 

пом’якшеним впливом на співрозмовника, тактики солідарності та сумніву 

більш вживані у репертуарі комунікантів на АПІФ викладачів та психологів – 

76 (22%) з 351 випадків в межах ПВС викладачів та 32 (21%) з 150 випадків 
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на АПІФ психологічних спільнот порівняно із АПІФ програмістів (10 (9%) з 

112 випадків). Це характеризує членів спільнот, приналежних до 

комунікативних професій як більше схильних до некатегоричного викладу 

власних суджень та підтримки ідей колег, у той час як учасники АПІФ 

програмістів більше безапеляційні у власних поглядах. Тим не менш, тактика 

послаблення незгоди як сигнал неприйняття позиції адресата є 

низькопродуктивною на усіх АПІФ (14 випадків (4%) від загальної кількості 

351 одиниці на спільнотах викладачів та 7 (5%) з 150 випадків на 

психологічних спільнотах; лише 1 зафіксований випадок (1%) від загальної 

кількості (112 одиниць) на АПІФ програмістів), що свідчить про бажання 

членів спільнот врешті-решт дійти згоди у процесі дискусії з метою 

оптимізації спілкування. 

Стратегія інформування як комунікативна стратегія адресанта є 

найбільш продуктивною стратегією на АПІФ спільноти SPN порівняно із 

усіма іншими досліджуваними ПВС різних фахових груп (72% (106 випадків 

застосування) від загальної кількості 147 повідомлень). Це пов’язано із 

нетикетом цієї спільноти, що надає дозвіл на розміщення інформаційних 

повідомлень рекламного характеру, які заохочують її учасників до участі у 

професійно-зорієнтованих заходах (99 випадків (94%) у 106 повідомленнях). 

В залежності від типу пропонованої адресантом інформації на усіх ПВС 

різняться тактичні засоби її реалізації, виявлені у ході порівняльного аналізу:  

– з метою інформування комунікантів про професійно-зорієнтований 

захід домінантними виявилися тактики посилання на інформаційний ресурс 

та оголошення (72 випадки (68%) з 106 одиниць на АПІФ психологічної 

спільноти SPN; 4 випадки (66%) з 6 на АПІФ спільноти викладачів TI); 

– заохочення до участі в ньому – тактики запрошення та заохочення 

(вжито в 21 випадку з 106 одиниць (20%) на АПІФ спільноти SPN; 2 випадки 

з 6 (34%) на АПІФ спільноти TI; тільки тактика заохочення – 3 випадки з 19 

(16%) на форумі спільноти ILF), а також інструктажу з метою деталізації 

інформації (тільки на форум ПВС SPN – 6 випадків з 106 (6%));  
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– донесення адміністратором спільноти інформації про нововведення 

на форумі та пошуки шляхів її оптимізації – тактики заохочення (7 випадків 

(41%)) та оголошення (5 випадків (29%)) від загальної кількості 17 одиниць 

на АПІФ спільноти HASCF); з метою поділитись корисною інформацією із 

іншими членами спільноти – тактики посилання на інформаційний ресурс (10 

(83%) з 12 випадків)), пропозиції інформації та заохочення (2 випадки (17%)) 

на АПІФ PMDF) та оголошення (1 випадок з 5 (20%)) на АПІФ програмістів;  

– з метою ознайомлення інших членів спільноти із власним методом 

роботи або способом вирішення проблеми у сфері фаху – тактика 

репрезентації професійної інформації (8 випадків з 19 (19%) на АПІФ 

спільнот ILF та 2 випадки з 5 (40%) на АПІФ програмістів спільноти DSF) та 

тактики пропозиції інформації і посилання на інформаційний ресурс (2 

випадки з 5 (40%) на АПІФ програмістів). 

З метою запобігання або нейтралізації комунікативних невдач мовці 

вдаються до репертуару стратегії контролю розуміння. При цьому стратегія 

контролю розуміння як ініціатива адресанта виявилась менш продуктивною 

(25 випадків (29%) (від загальної кількості вживання цієї стратегії на усіх 

АПІФ – 88 одиниць). Її вжито тільки на трьох АПІФ: у репертуарі 

комунікантів спільноти викладачів ILF (3 випадки (18%) з 17 на усіх 

спільнотах учасників цього фаху), на АПІФ практичних психологів HASCF 

(2 випадки (7%) з 29 на усіх психологічних спільнотах) (тактика 

конкретизації інформаційного запиту) та на АПІФ програмістів, де вона 

представлена двома тактиками та характеризується високою продуктивністю 

(тактиками конкретизації інформаційного запиту та з’ясування – 20 випадків 

(48%) з 42). Найбільш продуктивними тактиками стратегії контролю 

розуміння як комунікативної стратегії адресата на усіх АПІФ визначені 

тактики уточнення та верифікації (тактика уточнення – 22 (37%) з 59 

випадків використання цієї стратегії як стратегії адресата; тактика 

верифікації – 18 (31%) з 59 випадків), що дають змогу оптимізувати 

спілкування шляхом запобігання або виправлення комунікативних помилок. 
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Використання цих тактик у супроводі тактики констатації нерозуміння надає 

можливості для регулювання дій співрозмовника у кооперативному 

напрямку. За результатами кількісного аналізу до стратегій контролю 

розуміння найбільше вдаються учасники АПІФ програмістів (вжито у 42 

випадках (48%) із 88 зафіксованих на усіх АПІФ), що зумовлено особливою 

увагою до деталей при запиті інформації чи інформуванні її учасників, 

оскільки більшість тем на форумах представників професії типу “людина – 

знакова система” пов’язана із описом команд програмного коду. 

За результатами кількісного аналізу до стратегії нетикетизації 

найбільше вдаються комуніканти АПІФ практичних психологів спільноти 

закритого типу HASCF (12  (50%) із 24 випадків, зафіксованих на усіх 

АПІФ). Така увага до дотримання кодексу нетикету спільноти пов’язана із 

закритим типом доступу цього ресурсу, високий ступінь регламентованості 

якого вимагає більш суворого контролю за комунікативною поведінкою його 

учасників з метою оптимізації спілкування. Домінуючою тактикою стратегії 

нетикетизації на всіх досліджуваних спільнотах виступає тактика вибачення 

за потенційні порушення нетикету (20 випадків з 24 (83%)).  

На основі проведеного кількісного аналізу встановлено, що на АПІФ 

програмістів комуніканти найбільш схильні вдаватися до репертуару 

стратегії ненадання інформації (14 випадків (47%) з 30 зафіксованих на усіх 

АПІФ). При цьому, на АПІФ цієї спільноти домінуючими інструментами 

реалізації стратегії ненадання інформації є адресатно-зорієнтовані тактики, 

що переносять провину за комунікативну невдачу на особу співрозмовника – 

автора ініціального повідомлення: тактики посилання на абсурдність 

інформаційного запиту адресанта (10 (71,5%)) з 14 випадків та переадресації 

інформаційного запиту (3  (21,5%) з 14 випадків). Незначний відсоток у 

репертуарі комунікантів тактик, що апелюють до особи самого ініціатора 

стратегії як винного у комунікативній помилці (лише 1 випадок (7%) з 14 – 

тактика посилання на необізнаність), свідчить про більшу категоричність 
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суджень учасників АПІФ програмістів порівняно із представниками 

комунікативних професій.  

Натомість учасники АПІФ спільнот викладачів та психологів більше 

виявляють турботу про збереження комунікативної рівноваги та обирають 

адресантно-зорієнтовані тактики, що переносять провину за комунікативне 

ускладнення на самого мовця – тактики посилання на необізнаність (5 

випадків (31%) з 16 зафіксованих на цих спільнотах), тактики посилання на 

низький рівень технологічної компетенції (4  (25%) з 16 випадків) та тактики 

посилання на низький рівень професійної компетенції (2 (13%) з 16 

випадків). З метою оптимізації спілкування комуніканти цих спільнот 

вдаються до тактики обіцянки, що передбачає турботу про інтереси 

співрозмовника (5 (31%) з 16 випадків), а також до інших регулятивних 

засобів. 

У ході кількісного аналізу виявлені 6 випадків спричинення 

комунікативного дискомфорту, пов’язані із цілеспрямованою 

некооперативною поведінкою учасників спілкування, що ускладнює 

досягнення ефективності комунікації (у 6 тредах (4%) із загальної кількості 

170 одиниць). З них 2 випадки неуспішного спілкування пов’язані із 

невдалим застосуванням мовцями стратегій отримання інформації та 

інформування в ініціальних повідомленнях, які вдається оптимізувати за 

рахунок комунікативного інструментарію стратегії модерації. 4 інші випадки 

пов’язані із застосуванням мовцями тактики іронії із репертуару стратегії 

інформування, що вказує на їхнє незадоволення діями одного з комунікантів 

та небажання йти на поступки адресату. Незважаючи на спричинений 

комунікативний дискомфорт, у всіх випадках це не впливає на подальше 

розгортання дискусії у кооперативному руслі. Цьому сприяє використання 

мовцем стратегії контролю розуміння (тактики уточнення) та отримання 

задовольняючої відповіді (1 (25%) з 4 випадків) або залучення до розмови 

інших учасників спілкування (3 (75%) з 4 випадків). 
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Таким чином, низький відсоток (4%) комунікативних ситуацій, 

спричинених цілеспрямованою некооперативною поведінкою мовців, а також 

домінування стратегій інформування та отримання інформації – 87,4% 

(70,8% та 16,6% відповідно) (див. Додаток М) у тактико-стратегічному 

репертуарі комунікантів на АПІФ свідчить про бажання мовців надавати 

перевагу інформативним цілям спілкування під час комунікативного процесу 

на АПІФ, а також відображає їхнє прагнення дотримуватися кооперативної 

комунікативної взаємодії з метою забезпечення оптимального результату 

комунікації. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

1. Із метою оптимізації спілкування у випадку потенційної 

комунікативної загрози або явної комунікативної невдачі учасники АПІФ 

вдаються до стратегій запобігання та нейтралізації комунікативних невдач: 

контролю розуміння, нетикетизації, модерації, ненадання інформації. 

2. Комунікативні невдачі, яких мовці прагнуть уникнути шляхом 

використання стратегії контролю розуміння, є результатом семантичного 

шуму, пов’язаного із недостатнім рівнем професійної компетенції одного з 

комунікантів, що унеможливлює вірне декодування повідомлення.  

2.1. Стратегію контролю розуміння з боку адресанта реалізують 

тактики конкретизації інформаційного запиту та  з’ясування. Вербальними 

маркерами цих тактик є одиниці суб’єктивної модальності, розповідні 

речення із модальним дієсловом ‘should’, питальні речення різного типу.  

2.2. Стратегію контролю розуміння з боку адресата актуалізують такі 

тактики:  констатації нерозуміння, уточнення, пояснення, верифікації, 

піклування про розуміння. Тактика констатації нерозуміння відображає факт 

наявності явної комунікативної невдачі та передбачає реалізацію за 

допомогою розповідних речень, що містять певні коментарі або зауваження 

щодо неуспішності інформаційного запиту співрозмовника, а також за 

рахунок різних мінімізаторів. Тактику уточнення реалізують питальні 

речення різного типу, а тактику пояснення, що виступає додатковим 

тактичним ходом з метою обґрунтування причини комунікативної невдачі, – 

умовні речення. Типовими вербальними засобами реалізації тактики 

верифікації є питальні та розповідні речення, що містять деякі припущення; 

декларативні питання; кінцеві формативи. Тактику піклування про розуміння 

як маркер усвідомлюваності мовцем відповідальності за зрозумілий виклад 

інформації реалізують розповідні та питальні речення, що відображають 

припущення можливих комунікативних невдач у процесі декодування 
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адресатом повідомлення; розповідні речення із дієсловами ‘clarify’, ‘hope’ 

тощо, що експлікують бажання мовця пояснити певні інформаційні сегменти 

свого повідомлення чи сподівання у його достатньому рівні професійної 

компетенції, а також одиниці суб’єктивної модальності. 

З метою досягнення позитивного результату комунікації мовці 

демонструють бажання до виправлення комунікативних помилок: надають 

пряму відповідь на уточнюючі запитання; наводять дефініції понять, що 

стали причиною семантичного шуму; вибачаються за спричинення 

комунікативного порушення.  

3. З огляду на мету запобігання комунікативним невдачам, пов’язаним 

із несвідомими чи цілеспрямованими порушенням нетикету спільноти, у 

тактико-стратегічному репертуарі комунікантів АПІФ досліджено стратегію 

нетикетизації. Виокремлені дві тактики стратегії нетикетизації передбачають 

апелювання до правил мережевого етикету спільноти мовцем у випадку 

наявності потенційної загрози їхнього порушення ним самим або іншими 

членами спільноти. Тактику вибачення за потенційні порушення нетикету 

реалізують розповідні речення із лексемами ‘appologize’ та ‘apology’; 

етикетні формули типу ‘I’m sorry’ / ‘sorry’; розповідні речення, семантична 

структура яких містить семи “марнословство”, “базікання” або “відхилення 

від теми”. Тактика апелювання до негативного впливу спаму реалізована за 

допомогою розповідних речень із іменником ‘spammer’.  

4. У випадку наявності комунікативних невдач, спричинених 

поведінкою провокативних типів учасників АПІФ – спамерів та тролів, роль 

засобу нейтралізації їхнього негативного впливу виконує стратегія модерації. 

У нашому дослідженні ця стратегія визначена як статусно-зумовлена з 

огляду на високий віртуальний статус мовців, уповноважених здійснювати 

контроль за нетикетом спільноти.  

З огляду на пріоритетну позицію мовця, репертуар тактик стратегії 

модерації демонструє дві протилежні тенденції:  



191 

 – нейтралізацію статусної розбіжності та прагнення збереження 

комунікативної рівноваги (тактики прохання, пропозиції, демонстрації 

дружнього ставлення);  

–  підкреслення статусної асиметрії (тактики настанови та іронії).  

З огляду на це, різняться засоби реалізації цієї стратегії.  

“Демократизації” стосунків сприяє використання засобів суб’єктивної 

модальності, умовних речень, модального модифікатору ‘please’, модальних 

дієслів умовного способу, вокативів із семантикою дружнього ставлення. 

Підкресленню статусної розбіжності сприяють імперативні та 

розповідні речення із модальними дієсловами, що спрямовані на коригування 

поведінки адресата, та невербальні засоби: капіталізація для підкреслення 

впливу на адресата та емотикони (“смайлики”) зі значеням іронії. Оптимізації 

спілкування сприяє тактика перепитування з метою верифікації наявності 

конфліктних інтенцій мовця, а також тактики пояснення та поради, що у 

некатегоричній формі апелюють до правил нетикету спільноти.  

Ефективність стратегії модерації у сприянні оптимізації спілкування 

можна розглядати з двох позицій, що зумовлено її тактичним репертуаром:  

– як відновлення необхідних умов для обміну фаховою інформацією 

без збереження комунікативної рівноваги із ініціатором комунікативних 

порушень;  

– як досягнення взаєморозуміння між усіма учасниками 

комунікативного процесу після подолання комунікативних невдач, що є 

найбільш сприятливим результатом комунікації. Ці два підходи об’єднує 

тактика апелювання до цінностей спільноти, що характеризує її як найбільш 

ефективний засіб реалізації стратегії модерацї з огляду на оптимізацію 

спілкування. Про успішність стратегії модерації свідчить реакція адресата, 

реалізована у формі вибачення за спричинені порушення та подяки за 

зворотний зв'язок.  

5. У ході дослідження виявлено потенційно-конфліктні комунікативні 

ситуації, пов’язані із неможливістю або відсутністю бажання в адресата 
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задовольнити інформаційний запит співрозмовника, висунутий в його 

ініціальному повідомленні, що відображені в репертуарі тактик стратегії 

ненадання інформації. Ці тактики було систематизовано з огляду на дві 

протилежні тенденції комунікативної поведінки мовців: 

– адресатно-зорієнтовані тактики, що передбачають прагнення 

перенести провину за комунікативну помилку на особу адресата 

(переадресації інформаційного запиту, посилання на абсурдність 

інформаційного запиту співрозмовника); 

– адресантно-зорієнтовані тактики, що відображають бажання мовців 

нести особисту відповідальність за спричинення комунікативної невдачі 

(посилання на низький рівень технологічної компетенції, посилання на 

необізнаність, посилання на низький рівень професійної компетенції, 

обіцянки). 

Основними вербальними засобами реалізації адресатно-зорієнтованих 

тактик є: заперечні речення із семою “неможливість” або “відсутність 

потреби”; розповідні речення із модальними дієсловами та імперативні 

конструкції, що спонукають комуніканта до пропонованих дій; адресантно-

зорієнтованих: заперечні речення, у складі яких наявні предикати із семою 

“необізнаність” або “неможливість”; одиниці суб’єктивної модальності зі 

значенням сумніву, промісивні конструкцій із футуральною перспективою. 

Невербальними засобами актуалізації стратегії ненадання інформації є 

редуплікація пунктуаційних знаків та “смайлики”. 

Важливим з огляду на оптимізацію спілкування є пояснення 

об’єктивних причин мовцями, що обґрунтовують відмову у наданні 

інформації, та їхнє прагнення досягти взаєморозуміння, що забезпечить в 

результаті ефективність комунікації. Цьому сприяють комунікативні зусилля 

мовця, втілені у формі демонстрації привітного ставлення до адресата, 

схваленні його професійних якостей, обіцянки надати зворотний зв'язок у 

майбутньому.  
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6. Ключовими та домінуючим стратегіями у репертуарі комунікантів 

виступають інформативні стратегії (отримання інформації та інформування). 

Незначний відсоток (4% із загальної кількості 170 тредів) зафіксованих 

комунікативних ситуацій, спричинених цілеспрямованою некооперативною 

поведінкою мовців, демонструє пануючу тенденцію на АПІФ незалежно від 

фаху їхніх учасників дотримуватися ввічливого спілкування та прагнути 

взаєморозуміння з метою створення сприятливої атмосфери спілкування та 

забезпечення позитивного результату комунікації.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено комунікативно-прагматичний 

аналіз спілкування учасників англомовних професійних Інтернет-форумів, 

спрямований на виявлення тактико-стратегічного репертуару комунікантів та 

оптимальних засобів його актуалізації. Окреслено особливості спілкування 

на АПІФ з огляду на специфічне віртуальне комунікативне середовище, що 

зумовлює тактико-стратегічний репертуар комунікантів. Обгрунтовано 

тенденції у виборі домінуючих комунікативних стратегій учасниками АПІФ 

та здійснено порівняльний аналіз особливостей їх реалізації на різних АПІФ з 

урахуванням професійно-маркованого аспекту. 

1. Дослідження тактико-стратегічної поведінки комунікантів на АПІФ 

передбачає врахування особливостей їхнього віртуального комунікативного 

середовища. З опертям на соціолінгвістичний аспект дослідження 

комунікації в мережі, за яким такий її різновид як Інтернет-форум тлумачать 

як віртуальну спільноту користувачів, ми вважаємо релевантним розглядати 

АПІФ як ПВС. Під поняттям “професійна віртуальна спільнота” розуміємо 

різновид віртуальних спільнот, що утворюється у процесі професійного 

спілкування між її членами та яку характеризує дотримання спільних 

цінностей, прийнятого в спільноті кодексу норм та правил комунікативної 

поведінки, а також наявність основної мети – обміну фаховою інформацією.  

2. АПІФ є особливим віртуальним комунікативним середовищем, 

специфіка якого полягає у синтезі особливостей професійної комунікації у 

невіртуальному просторі та визначних рис спілкування в мережі. Це 

передбачає його амбівалентну природу, що комбінує у діалектичній єдності 

риси ретіальної та аксіальної комунікації з домінуючою надперсональною 

адресованістю, синтезує полюси інформатики та фатики з перевагою 

інформативного спілкування, риси інституційної та неінституційної 

комунікації, а також статусно-зорієнтованого та особистісно-зорієнтованого 
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спілкування. До особливостей АПІФ як специфічного віртуального 

комунікативного середовища також відносимо його асинхронність, 

можливість реалізації в гібридній усно-писемній мережевій формі мовлення, 

регламентованість, релевантність виділення статусно-рольових параметрів 

його учасників (соціально-професійного та віртуального статусу), 

полілогічну форму спілкування, наявність кодексу нетикету як системи 

контролю комунікативної поведінки у відповідності до аксіологічних 

орієнтирів ПВС, інформаційно-пізнавальну орієнтацію предметних цілей 

спілкування та тематичну єдність за фаховою орієнтацією. 

3. Дослідження тактико-стратегічного репертуару комунікантів на 

АПІФ дало змогу виокремити основні комунікативні стратегії з огляду на 

ключову мету спілкування – обмін фаховою інформацією: стратегію 

отримання інформації та стратегію інформування.  

З огляду на роль віртуальної ідентичності у сприянні оптимізації 

спілкування у віртуальному просторі досліджено стратегію самопрезентації, 

особливості реалізації якої на АПІФ пов’язані із вибором мовцем мережевого 

імені, що відображає цінності спільноти та є важливою умовою ефективного 

спілкування в мережі. 

4. Стратегія отримання інформації відображає основну мету адресанта 

– задоволення інформаційного запиту та реалізована на АПІФ за допомогою 

таких тактик: прямого запиту; непрямого запиту; прохання. 

5. Стратегія інформування як комунікативна стратегія адресата полягає 

у задоволенні предметної мети співрозмовника, відображеної в його 

інформаційному запиті. Її актуалізують такі тактики: стислої відповіді; 

розгорнутої відповіді; поради; інструктажу; акцентування уваги; 

коригування; звернення до професійного досвіду; солідарності; сумніву; 

посилання на інформаційний ресурс; послаблення незгоди; іронії.  

Результати аналізу вербальних і невербальних засобів реалізації 

стратегій отримання інформації та інформування в якості реакції на неї 

демонструють дві тенденції мовців:  
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1) пов’язану із бажанням послабити комунікативний вплив на адресата 

при висловленні інформаційного запиту або принизити значення 

пропонованої послуги при задоволенні запиту співрозмовника (модальні 

дієслова умовного способу, мінімізатори, одиниці суб’єктивної модальності, 

модальний модифікатор ‘please’, етикетні клішовані вирази та емотикони у 

якості так званих “комунікативних подарунків” тощо);  

2) зумовлену бажанням збільшити вплив на адресата, апелюючи до 

взаємодопомоги як цінності спільноти або підкреслюючи статусну перевагу 

мовця (імперативні конструкції, капіталізація, емоційно-оцінні лексеми, 

інтенсифікатори, експресивні синтаксичні конструкції, “смайлики”, що 

відображають негативний психо-емоційний стан мовця, який змушує його 

звернутися за допомогою до інших членів ПВС тощо). 

6. Стратегія інформування як комунікативна стратегія адресанта 

відображає його основну мету поділитися цікавою та корисною фаховою 

інформацією із іншими членами спільноти. Ефективність цієї стратегії 

полягає у відповідності розміщуваної інформації фаховій орієнтації АПІФ та 

нетикету ПВС, а також у виборі релевантних засобів для реалізації її тактик: 

етикетних клішованих конструкцій, індикаторів соціально-професійного 

статусу мовця, маркерів інституційної приналежності комуніканта, локальної 

та темпоральної орієнтації професійно-зорієнтованого заходу, а також 

невербальних засобів, що сприяють акцентуванню уваги на змістовних 

сегментах повідомлення: капіталізації та редуплікації знаку оклику.  

7. У ході дослідження особливостей реалізації стратегії самопрезентації 

виявлені такі тенденцій у виборі певної тактики та її засобів актуалізації в 

залежності від фаху мовців:  

– надання переваги тактиці самоідентифікації за ім’ям та / чи 

прізвищем на АПІФ викладачів та психологів; 

– відображення професійно-особистісних рис (тактика фахової 

самопрезентації) та вибір позитивно-зорієнтованих ніків з метою 
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конструювання привабливого образу викладача на форумах спільнот цього 

фаху (тактика віртуальної самопрезентації);  

– тяжіння до віртуальної самопрезентації при виборі провокаційних 

ніків та вибір креативних ніків, що виконують парольну функцію і 

побудовані на основі полісеміотичних засобів на АПІФ програмістів (тактики 

віртуальної та фахової самопрезентації). Тактику фахової самопрезентації 

актуалізують професійно-марковані ніки, що апелюють до понять зі сфери 

фаху їх носіїв та відображають цінності відповідної ПВС. 

8. У випадку наявності потенційної комунікативної загрози або явної 

комунікативної невдачі у роботі виокремлені стратегії запобігання та 

нейтралізації комунікативних невдач: стратегія контролю розуміння; 

стратегія нетикетизації; стратегія модерації; стратегія ненадання інформації.  

9. Адресантно- та адресатно-зорієнтована стратегія контролю 

розуміння виступає засобом оптимізації спілкування у ситуаціях, пов’язаних 

із виникненням семантичного шуму, зумовленого різним рівнем професійної 

компетенції учасників АПІФ. Адресант вдається до цієї стратегії, відчуваючи 

потребу у більш детальному формулюванні свого інформаційного запиту або 

у випадку неможливості декодувати відповідь адресата. Цю стратегію 

реалізують тактики  конкретизації інформаційного запиту та з’ясування.  

Стратегія контролю розуміння як комунікативна стратегія адресата 

сигналізує про неуспішність інформаційного запиту співрозмовника та 

спрямована на регулювання його дій з метою оптимізації спілкування, 

реалізуючись у тактиках констатації нерозуміння; уточнення; пояснення; 

верифікації або демонструє турботу адресата про уникнення комунікативних 

невдач на етапі декодування повідомлення співрозмовником, втілюючись у 

тактиці піклування про розуміння. Проаналізована у ході дослідження 

реакція комунікантів, спрямована на виправлення комунікативних помилок, 

спричинених їхнім неуспішним інформаційним запитом, демонструє 

тенденцію мовців до оптимізації спілкування на АПІФ: надання прямої 

відповіді на уточнюючі запитання; наведення дефініцій понять, що стали 
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причиною семантичного шуму; вибачення за спричиненні комунікативні 

порушення.  

10. До стратегій запобігання та нейтралізації комунікативних невдач, 

пов’язаних із несвідомими чи цілеспрямованими порушеннями нетикету 

спільноти, у роботі віднесені стратегії нетикетизації та модерації.  

10.1. Стратегія нетикетизації відповідає прагненням мовця апелювати 

до правил мережевого етикету спільноти у випадку наявності потенційної 

загрози їхнього порушення ним самим або іншими членами спільноти. 

Основною у репертуарі стратегії визначено тактику вибачення за потенційні 

порушення нетикету, що в роботі класифіковано на дві групи: 1) пов’язані із 

низьким рівнем технологічної компетенції мовця або неуважністю; 

2) зумовлені недотриманням вимог до змісту та обсягу інформації, що 

ґрунтуються на засадах максим кількості та відношення принципу Кооперації 

Г.-П. Грайса.  

10.2. Статусно-зумовлена стратегія модерації спрямована на 

нейтралізацію комунікативних невдач, спричинених цілеспрямованою 

комунікативною поведінкою провокативних типів учасників АПІФ – 

“спамерів” та “тролів”. Характерною рисою для опису цієї стратегії є 

пріоритетна позиція мовця, який наділений високим віртуальним статусом у 

спільноті. Результати дослідження демонструють дві протилежні тенденції 

комунікативної поведінки мовця, який використовує стратегію модерації, що 

відображає обрана ним тактика:  

1) “демократизацію” стосунків та прагнення зберегти комунікативну 

рівновагу під час спілкування (тактики прохання, пропозиції, демонстрації 

дружнього ставлення);  

2) підкреслення статусної асиметрії (тактики настанови, іронії).  

У першому випадку в якості вербальних засобів реалізації відповідних 

тактик функціонують засоби суб’єктивної модальності, умовні речення, 

модальний модифікатор ‘please’, модальні дієслова умовного способу, 

вокативи із семантикою дружнього ставлення тощо; у другому випадку – 
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імперативні конструкції та розповідні речення із модальними дієсловами, 

спрямовані на коригування поведінки адресата та невербальні засоби: 

капіталізація для підкреслення впливу на адресата та емотикони 

(“смайлики”) зі значенням іронії.  

11. Вибір мовцем стратегії ненадання інформації передбачає його 

відмову задовольнити інформаційний запит співрозмовника, що засвідчує її 

спрямованість на некооперативну мовленнєву взаємодію. Разом з тим, 

розмаїття її тактичного репертуару дає змогу оптимізувати комунікацію за 

наявності в мовців бажання об’єктивно обґрунтувати причини відмови або 

виявити увагу та турботу до проблеми співрозмовника.  

Вибір тактики з репертуару цієї стратегії може бути зумовлений такими 

чинниками: 

– вищою статусно-рольовою позицією мовця щодо співрозмовника, що 

дає змогу мовцю обирати адресатно-зорієнтовані тактики – переадресації 

інформаційного запиту і посилання на абсурдність інформаційного запиту 

співрозмовника як категоричну форму відмови у наданні інформації;  

– низьким або недостатнім рівнем професійної компетенції мовця, що 

передбачає його звернення до адресантно-зорієнтованих тактик (посилання 

на необізнаність; посилання на низький рівень професійної компетенції; 

посилання на низький рівень технологічної компетенції);  

– бажанням продемонструвати співрозмовнику увагу до його проблеми 

(тактика обіцянки).  

У ході дослідження визначені основні вербальні засоби реалізації цих 

тактик: 

 - адресатно-зорієнтованих: заперечні речення із семою “неможливість” 

або “відсутність потреби”; розповідні речення із модальними дієсловами та 

імперативні конструкції, що спонукають комуніканта до пропонованих дій; 

- адресантно-зорієнтованих: заперечні речення, у складі яких наявні 

предикати із семою “необізнаність” або “неможливість”; одиниці 

суб’єктивної модальності зі значенням сумніву. Вербальними засобами 
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реалізації тактики обіцянки виступають промісивні конструкцій із 

футуральною перспективою, невербальними – редуплікація пунктуаційних 

знаків та “смайлики”. 

З метою досягнення взаєморозуміння у процесі комунікації за 

неможливості реалізації предметної мети співрозмовника мовці намагаються 

оптимізувати спілкування, демонструючи привітне ставлення до нього, 

схвалюючи його особисті та професійні якості, висловлюючи обіцянку 

надати зворотний зв'язок у майбутньому. Результати дослідження 

демонструють, що подібна поведінка більше характеризує представників 

АПІФ спільнот викладачів та психологів з огляду на специфіку їхнього фаху 

– приналежність до комунікативних професій типу “людина – людина”. 

Натомість учасники АПІФ програмістів, що відносимо до представників 

професії типу “людина – знакова система”, менше звертають увагу до 

“контактного” елементу ситуації, більше схильні до обґрунтування 

об’єктивних причин відмови у задоволенні інформаційного запиту та 

апелюванні до статусної переваги, у зв’язку з чим вони надають перевагу 

адресатно-зорієнтованим тактикам стратегії ненадання інформації. 

12. Результати проведеного дослідження засвідчують преференції 

комунікантів у виборі певних стратегій спілкування, серед яких 

домінантними виявилися стратегії отримання інформації (16,6%) та 

інформування (70,8%) (разом 87,4%). Такі показники домінування цих 

стратегій разом із низькою частотністю використання стратегії ненадання 

інформації у репертуарі мовців (1,5%) засвідчують важливість обміну 

фаховою інформацією як основної мети спілкування на АПІФ. Важливим є 

також прагнення комунікантів до оптимізації спілкування на АПІФ у випадку 

наявності комунікативних ускладнень. Встановлено, що навіть у випадку 

цілеспрямованих порушень нетикету спільноти, стає можливим досягнення 

ефективності комунікації та відновлення сприятливої атмосфери 

спілкування. Це дає змогу наголосити на значенні таких унікальних 

особливостей АПІФ як регламентованості, врахування соціально-
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професійного і віртуального статусу члена ПВС та наявності нетикету з його 

можливістю відображення універсальних цінностей професійної етики та 

специфічних цінностей спільноти, що у комплексі сприяють оптимізації 

спілкування в мережі. 

Перспективи подальших розвідок вбачаємо у поглибленому аналізі 

комунікативно-прагматичних особливостей спілкування на АПІФ різних 

фахових груп у компаративному аспекті, зокрема шляхом їх зіставлення із 

специфікою спілкування на інших різновидах інституційної та 

неінституційної Інтернет-комунікації. Уваги також заслуговує аналіз 

професійного спілкування на форумах у гендерному аспекті з огляду на 

фахову приналежність членів ПВС. 
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Додаток А 

Приклади оформлення повідомлень учасниками АПІФ викладачів, 

психологів та програмістів 

 

Рис А.1. Приклад повідомлення учасника АПІФ викладачів 

 

 

Рис. А.2. Приклад повідомлення учасника АПІФ психологів 

 

 

Рис. А.3. Приклад повідомлення учасника АПІФ програмістів 
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Додаток Б 

Приклади повідомлень учасників АПІФ з розділу 2.3., що ілюструють 

особливості реалізації стратегії інформування з боку адресата у відповідь на 

стратегію отримання інформації 

 

Приклад 4 (стратегію інформування реалізує тактика поради): 

– I feel inquiry is an essential part of a science classroom and teachers must 

try thier best to shed the old way of teaching--lecturing and move to a new way of 

teaching--"student-centered learning". Of course, this is easier said than done. The 

process needs to be gradual so that the teacher or the students aren't 

overwhelmed. It seems like there will be a lot more prep time and grading time for 

teachers needed when inquiry based learning is enacted even though in the 

classroom, students will be doing most of the talking and work. Teachers will need 

to prepare assignments which are open-ended and interesting but also ones which 

thier students can complete and follow without getting frustrated to deter learning. 

On the grading side of things, teachers will need a more thoughough grading 

rubric since most answers won't be statements or exact answers, instead teachers 

will be grading essays, short anwswer responses or lab projects.  

Additionally, there will be barriers to implementation based on classroom 

space, time, materials and money. I agree with a previous post that inquiry based 

learning needs to somewhat be dictated (unfortunatly) by the environment a 

teacher teaches in. However, creative teachers will be able to overcome some of 

these barriers to create interesting learning experiences for thier students. I'll end 

with a couple questions, hopefully, some people can respond to. Does anyone have 

any hints/tips to install inquiry in classrooms (especially urban classrooms) which 
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have very few resources? Also, what are people's feelings on doing a lecture 

before the student-directed lesson vs. after the lesson? I'll end with those questions 

(ініціальне повідомлення адресанта david_gass під заголовком ‘inquiry in 

science classrooms’); 

– In partial answer to your questions, have you looked at Tony H's volumizer 

classroom? That might give you some ideas. I would also submit that you have left 

out a few possibililties. How about just in time (JIT) lectures while you are 

wondering around the room working with the student groups and something keeps 

coming up that indicates the whole class would benefit from a few words?  

As to implimenting inquiry in science in the urban classroom, inquiry does 

not need to be expensive. Tony's volumaizer could have been a piece retrieved 

from a junk pile. Have you gone through the inquiry lab lessons in the ILF under 

the inquiry lab tab? They are an excellant way to concretize the inquiry theory into 

something you can work with in your classroom, because in the process of going 

through the lessons, you are taking one of your lesson plans that you are familiar 

with and turning it into an inquiry lesson (повідомлення адресата lwoz) (280: 

ILF). 

Тактику прохання реалізують питальні речення різного типу у т. ч. 

побудовані за моделлю ‘How about…’ 

Приклад 8 (стратегію інформування реалізує тактика поради): 

I am actually a teacher in Arizona. I was part of the Cultural Emersion 

Program through Indiana University and now teach at Chinle High School in the 

heart of the Navajo Reservation. One of the problems we are currently struggling 

with as to do with the standards that the state just adopted two years ago. I am 

finding that the "standards" outlined for high school students are far beyond what 

the students are ready for. Students are supposed to be introduced to metrics in 

kindergarden and the zoological classifications that I learned in high school are 

now supposed to be taught at the junior high level. Being a new teacher I find it 

difficult to teach the proficiency standards that are supposed to be mastered at the 

high school level when most of the prior standards have not been touched.  
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This also leads to another difficulty with inquiry. In order for students to 

effectively learn by inquiry requires a certain level of background knowledge. 

Many of my students lack this background knowledge and I am at a loss on how to 

teach the standards that are expected, encourage inquiry and supply sufficient 

back ground knowledge. 

Elizabeth Sluder 

Chinle High School 

Biology/ Environmental Sciences (ініціальне повідомлення адресанта 

esluder під заголовком ‘Standards’); 

– Your problem is one that I see sometimes in my classes. So how are we 

suppose to go about teaching standards when students don't bring the knowledge 

from previous classes with them to our classes. I liked mattn's comments about 

having to teach kids, and then teaching your subject area. My advice would be to 

use the standards as a guide, but first make sure that your students have had 

exposure to the necessary background knowledge so they can understand the 

material that is to be covered by the standards. Learning is a building process, and 

without the foundation everything else will collapse. Also, since the standards in 

your state were just adopted two years ago, it is likely that it will take a few years 

before you start seeing evidence of the standards being taught at the lower levels. 

There is going to be a lag time involved, so you may have to take up the slack, and 

teach the students the knowledge that they are lacking (повідомлення адресата 

sdmckay) (280: ILF). 

Тактику прохання реалізує умовне речення, що містить лексему 

“advice”, а також розповідне речення із модальними дієсловами ‘may’ та 

‘have to’. 

Приклад 18 (стратегію інформування реалізує тактика послаблення 

незгоди): 

 – I would like to know what everyone thinks about offering a class that 

would be designed to teach students how to use various technologies. For example, 

the class could teach students how to use graphing calculators, how to use the 
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Geometer's Sketchpad, how to use Interactive Physics, how to use Excel, Word, 

and PowerPoint in Math/Science contexts etc... I think this would be a useful 

course and it would allow teachers to use technology in their classrooms without 

having to spend time teaching the students how to use the technologies. I am 

interested in all of your thoughts. 

Drew Frey 

Math Teacher 

Bedford North Lawrence High School (ініціальне повідомлення адресанта 

drewfrey під заголовком ‘Question for all’); 

– If there is time in the curriculum, I think I would prefer that courses teach 

the skills as they are needed. The science and math teachers could get together to 

decide which course will need which tools at what time and arrange it so the math 

and science curricula are coordinated for that purpose. I think the reality that 

math and science curriculums are heading for, is that eventually all or most of 

those tools will be used in most science and math courses with regularity and with 

increasing sophistication. To have a separate course that would fall in the correct 

time for everyone in the school (such as all first semester freshman or whatever) 

would be very difficult.  

I like all of the tools mentioned in the posts but I'm not sure that a separate 

course would be the best way to go. For a few years when I was teaching middle 

school, all of the students had PE every day all three years. This allowed us to set 

up a pull-out program for 6 weeks at a time that was teaching word-processing, 

spreadsheet, and database. Nowadays, PE, like nearly everything else, is being 

squeezed and it's not a full-time universal experience at the middle school or the 

high school. 

Well, I'm going to think about it some more. 

Greg Mongold  

Bloomington HS South (повідомлення адресата gmongold) (280: ILF). 

Тактику послаблення незгоди реалізує розповідне речення із 

семантикою “сумнів” та часові форми умовного способу. 
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Додаток В 

Рис. В.1. Тактичний репертуар стратегії самопрезентації на АПІФ викладачів, 

психологів та програмістів 
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Додаток Д  

Рис. Д.1. Тактичний репертуар стратегії отримання інформації на АПІФ 

викладачів, психологів та програмістів 
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Додаток Е 

Рис. Е.1. Тактичний репертуар стратегії інформування з боку адресата на 

АПІФ викладачів і психологів 
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Рис. Е.2. Тактичний репертуар стратегії інформування з боку адресата на 

АПІФ програмістів 
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Додаток Ж 

Рис. Ж.1. Тактичний репертуар стратегії інформування з боку адресанта на 

АПІФ викладачів і психологів 
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Рис. Ж.2. Тактичний репертуар стратегії інформування з боку адресанта на 

АПІФ програмістів 
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Додаток З 

Рис. З.1. Тактичний репертуар стратегії контролю розуміння на АПІФ 

викладачів, психологів та програмістів 
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Додаток И 

Рис. И.1. Тактичний репертуар стратегії нетикетизації на АПІФ викладачів, 

психологів та програмістів 
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Додаток К  

Рис. К.1. Тактичний репертуар стратегії модерації на АПІФ спільнот 

викладачів TI та програмістів DSF  
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Додаток Л 

Рис. Л. 1. Тактичний репертуар стратегії ненадання інформації на АПІФ 

викладачів, психологів та програмістів 
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Додаток М 

Рис. М.1. Інформативні стратегії і стратегії запобігання та нейтралізації 

комунікативних невдач у репертуарі учасників АПІФ 

 

 

 

 


