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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Дисертацію присвячено проблемі мовного варіювання в арабському 

постфольклорі соціальних медіа. Науковий інтерес до нових або соціальних 

медіа повʼязаний з активним розвитком мовного узусу, де, по-перше, 

спостерігається змішування усного та письмового типів мовлення, а, по-друге, 

відбувається двостороння комунікація, тобто публікується не тільки 

інформація, але й реакція реципієнтів. Постфольклор у соціальних медіа 

розуміється як сукупність творчих вербальних та невербальних дописів 

користувачів різних етнічних, соціальних, культурних та інших груп. Для 

арабської мови інтерес посилюється ще й тим фактом, що у постфольклорі 

використовуються розмовні варіанти, де-факто не зафіксовані в офіційному 

регістрі. Таким чином, арабський постфольклор відображає повсякденну мову 

носіїв, представників різних соціальних груп, під впливом інтернет-технологій. 

Усе це створює можливість для дослідження мовної ситуації в регіоні загалом 

та в арабському сегменті соціальних медіа зокрема.  

Провідні дослідження у сфері медіалінгвістики складають розроблені 

зарубіжними і вітчизняними науковцями, серед яких О. С. Абрамова, 

Н. Д. Арутюнова, Т. Ван Дейк, О. І. Горошко, О. Н. Галічкіна, 

Т. Г. Добросклонська, М. Р. Желтухіна, Є. А. Кожемякін, Т. Н. Колокольцева, 

Л. Ф. Компанцева, Д. Крістал, Н. А. Кузьміна, О. В. Лутовинова, О. А. Черниш 

та ін. Ґрунтовні розвідки у галузі соціолінгвістичного аналізу мови 

медіапростору проведені Я. Андроцопулусом, Н. А. Ахреновою, С. Геррінґ, 

Б. Дейнетом, Е. Зіґлером, П. Є. Кондрашовим, Дж. Паолілло, Т. Спіліоті та ін. 

Засадничі аспекти, пов’язані з явищем постфольклору та його 

специфікою в медіапросторі, викладені у працях М. Д. Алексеєвського, 

Т. Бланка, Дж. Бранванда, А. Дандеса, П. Дейвісона, Н. Б. Граматчикової, 

М. Койви, В. А. Колотаєва, Н. Ю. Лисюк, С. Ю. Неклюдова, Д. А. Радченко, 

Дж. Шерман та ін. 

Мовна ситуація в арабському сегменті медіапростору стала об’єктом 

уваги багатьох науковців. На перший план виходять сучасні дослідження 

арабської мовної варіативності Р. Бассіуні, А. Ал-Біріні, А. Гедара, Ф. Гуанґа, 

К. Міллер, Дж. Рамсі, Р. Ас-Саббага, Е. Саббаха, Й. Ас-Саггафа, Ф. Садата, 

С. Халіли, М. Ал-Хатиба, М. Хедера та багатьох інших. Білінгвізм та диглосія в 

інтернет-просторі досліджуються з позицій перемикання мовних кодів А. Ад-

Діном, Х. Аш-Шамрані, А. Ал-Хазмі, А. Абу Мелхімом, М. Абу Ал-Езз, 

К. Горном, А. Шелгумом та ін. У зв’язку з міжкультурними контактами в 

глобальному медіапросторі досліджується явище мовної інтерференції з 

англійської та французької мов до арабської мови соціальних медіа такими 

лінгвістами, як А. Ал-Асварі, М. Ал-Бтуш, С. Ал-Вакілі, А. Дашті та Ф. Дашті, 

Е. Л. Ас-Саїдат, Б. Салім та іншими. 

При виявленні різновидів арабської мови в постфольклорних текстах 

важливе значення мають праці таких дослідників, як А. Бадаві, Е. Ал-Вера, 

А. Ал-Фуайма, К. Зіамарі, К. Міллер, Ш. Різк, В. С. Рибалкіна, С. Халіл.  
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Дослідження арабського постфольклору представлені у фрагментованому 

вигляді у працях А. Ал-Асвада, Е. Ал-Вакілі, К. Зіамарі, Н. Ленце, Ш. Різк, 

Дж. Салами та інших. Однак зазначені дослідники розглядають постфольклорні 

тексти як частину загального інтернет-контенту, а тому можна констатувати, 

що арабському постфольклору як окремому об’єкту лінгвістичного 

дослідження належної уваги ще не приділялось. Новостворені постфольклорні 

жанри інтернет-простору є рефлексією лінгвокреативної діяльності різних 

соціальних, професійних, вікових, гендерних та інших груп, тому, на наш 

погляд, вони потребують передусім соціолінгвістичного аналізу.  

Тематика представленого дослідження передбачає висвітлення наукової 

проблеми співіснування та розвитку різних варіантів арабської мови в 

глобальному медіапросторі, який сам по собі спричинює зміни в будь-якій 

етномові на всіх системних рівнях.  

Актуальність дослідження визначається: зростанням наукового інтересу 

до мовних особливостей нових або соціальних медіа та недостатнім рівнем 

дослідження арабського постфольклору як їхнього компонента; необхідністю 

детального вивчення впливу тематики, жанрів та контексту на вибір варіантів 

арабської мови та на динаміку їхнього розвитку і функціонування в 

медіапросторі; потребою постійного науково-інформаційного оновлення 

теоретико-методологічної бази вивчення арабської мовної варіативності в 

умовах стрімкої зміни офіційного та неофіційного регістрів через вплив 

сучасних технологій на мовну комунікацію.  

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

Дисертаційне дослідження виконане в межах наукової теми Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Україна і 

сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (номер державної 

реєстрації – 16 БФ 044-01).  

Мета дослідження полягає у виявленні основних лінгвістичних 

характеристик постфольклору в арабському медіадискурсі та в розкритті 

специфіки його функціонування з огляду на мовну ситуацію в арабському 

регіоні. 

Реалізація поставленої мети зумовлює розв’язання таких завдань: 

1) висвітлити зміст поняття медіадискурсу в сучасних лінгвістичних 

дослідженнях та визначити місце постфольклору в ньому; 

2) пояснити звʼязок медіадискурсу із соціальними медіа та 

охарактеризувати роль інтернет-спільнот у постфольклорі, зіставивши їх із 

поняттям «фольк-група»; 

3) обґрунтувати доцільність вибору терміна «постфольклор» для цього 

дослідження та визначити основні його жанри, релевантні для лінгвістичних 

розвідок; 

4) проаналізувати сучасні підходи в дослідженні мови арабського 

медіадискурсу та пояснити особливості її варіювання у сфері інтернет-

спілкування; 
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5) з’ясувати основні тенденції соціолінгвістичних досліджень 

арабської мови в медіадискурсі; 

6) охарактеризувати основні теми та жанри постфольклору, які 

впливають на вибір мовного коду в арабському медіадискурсі; 

7) здійснити мовний аналіз контенту арабських інтернет-спільнот та 

на його основі визначити особливості варіювання арабської мови в 

постфольклорі; 

8) виявити основні риси постфольклорних текстів, що відображають 

певні соціальні, вікові та гендерні особливості арабомовних користувачів 

соціальних медіа.  

Об’єктом дослідження є мова арабського постфольклору в сучасному 

інтернет-просторі.  

Предмет дослідження становлять лінгвістичні особливості 

постфольклорних текстів, які відображають соціокультурну специфіку 

функціонування різних варіантів арабської мови в сучасній інтернет-

комунікації. 

Матеріалом дослідження послугувало близько 4000 постфольклорних 

текстів 40 інтернет-спільнот у соціальній мережі Facebook, 10 персональних та 

публічних сторінок у соціальній мережі Twitter, 10 блогів та форумів. 

Матеріали були зібрані в період 2015-2018 рр. 

Для виконання окреслених завдань було використано такі методи 

дослідження: зіставний метод, застосування якого дало змогу вивчити 

тенденції варіювання арабської мови в постфольклорних текстах, призначених 

для представників різних країн та соціальних груп в арабському регіоні; 

описовий метод було використано для виявлення лінгвістичних характеристик 

арабського постфольклору та інтерпретації вибору різних кодів арабської мови; 

метод контекстуального аналізу було залучено для пояснення мовних 

особливостей постфольклорних текстів у різних інтернет-спільнотах; метод 

прагматичного аналізу був задіяний для визначення цілей використання 

вербальних та невербальних засобів комунікації в арабських постфольклорних 

текстах; таксономічний метод, на основі якого було здійснено низку 

класифікацій постфольклорних текстів; метод компонентного аналізу, який 

уможливив обробку мовного матеріалу та виявлення вжитого в текстах мовного 

коду; метод пасивного спостереження, за допомогою якого було здійснено 

збір та опрацювання достовірного мовного матеріалу (перманентне 

спостереження за публікаціями в досліджуваних інтернет-спільнотах); метод 

суцільної вибірки та кількісного аналізу були застосовані для об’єктивного 

представлення кореляції між тематикою постфольклору та вибором мовного 

коду в інтернет-спільнотах. Серед загальнонаукових методів використано: 

критичний аналіз, на підставі якого було вивчено становлення та розвиток 

наукової думки про об’єкт дослідження; синтез, який уможливив уточнення 

сучасних характеристик постфольклору та інтернет-комунікації; індукцію, 

застосовану для виявлення основних рис постфольклору в медіапросторі; 
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дедукцію, залучену для визначення релевантних жанрів при лінгвістичному 

дослідженні інтернет-комунікації. 

Наукова новизна цієї праці полягає в тому, що вона є однією з перших 

спроб в українській лінгвоарабістиці обґрунтувати теоретичні засади вивчення 

мови арабського постфольклору. Здійснено аналіз варіювання форм арабської 

мови в постфольклорних текстах, на які впливають сучасні технології, 

міжкультурні та міжмовні контакти, соціокультурні чинники. Проведене 

дослідження дало змогу виявити сучасний та актуальний стан існування різних 

форм арабської мови, а також динаміку їхнього розвитку з урахуванням 

соціолінгвістичного аспекту. 

Теоретичне значення дослідження полягає в обґрунтуванні 

взаємозв’язку явища постфольклору з розвитком арабського мовного узусу з 

огляду на використання розмовних форм арабської мови в сучасній інтернет-

комунікації серед представників різних соціальних груп. 

Практичне значення. Результати дослідження можуть бути використані 

під час викладання сучасної арабської мови, а також для розробки спецкурсів у 

галузі арабської діалектології, соціолінгвістики, лексикології, інтернет-

комунікації. Зібрані матеріали можуть бути внесені до корпусу медіатекстів 

арабською мовою. Постфольклорні тексти можуть використовуватися для 

подальшого вивчення особливостей арабської мови в соціальних медіа. 

Особистий внесок здобувача. Представлене дослідження є результатом 

самостійної роботи дисертанта.  

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

апробовано у доповідях на восьми наукових конференціях: міжнародна 

конференція “Arabic Linguistic Forum ALiF 18” (Лондон, Лондонський 

університет, SOAS (School of Oriental and African Studies), 4-6 липня 2018 року, 

форма участі – очна); міжнародна конференція “3d International Forum of Young 

Researchers” (Linguistics) (Нікосія, Кіпрський університет, 7 червня 2018 року, 

форма участі – очна); міжнародна конференція “Philology and Linguistics in the 

Digital Age FILIDA 2018”,  (Будапешт, Society for Cultural and Scientific 

Progress in Central and Eastern Europe, 31 березня 2018 року, форма участі – 

заочна); міжнародна науково-практична конференція «Таврійські філологічні 

наукові читання» (Київ, Таврійський національний університет імені 

В. І. Вернадського, 26-27 січня 2018 року, форма участі – заочна); міжнародна 

наукова конференція «Мовно-культурна ідентичність у контексті філологічних 

студій» (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 25-

26 жовтня 2017 року, форма участі – очна); міжнародна науково-практична 

конференція «Філологія початку ХХІ століття: традиції та новаторство» (Київ, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 5-6 квітня 2017 

року, форма участі – очна); міжнародна наукова конференція «Україна і 

сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (Київ, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, 25-26 жовтня 2016 року, 

форма участі – очна; Всеукраїнські наукові читання за участі молодих учених 

«Мова і література в глобальному і локальному медіапросторі» (Київ, 
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 5-6 квітня 2016 

року, форма участі – очна). 

Публікації. Основні результати дослідження достатньою мірою 

висвітлені у 8 одноосібних публікаціях, загальним обсягом 4,4 др. а.: три статті 

– в наукових фахових виданнях України (1,5 др. а.), дві статті – в наукових 

фахових виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз 

(1,1 др. а.), одна наукова стаття – в іноземному виданні (0,6 др. а.), одна – в 

електронному іноземному виданні (1 др. а.), одна публікація – тези наукової 

доповіді (0,2 др. а.), яка додатково відображає зміст дисертації. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (238 позицій, з яких 147 – 

іноземною мовою), списку лексикографічних джерел (9 позицій), списку 

ілюстративних джерел (68 позицій), додатків А-К. Повний обсяг дисертації – 

287 сторінок, з них основного тексту – 183 сторінки.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено наукову 

новизну, сформульовано об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження, 

теоретичне і практичне значення роботи, охарактеризовано джерела фактичного 

матеріалу, зазначено кількість публікацій, у яких викладено загальну 

концепцію, теоретичні і практичні результати дослідження. 

У першому розділі «Постфольклор у медіадискурсі як 

соціолінгвістичне явище» визначено поняття медіадискурсу та його 

взаємозв’язок із соціальними медіа, а також висвітлено мовні риси цього явища. 

Наведено теоретичне обґрунтування специфіки постфольклору в медіапросторі 

та описано історію формування самого терміна. Проаналізовано основні жанри 

постфольклору в соціальних медіа, які є релевантними для дослідження 

варіювання арабської мови в медіапросторі. Соціолінгвістичні особливості 

досліджуваного явища встановлено через специфіку використання 

постфольклорних текстів у інтернет-спільнотах. З’ясовано співвіднесеність 

понять «інтернет-спільнота» та «фольк-група». 

Більшість підходів у тлумаченні поняття медіадискурсу демонструють 

спільне розуміння того, що це – функціонально зумовлений тип дискурсу, 

сукупність мовленнєвих практик та продуктів мовленнєвої діяльності у сфері 

масової комунікації, що реалізується в медіапросторі. Сучасні медіа є не тільки 

рефлексією суспільних настроїв, але й механізмом впливу на реципієнтів та 

формування громадської думки стосовно усіх сфер життя. Відтак, медіадискурс 

виходить за межі одностороннього спілкування, особливо в інтернет-

комунікації.   

Інтернет-дискурс як підвид медіадискурсу має такі характеристики: 

електронний канал спілкування, віртуальність, дистантність, високий ступінь 

проникності, гіпертекстуальність, креолізованість, мультимедійність, 

поєднання різних типів дискурсу, специфічна етика, кроскультурність, 
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актуальність, інтерактивність, інтертекстуальність, вплив на різні типи 

дискурсу поза мережею та ін.  

Попри існування різних критеріїв встановлення жанрової структури 

інтернет-комунікації, необхідно звернути увагу передусім на технологічний 

підхід. Він передбачає жанровий поділ за типами технологій, серед яких 

особливий інтерес для соціолінгвістичного дослідження становлять так звані 

веб 2.0. До них входять соціальні медіа, які уможливлюють інтерактивний 

обмін інформацією, офіційною та розважальною.  

У мовному плані соціальні медіа мають такі риси: змішування 

мовленнєвих стратегій різних жанрових форматів (блогів, форумів, чатів, 

персональних сторінок тощо); використання комп’ютерної жаргонної лексики у 

загальновживаному лексиконі; ігровий спосіб комунікації, що призводить до 

інтенсифікації мовної гри; використання специфічної пунктуації (її відсутність, 

використання винятково для уникнення непорозумінь, принципове дотримання 

усталених норм; використання пунктуаційних знаків для вираження емоційного 

стану та ін.); інноваційні словотвірні процеси; спрощений та фрагментований 

синтаксис для синхронної комунікації та ін. До соціальних медіа належать 

офіційні веб-сторінки ЗМІ, соціальні мережі, інтернет-спільноти, ігрові портали 

тощо. Матеріали, якими користувачі наповнюють соціальні медіа, називають 

контентом. Частиною інтернет-контенту є постфольклор. 

Постфольклор охоплює різні види сучасної народної творчості, зокрема 

елементи міського і мережевого фольклору та масової культури, які існують 

паралельно з традиційними фольклорними формами. Утім, це явище має власні 

характерні ознаки, серед яких: мультикультурність, соціокультурний 

поліцентризм, фрагментарність, прецедентність, швидкозмінність, 

злободенність, нестійка жанрова структура та інше.  

Оскільки постфольклор існує як у мережі, так і поза нею, його жанрова 

система є нестабільною та охоплює вербальні, невербальні і креолізовані 

компоненти. Для лінгвістичного аналізу релевантними є такі жанри 

постфольклору: анекдот, інтернет-мем, сучасний афоризм, міська легенда, 

ланцюговий лист. Вибір зазначених жанрів створює можливість вивчення 

мовного варіювання, помітно вираженого в гумористичних текстах, в яких 

найяскравіше виявляється протиставлення «своїх» та «чужих». З іншого боку, 

негумористичні жанри (сучасні афоризми та міські легенди) зумовлюють вибір 

певного варіанта етномови для передачі переживань користувача мережі та 

впливу на світогляд інших.  

Соціолектність, фрагментарність та соціокультурний поліцентризм 

постфольклору зумовлюють необхідність дослідження цього явища в різних 

інтернет-спільнотах. Вони є об’єднанням користувачів глобальної мережі на 

основі спільних інтересів та соціальних чинників, таких як вік, стать, статус, 

рівень освіти тощо. Учасники інтернет-спільнот вдаються до різних видів 

творчості, зокрема й на мовному рівні. Це спрямоване на вираження 

ідентичності, виявлення «своїх» та «чужих» у певній групі інтернет-

користувачів та може впливати на вибір мовного коду.  



7 
 

Подібні характеристики мають фольк-групи, які входять до складу 

інтернет-спільнот. Однак фольк-групи можуть об’єднувати учасників як в 

межах медіапростору, так і поза ним, а творчий компонент є невіддільною 

частиною їхньої діяльності. 

Мова постфольклору в соціальних медіа отримує риси інтернет-

комунікації, серед яких можна виділити соціолектність, використання мовної 

гри, а також ігрових форм мови (на кшталт LOLspeak, Leet, арабізі), активні 

словотвірні процеси, спрощений синтаксис, мовну інтерференцію (особливо з 

англійської мови) та ін. Оскільки лексичний рівень мови є найбільш гнучким та 

динамічним, постфольклорний словник охоплює помітний пласт творчо 

обробленої або новоствореної лексики, здебільшого жаргонної.  

У другому розділі «Арабський медіадискурс: сучасний стан та 

напрями досліджень» окреслено актуальні вектори досліджень арабського 

медіадискурсу. Зважаючи на мовну ситуацію в арабському світі, значну увагу 

приділено працям, у яких інтернет-комунікація арабською мовою розглядається 

з позицій соціолінгвістики та комп’ютерної лінгвістики. Арабські інтернет-

спільноти становлять інтерес для науковців у таких ракурсах: застосування 

певних жанрів постфольклору як засобу онлайн-комунікації; вплив різних 

чинників на варіювання арабської мови соціальних медіа; етнокультурна 

специфіка арабського постфольклорного контенту. На підставі опрацьованих 

джерел автор пропонує класифікацію основних тематичних груп та жанрів 

арабського постфольклору, які реалізуються в соціальних медіа. 

Мовна ситуація в арабському світі, представлена явищами диглосії та 

білінгвізму, віддзеркалюється в медіадискурсі. Використання різних форм 

арабської мови мотивоване видами медіа. У письмових медіа переважає 

сучасна стандартна арабська мова, проте розважальні матеріали, на кшталт 

написів у карикатурах та анекдотів, публікуються розмовними формами. Усні 

медіа представлені письмовою та розмовною формами мови, однак 

диференціація відбувається на основі контексту та ролей мовців. У соціальних 

медіа містяться усі зазначені різновиди, а також використовується арабізі, 

інтернет-жаргон, англійська та французька мови. 

Вибір мовного коду в арабському сегменті соціальних медіа залежить від 

таких екстралінгвістичних чинників: суспільно-політичний контекст, релігійні 

погляди користувачів, вплив інтернет-технологій та ін. З одного боку, зазначені 

фактори пов’язані з демократизацією суспільства та його прагненням 

долучитися до глобалізаційних процесів. Анонімність та можливість 

використання віртуальної особистості сприяють висловленню думки, 

опозиційної до влади, поміркованих релігійних поглядів тощо. Це 

відображується у використанні усно-розмовних форм арабської мови, інтернет-

жаргону та західних мов. З іншого боку, бажання зберегти самоідентичність 

зумовлює вживання сучасної стандартної арабської мови та обмежене 

користування контентом, який суперечить арабо-мусульманському світогляду.  

З-поміж сучасних досліджень арабського медіадискурсу помітна кількість 

праць присвячена соціолінгвістичним розвідкам таких аспектів: принципи та 
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механізми перемикання мовних кодів між арабською та іншими мовами, між 

варіантами арабської мови в різних видах медіа; власне лінгвістичні 

особливості різних форм арабської мови в інтернет-комунікації; гендерні 

особливості мовного варіювання в різних видах медіа та ін. Другий напрям, 

комп’ютерна лінгвістика, здійснює дослідження на основі автоматичної 

ідентифікації різновидів арабської мови в інтернет-просторі; укладання 

корпусів арабських медіатекстів; сентимент-аналізу розмовних форм арабської 

мови в онлайн-комунікації та ін.  

За останніми дослідженнями, мовна ситуація в арабському медіапросторі 

має такі риси:  

 в арабському сегменті соціальних медіа зафіксовано використання 

18 різних територіальних діалектів; 

 міжкультурні, міжмовні та міждіалектні контакти в інтернеті 

зумовлюють динамічний розвиток арабського офіційного та неофіційного 

регістрів під впливом англійської та французької мов (залежно від регіону); 

 молодіжний жаргон, який формується на основі престижного 

соціолекту, перебуває у стані взаємовпливу з мовою медіа; 

 гендерний фактор вибору мовного коду в медіапросторі полягає у 

використанні жінками сучасної стандартної арабської мови та англійської мови 

для прояву професійної компетентності або для привернення уваги 

міжнародної спільноти до порушень прав жінок; розмовні форми вживаються в 

нейтральних повідомленнях та в міжособистісній комунікації; чоловіки 

застосовують сучасну стандартну мову для підкреслення власних поглядів, а в 

решті ситуацій переважають розмовні форми (нижчі за рівнем арабської мови, 

ніж у жіночому дискурсі); 

 тематика суттєво впливає на вибір мовного коду: серйозні питання 

(політика, релігія, економіка та ін.) обговорюються сучасною стандартною 

арабською мовою або певним престижним соціолектом; побутові теми 

відображають використання усно-розмовних форм. 

На підставі аналізу контенту соціальних медіа (понад 60 інтернет-

спільнот) запропоновано такі тематичні групи арабського постфольклору: 

суспільна, сімейно-побутова, особистісна, політична, духовно-релігійна, 

фінансово-матеріальна.  

Кількісний аналіз (понад 1000 гумористичних текстів) дав змогу виявити 

такі тенденції в кореляції між вибором теми та мовного коду: 1) стандартну 

мову (високий рівень) використано в 10 % зразків усіх тематичних груп; 

2) найбільша частка (40 %) належить розмовним формам, тобто низькому рівню 

(територіальним діалектам, соціолектам), репрезентованим у всіх тематичних 

групах; 3) середній рівень мови, де змішуються елементи стандартної та 

розмовних форм, становить 18 % у дослідженому корпусі та використовуються 

насамперед у суспільній та сімейно-побутовій тематиках; 4) молодіжний 

жаргон (18 %) застосовується передусім у суспільній, сімейно-побутовій та 

особистісній тематиках; 5) інтернет-жаргон або його елементи присутні в 14 % 

текстів, включаючи релігійний контент.  
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Специфіка походження арабських постфольклорних текстів у соціальних 

медіа вплинула на жанрову структуру, що відображає аналогічну із західним 

контентом ситуацію. В арабському постфольклорі використовуються 

насамперед такі жанри: інтернет-мем, анекдот, сучасний афоризм, ланцюговий 

лист, міська легенда.   

За походженням виділено такі постфольклорні тексти: запозичені (відомі 

в усьому світі), арабізовані (пристосовуються до арабських реалій), власне 

арабські (винятково арабські герої зображень та тексти про арабське життя). 

Запозичені та арабізовані меми класифіковано за формою: меми-комікси; 

демотиватори; меми із зображенням мультиплікаційних героїв; меми з 

відредагованими фотографіями; меми-коментарі; меми про Жабу; відеомеми; 

ланцюгові меми. Виявлено власне арабські меми на основі таких карикатурних 

облич та іконічних зображень: меми про бабусю (виражає повсякденну 

мудрість, часто в жартівливій формі); меми про Абу Наала (символ спротиву 

іракського народу несправедливій політиці); меми Асхабі (уособлення 

єгиптянина, схожого на іноземців, виражає хитрість або глузування); меми про 

типових арабів (із карикатурними зображеннями або фото героїв арабських 

телесеріалів, фільмів, популярних артистів естради та ін.).  

На підставі аналізу постфольклорних матеріалів 10 блогів та форумів 

виділено такі види арабських міських легенд: історії кохання; мудрі притчі; 

історії успіху; історії жахів; історії про справжні випадки з життя. За 

специфікою походження міські легенди було класифіковано на реальні 

фольклоризовані; перекладені / запозичені; модернізовані. За формою арабські 

міські легенди в соціальних медіа представлені власне текстами та 

креолізованими текстами (з графічними елементами або у відеоформаті).  

Сучасні афоризми (мотиваційні тексти, поради, застереження та ін.) 

відображають актуальні культурно-ціннісні орієнтації арабо-мусульманського 

суспільства. Ланцюгові листи змішуються з іншими жанрами, однак особливо 

помітна кількість представлена в релігійному контенті, що спричинене 

прагненням підтримувати тісні внутрішні суспільні зв’язки серед мусульман.  

У третьому розділі «Особливості мовного варіювання в 

постфольклорі арабських інтернет-спільнот» проаналізовано 

постфольклорні тексти з урахуванням таких чинників вибору мовного коду, як 

тематика та жанр текстів, а також соціолінгвістичні особливості інтернет-

спільнот, у яких зазначені тексти були опубліковані. Крім того, виявлено вплив 

факторів віку, статі, рівня освіченості та соціального статусу користувачів 

спільнот на використання різних форм арабської мови. Мову арабського 

постфольклору досліджено на основі таких характеристик: регіональне 

варіювання арабської мови, соціолектність, лексична інтерференція з 

англійської та французької мов, мовна гра та гумор, прецедентність, 

обсценність, емоційна експресивність та ін.  

На підставі проведеного дослідження було з’ясовано, що мовний код, 

який використовується в арабських постфольклорних текстах, слугує одним із 

інструментів вираження різних типів ідентичності учасників інтернет-спільнот. 
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Аналіз гумористичного контенту (інтернет-мемів, анекдотів, дотепних 

висловлювань та ін.) уможливив виявлення мовних засобів вираження 

самоідентичності етнокультурних, сімейних, молодіжних, гендерних фольк-

груп. Типи ідентичності визначені за словами та фразами-маркерами, які 

експліцитно виражають належність до відповідних спільнот.  

Етнічна самоідентичність яскраво проявляється у протиставленні «своїх» 

(арабський світ / певна арабська країна) та «чужих» (решта світу / західна 

країна / інша арабська країна / решта арабських країн). Для опису «своїх» 

використовується етнічно, соціально або культурно значущий лексикон 

(наприклад, діалектизм «sarrī marrī» – туди-сюди; прецедентна лексика «abū 

na‘āl» – Абу Наал (досл.: батько капців); обсценізм «ḫorrā» – лайно тощо) у 

сполученні з ключовими фразами, які підкреслюють унікальність «своїх» 

(наприклад, «faqaṭ hunā» – тільки тут, «bess naḥnā» – тільки ми та ін.). Це 

зумовлює використання варіантів низького рівня арабської мови (наприклад, 

«as-sūriyyīn min wēn ǧābū kalima sarrī marrī» – звідки сирійці взяли слово «туди-

сюди») або високого із вкрапленнями низького (наприклад, «as-sandwīša illī 

nuṣṣ al-urdun ma‘a-hum sukkariy bi-sabab-hā» – сандвіч, через який у половини 

йорданців діабет). «Чужих» нерідко характеризують західною мовою 

(наприклад, «Go to hell! iḏhab ilā tūnis» – Відправляйся до пекла! Відправляйся 

до Тунісу) або вищим рівнем арабської мови, ніж в описі «своїх» (наприклад, 

«aḥtāǧu li-ʼimraʼa taǧ‘alu-nī ʼaḥzan / rūḥ li-l-ʼirāq taḫallī-k takfur» – Мені 

потрібна жінка, яка змусить мене страждати / Їдь до Іраку – вона змусить тебе 

пошкодувати про це). Молодіжний та інтернет-жаргон використовуються для 

опису молодого представника певного етносу (наприклад, «al-maṣriy ma‘ā-h 

3000 ṣūra wa 5000 uġniyya … wa yaqūlu-k: mūbāylī byu‘alliq / yā aḫī iḥmad rabba-

k / anna-h mā-ǧālūš fašil kulyawiy». – Єгиптянин: у нього 300 фотографій, 5000 

пісень … І він каже тобі: «Мій мобільний зависає» / Брате, подякуй Богу, що в 

твого мобільного не трапилося ниркової недостатності).  

У фольк-групах про життя сімейного кола самоідентичність визначається 

на основі ролей мовців у родині, що може впливати на вибір мовного коду. 

Територіальні діалекти використовуються здебільшого в текстах про подружні 

стосунки (наприклад, «marīḍa aḫada-hā zawǧu-hā ‘ā-d-duktūr…» – Жінку, яка 

захворіла, чоловік повів до лікаря…), а молодіжний жаргон – про ролі дітей та 

братів / сестер (наприклад, «māmā anā miš buneyya adama anā kab keyk» – 

Мамо, я не людська дитина, я – кап-кейк).  

У молодіжних фольк-групах елементи жаргонів (студентського, 

молодіжного, мережевого) активно додаються до усіх різновидів арабської 

мови («lammā d-duktūr ilī kān dāyiman yusqiṭu-k bīǧī ‘ā-l-qahwa ilī inta šaġġāl fī-

hā wa yaṭlub saḥlab» – Коли викладач, який завжди завалював тебе, приходить 

до кав’ярні, де ти працюєш, і замовляє сахлеб). Це зумовлено віком переважної 

більшості користувачів соціальних медіа (18-34 роки). Молодіжний жаргон у 

постфольклорі позначений інтенсивним використанням студентської («ġošš» – 

списувати, «asqaṭa»  завалювати (про викладача) та ін.), мережевої («ta‘līq» – 

коментар, «tašattata» – спілкуватися в чаті тощо) та запозиченої жаргонної 
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лексики («tēġ» – позначай, англ. tag, «lāyk» – вподобати, англ. like, «brūf» – 

викладач, франц. prof (скор. від profésseur) та ін.). Нерідко залучаються 

енантіосемія (про друга: «tēġ li-l-‘arṣ» – познач негідника) та обсценізми («ṭīz 

bi-d-dāyеt» – гаплик (досл.: дупа) дієті), що мотивовано світовими тенденціями 

до згрубілості мови молоді як способу самовираження. Графічна специфіка 

полягає в оптимізації засобів друку (наприклад, скорочення сполучників fī (у) 

та ‘alā (на) до однієї графеми (f та ‘ відповідно) та їх написання разом з 

наступним словом в означеному стані: «‘ā-l-qahwa» – на каву), відхиленнях від 

усталених норм (відокремлене написання сполучників bi- (у), li- (для), fa- (та); 

написання разом з дієсловами заперечної частки mā (у вигляді префікса) та 

сполучного прийменника li- зі сполучним займенником (у вигляді постфіксів), 

наприклад: «mā-qala-lī» – він не сказав мені); передача позавербальної 

інформації (на кшталт позначення сміху редуплікованими графемами h, ḫ, 

буквосполученнями hā та h‘).  

Встановлено також низку гендерних особливостей постфольклорних 

текстів. Жіночий контент має такі риси: перемикання кодів між високим рівнем 

для опису «чужих» (чоловіків-зрадників – «ḫāʼinīn»; жінок, яким «пощастило» 

– «al-maḥẓūẓāt») та низьким (передусім молодіжним жаргоном) для передачі 

повідомлення «своїм» (наприклад: «law aḥbabta al-awwala mā daqqa qalbu-ka li-

ṯ-ṯānī wa iḏa aḥbabta šaḫṣ ṯāliṯ… fa-anta raǧul ‘urra mafīš faʼida fī-k» – Якби ти 

кохав першу людину, твоє серце не почало б битися перед іншою. Але якщо ти 

закохуєшся у третю людину, тоді ти – чоловік-повія, і від тебе немає ніякої 

користі); емоційна експресивність включає вкраплення обсценізмів (на кшталт 

«raǧul ‘urra» – чоловік-повія) та іншомовної лексики (наприклад, англ. «cute» 

(гарний): «taqrīban kull mawālīd šahr 8 kyūt» – Майже всі, хто народився в 

серпні, – гарні); активне використання високого рівня мови в дописах про 

життя «своїх» (наприклад: «ḥayati aqdī-ha beyna nawm wa akl» – Я проживаю 

своє життя між сном та їжею). Чоловічі зацікавлення (футбол, сучасні 

технології, жіноче тіло та ін.) відображені у вживанні спеціальної лексики (на 

кшталт «kābitān» –капітан, «muntaḫib» – збірна тощо) та лексики на позначення 

людського тіла («ṣadr» – (жіночі) груди, «ḍarṭa» – гази та ін.). Чітких обрисів 

набуває «троллінґ» (цькування шляхом грубого висміювання). Наприклад (про 

футболіста Л. Мессі): «afḍal ḥašaba bi-t-tārīḫ» – найкраще дерево в історії). Для 

цього може залучатися обсценна лексика стосовно «чужих» (на кшталт «ḥimār» 

– дурень, «ḥayawān» – тварина тощо). На перший план виходять різновиди 

низького рівня, зокрема й з іншомовними вкрапленнями (наприклад, 

французька («célibataire» – холостяк) та англійська («sex» – секс) лексеми: 

«kāyinīn ṯalāta di l-anwā‘ diyāl an-nās / sīlībāṭīr / muṣāḥib / ‘indū as-seks fi-t-

tīlīfūn» – Буває три види людей / самотній / у стосунках / має секс по телефону), 

а до мови високого рівня вкраплюються розмовні елементи (наприклад: «kunnā 

nal‘ab ‘arīs wa ‘arūs wa naḥnā ṣiġār wa hassā b-tamurr min ǧanbī wa lā ka-innī 

kunt zawǧa-hā» – Коли ми були дітьми, ми гралися в нареченого і наречену, а 

зараз вона проходить повз мене так, наче я не був її чоловіком).  
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Результати лінгвістичного аналізу негумористичного контенту дають 

підстави стверджувати, що вираження сучасних культурно-ціннісних 

орієнтацій в арабському постфольклорі пов’язане із диглосною ситуацією в 

суспільстві. Це зумовлює використання престижного варіанта для передачі 

морально-етичних цінностей як еталонних («al-umm ka-l-‘umr la yatakarrar 

marrateyn» – Матір, як і життя, буває лише одна). З іншого боку, вкраплення з 

низького рівня та перемикання на певний розмовний варіант, включаючи 

жаргони, залучені для інтенсифікації впливу на реципієнта, перетворення 

постфольклорного повідомлення на близьке до розуміння («iḍġaṭ lāyk in kunta 

muslim» – Натискай «лайк», якщо ти мусульманин). Перемикання з високого 

рівня на англійську мову нерідко використовується з метою поширення 

повідомлень за межі арабо-мусульманського простору (наприклад: «al-mawlad 

an-nabawiy aš-šarīf / The Birth of Prophet Muhammad» – Благословенний День 

народження Пророка). Така специфіка розкривається також у сучасних 

афоризмах, куди входять мотиваційні тексти, поради, застереження та ін. 

Емоційна експресивність відображена в стилістичних засобах (метафорах 

(«sawād al-qulub» – чорнота сердець), порівняннях («al-ḥayā ka-l-māʼ» – життя, 

як вода), гіперболах («alf qinā‘» – тисяча масок) та ін.) та емоційно забарвленій 

лексиці («faraḥ» – радість, «nifāq» – лицемірство та ін.). Релігійним текстам 

також притаманні цитування Корану, хадісів, висловлювань імамів тощо 

(наприклад: «ṭayyib ‘āwiz 1000 lāyk wa 1000 kūmint mawǧūd fī-h aṣ-ṣalāt wa as-

salām» – Добре, я хочу 1000 «лайків» та 1000 коментарів зі словами 

«Благословення та мир»). 

Мовні особливості арабських міських легенд залежать від художнього 

таланту оповідача (передусім лексико-стилістичні засоби передачі 

емоційності); засобів переконання реципієнта в достовірності оповіді 

(деталізація за рахунок спеціальної, стилістично забарвленої лексики); 

наближення оповіді до реципієнта (вкраплення та перемикання з високого рівня 

мови на низький («fa-anta taḥtāǧ haḏihi al-flūs» – А тобі потрібні ці гроші); 

пряма мова певною розмовною формою («mašān hēk baddī iǧāza!» – Через це 

мені й потрібна відпустка!); сучасні реалії, відображені у спеціальній лексиці та 

стилістичних засобах (наприклад, метафора «wuqūd al-amal» – пальне надії).  

Тематика та сюжет міських легенд зумовлюють варіювання в реалізації 

зазначених засобів. Історії кохання містять лексику на позначення почуттів, 

емоцій, романтичних стосунків для передачі позитивної емоційності:«ġarām» – 

закоханість, «ibtisāma» – посмішка, «waqa‘a fī-l-ḥubb» – закохатися та ін. 

Негативна експресія нерідко реалізується за допомогою суспільно-політичної 

лексики («muḫallafāt аl-ḥarb» – залишки війни, «ašlāʼ mutanāṯira» – розкидані 

частини тіл, «aṯāra аr-ru‘b» – викликати паніку та ін.). Нейтральна та позитивно 

забарвлена лексика можуть набувати негативної конотації під впливом 

контексту (наприклад, «muǧarrad ṣadīq» – просто друг). Історії успіху та історії 

про реальні випадки з життя насичені спеціальною лексикою, що зумовлено 

сюжетом (на кшталт «muṣammim al-mawāqi‘» – веб-дизайнер). Для історій 

жахів ключовим є здійснення відповідного емоційного впливу на реципієнта. 
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Використовується лексика на позначення страху, занепокоєння («wasāwis» – 

тривоги, «kawābīs» – нічні жахи, «ḥāla min al-hīstīriyya» – стан істерики та ін.). 

Історії жахів, запозичені із західного контенту, містять загальновідому лексику 

на позначення надприродних явищ («ṭeyf» – привид, «šabaḥ» – примара тощо), у 

той час як арабські історії тяжіють до національно / культурно маркованих 

елементів («ḥasad wa ‘eyn» – пристріт, «ǧinn» – джин, «šayāṭīn» – чорти, біси та 

ін.). Мудрі притчі та повчальні історії покликані відобразити морально-етичні 

цінності та спонукати до їх дотримання, тому для їх передачі на першу позицію 

виходить високий рівень арабської мови. Наприклад, міські легенди у 

відеоформаті можуть містити зразки вимовляння кінцевих флексій: «lā 

namtaliku ālatan ḥisābiyyatan tastaṭī‘u ḥisāba ṯamani аl-insāniyya» – У нас немає 

касового апарата, який би зміг порахувати вартість людяності).  

Міжкультурні та міжмовні контакти в соціальних медіа зумовлюють 

активну лексичну інтерференцію з англійської та французької мов до 

арабського постфольклору. Встановлено, що помітну позицію посідають 

незасвоєні запозичення та оказіональні іншомовні вкраплення, які позначають 

елементи сучасної культури («krāš» – об’єкт закоханості, «dilīferī» – доставка 

їжі, «sēlfī» – «селфі», фотографія самого себе та ін.), освіти («fāynal» – 

семестровий іспит, «tirm» – семестр та ін.), спілкування в соціальних мережах 

(«lūl» – дуже смішно, «blūk» – блокування, «menšen» – позначати особу в 

коментарях та ін.), новітніх технологій («bag» – технічна помилка, «feyrūs» – 

комп’ютерний вірус, «rāwter» – мережевий маршрутизатор та ін.), професійної 

сфери («muṭūr» – двигун, «rīzārfwār» – резервуар, «insūlīn» – інсулін та ін.). На 

перший план виходять англійські лексеми, адже вони заміняють французькі 

відповідники за швидкістю появи та поширення в соціальних медіа (наприклад, 

«lāyk» – лайк, вподобання). Як англійські, так і французькі лексеми 

молодіжного жаргону активно використовуються в арабських постфольклорних 

текстах («brū» – брат (бро, англ. bro), «bāk» – бакалавр, (франц. bac) та ін.). 

Відсутність таких лексичних одиниць в офіційному регістрі спричинює 

графічне варіювання, яке відображає регіональні та індивідуальні особливості 

мовців (наприклад: «ǧrūb» (Єгипет) / «qrūb» (Йорданія) / «krūb» (Ірак) / «ġrūb» 

(Сирія) – група). Іншомовні вкраплення можуть записуватися як арабським 

шрифтом (наприклад, «blīz» – будь ласка), так і шрифтом мови-джерела 

запозичення (на кшталт «crush muštarak» – спільний об’єкт закоханості).  

Мовна гра в арабському постфольклорі уможливлює експресивність 

повідомлення, інтенсифікацію впливу на реципієнта, а також слугує засобом 

комічності. У постфольклорних текстах гра відбувається на всіх рівнях мови, 

причому помітну позицію займає комбінування її різних видів. Гра 

здійснюється передусім на основі відхилення від прямого значення мовної 

одиниці: неоднозначності (омоніми: «namra» – самка гепарда і «namra ġalaṭ» – 

неправильний номер; багатозначні слова: «nawman hanīʼan» / «hanīʼan wa 

marīʼan» – добраніч / смачного); навмисного заплутування (пароніми: «ḏiʼāb» – 

вовки та «ḏihāb» – ходіння); викривлення (ерративи «amtār» – метри замість 

«amṭār» – дощі); протилежності конотацій (енантіосемія: «ḥaḍrita-k» – 
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шановний пане, надмірна ввічливість замість образливого звертання); 

використання оказіоналізмів, утворених від іррелевантних основ («sarbaza» – 

робити сюрприз, дієслово від частково засвоєного англійського запозичення 

«surbrāyz» (сюрприз); дієслово «ha-yama‘lešū-nī» (умовно перекл. «Вони мене 

заспокоять») від діалектизма «ma‘leš» – нічого страшного); перемикання кодів, 

іншомовні вкраплення та арабізі для створення контрасту і посилення впливу 

на реципієнта (наприклад, франц. «le chat» та арабізі «3cha»: «enta huwwa le 

chat? / ēh… wa enta huwwa le 3cha». – То ти – кіт? / Так… А ти – вечеря); заміни 

іменників називання на ономатопеї («bīf bāf lāsilkiy» – бездротовий «піф-паф»); 

утворення оказіоналізмів за рахунок поєднання сучасної лексики з лексемою 

«abū» – батько (наприклад: «abū-l-fāynal» (досл.: батько фінального іспиту) – 

той, хто здає фінальний іспит) та ін. Крім того, використовуються римування та 

ономастична гра («karmālak yā ‘azīza qalladtu al-mūnālīzā» – через тебе, Азізо, я 

переодягнувся в Мону Лізу). Креолізація в інтернет-спілкуванні позначилась на 

використанні візуальних елементів як частини гри в арабському постфольклорі. 

Відтак, нерідко для цілісності змісту повідомлення необхідно зважати на 

невербальний компонент. 

У висновках відображені підсумки, які систематизують концепцію 

вивчення варіювання форм арабської мови в медіадискурсі на основі 

постфольклорних текстів, та окреслено перспективи подальших лінгвістичних 

розвідок у цій сфері.  

У додатках А-К подано ілюстративні матеріали (креолізовані та власне 

тексти) досліджених фольк-груп за соціальним та тематичним критеріями, а 

також список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про 

апробацію дисертації. 

 

ВИСНОВКИ 

Узагальнення результатів дослідження дає змогу дійти таких висновків: 

1. Медіадискурс є функціонально зумовленим типом дискурсу, який 

уможливлює масовий обмін інформацією в медіапросторі. Його специфіка в 

соціальних медіа розкривається через функції двосторонньої комунікації та 

обміну контентом серед звичайних користувачів. До контенту соціальних медіа 

належить і постфольклор.  

2. Медіадискурс у соціальних медіа зазнає таких змін, зумовлених 

інтернет-технологіями: змішування мовленнєвих стратегій різних жанрів, 

використання комп’ютерної жаргонної лексики в загальновживаному 

лексиконі, ігровий спосіб спілкування, використання специфічної пунктуації, 

інноваційні словотвірні процеси, спрощений синтаксис та інше. 

Значний обсяг інформації в соціальних медіа зумовлює необхідність 

самовираження користувачів та їх об’єднання в інтернет-спільноти на основі 

спільності інтересів, а також соціальних, вікових, гендерних та інших чинників. 

Відсутність особистого спілкування призводить до використання вербальних 

засобів як основного інструмента самовираження, що зумовлює мовне 

варіювання. У межах інтернет-спільнот активно функціонують фольк-групи, які 
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можуть існувати і поза рамками медіапростору та мають обов’язковий творчий 

компонент у спілкуванні. 

3. Доцільність використання терміна «постфольклор» зумовлена його 

багатокомпонентною структурою, середовищем функціонування та 

характерними ознаками, які впливають на мовний узус. Постфольклор – це 

форма народної творчості, яка існує паралельно з традиційним фольклором та 

охоплює елементи сучасної міської і мережевої креативної діяльності та 

масової культури.  

Функціонування постфольклору в реальному та медіапросторі спричинює 

нестабільність його жанрової системи, репрезентованої вербальними, 

невербальними та креолізованими компонентами. Для лінгвістичного аналізу 

найбільш релевантними постають такі жанри: анекдот, інтернет-мем, сучасний 

афоризм, міська легенда, ланцюговий лист. Вибір зазначених жанрів створює 

можливість вивчення мовного варіювання в межах протиставлення «своїх» і 

«чужих», помітно вираженого в гумористичних текстах. У свою чергу, 

негумористичні жанри (афоризми та міські легенди) сприяють дослідженню 

вибору престижного варіанта етномови для передачі переживань користувача 

мережі та впливу на світогляд інших.  

4. Мовна ситуація в арабському світі впливає на медіадискурс, в якому 

використання різних варіантів арабської мови зумовлене формами медіа. 

Традиційні ЗМІ використовують сучасну стандартну арабську мову та усно-

розмовні варіанти відповідно до контексту. У соціальних медіа, крім 

зазначених різновидів арабської мови, широко представлені арабізі, інтернет-

жаргон, англійська та французька мови. Вибір мовного коду в них залежить від 

екстралінгвістичних чинників: суспільно-політичного контексту, релігійних 

поглядів користувачів, впливу інтернет-технологій, тематики, соціальних ролей 

учасників комунікації. 

5. З-поміж сучасних досліджень арабського медіадискурсу яскраво 

виділяються праці соціолінгвістичного спрямування, зокрема присвячені 

принципам варіювання і перемикання мовних кодів у різних видах медіа, а 

також виявленню лінгвістичних особливостей різних форм арабської мови в 

інтернет-просторі. Інший напрям, представлений комп’ютерною лінгвістикою, 

зосереджений на автоматичній ідентифікації різновидів арабської мови в 

інтернеті; сентимент-аналізі інтернет-спілкування з використанням усно-

розмовних варіантів арабської мови; укладанні корпусів медіатекстів. 

6. На підставі аналізу арабського постфольклорного контенту 

виокремлено такі тематичні групи: суспільна, сімейно-побутова, особистісна, 

політична, духовно-релігійна, фінансово-матеріальна. Визначено тематичну 

зумовленість вибору мовного коду в арабському постфольклорі, яка корелює з 

загальними тенденціями взаємозв’язку тематики та контексту та мовної 

варіативності в арабському інтернет-спілкуванні. Виявлено переважання 

розмовних форм у всіх тематичних групах та використання жаргонів у текстах 

політичної та релігійної спрямованості, що спричинюється прагненням 

наблизити інформацію до реципієнта та збільшити її популярність. З іншого 
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боку, сучасна стандартна арабська мова, хоча й помітно меншою мірою, також 

вживається в усіх опрацьованих тематичних групах та жанрах.   

Специфіка походження арабських постфольклорних текстів у соціальних 

медіа вплинула на жанрову структуру, що відображає аналогічну із західним 

контентом ситуацію. В арабському постфольклорі використовуються 

запозичені, арабізовані та власне арабські тексти, що впливає на їхній зміст та 

на вибір мовного коду в них. 

7. Мовне варіювання в арабському постфольклорі зумовлюється 

необхідністю вираження самоідентичності та спільності учасників фольк-груп. 

Проте виявлення «своїх» здійснюється не через закріплення конкретного 

варіанта арабської мови за певною інтернет-спільнотою. Оскільки члени фольк-

груп в соціальних медіа об’єднані здебільшого умовно, вони нерідко 

визначають свої ролі по-різному. Відтак, на вибір мовного коду здатна 

вплинути тематика та жанр публікації, ролі учасників комунікації (вік, стать, 

соціальний статус, країна походження тощо), їхні мовні навички та інше. У 

гумористичному контенті здебільшого використовуються розмовні різновиди 

арабської мови (діалекти, соціолекти, жаргони). Однак при описі «чужих» для 

контрастності або експресивності публікації може залучатися стандартна мова. 

У негумористичному постфольклорі на перший план виходить сучасна 

стандартна арабська мова як еталонна, але для наближення повідомлення до 

реципієнта застосовуються її розмовні варіанти. Крім того, вікова специфіка 

користувачів соціальних медіа (більшість у віці 18-34 роки) спричинює активне 

залучення молодіжного, студентського та інтернет-жаргонів, включаючи їх 

непоодинокі вкраплення до всіх наявних різновидів арабської мови.  

Попри переважання в арабському постфольклорі розмовних форм мови, 

ближчих для носіїв у неформальному спілкуванні, нерідко здійснюється 

перемикання між високим і низьким рівнями арабської мови, а також їх 

змішування; додаються іншомовні вкраплення та відбувається перемикання з 

арабської на англійську або французьку мову. Таким чином, мова арабського 

постфольклору в соціальних медіа має риси природного мовлення в 

гетерогенному соціокультурному середовищі під впливом сучасних технологій.  

8. Арабські постфольклорні тексти мають характерні мовні риси, що 

відрізняються в залежності від жанрів. Інтернет-меми, анекдоти, дотепні 

висловлювання характеризуються грубим стилем (обсценна лексика, 

евфемізми, енантіосемія); порушенням мовних норм; прецедентністю 

(посилання на елементи сучасної культури, арабської історії тощо); 

гумористичністю (іронія, сарказм, чорний гумор); креолізованістю (додавання 

невербальних елементів для цілісності змісту та візуалізації інформації). У 

сучасних афоризмах та міських легендах залучаються інструменти передачі 

художності та достовірності даних: лексико-стилістичні засоби, які спираються 

на сучасні реалії; релігійна лексика (цитування Корану, хадісів тощо); 

спеціальна лексика (суспільно-політична, професійна, технічна тощо). Для 

максимального поширення публікацій застосовуються ланцюгові листи, які 
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поєднуються із зазначеними жанрами. Емоційність постфольклорних текстів 

створюється за допомогою всіх вказаних вербальних та невербальних засобів.  

Ефективним творчим інструментом впливу на реципієнта та поширення 

постфольклорних текстів постає мовна гра. Вона здійснюється на досяжних у 

медіапросторі рівнях арабської мови, нерідко із залученням невербальних 

компонентів для візуалізації інформації. У зв’язку з цим може застосовуватися 

графічна гра, що нерідко полягає у змішуванні арабського шрифту й латиниці. 

Міжмовні контакти в соціальних медіа зумовлюють активну інтерференцію 

англійської та французької мов до арабського постфольклору та спричинюють 

часті іншомовні вкраплення і перемикання мовних кодів. Використання 

незасвоєних запозичень призводить до графічного варіювання, викликаного 

регіональними та індивідуальними особливостями мовців. 

Таким чином, проведене дослідження дало змогу констатувати, що 

арабський постфольклор яскраво відображає використання неформальних 

варіантів мови за доволі гнучкими принципами, пов’язаними з соціальними 

ролями мовців, тематикою та жанром публікацій, загальними інтересами членів 

інтернет-спільнот та іншими чинниками. Це також є причиною динамічного 

розвитку неофіційного регістру в умовах активних міждіалектних та 

міжмовних контактів у глобальному медіапросторі, що призводить до 

розширення та зміни арабського повсякденного узусу. 

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо в дослідженні: 

впливу сучасних технологій на розвиток арабської мовної ситуації, зокрема 

міждіалектних контактів в інтернет-комунікації та зв’язку інтернет-жаргону з 

наявними різновидами мови; функціонування жаргонів інтернет-спільнот; а 

також у створенні корпусу інтернет-текстів, репрезентованих неформальними 

варіантами арабської мови. 
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АНОТАЦІЯ 

 Кучеренко А. О. Мова постфольклору в арабському медіадискурсі: 

соціолінгвістичний вимір. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів 

Америки та Австралії. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено аналізу мовного варіювання в арабському 

медіадискурсі. Зокрема здійснюється спроба встановити основні лінгвістичні 

характеристики постфольклору в інтернет-просторі з огляду на диглосію та 

білінгвізм в арабському світі. 

 У рамках висвітлення наукової проблеми соціолінгвістики, пов’язаної зі 

зміною узусу під впливом сучасних технологій та глобалізаційних процесів, 

охарактеризовано явище арабського постфольклору в різних інтернет-

спільнотах.  

 Застосовано комплексний підхід, який ураховував екстра- та 

інтралінгвістичні чинники вибору мовного коду учасниками різних фольк-груп. 

Виявлено, що мова постфольклору відображає використання всіх наявних 

різновидів арабської мови. Однак їх застосування часто супроводжується 

вкрапленнями з молодіжного та інтернет-жаргонів, що є свідченням 

пожвавлення міжмовних та міжкультурних контактів у медіапросторі. 

Ключові слова: арабський постфольклор, білінгвізм, диглосія, інтернет-

жаргон, інтернет-мем, інтернет-спільнота, лексична інтерференція, 

медіадискурс, міська легенда, мовна гра, мовне варіювання, молодіжний 

жаргон, соціальні медіа. 

 

АННОТАЦИЯ 

Кучеренко А. А. Язык постфольклора в арабском медиадискурсе: 

социолингвистическое измерение. – Квалификационный научный труд на 

правах рукописи.  
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.13 – языки народов Азии, Африки, аборигенных 

народов Америки и Австралии. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко, Киев, 2019. 

Диссертация посвящена анализу языкового варьирования в арабском 

медиадискурсе. В частности, совершается попытка определить основные 

лингвистические характеристики постфольклора в интернет-пространстве с 

учетом диглоссии и билингвизма в арабском мире.  

В рамках освещения научной проблемы социолингвистики, связанной с 

изменением узуса под влиянием современных технологий и глобализационных 

процессов, охарактеризовано явление арабского постфольклора в интернет-

сообществах.  

Применен комплексный анализ, учитывавший экстра- и 

интралингвистические факторы выбора языкового кода участниками разных 

фольк-груп. Обнаружено, что язык постфольклора отображает использование 

всех разновидностей арабского языка. Впрочем, их употребление часто 

сопровождается вкраплениями из молодежного и интернет-жаргонов, что 

является свидетельством оживленных межъязыковых и межкультурных 

контактов в медиапространстве.  

Ключевые слова: арабский постфольклор, билингвизм, диглоссия, 

интернет-жаргон, интернет-мем, интернет-сообщество, лексическая 

интерференция, медиадискурс, городская легенда, языковая игра, языковое 

варьирование, молодежный жаргон, социальные медиа.  

 

SUMMARY 

Kucherenko A. O. Language of Postfolklore in Arabic Media Discourse: 

Sociolinguistic Dimension. – Qualifying scientific research as a manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philological Sciences on specialty 10.02.13 – 

Languages of Asia, Africa, Indigenous Peoples of the Americas and Australia. – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2019. 

The present thesis is devoted to the analysis of language variation in the Arabic 

media discourse. It is mainly focused on the investigation of the basic linguistic 

characteristics of postfolklore in the internet considering the diglossia and the 

bilingualism in the Arab world.  

The rationale for the investigation of postfolklore is explicated through the 

inherent role of the folk creativity in the online communication. Postfolklore is 

regarded as a phenomenon existing in parallel with the traditional folklore. However, 

the postfolklore is significantly affected by the modern technologies, mass culture, 

globalization, etc. Its distinctive features involve inconstant genres, multiculturalism, 

social polycentrism, etc.  

The analysis of the Arabic postfolklore online allowed to distinguish the 

following thematic groups: society; common family life; personality; politics; 

financial and economic conditions; moral and religion. It is also proposed to specify 
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borrowed, arabicized and proper Arabic texts (internet memes, anecdotes, modern 

proverbs, chain letters and urban legends). 

 The Arabic language variation is analyzed in terms of its prestige levels. The 

studied ethno-cultural communities tend to use the high and middle level varieties 

representing all Arabs as a single nation and creating the contrast between the non-

Arabic reality and the proper Arabic life.  

Members’ self-identity of a particular ethnic group is expressed within the low 

and middle level varieties. That is caused by the actual proximity of the said language 

variants to the recipients. The emigrants’ postfolklore reflects the intense influence of 

the western culture on Arabic online and, thus, the active English and French lexical 

interference.  

The youth postfolklore is present in all examined folk groups due to the social 

media users’ age. The crucial role is played by the youth and internet jargons 

functioning mainly at the middle and low level varieties. The jargons tend to the 

creativity and the usage of enantiosemy, coarse lexis, occasionalisms, loanwords, etc.  

The studied female content is predominantly represented with the high and 

middle level varieties and the frequent code switching to English / French. The male 

content is characterized by the low style causing the preferable usage of low and 

middle level varieties, as well as the frequent obscene lexical insertions.  

The non-humorous genres (modern proverbs and urban legends) demonstrate 

the usage of high Arabic transmitting the society’s moral and cultural values. The 

code switching to English / French enables sharing of the postfolkloric publications 

beyond the Arab Muslim content.  

 Culture and language contacts in the social media lead to the intensification of 

the English and French lexical interference with the Arabic postfolklore online. A 

considerable amount of loanwords belong to the non-established borrowings and the 

occasional lexical insertions denoting the elements of modern culture, education, 

online communication, etc. Youth jargon loans are actively utilized as well. 

 The creativity in the Arabic postfolklore involves multiple means of language 

game including homonymy, polysemy, paronymy, enantiosemy, erratives, 

occasionalisms, onomastic play, code switching, idioms rephrasing, rhyming, etc. 

These tools help create the humorous effect, as well as they facilitate the contrast, the 

diversity and the development of Arabic online. 

Key words: Arabic postfolklore, bilingualism, diglossia, internet jargon, 

internet meme, internet community, lexical interference, media discourse, urban 

legend, language play, language variation, youth jargon, social media.   


