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АНОТАЦІЯ 

Нікіфорова Є.Ю. Типи віртуальних мовних особистостей у форумному 

просторі (на матеріалі англійської мови).  – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2018. 

 

Дисертацію присвячено вивченню типів віртуальної мовної особистості 

у форумному просторі. У роботі вперше запропоновано класифікацію 

віртуальних мовних особистостей, які спілкуються на форумах, виокремлено 

вербальні характеристики кожної віртуальної мовної особистості та 

систематизовано комунікативні стратегії і тактики, які було визначено як 

диференційні ознаки певної віртуальної мовної особистості.  

Розглянуто поняття «віртуальна комунікація», яке виникло внаслідок 

стрімкого розвитку інтернет-технологій та комунікацій. Встановлено, що 

визначальними рисами віртуальної комунікації є дистантність, анонімність, 

мультимедійність, гіпертекстовість, інтерактивність, синхронність або 

асинхронність, варіативність кількості комунікантів.   

Розглянуто форум як один із жанрів інтернет-дискурсу, якому властиві 

такі характеристики: асинхронність, анонімність, полілогічність, візуальна 

саморепрезентація, вербальна саморепрезентація, гіпертекстовість, 

інтертекстуальність, тривала доступність дискусії. Форум – це асинхронний 

сервіс комунікації, що надає змогу користувачеві ретельно продумувати 

власні повідомлення. Встановлено, що ключовим компонентом структури 

форумного простору є тред: він може бути створений зареєстрованим 

учасником і є основою будь-якого форуму. Пост інтернет-форуму – це різний 
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за обсягом текст, опублікований користувачем на сайті форуму. Пости 

можуть містити вербальні, вербальні і невербальні, і лише невербальні 

компоненти. Вибір форми подання інформації залежить від технологічних 

можливостей користувача.  

Визначено, що віртуальна мовна особистість – це дискурсивний варіант 

мовної особистості, представлений у мовному просторі мережі, який  має 

певні вербальні характеристики та зафіксований у комунікативних стратегіях 

і тактиках спілкування. Віртуальна мовна особистість керує власною 

ідентичністю, створюючи численні образи. Додатковими засобами 

конструювання віртуальної особистості є нікнейми, оріджини та девізи, що 

використовуються з метою розкриття власного потенціалу.   

Виокремлено такі типи віртуальних мовних особистостей на 

англомовних форумах: «модератор», «експерт», «троль», «консультант» та 

«флудер». Обгрунтовано, що кожна віртуальна мовна особистість має власну 

комунікативну інтенцію і використовує певний набір мовних та позамовних 

засобів, а також оперує певними комунікативними стратегіями і тактиками.  

Віртуальна мовна особистість «модератор» ‒ це  ключова особа, яка 

стежить за перебігом комунікації на форумі та дотриманням правил. 

Модератор має певні адміністративні повноваження і є представником 

«влади» у форумній спільноті.  Добре модеровані комунікативні сервіси 

відзначаються успішною кооперативною комунікацією. Встановлено, що 

форумні модератори бувають двох типів: авторитетні і неавторитетні. 

Різниця між ними полягає у різному виборі мовних засобів, якими вони 

користуються.  

Комунікативною інтенцією віртуальної мовної особистості 

«модератор» є контроль перебігу комунікації, а також фасилітація дискусії на 

форумі, що відображається на виборі комунікативних стратегій і тактик. 

Встановлено, що контроль за перебігом комунікації відбувається за 

допомогою таких комунікативних стратегій, як стратегія корекції мовної 

поведінки і стратегія групової ідентичності. Стратегія корекції мовної 
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поведінки реалізується за допомогою тактики попередження учасника і 

тактики розмикання контакту. Маркерами комунікативної тактики 

попередження є професійний жаргон модераторів, також дієслова у формі 

пасивного стану, наказовий спосіб дієслів, умовні речення, імперативні 

конструкції. Стратегія групової ідентичності реалізується за допомогою 

тактики обговорення спільних тем і тактики вживання групового сленгу, що 

є інструментом регулювання дискусії та сприяє скороченню соціальної 

дистанції.  

Віртуальна мовна особистість «експерт» є кооперативною особистістю. 

Експерт – це особа, комунікативною метою якої є надання докладної 

інформації про визначений предмет дискусії. У форумній спільноті експерти 

мають високий мережевий статус, який формується завдяки якості і кількості 

опублікованих постів. Віртуальна мовна особистість «експерт» використовує 

такі аргументативні прийоми: 1) ретельне структурування тексту; 2) 

покликання на авторитетні джерела; 3) гіпертекстові покликання на 

аудіовізуальні джерела. Мовлення експерта характеризується використанням 

таких комунікативних стратегій: стратегія, спрямована на баланс «статусу 

обличчя» партнерів, що реалізується в тактиці комунікативної дивергенції й 

об‘єктивації інформації, та стратегія передавання знань в акті інформування, 

реалізовувана через тактики надання змістово-фактуальної і змістово-

концептуальної інформації, структурування поданої інформації.   

Віртуальна мовна особистість «троль» є ключовою, оскільки також 

впливає на перебіг комунікації. Встановлено, що комунікативною інтенцією 

троля є самоствердження через приниження та образи інших учасників 

форумної спільноти. Дослідження показало, що вербальними 

характеристиками повідомлень ВМО «троль» є використання слів з 

негативною конотацією та нецензурної лексики (idiot, shit, fucking, stupid, piss 

off), порушення правил орфографії (написання слів з маленької літери на 

початку речення), використання простих синтаксичних конструкцій, 
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еліптичних конструкцій, окличних і питальних речень, речень з наказовим 

способом.  

 Прагматичний аналіз повідомлень віртуальної мовної особистості 

«троль» виявив такі комунікативні стратегії: стратегія провокування 

конфлікту і стратегія розвитку конфлікту. Перша реалізується за допомогою 

тактики викривлення інформації, тобто інформація надається зі змістом, 

необхідним тролю для створення конфлікту, та тактики використання 

повідомлень-принад. Друга – за допомогою тактики неприйняття й 

ігнорування фактів, тактики дискредитації особистості, тактики вербальної 

атаки. Тактика неприйняття й ігнорування фактів працює в бік ескалації 

конфлікту, оскільки троль, як правило, відмовляється прийняти будь-який 

інший погляд.  

Віртуальна мовна особистість «консультант» є ситуативною, оскільки 

спілкується в підрозділах під назвою Advice and  Help (Support). 

Комунікативною метою ВМО «консультант» є вплив на автора треду через 

висловлення власної думки щодо конкретної події чи емоційного стану 

адресата. На вербальному рівні мовлення консультанта характеризується  

використанням розмовної лексики та молодіжного сленгу, транскрибуванням 

слів за звуковою подібністю, використанням простих і складних 

синтаксичних конструкцій, питальних речень у функції уточнення. В 

арсеналі віртуальної мовної особистості «консультант» є такі комунікативні 

стратегії: стратегія вияву солідарності з адресатом і стратегія позитивного 

ставлення до адресата. Перша реалізується за допомогою тактики вираження 

спільності думок і тактики надання поради. Стратегія позитивного ставлення 

до адресат  – за допомогою тактики надання компліменту і позитивної 

оцінки, використання етикетної формули прощання-побажання.  

Комунікативною інтенцією віртуальної мовної особистості «флудер» є 

надсилання великої кількості беззмістовних повідомлень для того, щоб 

самоствердитись і мати високий рейтинг у віртуальній спільноті. Флудер – це  

також ситуативна віртуальна мовна особистість, оскільки спілкується 
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здебільшого на таких підрозділах форуму, як General Discussion  та Off-Topic. 

Флудер є інвективною мовною особистістю, і хоча його комунікація не 

спрямована на образу інших комунікантів, проте його повідомлення можуть 

бути конфліктогенними. Основні риси повідомлень флудерів: використання 

техніки фонетико-графічного спрощення слів, повторення голосних та 

приголосних декілька разів, зловживання великою літерою при написанні 

повідомлень, використання простих речень, еліптичних конструкцій, 

усічених і незавершених синтаксичних конструкцій, використання 

емотиконів та вигуків. Комунікативна стратегія зміцнення Я-концепції є 

стратегією, яку було виокремлено у мовленні флудера. Ця стратегія 

здійснюється за допомогою тактик надання семантично «порожньої» 

інформації, оверквотингу, оверпостингу або даблпостингу, а також 

некропостингу.  

Встановлено, що певні віртуальні мовні особистості можуть змінювати 

комунікативну інтенцію залежно від комунікативної ситуації. Аналіз 

повідомлень віртуальної мовної особистості «троль» виявив, що ці 

особистості також можуть спілкуватись на форумі як експерти. Крім того, у 

вказаній комунікативній ситуації пости троля мають кооперативну 

спрямованість і не виступають конфліктогенним чинником. Повідомлення 

віртуальної мовної особистості «модератор» часом набувають рис, 

характерних для повідомлень експерта та консультанта. Віртуальна мовна 

особистість «експерт» також спілкується на форумі як консультант, що 

відображається у постах цього комуніканта.  

Ключові слова: інтернет-дискурс, віртуальна комунікація, форумний 

простір, форум, пост, тред, віртуальна мовна особистість, мовна особистість, 

анонімність, асинхронність, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, 

комунікативна інтенція.   
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ABSTRACT  

Nikiforova Ye.Yu. Profiles of Virtual Language Identities in Forums (Based 

on English). – Manuscript. 

 

Thesis for a Candidate Degree in Philology (Ph. D): Speciality 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Taras Shevchenko National University of Кyiv, Ministry 

of Education and Science of Ukraine. – Кyiv, 2018. 

 

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

activity of different virtual language identities in them. The research is based on 

the English language posts. 

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

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

certain communicative strategies and tactics used by the participants to reach their 

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

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

communicative intentions of these types of virtual language identities have also 

been identified.  

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

and controls communication on forums. Moderator interferes in communication in 

case someone violates the rules. Warnings issued by moderators may be left 

without explanation but it is advisable to follow the rules without contradiction. 

Well-moderated discussion forums have effective and cooperative communication. 

Moreover, moderator not only controls the rules to be followed but also facilitates 

communication in threads.  

Moderators enforce the rules using the following communication strategies: 

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

are targeted to maintain effective and cooperative communication in threads 

supervised by moderators.  
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Virtual language identities ―expert‖ and ―adviser‖ are cooperative ones. 

Expert has the following communication intention: to provide detailed information 

concerning the issue being discussed. Adviser aims at providing help and 

consultations to other participators of the discussion. Experts can be found in any 

discussion in spite of the issue being discussed. The posts of the experts have the 

following characteristics: well-structured text, reference to authoritative sources, 

hyperlinks, usage of various discursive markers. The strategies that can be 

observed in expert‘s discourse are the following: strategy aimed at balancing 

partners‘ face and strategy of providing knowledge while informing 

Virtual language identities ―troll‖ and ―off-topic speaker‖ are negative 

personalities. The communicative intention of the troll is self-affirmation by 

humiliating and offending others. The posts published by trolls have the following 

verbal characteristics: usage of words with the negative connotation and spelling 

mistakes. Trolls focus on the following communicative strategies: strategy 

provoking a conflict (tactic of information distortion and tactic and tactic of using 

posts-baits) and developing a conflict (tactic of rejecting and ignoring the facts, 

tactic to discredit the user and tactic of verbal attack). All these tactics are peculiar 

to the troll‘s behaviour.  

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

senseless posts to obtain a high rank in the community. Virtual language identity 

―off-topic speaker‖ is a situation personality, who communicates mainly in 

General Discussion and Off-Topic Forums.  The features of posts published by the 

off-topic speaker are the following: using the technique of phonetic graphic 

simplification of words, all capital letters in a sentence, as well as using simple 

sentences, elliptical sentences, incomplete sentences. The only strategy that has 

been detected is the strategy of strengthening of ―I‖-concept, represented via 

tactics of providing ―semantically empty‖ information, overquoting, overposting or 

double-posting, as well as gravedigging. 

Virtual language identity ―adviser‖ is a situational personality as they 

communicate mainly in Advice and Help (Support) Threads. The verbal 
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characteristics of advisor‘s posts: usage of teen‘s slang, actonyms and 

abbreviations, making spelling mistakes, as well as using various graphical means 

for self-representation. On the syntactic level the posts published by advisors are 

characterised by using imperative sentences, which express advice, conditional 

sentences, and also questions that are used with the aim of specification. The 

strategies that can be found in communication of advisor are: demonstrating 

solidarity with the addressee and positive attitude to the addressee. 

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

their pragmatic goals and communicate performing a different role that influences 

the choice of verbal means for their posts. 

Keywords: discussion forum, virtual language identity, post, verbal 

perculiarity, key personality, situational personality, communicative strategy, 

communicative tactic, communicative intention, pragmatic goal.   
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ВСТУП 

  

Виникнення і стрімкий розвиток у другій половині XX століття нового 

засобу масової інформації та комунікації спонукали науковців до 

розширення кола мовознавчих досліджень. Інтернет – не лише засіб 

спілкування, це  водночас складне багаторівневе і багатожанрове утворення, 

яке моделює всі сторони життя сучасного суспільства. Дослідженню 

віртуальної комунікації присвятили численні праці вітчизняні й іноземні 

вчені: Н. С. Андріанова (спілкування в жанрі чату) [4], Н. Г. Асмус 

(віртуальний комунікативний простір) [8], О. Н. Галичкіна (комп‘ютерний 

дискурс) [36], С. Геррінг (комп‘ютерно опосередкована комунікація) [215; 

216; 217], Н. О. Гудзь (англомовний екологічний інтернет-дискурс) [46], 

О. І. Дзюбіна (сленгові неологізми соціальних мереж) [53], І. М. Дєрік 

(експериментально-фонетичне дослідження Інтернету) [56], М. В. Каратаєва  

(семіотика віртуальної комунікації) [76], Л. Ф. Компанцева (інтернет-

комунікація) [84; 85; 86; 88], Д. Крістал (інтернет-лінгвістика) [201; 202], 

П. Є. Кондрашов (комп‘ютерний дискурс) [89], Г. Г. Лук'янець (новинний 

інтернет-дискурс) [102], Р. К. Махачашвілі (інновації у сфері новітніх 

технологій) [109], Ю. Д. Предій (тексти оголошень інтернет-дискурсу) [141], 

Н. В. Реконвальд (англомовний чат) [142], Н. М. Рудніченко (дискурс 

електронних засобів комунікації) [147], К. Тарлоу (цифровий дискурс) [266], 

К. О. Хан (російськомовні інформаційно-аналітичні інтернет-тексти) [172], 

Г. В. Ходоренко (російськомовна інтернет-комунікація) [173], Р. Т. Шулик 

(синтаксис у текстах інформаційних жанрів інтернет-видань) [183]. Такий 

поліпарадигмальний підхід до вивчення спілкування у віртуальному просторі 

дає змогу охопити проблематику інтернет-комунікації в повному обсязі. 

Актуальність роботи визначається (1) загальним інтересом до аналізу 

жанрів інтернет-дискурсу, що стрімко розвиваються й оновлюються,  

особливостей функціонування мови у віртуальному просторі, мовної 

взаємодії учасників віртуальної комунікації; (2) необхідністю вивчення мови 
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комунікантів у віртуальному, зокрема у форумному просторі, яка 

характеризується використанням певних мовних засобів та набором 

комунікативних стратегій і тактик; (3) відсутністю комплексного висвітлення 

комунікативної взаємодії віртуальних мовних особистостей.  

Метою роботи є встановлення типів віртуальних мовних особистостей 

та всебічне комплексне дослідження мовленнєвої поведінки віртуальних 

мовних особистостей, які спілкуються у форумному просторі мережі 

Інтернет. Досягнення поставленої мети передбачає розв'язання таких 

конкретних завдань: 

1) окреслити й систематизувати основні риси форуму як жанру 

інтернет-дискурсу; 

2)   виявити лексико-семантичні, граматичні та прагматичні 

особливості повідомлень віртуальних мовних особистостей; 

3) визначити основні типи віртуальних мовних особистостей у 

форумній комунікації; 

4) систематизувати комунікативні стратегії і тактики, що 

використовуються віртуальними мовними особистостями для досягнення 

комунікативної мети; 

5) встановити факти зміни комунікативної інтенції віртуальних 

мовних особистостей.  

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

Дисертація виконана в межах двох наукових тем Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

затверджених Міністерством освіти і науки України: «Україна і сучасний 

світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (16 БФ 044 - 01) і «Мови та 

літератури народів світу: взаємодія та самобутність» (11 БФ 044-01). Тему 

дисертації затверджено Вченою радою Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 1 від 18 

вересня 2006 року, уточнено – протокол № 9 від 29 травня 2018 року).   
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Об’єктом дослідження є віртуальні мовні особистості в англомовному 

форумному просторі. 

Предметом дослідження є лексичні, граматичні та прагматичні 

особливості повідомлень віртуальних мовних особистостей в англомовних 

форумах. 

Матеріалом дослідження слугували понад 6000 англомовних 

повідомлень в аналізованих форумних просторах, загальною кількістю 

402 000 знаків, які були зібрані методом суцільної вибірки. Було 

проаналізовано повідомлення на таких форумах: KillerMovies Community 

Forum, Movie Forums, Teen Forumz, All Empires Online Hystory Forum, 

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

матеріалу охоплює 2006-2018 рр. 

У роботі застосовано комплекс загальних і спеціальних методів 

лінгвістичного аналізу,  зокрема: метод спостереження, електронної 

обробки даних та суцільної вибірки – для  систематичного збору повідомлень 

користувачів на форумах; метод аналізу і синтезу інформації – для 

висвітлення основних напрямів дослідження віртуального простору, 

визначення характерних рис форумної комунікації, інтерпретації категорії 

«мовної особистості», а також віртуальної мовної особистості та її 

характерних рис; дескриптивний та інтерпретаційний методи – для 

вивчення, спостереження й аналізу функціонування мовних одиниць у 

форумному просторі, класифікації типів віртуальних мовних особистостей;  

метод кількісних підрахунків – для аналізу сукупності досліджуваних 

текстів повідомлень, для виокремлення характерних лексичних одиниць та 

синтаксичних структур, комунікативних стратегій і тактик, встановлення 

особливостей мовної поведінки користувачів форумів;  лексико-

семантичний аналіз, контекстуальний аналіз, аналіз словникових дефініцій 

– для виокремлення лексичних одиниць, характерних для комунікації 

різних типів мовців у форумному просторі; прагматичний метод – для 

визначення комунікативної інтенції мовців, стратегічної спрямованості 
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комунікації аналізованих типів віртуальних мовних особистостей, 

виокремлення й дослідження окремих комунікативних стратегій і тактик 

впливу на адресата; метод семіотичного аналізу – для встановлення 

невербальних засобів, які використовуються мовцями для конструювання 

власної віртуальної особистості, для уточнення функцій графічних 

зображень (аватарів, оріджинів) та засобів параграфеміки в декодуванні 

інформації про віртуальну мовну особистість.  

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що в ньому 

здійснено комплексний аналіз віртуальних мовних особистостей, зокрема 

запропоновано класифікацію віртуальних мовних особистостей з огляду на 

комунікативні інтенції мовців, проведено аналіз вербальних особливостей 

повідомлень комунікантів, систематизовано основні комунікативні стратегії і 

тактики ВМО, застосовувані ними для досягнення власної комунікативної 

інтенції. Також встановлено й доведено факти зміни комунікативної інтенції 

цими віртуальними мовними особистостями.   

Теоретична значущість дослідження полягає в поглибленні  наукових 

знань про віртуальний простір, зокрема англомовний форумний простір; 

встановленні вербальних і прагматичних особливостей повідомлень 

віртуальних мовних особистостей. Дослідження мовлення віртуальної мовної 

особистості доповнює сучасну теорію комунікації і є підґрунтям для 

подальшого вивчення комунікації в інших жанрах віртуального дискурсу. 

Практичне значення роботи полягає в можливості використання 

результатів дослідження в курсах теорії комунікації, дискурсології, 

лінгвопрагматики та соціолінгвістики.  

На захист виносяться такі положення: 

1. Віртуальна мовна особистість – це дискурсивний варіант мовної 

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

впливають на ВМО, є анонімність мережі, що дозволяє створювати власний 

статусний образ, та характер комунікації – синхронність або асинхронність. 

На англомовних форумах розрізняють такі віртуальні мовні особистості: 



19 

 

«модератор», «експерт», «троль», «консультант» та «флудер». З-поміж них 

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

флудер. Кожна ВМО виявляє певні вербальні особливості, а також 

використовує певні комунікативні стратегії і тактики для досягнення власної 

комунікативної інтенції.  

2. Віртуальна мовна особистість «модератор» – це ключовий тип 

віртуальної особистості, яка контролює перебіг комунікації на форумі, і 

водночас є представником влади у форумному просторі. Модератор 

контролює не лише технічний бік комунікації, а й виконує роль фасилітатора, 

що відображається в комунікативних стратегіях і тактиках цієї ВМО. 

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

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

Комунікативною інтенцією експерта є інформування під час дискусії. 

Комунікативна інтенція троля – самоствердження через приниження 

адресата. Комунікація експерта має кооперативну спрямованість, тоді як 

комунікація троля конфліктна, що відображається у виборі мовних засобів 

цих ВМО.  

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

ситуативними, оскільки розрізняються лише на певних підрозділах форумів, 

від чого залежить і вибір мовних засобів цими ВМО. Комунікативною 

інтенцією консультанта є порада іншим учасникам форумної спільноти.  

Комунікативна мета флудера – самоствердження шляхом надсилання великої 

кількості беззмістовних повідомлень. Повідомлення цих двох ВМО мають 

диференційні ознаки і відрізняються у виборі мовних засобів. 

5.  Віртуальні мовні особистості можуть змінювати власні комунікативні 

інтенції, що відображається у їхньому мовленні. ВМО «троль» здатний  

виступати в ролі експерта, ВМО «модератор» інколи висловлюється як 

експерт чи консультант, ВМО «експерт» за певних умов спілкується як 

консультант. Зміни комунікативної інтенції впливають на вибір мовних 

засобів і стратегій певної ВМО.  
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Апробація результатів дослідження. Основні положення роботи були 

висвітлені в доповідях на восьми наукових конференціях: 1) Міжнародна 

наукова конференція «Мови та літератури народів світу в контексті 

глобалізації» (12 квітня 2005 р., Київ, Інститут філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка); 2) Наукова конференція 

«Мови, культури і переклад у добу глобалізації. До 90-річчя від дня 

народження професора Ю.О.Жлуктенка» (20-21 вересня 2005 р., Київ, 

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка ); 3) «Наукові читання, присвячені 130-річчю від дня народження 

професора Івана Васильовича Шаровольського» (3 жовтня 2006 р., Київ, 

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса 

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

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

слов‘янознавства Київського славістичного університету); 5) Міжнародна 

наукова конференція «Мови та літератури в глобалізованому світі: взаємодія 

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

національного університету імені Тараса Шевченка); 6) Всеукраїнська 

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

творчість, Інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій» (11 квітня 2013 

р., Київ, Інститут філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка); 7) Всеукраїнські наукові читання за участю молодих 

учених «Мова і література в глобальному і локальному медіа-просторі» (5-6 

квітня 2016 р., Київ, Інститут філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка); 8) Міжнародна наукова конференція 

«Science, Research, Development. Philology, Sociology and Culturology» (30-31 

травня 2018 р., Барселона, Іспанія). 

Публікації: Положення дисертації висвітлено в одинадцяти 

одноосібних публікаціях, з яких дев‘ять наукових статей опубліковано в 

наукових фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженого МОН 

України, одна стаття – у виданні,  включеному до міжнародних 
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наукометричних баз (Index Copernicus, РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, 

CiteFactor, Research Bible), одна стаття – в іноземному науковому виданні.  

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

з висновками, загальних висновків, списку використаних джерел (256 

позицій), джерел ілюстративного матеріалу (137 позицій) і додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить  250 сторінок (199 сторінок основного 

тексту). 

У Вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність, 

сформульовано мету й завдання, визначено об‘єкт і предмет дослідження, 

розкрито наукову новизну, теоретичне значення та практичну цінність, 

окреслено методику дослідження, описано матеріал дослідження, 

сформульовано основні положення, які виносяться на захист. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження віртуальної 

комунікації» викладено основні положення дослідження, зокрема визначено 

найголовніші параметри та характерні риси віртуальної комунікації, основні 

жанрові характеристики форумної комунікації. У розділі запропоновано 

визначення поняття «віртуальна мовна особистість», а також класифікацію 

мовних особистостей, які спілкуються у форумному просторі мережі. 

У другому розділі «Ключові віртуальні мовні особистості в 

англомовному форумному просторі» досліджено специфіку мовлення  ВМО 

«модератор», «експерт» та «троль». Проаналізовано загальні соціально-

психологічні характеристики, вербальні особливості повідомлень, виявлено й 

систематизовано комунікативні стратегії і тактики поведінки. Визначено 

диференційні риси модератора, експерта та троля, що уможливлює 

ідентифікацію цих ВМО в дискусійному просторі форуму.  

У третьому розділі «Ситуативні віртуальні мовні особистості в 

англомовному форумному просторі» досліджено мовлення ВМО 

«консультант» та «флудер». Проаналізовано загальні соціально-психологічні 

характеристики, вербальні особливості повідомлень, виокремлено 
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комунікативні стратегії і тактики. Також проаналізовано випадки зміни 

комунікативної інтенції віртуальних особистостей. 

У висновках підводяться підсумки  виконаного дослідження, викладено 

найбільш вагомі його результати, що характеризують теоретичну та 

практичну новизну роботи, окреслено перспективи майбутніх наукових 

розвідок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ  

 

1.1. Сучасні медіа-технології у віртуальному просторі 

 

Інтернет відіграє значну роль у сфері масової комунікації завдяки 

розвитку технологій і глобальній інформатизації, що дає змогу створювати 

більш оперативні і водночас універсальні системи обміну інформації. На 

думку А. В. Соколова, Інтернет виконує три найголовніші функції: 1) 

комунікативно-просторову (Інтернет – це глобальний комунікаційний канал, 

що забезпечує передавання мультимедійних повідомлень у світовому 

масштабі); 2) комунікативно-часову (Інтернет – це загальнодоступне 

сховище інформації); 3) соціально-комунікативну (Інтернет – це допоміжний 

засіб соціалізації та самореалізації особистості). Враховуючи вказані функції,  

учений пропонує таке визначення: «Інтернет – це глобальна соціально-

комунікаційна комп‘ютерна мережа, призначена для задоволення особистих 

та групових комунікативних потреб за рахунок використання 

телекомунікаційних технологій» [161, с. 175]. Таким чином, Інтернет – це 

комп‘ютерний феномен, що здатний задовольнити потреби будь-якої 

особистості в інформаційних та комунікативних аспектах.  

Про інтенсивний розвиток інтернет-технологій свідчать статистичні 

дані, які вказують, що на початок 2018 року кількість користувачів Інтернету 

у світі становила 4,021 млрд. чоловік [206]. Водночас широко 

використовується цифрова фотографія, трансформувалися процеси вибору, 

запису та зберігання музики, звичними стали пристрої на кшталт 

комунікаторів чи смартфонів (ДОДАТОК А). Голова Microsoft Біл Гейтс 

стверджує, що в майбутньому всі мультимедійні функції та розваги будуть 

керовані за допомогою комп‘ютерних програм [118]. Але Інтернет – не лише 

технологічне диво ХХ ст. Інтернет є основною технологією інформаційного 

суспільства, оскільки він втілює культуру свободи, творчості та суспільного 



24 

 

руху, що базується на зміні людської свідомості [79, с. 2]. Проте деякі 

критики вважають, що поширення Інтернету призводить до соціальної 

ізоляції, руйнування соціального спілкування й родинного устрою [132, с. 

64]. Отже, інтернет-технології мають як позитивний, так і негативний вплив 

на сучасне суспільство.  

Ера Інтернету почалася в 90-х роках минулого століття [234, с. 134] - зі 

створення та розвитку Веб 1.0. Це перша версія інтернет-сторінок, які 

використовували HTML код і мали певні функціональні обмеження, зокрема 

статичну  презентацію інформації на сайтах [241, с. 9]. Версія Веб 1.0. 

проіснувала до 2005 року [234, с. 134] і стала основою для створення більш 

сучасної версії. Веб 2.0. вважається інтерактивною «синтаксичною» 

платформою [184], що дозволила користувачам створювати контент 

Інтернету, тобто робити дописи на сайтах мережі.   

       

Рис. 1.1. Порівняння Web 1.0.  та Web 2.0. [234, с. 135] 

Основними рисами Веб 2.0. є динамічність інформаційного потоку, 

мережеві операційні системи, виникнення нових засобів комунікації та 

інтерактивність користувачів, виникнення віртуальних соціальних мереж і 

спільнот [184; 234; 241]. Веб 2.0. – це не лише розвиток інтернет-платформи, 

але також і розвиток засобів користування цією платформою, яка 

відрізняється функціональністю, комунікативністю і кооперативністю, 

характеризується значним розширенням контенту мережі, коннективністю і 
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виникненням нових девайсів, що надають доступ до мережі [241, с. 11].  

Коллективізм кіберпростору є основною рисою мережі, оскільки вона 

переважно наповнена інформацією, створеною групою користувачів, та 

постійно доповнюється іншими [196, с. 22]. Наступною фазою еволюції є 

створення версії Веб 3.0., яку ще називають «семантичним павутинням» 

(Semantic Web). Цей термін був вигаданий Тімом Бернерс-Лі, який намагався 

покращити контент мережі і пристосувати інформаційне наповнення для 

сприйняття інтелектуальними системами [241, с.12]. Веб 3.0. ретельно 

аналізує діяльність користувачів і реєструє кожен їхній крок для створення 

єдиної глобальної бази, яку використовують для комерційних цілей, 

пропонуючи користувачеві цікаві для нього товари і послуги [184]. До того ж 

створення хмарних сервісів дає можливість зберігати все це на платформі й 

використовувати для аналізу. Технологічний розвиток дозволяє розширити 

можливості мережі й надати доступ до платформи мобільним девайсам, а 

також різноманітним додаткам. Зараз людство перебуває на етапі Веб 3.0., 

але прогнозують виникнення й Веб 4.0. ‒ певної «інтелектуальної 

платформи», яка зможе керувати світом [234, с.137].        

Комп‘ютери та Інтернет є невід‘ємним складником інформаційного 

суспільства. Вони відіграють значну роль у сфері масової комунікації, 

оскільки саме в процесі спілкування створюються і відтворюються 

соціально-політичні інституції,  культурні схеми, цінності, формуються 

соціальні аспекти життя індивіда. Інформаційне суспільство 

характеризується високим рівнем розвитку інформаційних технологій та їх 

визначальною позицією в економіці і житті держави в цілому [155, с. 40]. 

Основною рисою сучасного суспільства є те, що інформація і знання 

вважаються стратегічно важливим для суспільства ресурсом, який за 

вагомістю можна порівняти з ресурсами природними, людськими та 

фінансовими. Розмірковуючи про стратегічний статус інформації, маємо на 

увазі не лише текстову форму подання інформації, а й невербальні засоби - 

зображення і звуки (аудіо, відео). Саме цю інформацію створюють, 
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зберігають, переробляють та передають інформаційні технології, стрімкий 

розвиток яких відкриває великі можливості для користувачів. Процес 

інформатизації сучасного суспільства спрямований на забезпечення доступу 

до інформації для всіх його членів [35, с. 174]. Інформаційне суспільство 

поступово замінюється смарт-суспільством (smart society), що пов‘язане зі 

смарт-революцією, тобто розвитком таких цифрових технологій, як 

смартфони, планшети та смарт-ТВ [232, c. 12].   

Кіберкультура ‒ це невід‘ємний складник інформаційного суспільства, 

оскільки є особливим духовним об‘єднанням людей – комп‘ютерних фірм, 

організацій, клубів, неформальних груп та угруповань. Вона містить у собі 

особливу кібернетичну ідеологію, визначені етичні норми та цінності, 

естетичні потреби, міфологію, смаки, що є визначальними для існування 

окремих відвідувачів кіберпростору та їх мережевих спільнот [30, с. 4]. 

Кіберпростір є важливою сферою для соціальної, політичної, економічної та 

культурної взаємодії [239, с. 3]. Можна стверджувати, що кіберпростір – це 

певна віртуальна організація із власними традиціями, міфами, часовим 

виміром та навіть власною декларацією незалежності, що була створена ще в  

лютому 1996 р. Основні положення декларації викладені в 16 невеликих 

параграфах, в яких проголошено незалежність кіберпростору від будь-яких 

регулювань мережі з боку уряду [190]. 

 Стрімкого розвитку зазнають так звані 3D-світи, які можуть бути 

прикладом «буття» у віртуальному просторі. 3D-світ – це особливий 

кіберпростір, заселений тисячами віртуальних жителів, які будують об‘єкти, 

спілкуються і взаємодіють один з одним. У віртуальному 3D-світі користувач 

створює свій тривимірний аватар. Можливості віртуального світу 

необмежені: у 3D-світі ви можете собі дозволити більше, ніж у реальному 

житті, що й приваблює більшість користувачів. Найбільшу популярність з-

поміж 3D-світів здобули SecondLife, World of Warcraft, ActiveWorlds, The 

Sims 3,  Moove [268]. Однак віртуальні 3D-світи - це не лише розваги, їх 

використовують великі міжнародні компанії для проведення конференцій та 
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тімбілдингу  [211]. Крім того, віртуальні 3D-світи і кіберпростори є 

платформою для створення численних віртуальних співтовариств, тобто 

кіберспільнот [145].   

 У реальному світі лексема «віртуальний» є синонімом до слова Інтернет, 

тобто той, що представлений у всесвітній мережі. Проте деякі дослідники 

мережевого простору і його культури говорять про існування саме реальної 

віртуальності. Так, М. Кастельс у праці «Становлення суспільства мережевих 

структур» аналізує проблему культури реальної віртуальності [198]. Для 

нової комунікаційної системи пріоритетним є не стимулювання віртуальної 

реальності, а побудова реальної віртуальності. Реальність почала бути 

віртуальною з того часу, як було винайдено алфавіт, що дало змогу людям 

декодувати досвід та знання за допомогою символів. Глобальна мережа 

фундаментально впливає на характер комунікації, яка формує нашу 

культуру. Зі зміною засобів комунікації,  зокрема йдеться про комп‘ютерні 

технології, суттєво трансформується культура. Саме тому М. Кастельс 

твердить про виникнення нової культури – культури реальної віртуальності 

(the culture of real virtuality) [198, с. 355-357]. Реальна віртуальність, тобто 

Інтернет, є певним когнітивним витвором, де реальність повністю заглиблена 

у вигаданий світ, створений людиною. У реальній віртуальності людина 

накопичує і передає свої знання про світ, створює середовище за власною 

моделлю.    

Стрімкий розвиток інтернет-технологій, виникнення нового 

культурного середовища, виникнення і поширення нових комунікативних 

сервісів зумовило необхідність детального дослідження феномену 

віртуальної комунікації.  З‘явилася велика кількість наукових досліджень, 

присвячених інтернет-дискурсу, віртуальній комунікації,  аналізу жанрів 

віртуальної комунікації, а саме:  І. П. Біскуб (дискурс програмного 

забезпечення) [20], І. В. Волосенко (молодіжні інтернет-щоденники) [33], 

С. С. Данилюк (персональні веб-сторінки лінгвістів) [48], Н. М. Дайнека 

(комунікативна ситуація кібербулінгу) [50], С. В. Заборовська (особливості 
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віртуального дискурсу) [62], В. В. Каптюрова (соціальні мережі і мікроблоги) 

[73], І. Б. Карпа (інформаційно-довідковий сервіс Yahoo! Answers) [78], 

О. П. Коваленко (віртуальний корпоративний дискурс) [81], Н. В.  Коломієць 

(гіпертексти інтернет-новин) [83], Н. В. Кузнєцова (інтернет-форуми) [95], 

Н. Г. Лукашенко (іспанськомовні інтернет-форуми) [101], С. В. Матвєєва 

(персональні сайти вчених) [108], О. Ю. Малая (німецькомовні інтернет-

форуми) [106], Н. Л. Моргун [113], Т. Л. Полякова (твітинг в англомовній 

Інтернет-комунікації) [138], Г. Л. Рябоконь (інтернет-публікації дебатів 

британського парламенту) [150], М. О. Столярова (чатлайнова комунікація) 

[164], В. О. Теличко (професійні інтернет-форуми) [167], Г. В. Ходоренко 

(нікнейми в російськомовній інтернет-комунікації) [173]. Серед зарубіжних 

лінгвістів, які вивчають проблеми комп‘ютерно опосередкованої комунікації 

та мови Інтернету, відомими є Д. Крістал (мова та Інтернет) [201; 202], 

С. Херінг (комп‘ютерно-опосередкований дискурс) [215; 216; 217], 

Б. Бенгтсон (віртуальна комунікація) [194], Г. Урбанськи [278], Ф. Юс 

(кіберпрагматика) [293]. 

Незважаючи на наявність великої кількості ґрунтовних лінгвістичних 

праць, присвячених інтернет-комунікації, відкритим залишається питання 

термінології. Докладний аналіз наукової літератури з проблем комунікації в 

мережі Інтернет зокрема засвідчив потребу розмежування понять 

«комп‘ютерна комунікація», «електронна комунікація», «мережева 

комунікація», «інтернет-комунікація» та «віртуальна комунікація». 

Електронна комунікація – це комунікативна взаємодія за допомогою 

електронного каналу передачі даних [64, с. 9]. Термін «електронна 

комунікація» найчастіше використовується задля підкреслення впливу 

технологій на комунікативний процес [44, с. 24]. Термін «комп‘ютерна 

комунікація», на думку лінгвістів, є синонімом до терміна «електронна 

комунікація», оскільки використовується на позначення спілкування за 

допомогою комп‘ютера. Комп'ютерна комунікація  - це мовленнєва взаємодія 

між співрозмовниками, які надсилають один одному повідомлення за 
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допомогою комп‘ютерів, об‘єднаних у мережу [89, с. 14].  У такому разі 

комп'ютер виступає як компонент зв‘язку, який впливає на соціолінгвістичні 

ситуації спілкування і моделює перебіг комунікації.  

У західній лінгвістиці поширеним є термін «комп‘ютерно 

опосередкована комунікація» (computer-mediated communication). 

Комп‘ютерно опосередкована комунікація – це спілкування, яке виникає  в 

результаті інтеракції комунікантів через комп‘ютерну мережу [217, с. 612]. 

Тобто цей термін є синонімічним до терміна комп‘ютерна комунікація. Проте 

комп‘ютерно опосередкована комунікація є досить вузьким поняттям, яке не 

охоплює технологій мобільного зв‘язку. Оскільки розвиток мобільних 

технологій значно вплинув на комунікативну взаємодію, то в обіг було 

введено терміни «електронно опосередкована комунікація» (electronically-

mediated communication) та «цифрово опосередкована комунікація» (digitally-

mediated communication) [201, с. 2]. Ці терміни охоплюють комунікативну 

взаємодію за допомогою всіх відомих цифрових засобів (мобільні телефони, 

планшети, телевізори).   

Термін «інтернет-комунікація» застосовується на позначення 

комунікативної взаємодії в глобальній мережі Інтернет. «Комп‘ютерна 

комунікація» є гіперонімом щодо поняття «інтернет-комунікація» [64, с. 9]. 

Д. Крістал вважає, що саме інтернет-лінгвістика є найбільш вдалим терміном 

на позначення лінгвістичної галузі, яка вивчає всі комунікативні процеси, які 

відбуваються в мережі. Інтернет-лінгвістика фокусується на дослідженні 

інтернет-синтаксису, морфології, семантики, дискурсу, прагматики, соціо- та 

психолінгвістики тощо [201, с. 3]. Основними характеристиками інтернет-

комунікації є дистантність, анонімність, мультимедійність, 

гіпертекстуальність, інтерактивність, синхронність/асинхронність 

комунікації, варіативність кількості комунікантів. Ці ознаки є базовими в 

дослідженні комунікативної взаємодії в Інтернеті. Мережева комунікація  –  

ширше поняття, оскільки охоплює комунікативну взаємодію не лише в 

Інтернеті, а й в інших локальних, корпоративних та приватних мережах.  
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Отже, можна зробити висновок, що терміни «електронна комунікація», 

«комп‘ютерна комунікація», «мережева комунікація», «інтернет-

комунікація» та «віртуальна комунікація» перебувають у гіперо-гіпонімічних  

відношеннях: електронна комунікація є найширшим поняттям, у той час як 

віртуальна комунікація – найвужчим. У нашому дослідженні увагу 

зосереджено передусім на віртуальній комунікації, адже саме віртуальний 

простір є місцем комунікативної взаємодії та саморепрезентації мовної 

особистості.  

Підсумовуючи, вважаємо за необхідне ще раз наголосити на тому, що 

природа Інтернету, а саме динамічне інтерактивне середовище комунікації, 

анонімність та інші характеристики, створюють необхідні умови для 

реалізації творчого потенціалу особистості, що відбивається у мові 

віртуального простору.  

 

1.2. Жанрові формати віртуального комунікативного середовища 

  

Всесвітня мережа – це складне багатожанрове й багаторівневе 

утворення, яке поєднує комунікативні сервіси, представлені у віртуальному 

просторі [164, с. 17]. Майже всі сервіси в Інтернеті поділяються на дві 

категорії: засоби отримання інформації та засоби обміну інформацією. Чіткої 

різниці між ними немає, оскільки одні користувачі надають перевагу тому, 

щоб ділитися знаннями, беручи активну участь у спілкуванні, тоді як інші 

надають перевагу лише читанню, тому не беруть участі в обміні 

інформацією. Прийнято вважати, що інтернет-сторінки (новини, довідники, 

пошукові сервіси) є засобом отримання інформації, а всі інші (електронна 

пошта, месенджери, форуми, чати) – засобом обміну інформацією [185, 

с. 11]. Саме засоби обміну інформацією становлять об‘єкт нашого 

дослідження. Варто зазначити, що досі не існує чіткої і єдиної класифікації 

мовленнєвих жанрів в мережі Інтернет. До того ж Інтернет постійно 

розвивається, а це призводить до виникнення нових форматів інтернет-
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комунікації. Саме тому вважаємо за доцільне зосередити увагу на 

найпоширеніших жанрових форматах, які функціонують в мережі Інтернет: 

1. Електронна пошта (англ. E-mail чи email) — миттєвий спосіб передачі 

повідомлень за допомогою цифрових пристроїв – комп‘ютерів, ноутбуків, 

планшетів або мобільних телефонів [297]. Електронна пошта – це 

асинхронний комунікативний сервіс, за допомогою якого адресат отримує 

повідомлення, надіслане  з електронного пристрою, майже миттєво і читає 

його тоді, коли йому буде зручно. Електронною поштою можна надсилати 

не тільки текстові повідомлення, але й документи, графіку, аудіо-, 

відеофайли, програми тощо. До того ж, спілкування за допомогою 

електронної пошти є зручним і ефективним, оскільки деякі люди вільніше 

висловлюються, спілкуючись саме через електронну пошту, особливо з 

особами, які мають вищий соціальний статус [239, с. 202].  

 Електронна пошта – один з найперших комунікативних сервісів, які 

були доступні користувачам на початку ери Інтернету. Цей спосіб 

комунікації мав певні обмеження, оскільки користувачі мали змогу 

надсилати лише невеликі текстові повідомлення. Сьогодні електронна 

пошта є потужним інтернет-сервісом, який дозволяє надсилати будь-які 

формати повідомлень, від текстового до аудіо- та відеоматеріалів, 

включаючи текстові файли будь-яких форматів (pdf, epub, word, djvu). 

Розмір файлів може варіюватись і сягати понад 5 ГБ. 

 Таким чином, електронна пошта майже повністю замінила традиційне 

листування (особливо приватне). Проте деякі дослідники стверджують, що 

виникнення й інтенсивний розвиток мобільних цифрових технологій 

(особливо 3G-технологій, що роблять смартфон гібридним  пристроєм, який 

використовується не лише для комунікації) призвів до того, що месенджери 

в смартфонах поступово витісняють електронну пошту, яка  втрачає 

популярність, особливо серед молоді [293, с. 220].  Однак у більшості 

випадків електронна пошта вважається ефективним засобом бізнес-

комунікації, а також комунікації у сфері маркетингу і реклами [293, с. 225]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык


32 

 

Цей різновид інтернет-сервісу успішно використовується і в інших сферах 

соціального та професійного життя, зокрема в освітньому просторі, що 

сприяє формуванню професійної компетентності фахівця [47, с. 140], а 

також формуванню міжкультурної компетенції у студентів мовної 

спеціальності [71, с. 454].  

2.  Дискусійні форуми (discussion forums, discussion groups, discussion 

boards, web boards, forum boards) – це сайти (сервіси), на яких відбувається 

публічний обмін повідомленнями між користувачами [231, с. 276]. 

Повідомлення, якщо форум відкритий, можуть переглядати всі охочі, вони 

так само можуть брати участь у спілкуванні, надсилаючи відповіді на 

запитання, рекомендації і поради. У більшості випадків для надсилання 

коментаря на сайт форуму все ж таки необхідна реєстрація. Асинхронний 

характер форумної комунікації дозволяє учасникам приєднатись до дискусії 

у будь-який час, а також переглядати попередні повідомлення, що містяться 

в архіві.  Докладніший огляд дискусійних форумів пропонуємо в підрозділі 

1.3. 

3. Чати, або чатлайнові групи (online chats, chat groups, chat rooms, chat 

sessions, chat discussions) –  один з перших комунікативних сервісів мережі, 

який широко досліджувався лінгвістами. Чат – це форма синхронного й 

оперативного спілкування двох та більше осіб. Цей жанр віртуального 

спілкування є найбільш інтерактивним, оскільки забезпечує інтенсивний 

обмін повідомленнями [164, с. 19]. До того ж, комунікація у чаті є настільки 

швидкою, що не дозволяє учасникам чату читати всі повідомлення, тобто 

текстовий продукт чатлайнової комунікації не розрахований на повторне 

прочитання і передбачає миттєве реагування в режимі реального часу [29, 

с. 40]. Дискурсивними характеристиками чатлайнової комунікації є 

полілогічність, спонтанність та некорегованість комунікації; повідомлення 

чатів позбавлені цілісної структури; дискусія не має початку і кінця; репліки 

в полілозі ієрархічно хаотичні, тобто об‘єднані суто за хронологічним 

принципом [142, с. 8]. Синхронність чатлайнової комунікації є головною 
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дискурсивною рисою, яка моделює спілкування у цьому різновиді 

комунікативного сервісу. На сучасному етапі чатлайнова комунікація 

репрезентована тривимірним чатом (3D chat rooms), що дає змогу 

користувачам спілкуватись у 3D-світі, де вони репрезентують себе за 

допомогою аватарів [249, с. 74]. Для того щоб спілкуватись у тривимірному 

чаті, необхідно зареєструватись, вибрати аватар і завантажити 

пропонований сайтом додаток.  

4. Месенджери (instant mеssage programmes, instant messengers, instant 

messаging systems) – це група програм, які дозволяють обмінюватись 

миттєвими повідомленнями через Інтернет. Найбільшої популярності 

месенджери набули з розвитком мобільних технологій. Зараз найактивніше 

використовуваними є WhatsApp, Facebook Messenger, Viber, WeChat, QQ 

Mobile, Telegram, Skype, Snapchat, Line. Перше місце за кількістю 

користувачів цього сервісу посідає WhatsApp [246]. Facebook Messenger та 

багато інших були створені з метою обміну повідомленнями, однак пізніше 

до цієї функції додалися інші опції, зокрема можливість надсилання фото, 

аудіо, зображення та відеоматеріалів [244]. Сучасні месенджери називають 

«темними» соціальними мережами (dark social) [261] з тієї причини, що 84% 

онлайн-контенту, яким користувачі обмінюються, надсилаються за 

допомогою цих платформ, і  лише 16% ‒ через соцільні мережі (Facebook та 

інші соціальні мережі) [292].  Є декілька причин популярності месенджерів: 

1) багато розмов у месенджерах мають асинхронний характер; 2) більшість 

месенджерів дозволяють створити групу комунікантів, що нагадує 

чатлайнову сесію; 3) месенджери роблять можливим надсилання не лише 

текстових повідомлень, а й аудіо- та відеоматеріалів; 4) месенджери мають 

додатки на мобільному, що робить їх зручними в користуванні [293, с. 191].  

5. Веблог (blogg, blogging) ‒ це веб-щоденник, у якому автор описує свої 

щоденні враження, життєві події тощо, а інші користувачі мають змогу 

коментувати ці нотатки. До того ж, інформація на сторінці з коментарями 

постійно оновлюється і розташована у зворотному хронологічному порядку 
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[235, с. 548]. Блоги мають багато спільного з традиційним щоденником, а 

саме: хронологічний порядок повідомлень, правдивість і незмінність 

записів. Проте блог має риси, не властиві традиційному жанру щоденника: 

очікування реакції і відгуку читача, увага до стилю повідомлень [9, с. 100]. 

Першим блогом вважається сторінка одного з винахідників Інтернету Тіма 

Бернса Лі, який у 1992 році почав вести сторінку з інформацією і звітністю 

про розвиток всесвітньої мережі [185, с. 221]. Останнім часом Інтернет 

переживає цілий бум блогів. Власні блоги має велика кількість людей, 

незалежно від статусу і популярності, а також засоби масової інформації, 

політичні та суспільні організації. До того ж, ведення блогів вважається 

своєрідним стартапом у кар‘єрі автора.  

  Ведення блогів є певною формою самовираження, оскільки автор блогу 

намагається формулювати власні думки в такий спосіб, щоб читачі 

повертались і читали його блог знову й знову [191, с. 168]. Дослідники 

вважають, що блоги є типовим прикладом саморозкриття особистості (self-

disclosure) онлайн, оскільки саме віртуальна комунікація створює 

сприятливі умови для надання приватної й особистої інформації [192]. 

Таким чином, віртуальний простір є не лише місцем саморепрезентації, а й 

місцем, де особистість може викласти навіть потаємну,дуже приватну 

інформацію.     

6. Відеоблог / влог (video blogging, vlogging, video blogs, vlogs) – це вид 

мережевого щоденника, в якому блогер ділиться враженнями за допомогою 

відео [287; 288]. Найпопулярнішою платформою для обміну відео є 

YouTube, де переглядається близько 6 мільярдів годин відео щомісяця [253]. 

Користувачі можуть створювати власні сторінки, на яких викладають відео, 

проте такий спосіб ведення відеоблогу потребує більше часу та ресурсів, 

щоб зробити його популярним. Переваги відеоблогів: 1) люди охочіше 

переглядають відео, адже читання великого текстового фрагмента забирає 

багато часу; 2) інформативні відео дуже швидко стають популярними; 3) 

відеоблоги є інтерактивними і мультимедійними; 4) відеоблоги ефективні 
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при навчанні онлайн (тренінги, лекції, семінари, інструктування); 5) 

популярними стають відеоблоги наживо (live vlogs), оскільки це швидкий і 

зручний спосіб передавання інформації, що не потребує редагування, на 

відміну від текстової форми викладу інформації [287]. Крім того, відеоблоги 

є чудовим маркетинговим інструментом і платформою для продажу товарів 

[279]. За версією  онлайнжурналу Business Insider, відеоблогер PewDiePie є 

лідером у віртуальному просторі з 60,4 мільйонами підписників. Його 

відеоканал присвячено відеоіграм, і завдяки відеоблогінгу він заробив торік 

12 мільйонів доларів [265].   

7. Соціальна інтернет-мережа  (social networking websites) – це інтернет-

платформа, завданням якої є надання користувачам можливостей 

створювати публічні або напівпублічні персональні сторінки у замкнутій 

системі, створювати список людей, з якими вони мають спільні інтереси, та 

переглядати й коригувати цей список. Як правило, користувачі спілкуються 

в соціальних мережах задля підримки стосунків, наявних у реальному житті 

[72, с. 9]. Соціальні мережі спрямовані на формування спільноти зі схожими 

інтересами або діяльністю в Інтернеті. Фактично, соціальні мережі – це 

велика кількість анкет, що містять біографічні дані, інтереси, фотографії 

тощо. За допомогою цих анкет користувачі мають змогу знайти 

віртуального або реального друга, спираючись на певні вподобання або 

факти з біографії. Головна особливість цього виду сервісу – розширені 

можливості для саморепрезентації користувачів. Вони можуть 

завантажувати величезну кількість фотографій, писати нотатки та 

коментарі, спілкуватись тощо. Найпопулярнішими соціальними інтернет-

мережами є Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest [188].   

 Twitter є популярним сервісом через свій комунікативний дизайн, 

функціональність та високу оперативність. Саме тому Twitter широко 

використовують не лише у сфері міжособистісного спілкування, а й у сфері 

освіти, бізнесу, політики тощо [139, с. 132].  Instagram набуває популярності 

з кожним днем. Кількість його активних користувачів досягла 800 
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мільйонів, крім того, більше половини (59%) ‒ молодь і підлітки [189]. 

Диференційною ознакою Instagram є те, що це перш за все візуальна 

платформа, а не текстова, як Facebook чи Twitter. Основною формою 

подання інформації на цій платформі є фотографії і відео, а вже потім текст. 

Текстове повідомлення без фото є неможливим. Правило Instagram про те, 

що на першому місці має бути візуальний компонент, створює візуально 

орієнтовану культурну платформу, де поширеними є інструменти 

редагування фотографій, які можна використовувати, не завантажуючи їх на 

телефон [236, с. 552]. Також серед основних причин усе більшої 

популярності Instagram є можливість архівування, тобто збереження у 

візуальному форматі інформації про головні події користувача [236, с. 555; 

254, с. 93]. Такий спосіб подання інформації робить цю соціальну мережу 

особливо популярною серед молоді, яка активно використовує сервіси і 

програмне забезпечення смартфонів.  

 Соціальні мережі стали своєрідним інформаційним ресурсом, на якому 

можна знайти будь-яку інформацію про кожного учасника. Як стверджує 

Г. Г. Почепцов, майже всі соціальні мережі постійно аналізують світові 

спецслужби, щоб потім використати ці дані для певних потреб [140, с. 83]. 

Таким чином, соціальні мережі є маніпулятивним інструментом, який 

дозволяє формувати громадську думку та впливати на неї. Крім того, 

соціальні мережі вже перестали бути сферою міжособистісної комунікації, 

оскільки політичні та інші державні й недержавні інститути проникли на 

платформи соцільних мереж і ведуть активне цифрове існування [14, с. 90]. 

8. Коментарі інтернет-користувачів. Стрімкий розвиток комунікативного 

складника віртуального простору швидко проник в інформаційний 

компонент мережі, тобто поширеним явищем стало написання коментарів 

до матеріалу, викладеного у мережі. Розвиток коментарів як різновиду 

спілкування певною мірою стимулював інтерактивність віртуальної 

комунікації, тому їх можна вважати новим жанром віртуального дискурсу 

[16, с. 33]. Коментарі присутні в різновекторних сегментах віртуальної 
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комунікації, тобто на онлайнових інформаційних сайтах, онлайнових 

журналах та газетах, у соціальних мережах, блогах, влогах, You Tube та ін. 

У більшості випадків для того щоб залишити власні міркування щодо 

певної теми, необхідно бути зареєстрованим користувачем, хоча деякі 

інформаційні ресурси не лімітують цю опцію. Анонімний характер 

інтернет-коментарів призводить до зростання агресії і перешкоджає 

комунікації на сайтах, проте не всі редактори інтернет-видань 

погоджуються з такою думкою [233]. Інколи анонімність позитивно впливає 

на перебіг дискусії, оскільки активізує креативне мислення, що дозволяє 

знаходити нестандартні рішення проблеми. Проте останнім часом видавці 

намагаються обмежити анонімні коментарі, оскільки більша їх частина має 

негативний відтінок, є  некоректною. Це породило дискусію про коректність 

таких заходів, оскільки анонімність все ще залишається детермінантним 

фактором. Сара Лайтнер, редактор Файненшл Таймс, стверджує: «Прибрати 

будь-які перешкоди ‒ це важливе завдання, оскільки деякі люди відчувають 

свободу слова лише тоді, коли висловлюються анонімно, тобто 

використовуючи псевдонім» [256].  

У підсумку необхідно зазначити, що віртуальні комунікативні технології 

перебувають у стані постійного інтенсивного розвитку, що  спричинює появу 

нових жанрових форматів комунікації. Деякі віртуальні жанри, що були на 

піку своєї популярності 10 років тому,  у наш час стали менш поширеними, 

особливо серед молоді. На цьому етапі розвитку віртуального середовища 

найпопулярнішими жанрами  виявилися соціальні мережі Інтернет та 

відеоблоги. Проте в межах цього дослідження нас цікавить такий жанр 

інтернет-комунікації, як дискусійний форум – discussion forums, discussion 

groups, web forums, forum boards – поширений асинхронний комунікативний 

сервіс мережі Інтернет. 
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1.3. Форум як жанр віртуальної комунікації 

 

Форум – це програмне забезпечення веб-сайту, за допомогою якого 

відбувається безперервна асинхронна дискусія на певну тему. Користувачами 

є група авторів або членів спільноти, які беруть участь у спілкуванні. 

Модератор стежить за тим, щоб користувачі дотримувалися правил 

комунікації, встановлених власниками програмного забезпечення.  

Користувач має змогу створити тему для обговорення, що дозволяє іншим 

користувачам додавати коментарі і розвивати тему дискусії. Така двобічна 

комунікація називається тредом [252, с. 120] 

Останнім часом у віртуальному просторі відбувається дискусія щодо 

популярності цього виду комунікативного сервісу [243]. Необхідно 

зазначити, що з розвитком соціальних мереж та відеоблогів форуми справді 

стали менш популярними, ніж раніше. Проте дослідники інтернет-

комунікації стверджують, що форуми можуть бути на піку популярності або, 

навпаки, втрачати своїх користувачів, однак форуми ніколи не зникнуть з 

віртуального простору, оскільки вони завжди залишатимуться частиною 

онлайнової промоушн-кампанії у сфері бізнесу [248, с. 96]. IT-експерти 

вважають, що саме форуми передували створенню соціальних мереж, проте в  

останніх люди здебільшого використовують власні імена, тобто такий фактор 

як анонімність майже відсутній, тоді як на форумах учасники знають один 

одного здебільшого за ніками і отримують ту інформацію про особу, яку 

вона створює віртуально [186]. Таким чином, спілкування за допомогою 

цього комунікативного сервісу є більш змістовним, оскільки на форумах 

чітко визначено тематику спілкування; висловлювання або повідомлення 

фіксуються і тривалий час зберігаються в архівах сайту, тому час на 

обдумування повідомлення зростає. Саме тому людина, зацікавлена і 

вимоглива в комунікації, надає перевагу спілкуванню саме на форумах [2, с. 

1], які задовольняють будь-які комунікативні потреби. 
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Інтернет-форум як віртуальний жанр досліджували Н. Г. Асмус [8], 

Н. Ю. Голтвяниця (франкомовні інтернет-форуми) [42], Л. Ф. Компанцева 

(інтернет-жанри) [86], Н. Г. Лукашенко (іспаномовні інтернет-форуми) [101], 

О. В. Лутовинова (жанри інтернет-комунікації) [103], О. Ю. Малая 

(німецькомовні інтернет-форуми) [106], Є. О. Сазонова (антропоніми в 

інтернет-комунікації) [151], В. О. Теличко (комунікація на професійних 

інтернет-форумах) [167],  Д. Крістал (мова Інтернету) [201, 202].    

Аналізуючи форум як жанр віртуальної комунікації, важливо 

враховувати такі когнітивно-прагматичні жанротвірні параметри, як 

комунікативна мета жанру, концепція адресата й адресанта, концепція 

автора, зміст повідомлення, комунікативна ситуація спілкування, узус/норма 

в комунікативно-структурній організації мовних жанрів, реалізація в 

структурі гіпертексту, можливість глобального інтерактивного розвитку 

жанру [85, с. 14].  

Услід за О. Ю. Малою, підтримуємо твердження, що дискурс інтернет-

форуму визначається як «мисленнєво-комунікативний феномен, процес і 

результат мовленнєвої діяльності користувачів цього комунікативного 

сервісу. Дискурс інтернет-форуму відбиває загальні характеристики сучасної 

західної культури постмодерну: нівелювання авторства, зняття 

протиставлення суб‘єкта і об‘єкта, чоловічого й жіночого, центру і периферії, 

сприйняття світу як тексту, цитатність, розщепленість користувача, 

нівелювання норм і цінностей, плюралізм, ігровість, несерйозність» [106, с. 

7]. Перераховані риси є основними характеристиками форумного простору, 

які детермінують і моделюють комунікацію на форумі. Анонімність, тобто 

нівелювання авторства, стає визначальним фактором мережі та призводить 

до розширення свідомості користувачів і зникнення соціальних обмежень, 

що  відкриває великі можливості у створенні власного «віртуального Я» 

[203]. Такі постмодернові параметри, як несерйозність, ігровість та 

плюралізм характеризують, зокрема, форуми, присвячені комп‘ютерним 

іграм. Необхідно зазначити, що ігрові форуми є досить поширеними. На 
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сьогодні найбільшим форумом є Gaia online, який має 30,502,522 

зареєстрованих користувачів та 2,371,962,924 опублікованих постів 

(https://www.gaiaonline.com/forum/). Gaia online – це гібридна інтернет-

платформа, які інкорпорує риси соціальної мережі, форуму, ігрової 

платформи та віртуального світу. Користувачі, зареєстровані на цьому 

форумі, існують всередині цього простору, неначе в окремому світі, де вони 

можуть вибудувати ту соціальну реальність, яка буде відповідати їхнім 

вимогам.  

Форум є офлайновим сервісом комунікації, тобто спілкування на 

форумі не таке динамічне, як  спілкування в чатах. Крім того, учасник 

дискусії не має потреби постійно перебувати онлайн, щоб стежити за 

перебігом обговорення. Асинхронна природа форуму має певні переваги, 

оскільки кожний користувач, який публікує повідомлення на сторінках 

форуму, залишає певний лінгвістичний відбиток з тривалим прагматичним 

ефектом [202, с. 135].  Відповідно повідомлення може зберігатись на 

сторінках форуму настільки довго, наскільки воно є цінним і цікавим для 

інших користувачів ‒ упродовж років і навіть десятиліть. 

Із часу свого виникнення структурна організація форуму 

видозмінилася. Початково форум  мав деревоподібну структуру. Перше 

повідомлення було на початку обговорення, а далі будувалось дерево. 

Кожний користувач мав змогу відповісти не на первинне повідомлення, а 

саме на пост, який його цікавив. Таким чином, пост-відповідь завжди був 

пов‘язаний з повідомленням, яке коментувалось, а не з темою треду.  Це мало 

такий вигляд: 

Eggheads   
Messages: 1 - 50 of 264 

 Message 1.  

Posted by lucy (U14792533) on Friday, 27th September 2013 

I couldn't find a previous thread. 
Since Jeremy has been back on as question master Dave has once again become 'Tremendous Knowledge Dave' - how frustrating after we 

thought it had died a death.  

Reply to this message1 

Link to thisforum: Eggheads 

Report message1 

http://www.bbc.co.uk/dna/mbpointsofview/MP14792533
https://ssl.bbc.co.uk/id/signin?p=comment&ptrt=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fdna%2Fmbpointsofview%2Fposttoforum?inreplyto=117469499
http://www.bbc.co.uk/dna/mbpointsofview/NF1951566?thread=8441084#p117469499
http://www.bbc.co.uk/dna/mbpointsofview/comments/UserComplaintPage?PostID=117469499&s_start=1&s_ptrt=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fdna%2Fmbpointsofview%2FNF1951566%3Fthread=8441084%3Fs_sync=1
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 Message 2 , in reply to message 1. 

Posted by Rhoces (U11212688) on Friday, 27th September 2013 

Yes a total insult to the rest of the Eggheads!! 

Reply to this message2 

Link to thisforum: Eggheads 

Report message2 

 Message 3 , in reply to message 2. 

Posted by ARENA (U3567614) on Friday, 27th September 2013 

I think it makes poor Dave wince.............. 
 
DROP IT! 

Reply to this message3 

Link to thisforum: Eggheads 

Report message3 

Рис.1.2. Деревоподібна структура форуму [338] 

У сучасному віртуальному просторі ця структура форумів майже не 

використовується, натомість більшу  популярність  здобули форуми з 

лінійною структурою або форматом „гестбук‖ [185, с. 332]. У «гестбуці» 

повідомлення не утворюють деревоподібного розгалуження, а публікуються 

в одній стрічці, розділеній на сторінки, наприклад:  

Author Thread 
 

  

 

 

riv6672 
Senior Member 

 

Gender: Male 
Location: Anytown, USA 

Pizza just got here...  ...! 

 
__________________ 

 

•character evolution• 

 

 Jun 2nd, 2018 07:17 PM       
 

  

 

 

riv6672 
Senior Member 

 

Gender: Male 

Location: Anytown, USA 

Been scarfing pizza (and chips & dip) on and off all afternoon 

and evening... 

 
__________________ 

 

•character evolution• 

 

 Jun 3rd, 2018 05:08 AM       
 

  

 

 

TheOneFirestorm 
Senior Member 

Yesterday at Valentino's Buffet I ate more than 4 pepperoni 

slices. 

http://www.bbc.co.uk/dna/mbpointsofview/NF1951566?thread=8441084&skip=0#p117469499
http://www.bbc.co.uk/dna/mbpointsofview/MP11212688
https://ssl.bbc.co.uk/id/signin?p=comment&ptrt=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fdna%2Fmbpointsofview%2Fposttoforum?inreplyto=117469626
http://www.bbc.co.uk/dna/mbpointsofview/NF1951566?thread=8441084#p117469626
http://www.bbc.co.uk/dna/mbpointsofview/comments/UserComplaintPage?PostID=117469626&s_start=1&s_ptrt=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fdna%2Fmbpointsofview%2FNF1951566%3Fthread=8441084%3Fs_sync=1
http://www.bbc.co.uk/dna/mbpointsofview/NF1951566?thread=8441084&skip=0#p117469626
http://www.bbc.co.uk/dna/mbpointsofview/MP3567614
https://ssl.bbc.co.uk/id/signin?p=comment&ptrt=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fdna%2Fmbpointsofview%2Fposttoforum?inreplyto=117470418
http://www.bbc.co.uk/dna/mbpointsofview/NF1951566?thread=8441084#p117470418
http://www.bbc.co.uk/dna/mbpointsofview/comments/UserComplaintPage?PostID=117470418&s_start=1&s_ptrt=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fdna%2Fmbpointsofview%2FNF1951566%3Fthread=8441084%3Fs_sync=1
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=145964
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=145964
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=119851
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Gender: Male 

Location: Omaha, NE 

 
__________________ 
"Never stop fighting till the fight is done." 
 
Elliot Ness from the Terrific Action Crime Drama Mob Movie The 
Untouchables 

 

 Jun 15th, 2018 04:55 AM       
 

  

Рис.1.3.  Лінійна структура форуму [325] 

Кожна структура має свої переваги і недоліки. Форуми, що мають 

деревоподібну структуру, значно простіше читати, оскільки  користувач має 

змогу прочитати і відповісти лише на ті пости, які його зацікавили. Але в цих 

форумах неможливо відповісти відразу декільком користувачам, що можна 

зробити у форумах з лінійною структурою. Крім того, форуми з лінійною 

структурою мають різноманітні інструменти (пошук і відбір повідомлень, 

можливість вставки зображення, аудіо- та відеофайлів, використання аватарів 

й оріджинів, приватних повідомлень, календаря тощо).  

Структурний параметр форумів має ієрархічну характеристику. 

Головною сторінкою будь-якого форуму є конференція – саме вона й 

називається форумом. Далі інформація структурується за розділами (або 

підфорумами), наприклад: 

General Discussion Forums 

  Forum Threads Posts Last Post 

 

Teen Chat (31 Viewing) 
This is a general discussion forum. Chat about anything and everything 

here. 

 Teen Forumz Hot Seat (15608)  Good Times (4215) 
 

5,270 192,622 

The Chit Chat... 
by Vampenstine 

Yesterday 04:29 PM 

 

Lifestyle and Culture (7 Viewing) 

Discuss the variety of lifestyles and cultures you're apart of, or simply 

discuss them in general. This section is intended for everyone to understand 
each other's lifestyle and culture differences. 

 Glamour, Fashion, and Style (17517)  Foods and Recipes (15723) 
 

1,156 35,167 
 What was the... 

by OwlBlue 
07-07-18 06:11 PM 

 

Christmas Time (1 Viewing) 

It's that time of year again! Discuss Christmas and everything Christmas-
related here. 

 Christmas Archives (1995) 
  

 

130 2,072 
 What do you do... 

by crazywitchgirl 

31-12-17 12:57 PM 

 

Games, Quizzes, and Jokes (26 Viewing) 

Play forum games, share surveys or quizzes, and make jokes within this 

forum. 
1,512 321,204 

 How American... 
by trioxis 

Yesterday 07:39 PM 

http://www.teenforumz.com/general-discussion-forums/
http://www.teenforumz.com/teen-chat/
http://www.teenforumz.com/teen-forumz-hot-seat/
http://www.teenforumz.com/good-times/
http://www.teenforumz.com/teen-chat/46976-chit-chat-thread-part-30-a.html
http://www.teenforumz.com/lifestyle-culture/
http://www.teenforumz.com/glamour-fashion-style/
http://www.teenforumz.com/foods-recipes/
http://www.teenforumz.com/foods-recipes/37358-what-last-thing-you-drank.html
http://www.teenforumz.com/christmas-time/
http://www.teenforumz.com/christmas-archives/
http://www.teenforumz.com/christmas-time/47159-what-do-you-do-winter-solstice.html
http://www.teenforumz.com/games-quizzes-jokes/
http://www.teenforumz.com/games-quizzes-jokes/43838-how-american-your-english.html
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Access Pass Forum 
Only members with an Access Pass can post within and view content inside 

this forum. This is a private forum for all general chat, advice and games. 
114 14,582 Private 

 

Debates and World News Discussion (8 Viewing) 
Debate serious topics or discuss religion, politics, and world news subjects 

here. 
1,436 28,296 

 Pornography 

by Anjolaoluwa 
23-06-18 09:21 AM 

 

The Official Rant Room (2 Viewing) 

Having a rough day? Blow off some steam in this forum. 
1,428 20,708 

 GROUNDED ALL... 

by lliam 

18-05-18 09:48 AM 

 

School, College, Homework, and Careers (2 Viewing) 

Chat about college life, school, homework, careers, books, and more here. 
708 8,505 

 I've been... 

by Jordan... 

18-06-18 10:12 AM 

 

Creativity, Arts, Design, and Poetry (2 Viewing) 

Creative teenager? Share your art, poetry, and writing in this forum. 

 Books (723) 
  

 

1,427 11,193 
 What to draw? 

by Pascaldesla07 

14-06-18 05:17 PM 

 

Entertainment Forums 

 

               Рис.1.4. Головна сторінка форуму http://www.teenforumz.com   

Зазвичай, кожен підфорум присвячений певній тематиці (наприклад, в 

підфорумі розваги ви можете знайти теми «ігри, кіно і музика, спорт» тощо). 

Якщо форум має вужчу тематичну спрямованість, наприклад, комп‘ютерні 

форуми, то розподіл на підфоруми буде більш детальним і вузькопрофільним 

(відеокарти, звукові карти, операційні системи, допоміжні програми та ін.). 

Тематична наповненість жанру форум здебільшого професійно орієнтована, 

тобто спілкування відбувається на різні теми: політика, спорт, медицина, 

економіка, наука та ін. [202, с. 132].  

Одним із ключових компонентів структури форуму є тред, який 

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

сукупність повідомлень користувачів, які мають певну комунікативну 

інтенцію [297]. Тред може створити будь-який зареєстрований учасник 

форуму, опублікувавши перше повідомлення із запропонованою темою 

дискусії. Таким чином, форумчанин створює комунікативну ситуацію з 

відповідними параметрами, запрошуючи інших учасників до спілкування. 

Далі йдуть коментарі до першого повідомлення чи коментарі до коментарів, 

що створюють тред, тобто послідовність відповідей. Повідомлення інтернет-

форумів – це завершені тексти різного обсягу, пов‘язані між собою певними 

http://www.teenforumz.com/access-pass-forum/
http://www.teenforumz.com/useful-site-info/13951-what-access-pass.html
http://www.teenforumz.com/debates-world-news-discussion/
http://www.teenforumz.com/debates-world-news-discussion/5373-pornography.html
http://www.teenforumz.com/official-rant-room/
http://www.teenforumz.com/official-rant-room/47005-grounded-all-summer-wtf.html
http://www.teenforumz.com/school-college-homework-careers/
http://www.teenforumz.com/school-college-homework-careers/47385-ive-been-interested-advertising-long-time.html
http://www.teenforumz.com/creativity-arts-design-poetry/
http://www.teenforumz.com/books/
http://www.teenforumz.com/creativity-arts-design-poetry/41837-what-draw.html
http://www.teenforumz.com/entertainment-forums/
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семантичними зв‘язками, які реалізуються через систему гіперпокликань 

[101, с. 6]. Проте ми не зовсім погоджуємося з цим твердженням, оскільки, на 

нашу думку, повідомлення, або пости, користувачів можуть бути граматично 

незавершеними, що іноді нагадує літературу потоку свідомості. Постом 

інтернет-форуму пропонуємо називати будь-яке текстове утворення різного 

обсягу, опубліковане користувачем у треді на сайті форуму. Пости можуть 

містити як лише вербальну, так і лише невербальну (графічну) інформацію. 

Пости, опубліковані в одному треді, можуть не стосуватися теми дискусії: це 

свідчить про те, що кожен користувач може реалізувати власне право на 

свободу слова. Обсяг постів може варіюватись від короткого вигуку до 

великого «наукового» трактату на тему дискусії, викладеного  кількома 

тисячами знаків.  

Характерним жанротвірним параметром форуму є тривала 

доступність дискусії. Треди можуть налічувати десятки, сотні і навіть тисячі 

листів, які зберігаються й перечитуються досить довго, особливо, якщо тема 

дискусії була релевантною. Великий обсяг повідомлень і нелінійна 

організація треду можуть спричинити певні лінгвістичні наслідки, зокрема 

відхилення від теми дискусії [202, с. 135].  Комунікант 1, створивши тред, 

може навіть не прочитати відповідь комуніканта 10. У свою чергу, 

комунікант 10 може також не прочитати всі відповіді на перше 

повідомлення, а лише переглянути декілька останніх повідомлень. А якщо 

тред налічує 1000 повідомлень, то потенційний адресат читає лише перше 

повідомлення та останні, а це може призвести до зміни теми дискусії або й до 

офтопіку, який є порушенням правил спілкування на форумі.  Девід Крістал 

наголошує на тому, що асинхронна комунікація не має певної хронологічної 

послідовності. Він порівнює участь у форумах з читанням книги, в яку 

можливо дуже швидко зануритись [202, с. 136]. Проте комунікант самостійно 

визначає, з якої сторінки почати спілкування, тобто він може читати й брати 

участь лише в нещодавніх дискусіях або ж сфокусуватись на обговореннях, 

які були актуальними декілька місяців тому.  
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Основною формою подання інформації у форумі є текстова форма, 

відповідно можна стверджувати, що текст відіграє першорядну роль в 

інтернет-комунікації [5, с. 17]. Проте комуніканти  використовують також 

звук, графіку, зображення або поєднують всі ці аудіовізуальні форми. Вибір 

форми залежить, в основному, від технологічних можливостей учасника 

комунікації, оскільки на цьому етапі розвитку інтернет-технологій 

користувачі мають широкий арсенал способів донесення інформації. 

Аналізуючи форумну комунікацію, необхідно зробити акцент на 

способі взаємодії відправника повідомлення і його отримувача, тобто 

адресанта і адресата. З одного боку,  їм обом притаманні типізовані, загальні 

риси свого народу, культури та соціального середовища. З іншого боку, вони 

несуть особистісний досвід знань, думок і оцінок [101, с. 9].  Концепція 

адресата є значущою для всіх віртуальних мовних жанрів, оскільки адресат 

займає активну позицію у відношенні до мережевої комунікації й гіпертексту 

[85, с. 14]. Форумна комунікація відбувається у форматі «Я-Ми», тобто 

повідомлення відправляє одна особа, але призначене воно всімучасникам 

комунікації, незалежно від їх кількості. Як правило, форумне повідомлення 

скероване до, а також до всіх, хто перебуває в зоні подання інформації, 

незалежно від того, бере участь особа в спілкуванні чи просто пасивно 

спостерігає за розгортанням дискусії. Таким чином, комунікативна мета 

повідомлення  - вразити учасників спілкування і залучити до діалогу 

якнайбільше людей.  

Вважається, що тексти міжособистісних повідомлень в інтернет-

комунікації стають публічними. Такі тексти називаються дискурсом з 

секундарною публічністю (від англ. secondary) [119, с. 40]. Враховуючи 

узагальнений характер адресованості інтернет-повідомлень, Н. Г. Асмус 

пропонує ввести поняття транспонованого адресата. Транспонований 

адресат – це будь-який учасник спілкування (активний чи пасивний), який 

безпосередньо позначений чи не позначений при звертанні, але узагальнений 

образ якого присутній при віртуальній комунікації [8, с. 27]. Таким чином, 



46 

 

можна стверджувати, що всі учасники форумного простору, незалежно від 

ступеня їхньої активності в обговоренні проблеми, мають характеристики 

транспонованого адресата, оскільки тексти форумних повідомлень 

адресовані усім комунікантам. Крім того, оскільки тексти повідомлень 

містяться в архівах форуму  у відкритому доступі, то будь-які повідомлення 

набувають ознак вторинної публічності. Саме цей фактор забезпечує 

впізнавання достатньо активних учасників форумного спілкування за 

лексико-стилістичними характеристиками їхніх постів. У певному 

обмеженому просторі форуму ця особа навіть стає своєрідною 

«знаменитістю», яку розпізнають за мовними та позамовними 

характеристиками повідомлення.  

Спілкування на комунікативних сервісах є переважно спонтанним, що 

наближає писемне мовлення до усного. Дж. Торнов називає цей тип 

комунікації ―talking in writing‖ [269, с. 1]. Учасники комунікації дуже часто 

продукують висловлювання миттєво, що вказує на обмежену словесну 

варіативність. Спонтанність комунікації в Інтернеті зумовлена тим, що 

співрозмовники витрачають досить мало часу на продукування і коригування 

повідомлень, а це впливає не лише на зміст, а й на форму викладеної 

інформації, наприклад:  

emoboy13 
Restricted 

Gender: Unspecified 

Location: in the dark void of 
agony  

Account Restricted  

i hope they rite another book where voldemort comes back from 

the dead and they just rite it about him taking over the world 

 

also hell kill harry and every1 else becuz he'll be the strongest 

 

    

 Рис.1.5.Повідомлення на форумі [383] 

Стилістичне оформлення цього повідомлення (відсутність великої 

літери і пунктуації, наближення написання слова до його фонетичної форми)  

не дає нам підстави стверджувати, що адресант мав обмежені часові 

можливості або недостатню мовну компетенцію, але повідомлення такого 

типу досить часто трапляються на сторінках форумів.  Деякі дослідники 

http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=121802
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навіть стверджують, що манера «перекручувати» слова під час спілкування у 

кіберпросторі серед молоді призводить до зниження рівня грамотності, що 

позначається на написанні звичайного чи офіційного листа [7, c. 48]. Певні 

дослідники наголошують на тому, що скорочення й абревіатури не є новим 

феноменом, який виник із появою віртуальної комунікації. Так, абревіатури 

agn ‗again‘, gd ‗good‘, xlnt ‗excellent‘ вже були зафіксовані у словнику 

абревіатур Еріка Партріджа, датованому 1942 роком [231, с. 277]. Таким 

чином, у деяких випадках мовленнєві девіації, зокрема граматичні помилки, 

помилки в орфографії, скорочення та абревіатури, є рисами авторського 

креативного способу оформлення інформації. Крім того, в інтернет-

середовищі вважається прийнятним писати так, як розмовляєш [82, с. 127], 

оскільки це позитивно сприймається інтернет-спільнотою. Отже, аграматизм 

у повідомленнях виступає певним «мовним кодом», який дозволяє 

зарахувати користувача до кола «своїх».  

 Наступною характеристикою форуму є його полілогічність, тобто 

спілкування відбувається не у формі діалогу, а у формі полілогу. Будь-який 

зареєстрований користувач має змогу створити тред, запропонувавши тему 

для обговорення. Початковий пост, як правило, націлений на всіх учасників 

спільноти, тому виникає такий тип діалогічного мовлення, як полілог. 

Цікавим є те, що всередині треду ми маємо змогу спостерігати різні види 

діалогічного мовлення, оскільки залежно від зацікавленості учасників 

спілкування, в обговоренні можуть брати участь як двоє, так і більше 

учасників. У комунікативному просторі форуму переважає полілогічність, 

проте за відсутності зацікавленості в темі можемо спостерігати навіть 

монологічне мовлення, тобто лише пости автора треду.   

Дуже часто деякі повідомлення залишаються поза увагою учасників 

форумної комунікації, оскільки реакція читача на висловлювання залежить 

від багатьох чинників: новизни й актуальності обговорюваної проблеми, 

аргументативних здібностей автора висловлювання, мовних засобів 

оформлення повідомлення, професійної освіти комуніканта. Таким чином, 
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можна стверджувати, що темі належить провідна роль в організації 

форумного простору. У межах форумної комунікації існують й інші способи 

ведення дискусії, коли читачеві пропонується інформаційний матеріал, 

переглянувши який, адресат може висловити свою думку про певну 

проблему на форумі, присвяченому обговоренню вказаної інформації.   

Отже, основними жанровими характеристиками форумної комунікації 

є: 1) асинхронність (відсутність потреби бути онлайн, щоб стежити за 

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

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

вербальна саморепрезентація (оріджини, статуси, нікнейми, профілі 

учасників); 5) гіпертекстовість і інтертекстуальність (внутрішні і зовнішні 

покликання); 6) тривала доступність дискусії (деякі треди виникли ще на 

початку 2000-х років і все ще зберігаються системою); 7) мультимедійність.  

Підсумовуючи, можна сказати, що комунікація в мережі Інтернет є 

унікальним засобом спілкування, що створює основу для розвитку 

опосередкованих форм комунікації. Інтернет-комунікація «стирає» 

географічні відстані, соціальні бар‘єри, диференціацію за віком, що дає змогу 

користувачам виявляти необмежену свободу комунікативної поведінки. 

Аналізуючи спілкування в інтернет-мережі,  важливо розуміти, що цей вид 

комунікації, на відміну від класичного комунікативного акту, охоплює не 

лише учасників комунікації, але й комп‘ютер як засіб комунікації, його 

технічні характеристики, вибір сервісів. Усі ці чинники впливають на зміст і 

форму повідомлення. Також слід пам‘ятати, що в інтернет-комунікації не 

тільки адресант, а й адресат є творцем, оскільки він дуже часто стає 

співавтором повідомлення, висловлюючи власне ставлення до поданого 

інформаційного матеріалу.  
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1.4. Мовна особистість у віртуальному просторі 

 

  Проблему мовної особистості в межах різних мовознавчих напрямів 

досліджували вчені багатьох країн, зокрема Я. Бломмерт [197], Г. І. Богін 

[22], Є. Р. Борінштейн [27],  В. В. Виноградов [31], Ю. Н. Караулов [77], 

В. І. Карасик [75],  О. Л. Кузьменко [96], В. Д. Лютікова [104], К. Ф. Сєдов, 

С. О. Сухих [166], В. І. Тхорик [169], Н. Феркло [207], Н. Хомський [255] та 

ін. Необхідно зазначити, що категорія «мовна особистість» є досить 

складною і багатоаспектною, тому не існує єдиного визначення цього 

поняття. Статус МО у дискурсі не визначений остаточно, що зумовлено 

багатовимірністю та складною системно-структурною організацією цього 

поняття [40, с. 77]. Лінгвісти по-різному інтерпретують категорію мовної 

особистості та її складники, проте всі наголошують на тому, що МО є 

головним елементом у мовній картині світу, оскільки за допомогою певних 

мовних засобів відображає менталітет і знання людей про світ. У цьому 

підрозділі розглянемо основні лінгвістичні теорії,  повязані з  категорією 

«мовна особистість».  

 Ноам Хомський у своїх працях робить акцент на тому, що мова має 

індивідуальний характер. Він запропонував  розрізняти внутрішню мову (I-

language) та зовнішню мову (E-language) [255, с. 31]. Саме «внутрішня мова» 

і є «персональною мовою» особистості, оскільки знання і досвід кожної 

людини – унікальні й різноманітні. Унаслідок цього кожен мовець 

інтерпретує одне й те саме явище по-різному, що приводить до 

конструювання зовсім різних граматик [255, с. 157]. Проте спостереження 

над індивідуальним характером мови знаходимо у працях інших видатних 

лінгвістів, які були опубліковані раніше Н.  Хомського. Так, у 1927 році 

з‘явилася книга Едварда Сепіра «Мовлення як властивість особистості», у 

якій лінгвіст досліджує різницю між соціальною нормою та індивідуальною 

варіацією мови. Е. Сепір зауважує, що індивідуальні характеристики 
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мовлення і загальноприйняті норми дуже часто переплітаються, однак рідко 

аналізуються лінгвістами при дослідженні мовлення особистості [237, с. 462]. 

 Bважається, що саме В. В. Виноградов увів у лінгвістику поняття «мовна 

особистість». Учений досліджував образ автора в художньому тексті, 

індивідуальний стиль автора, зокрема використання мовних засобів, які 

створюють особливе ставлення автора до змісту твору [31, с. 64].  Пізніше 

Г. І. Богін розробив поняття «мовна особистість» та створив її моделі. 

Дослідник розглядав людину з огляду на її здатність «створювати і 

сприймати мовні твори» [22, с. 12]. Аналізуючи поняття «мовна 

особистість», лінгвісти звертаються до трактування поняття «особистість» у 

працях з філософїі, психології та соціології. Ю. М. Караулов вважає за 

доцільне розглядати МО у психолінгвістичному аспекті. При аналізі цієї 

категорії на першому плані мають бути інтелектуальні характеристики 

особистості, які відображаються на вербальному, когнітивному та 

мотиваційному рівнях [77, с. 36]. Під мовною особистістю Ю. М. Караулов 

розуміє «сукупність здатностей і характеристик людини, що зумовлюють 

створення нею мовленнєвих творів (текстів)» [77, с. 3]. Вважається, що 

оскільки «мовна особистість – це складне й багаторівневе поняття», то 

необхідний комплексний підхід до його аналізу. Аналіз структури МО, на 

думку дослідника, має трирівневу структуру. Перший елемент ‒ це 

вербально-семантичний рівень, елементами якого є слова, словосполучення і 

речення. Наступний рівень – тезаурусний, основними елементами якого є 

поняття, концепти, ідеї, які висловлюються МО. Найвищим рівнем моделі 

МО є мотиваційний, основними елементами якого є комунікативні потреби 

продуцента тексту (комунікативні ролі, комунікативні інтенції) [77, с. 56]. 

Таким чином, можна стверджувати, що Ю. М. Караулов дотримувався  

психолінгвістичного аспекту при розробці поняття МО, спираючись на 

лінгводидактичні напрацювання в аналізі моделі МО.  

 Однією з фундаментальних праць, присвячених вивченню мовної 

особистості, є монографія В. І. Карасика «Мовне коло: особистість, 
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концепти, дискурс». Автор розглядає МО як «багатовимірне утворення, 

складниками якого є мовна свідомість і система комунікативних дій, які 

відображають характер і поведінку особистості. Мовна свідомість –

колективне чи індивідуальне відображення досвіду, який зафіксований у 

мовній семантиці».  [75, с. 70]. Дослідник пропонує аналізувати МО з огляду 

на аксіологічний, когнітивний та біхевіоральний аспекти. Аксіологічний 

аспект мовної особистості виявляється в нормах поведінки, зафіксованих у 

мові. Норми поведінки пов‘язані з певною нормативною ситуацією і, як 

правило, є прототиповими для конкретного мовного оточення. Дослідник 

наполягає на тому, що нормативні ситуації відображаються у мові, однак 

найбільш експліцитним матеріалом є приказки, які містять приписи й оцінки 

поведінки людей [75, с. 22]. Когнітивний план МО аналізується крізь призму 

мовної свідомості, яка може бути колективною та індивідуальною. Цей 

аспект аналізу МО є найбільш розробленим у лінгвістичних дослідженнях. 

Автор зауважує, що релевантною одиницею для МО є знання, які 

відображаються в концептах. Концепти вербалізуються за допомогою мовних 

знаків і комунікативний потенціал цих концептів є досить великим [75, c. 34]. 

Концептуальна картина дає змогу виявити творчу своєрідність мовця, 

зрозуміти суть його духовного складу, його світогляд, зрозуміти глибину 

текстового змісту [144, с. 40]. Поведінкові характеристики мовної 

особистості – це сукупність вербальних і невербальних індексів, які 

визначають МО як індивідуума. В. І. Карасик зазначає, що важливою 

характеристикою поведінки МО є комунікативні стратегії, які використовує 

ця особистість [75, с. 58]. Саме стратегії співвідносяться з інтенціями 

комунікантів, що є ключовим моментом при виборі лінії ведення діалогу.  

 Є. Р. Борінштейн аналізує модель МО в соціолінгвістичному аспекті. 

Дослідник наголошує на тому, що мовна особистість тісно пов‘язана з 

соціумом, до того ж вона є умовою і продуктом людської культури. Мовна 

особистість – це інструмент регулювання соціальних відносин, збереження 

історичної та культурної пам‘яті народів, передачі знань про навколишнє 
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середовище [27, с. 50].  Учений пропонує таке визначення мовної 

особистості: «це цілісне системне утворення, яке характеризується 

сукупністю безперервних та взаємопов‘язаних знаків і символів, 

властивостей, відношень та дій індивіда. Мовна особистість має певні 

характеристики: доступність, комунікативність, діяльний початок, відчуття 

реальності, гносеологічні мотиви, демонстративний фактор, естетична 

спрямованість та ментальність [27, с. 52]. Соціолінгвістичний підхід до 

аналізу мовної особистості простежується й у працях Я. Блуммерта, який 

наголошує на тому, що особистість формується соціумом та вважає за 

необхідне аналізувати особистість в контексті глобалізації [197, с. 207-208]. 

Проте Норман Феркло вважає, що недоцільно розглядати особистість лише з 

позицій соціуму і наголошує на тому, що саме самосвідомість є передумовою 

соціальної ідентифікації [207, с.160]. 

 Основним джерелом для аналізу мовної особистості є тексти, тобто мовні 

твори, які є результатом дискурсивної діяльності МО. Текст дає змогу 

аналізувати індивідуальні особливості комунікативної компетенції автора, 

приховані процеси його мовної свідомості. Таким чином, дослідження 

структури дискурсу дозволяє нам виявити особливості мовленнєвої 

поведінки певного індивіда [153, с. 14]. Мовленнєвий портрет особистості 

відрізняється від мовного тим, що при його створенні беруть до уваги 

індивідуальні узуальні мовні характеристики комуніканта. Мовленнєвий 

портрет завжди точніший, ніж узагальнений мовний портрет, оскільки він 

складається на основі індивідуалізованих мовленнєвих актуалізаторів тих чи 

інших стратегій. Проте необхідно зауважити, що вивчення мовленнєвої 

поведінки окремих мовців, які належать до певної соціальної спільноти, 

передбачає виявлення схожих рис у мовленнєвому виборі мовців, а отже, є 

цікавим у плані оптимізації мовленнєвої взаємодії [97]. Мовленнєве 

портретування необхідне для отримання точного аналізу мовної особистості, 

оскільки допомагає встановити її специфічні  ознаки. Крім того, мовленнєвий 

портрет може використовуватися для дослідження ідіолекту певної мовної 
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особистості [163, с. 145], що є необхідним для комплексного дослідження 

ідіостилю .   

   Мовна особистість – це  багатоаспектне поняття, тому класифікація МО 

є одним з актуальних завдань сучасної антропоцентрично спрямованої 

лінгвістики. В аналізі елементів структури МО необхідний комплексний 

підхід до питання, тобто важливим є врахування соціологічних, 

культурологічних, етнологічних та психологічних чинників. Т. А. Космеда 

наголошує на тому, що для виокремлення типів МО потрібно враховувати 

такі параметри, як рівень їх мовної, комунікативної та емоційної компетенції, 

тобто спиратися на цілий комплекс факторів [92, с. 471].  

 На сучасному етапі вивчення категорії МО не існує чіткої і єдиної 

класифікації типів мовних особистостей. Це пов'язано з тим, що так само 

відсутнє єдине визначення поняття МО. Існує психолінгвістична 

типологізація МО, яка передбачає виокремлення психологічних типів 

особистостей та розгляд мовних характеристик [134, с. 245].  Такі типи МО 

вивчали  Я. О. Бондаренко (дискурс акцентуйованих мовних особистостей) 

[24], О. М. Гніздечко (авторитарна/неавторитарна мовна особистість) [39], 

Т. О. Золотаренко (інвективна мовна особистість) [65], П. Г. Крючкова 

(авторитарна особистість) [93], Н. В. Петлюченко (харизматична мовна 

особистість) [135], М. О. Рибалко (мовна особистість «обманника») [143]. 

Соціолінгвістичні дослідження спрямовані на вивчення мовної поведінки з 

огляду на її статусні характеристики, а саме: вікові та гендерні ознаки, рівень 

освіти та професійна орієнтація особистості: Ф. С. Бацевич (мовна 

особистість у сімейному спілкуванні) [12], І. А. Блінова (мовна особистість 

письменника-прозаїка) [21], І. В. Данильченко (мовна особистість 

американського журналіста) [49], О. В. Дьомкіна (мовленнєвий портрет 

суддів) [58], А. О. Кургузов (соціальна самоідентифікація особистості) [98], 

І. А. Синиця (мовна особистість ученого-гуманітарія) [157], Л. Л. Славова 

(мовна особистість політика) [160], О. Л. Лавриненко (мовна особистість 

студента) [99], Н. М. Остапенко (мовна особистість учителя) [133]. Значна 
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кількість досліджень мовної поведінки орієнтована на вивчення ідіостилю 

певної мовної особистості: А. В. Головня (МО Редьярда Кіплінга) [41], 

Т. А. Космеда (МО Тараса Шевченка) [91], Н. Г. Майборода (МО 

Дмитра Яворницького) [105]. Художні твори письменників є своєрідним 

ключем до їхнього світосприйняття і світогляду. Вивчення МО автора на 

основі художніх творів дає лінгвістам змогу дослідити індивідуальні 

характеристики письменника, внутрішні налаштування і погляди, 

загальнонаціональні стереотипи, категорії та переконання, властиві соціуму, 

в якому він проживає [43, с. 41]. Інтерес лінгвістів викликають мовні 

особистості, які мають певні національно-культурні риси: Г. П. Божко 

(російська мовна особистість) [23],  І. І. Морозова (мовленнєва поведінка 

вікторіанської жінки) [114], І. А. Морякіна (мовна особистість англійця) 

[115], Є. М. Санченко (елітарна мовна особистість) [152],  О. Ю. Побережна 

(російська мовна особистість) [137]. Отже, можна зробити висновок, що 

мовна особистість та її типологічні ознаки розглядаються в межах 

психолінгвістики, соціолінгвістики, лінгвокультурології, когнітивної та 

комунікативної лінгвістики.  

 Підвищений інтерес до комунікації в Інтернеті спричинив появу низки 

праць, спрямованих на дослідження віртуальної мовної особистості, оскільки 

віртуальна реальність розвивалася і змінювалася під впливом мовної 

особистості [136, с. 25]. Віртуальну мовну особистість (ВМО) досліджували 

Н. Г. Асмус [8], Т. М. Гермашева [38], О. В. Лутовінова [103], 

Л. Ф. Компанцева [86], Є. О. Сазонова [151]. Таким чином, можна 

стверджувати, що категорія віртуальної мовної особистості ще не отримала 

повного і цілісного висвітлення. Однією з перших ВМО дослідила у своїй 

праці Н. Г. Асмус. Вона порівнює віртуальний простір з театром, карнавалом,  

характеризує його як вигаданий простір, який не має кордонів і обмежень, 

що є умовою для творчості. Саме тому віртуальний комунікант розглядається 

як вигадана особистість, тобто це маска або роль, яку людина «виконує» до 

кінця вистави. Н. Г. Асмус наголошує на тому, що автор віртуального 
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повідомлення – це образ, який виникає при комунікації з цією особою, тому 

він зникає разом з особою. Автор може змінювати свій образ і вибирати іншу 

мовленнєву поведінку [8, с. 73].  

 Ключовим фактором віртуальної комунікації є анонімність, яка дає змогу 

комуніканту повідомити своїм співрозмовникам лише те, що він вважає за 

потрібне. Анонімність також дозволяє обговорювати більш інтимні й 

делікатні сторони життя реальної особистості, такі як медичний стан, фізичне 

та психологічне насилля, сексуальну орієнтацію [242], що сприяє певному 

психологічному вивільненню під час комунікації. 

  В умовах віртуальної безпеки, яку надає вигадане ім‘я та невидима 

зовнішність, людина здатна за допомогою вербальних і невербальних засобів 

сконструювати бажаний образ. Віртуальна мовна особистість керує власною 

ідентичністю і стає більш вільною й демократичною під час комунікації [66]. 

Вважається, що люди, які створюють віртуальні особистості, мають низький 

соціальний статус, тоді як люди, які не створюють віртуальних образів (тобто 

дають правдиву інформацію про себе) мають статус високий. Досить часто 

творення ВМО залежить від вікових  особливостей (притаманне підліткам) і 

пов'язане із самоствердженням. Існує думка, що конструювання безлічі 

віртуальних образів пов'язане також із соціальними змінами [60, с. 6]. 

Створення віртуального образу може бути пов'язане і з тим, що людина не 

бачить можливостей для реалізації власного «Я» в сучасному суспільстві, що 

підштовхує її до конструювання нереального віртуального образу, в якому 

вона зможе реалізуватися.  

В інтернет-комунікації люди часто створюють численні «віртуальні 

образи», за якими закріплюють імена, тобто прізвиська (nicknames). 

Прізвиська як мовний засіб є символічними, оскільки  несуть великий обсяг 

інформації у мінімальній формі [18, с. 27].  Псевдоніми, використовувані 

учасниками форумів, містять певну інформацію про свого власника, 

наприклад: SadLittleLady, Egoboy, Wonder Man HappyBobo, NaturalWorrier, 

Equilibrium, LostFool, TempesT, Texas Republican (психоемоційний стан або 



56 

 

характер особи), FlamingoGirl, *CrazyBoutCars*, PARTIZAN1, 

DarthSkywalker0, BruceSkywalker, linkinpark875, darkjedimaster, 80sfan, 

ocean515, Apple fanboy, Obi Wan Kenobi (захоплення особи), An Thropologist, 

JustAnotherUsher, drluggit, trucker, Misssing Mayor, The War Doctor, 

Doctor_Wibble (професія особи), belicimabambina, Fairyprincess0, 

broadshoulder, thefatarcher (зовнішність особи),  BillyTalent, punky_poet_boy 

(здібності та хобі особи) jahnssteve, theuserjohnny, dave8383, samantha675, 

Robtard, Boo Radley75 (ім'я особи), PeaceMaker, Truth and Justice, Flyattractor, 

Star428, REALITY CHUCK (прагнення особи). Деякі учасники комунікації 

використовують лише власні імена та прізвища,  обираючи нікнейми для 

форумів, що вказує на відвертість і відкритість у спілкуванні, наприклад: 

Hannah, Kai Thompson, Jake J, Ray Burke, Carl Jones, Jason D, Robert Henvell, 

Tim W, Lawrence Wells, Paul Ryckier, Jean Ellison, David Matthew. Іноді 

користувачі обирають такі нікнейми, значення яких відоме лише цим 

комунікантам, наприклад: cdtm,bx4, r3port3r66, zx50, QLB,nra37992, juno101, 

rhett7660. Нікнейми, які використовуються комунікантами у форумному 

англомовному просторі, виступають важливим засобом створення 

віртуального образу.       

Учасники комунікації можуть вибрати собі не лише нікнейми, а й 

девізи, що відіграють важливу роль у формуванні віртуального образу мовця. 

Власне ці девізи є відображенням внутрішнього світу особистості: у 

поєднанні зі псевдонімами вони дають змогу учасникам комунікації 

отримати достатньо інформації про співрозмовника. Більшість мовців 

вигадують промовисті імена й девізи ‒ з інформацією про те, якою людина 

хотіла б бути або якою вона є. Наприклад: filmgirlinterrupted (If you want to 

achieve greatness, stop asking for permission), ares834 (Knight of Ren), Sandman 

(Well, nobody's perfect), gandalf26 (We've gone on holiday by mistake), Ember 

(super heroine), Inhuman (Ready to Snap!), Ethos (God Chose me), 

BruceSkywalker(The BatLord of the Jedi), Living Life (Loving Life), Mell666 (A 

very tired artist), LickxMvxPolaris (Your so Called Goddess), SoMuchPink! 
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(Greatest User) Nuke Nixon (One Shot One Kill), Krissy (Dreamer/Realist), 

PrincessNoodle (I'm a Goddess. WORSHIP ME), 7thson (Not woke enough for 

most), TylerDurden99 (Good whiskey make jackrabbit slap de bear). Необхідно 

зазначити, що користувачі, які спілкуються у мережевих сервісах під певним 

нікнеймом, не завжди використовують його для створення «фальшивої» 

особистості [193, c. 69]. У більшості випадків нікнейми і девізи 

використовують для того, щоб розкрити власний потенціал і привернути до 

себе увагу інших користувачів.     

Крім нікнеймів та девізів, поширеним є використання оріджинів. 

Оріджин – це відповідний підпис користувача, створений ним власноруч. 

Оріджин зберігається в налаштуваннях, а потім автоматично прикріплюється 

до всіх повідомлень користувача [103, с. 176]. Оріджини, як правило, 

прикріплюються в кінці посту, та відокремлюються від нього 

горизонтальною лінією або іншими графічними символами. Оріджинами 

можуть виступати цитати відомих людей, цитати із книг або фільмів, також 

малюнки, які характеризують особистість, наприклад: 

- "Your Lord knows very well what is in your heart. Your soul suffices this 

day as a reckoner against you. I need no witnesses. You do not listen to 

your soul, but listen instead to your anger and your rage." [311] 

- ______________ 

If you can't be Famous...Be Infamous 

 

[368] 

-  

Рис.1.6.Оріджини користувачів [366] 
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Оріджини містять додаткову інформацію про коло інтересів 

користувачів (ДОДАТОК Б). Можна стверджувати, що за допомогою 

мережевого імені, девізу та оріджинів віртуальна мовна особистість реалізує 

мовні і комунікативні здібності [10, с. 15].   

 Як вже зазначалося раніше, Н. Г. Асмус порівнює віртуальні конференції 

з театральною виставою, де кожна особистість має змогу проявити свої 

творчі здібності. Карнавальність віртуальної комунікації – це ефективний 

спосіб публічно реалізувати себе, заслужити авторитет або просто 

побавитись. Н. Г. Асмус наголошує на тому, що мовна особистість 

віртуального комуніканта формується цілісністю персонажа або ролі, 

комунікант може створювати свій образ заново в кожній дискусії, що 

залежить від ситуації спілкування [8, с. 80-81].  

  У сучасних лінгвістичних дослідженнях віртуальну мовну особистість 

розглядають з позиції лінгвістичної концептології, теорії дискурсу та 

лінгвогендерології. Віртуальна мовна особистість – це «дискурсивний 

варіант мовної особистості, представлений у мовному просторі мережі, 

зафіксований у комунікативних стратегіях і тактиках спілкування, типах 

мовної поведінки, у значеннях фрагментів гіпертекстів, лінгвокогнітивних 

особливостях тезауруса» [85, с. 23]. Таким чином, аналіз віртуальної мовної 

особистості спирається на трирівневу структуру мовної особистості, 

запропоновану Ю. Н. Карауловим, і інтегрує ці знання у віртуальний простір. 

У своїй дисертації Л. Ф. Компанцева наголошує на тому, що в центрі мовної 

парадигми мережі перебуває особистість як «суб‘єкт мовної діяльності, 

віртуального спілкування, як особистість, яка створює віртуальну 

реальність» [85, с. 11]. Таким чином, автор аналізує інтернет-комунікацію 

крізь призму віртуальної мовної особистості як значущого елемента 

віртуальної культури.  

 У віртуальному спілкуванні кожен учасник є автором, який за допомогою 

мовних засобів конструює власний імідж з певним бажаним соціальним 

статусом. На відміну від реальної комунікації, у віртуальному просторі 
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особистість має можливість створювати власні статусні характеристики, 

власний образ у мережі. Тобто особистість має можливість створити свою 

модель соціальної віртуальної реальності.  

 Актуальним є питання співвідношення віртуальної мовної особистості з 

реальною, оскільки за створеним у мережі образом завжди стоїть реальна 

людина. Деякі лінгвісти розглядають віртуальну мовну особистість як 

реальну мовну особистість, яка спілкується у віртуальній реальності [66]. 

О. В. Лутовінова не вважає коректним розглядати віртуальну МО окремо від 

реальної, проте наголошує на тому, що термін «віртуальна особистість» може 

застосовуватись як до спеціально вигаданої особистості, так і до будь-якої 

особистості, яка діє у віртуальній реальності [103, с. 87]. Дослідниця 

зазначає, що анонімність, невизначеність та безкінечність мережі повністю 

нівелюють ті параметри, які є характерними для реальної МО. Таким чином, 

пропонується розглядати ВМО з огляду на такі характеристики: по-перше, 

ВМО має інше відчуття простору і часу, що надає їй змогу моделювати 

простір під себе; по-друге, ВМО є повністю залученою до процесу 

комунікації, тоді як результат діяльності відходить на другий план; по-третє, 

для ВМО характерним є орієнтація не на адресата, а на себе, що виявляється 

у постійному прагненні до саморепрезентації; по-четверте, адресант, 

звертаючись до адресата, часто не володіє повною інформацією про нього 

[103, с. 88-90]. Адресант нібито «добудовує» адресата, володіючи тими 

даними, які він має. Те саме відбувається і з адресатом, який інтерпретує 

текст, створений адресантом.  

 Такі характеристики є раціональними при аналізі віртуальної мовної 

особистості, і можна стверджувати, що не тільки адресант, а й адресат бере 

участь у створенні віртуального образу комуніканта. О. В. Лутовінова також 

зауважує, що ВМО, у порівнянні з реальною особистістю, є більш 

компетентною в технічному плані і менш грамотною у мовному, оскільки для 

створення ВМО користувач повинен мати мінімальні технічні знання [103, 

с. 93]. Проте ми не погоджуємось із цим твердженням, вважаючи, що рівень 
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мовної компетенції не залежить від рівня технічної компетенції комуніканта.  

Користувачі, які добре володіють мовою і мають високий рівень загальної 

ерудиції, також можуть створювати віртуальні мовні особистості, що 

відображається у текстах, які вони продукують в межах теми дискусії.  

 У нашому дослідженні розглядаємо ВМО як вигадану особистість, яка 

існує в мережевому просторі. Віртуальна мовна особистість має певні 

вербальні характеристики, певний рівень знання мови, вміло використовує 

комунікативні стратегії і тактики для досягнення власної мети. Тому ми 

погоджуємось із визначенням віртуальної мовної особистості як 

дискурсивного варіанта реальної мовної особистості. Оскільки комунікація в 

мережі має опосередкований характер, єдиним джерелом для лінгвістичного 

аналізу є повідомлення, які комунікант публікує на форумах. Такі 

повідомлення надають нам змогу скласти повний мовний портрет певної 

віртуальної особистості.  

 Ми погоджуємося з тим, що віртуальний простір слугує місцем для вияву 

креативності, оскільки повна анонімність комунікантів дозволяє їм 

створювати бажані образи. До того ж Інтернет зараз розкриває широкі 

можливості для розвитку особистості, оскільки він є місцем, де зберігається 

великий обсяг інформації щодо будь-якого питання. Навіть необізнаність у 

певній сфері не може стати на перешкоді.  

  

1.5. Типи віртуальних мовних особистостей у форумній комунікації 

 

Віртуальна мовна особистість спілкується у певному соціокультурному 

середовищі, детермінованому всесвітньою мережею. У центрі 

комунікативної моделі Інтернету – особистість як суб'єкт мовної діяльності, 

віртуального спілкування, особистість, яка створює віртуальну реальність.  

О. В. Лутовінова, вивчаючи проблему типізації особистості, пропонує 

розглядати віртуальну мовну особистість у лінгвокультурному контесті 

віртуальної комунікації, тим самим виокремлюючи типи лінгвокультурних 
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типажів, які існують у віртуальному просторі. Дослідниця аналізує й описує 

такі лінгвокультурні типажі: хакер і програміст, чайник і ламер, системний 

адміністратор і модератор, геймер, флудер і спамер, падонак [103, с. 336].   

У нашому дослідженні зроблено спробу класифікувати типи ВМО, які 

спілкуються в мережевому просторі. Як уже зазначалося раніше, за основу  

взято саме віртуальну особистість, створену комунікантом для 

саморепрезентації і певного впливу на процес комунікації. Базою для 

класифікації ВМО стали тітипи користувачів, які існують в тих чи інших 

комунікативних сервісах мережі [257; 258; 263; 264; 276; 277; 290]. Також  

було враховано такі параметри: функції, цілі, мотивації, особливості 

мовленнєвої поведінки в мережі ‒ все, що дозволяє комплексно висвітлити 

віртуальну мовну особистість.  

Аналізуючи ВМО, треба розуміти, що всі, хто використовує Інтернет 

задля задоволення власних потреб, уже є віртуальними особистостями. 

Однак ми не можемо назвати всіх користувачів саме мовними 

особистостями, оскільки лише деякі з-поміж них конструюють певні образи 

за допомогою мовних засобів. Таким чином, ми маємо намір з‘ясувати, хто з 

користувачів мережі є цікавим з лінгвістичного погляду, оскільки вони 

ретельно працюють над створенням власного іміджу.  

Розглянемо такі типи ВО, як спостерігач, новачок, троль, флудер, 

експерт, консультант, модератор, спамер, творець, імідж-промоутер, 

розподіляючи їх за критеріями: цілі, мотивація та мовленнєві засоби.  

Особистості, які тільки починають свою діяльність на комунікативних 

сервісах, називаються спостерігачами (lurkers). Такий тип користувача читає 

форумні треди, проте дуже рідко постить на форумах. Практично всі 

починають спілкування в мережі як спостерігачі [290]. З-поміж цілей 

спостерігача може бути академічна цікавість (тобто користувач досліджує 

певний аспект інтернет-культури) або пристрасть до підслуховування чи 

пасивного споглядання [202, с. 53].  Далі користувач еволюціонує до новачка 

(newbie, lemming). Новачок не знає правил комунікації у форумному 
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просторі, однак при отриманні необхідної інформації намагається засвоїти її 

якнайшвидше [100, с. 30]. Ці типи віртуальних особистостей не становлять 

лінгвістичного інтересу, оскільки вони є пасивними учасниками комунікації. 

Вони лише спостерігають за дискусією у форумному просторі й іноді 

коротко коментують деякі повідомлення.    

Форумна комунікація є модерованим типом комунікативного сервісу, 

саме тому ключовою особистістю на форумах є ВМО «модератор». 

Модератор постійно стежить за тим, щоб користувачі на форумах 

дотримувалися правил спілкування.  

Правила комунікації на форумах мають універсальний характер, проте 

деякі форуми можуть додавати власні.Так, наприклад, на форумі DigitalSpy 

діють такі правила:  

1. Особиста інформація. Задля власної безпеки рекомендовано не 

розповсюджувати на форумі приватної інформації.  

2. Авторське право. Заборонено привласнювати інформацію, яка не 

належить користувачеві. Покликання на джерело інформації є 

обов‘язковим.  

3. Пости, що містять образливу інформацію, заборонені. Це зокрема 

пости, які містять образи, грубість, расистські зауваження або будь-яку 

іншу інформацію, яка ображає гідність інших людей.  

4. Повага до інших користувачів. Навіть якщо ви не згодні з поглядами 

інших користувачів, Ви маєте шанобливо ставитись до інших 

комунікантів.  

5. Заборонено публікувати пости, які містять наклеп на когось із  

учасників спілкування.  

6. Заборонено сваритись, лаятись та ображати співрозмовників на форумі.  

7. Заборонено надсилати беззмістовні пости та пости, які не стосуються 

теми дискусії.  

8. Заборонено дублювати пости (duplicate posting). Перед створенням 

треду рекомендовано впевнитись, що такого треду немає на форумі.  
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9. Повідомлення мають бути розміщені у відповідному підрозділі 

форуму.  

10. Заборона спаму. Будь-яка реклама на сторінках форуму є забороненою. 

[200] 

Окрім зазначених правил, у форумному просторі діють загальні 

правила нетикету, сформовані на основі принципів загальнолюдської 

ввічливості і спрямовані на регулювання комунікативної взаємодії у 

віртуальному просторі [165, с. 5]: шанобливо ставитися до співрозмовників, 

поважати думку інших учасників комунікації, не друкувати пости, які містять 

флеймінг і спам, не зловживати своїми повноваженнями, тема дискусії має 

бути релевантною.   

Особистість модератора є досить цікавою з лінгвістичного погляду, 

оскільки він не лише контролює процес комунікації на форумах, що 

виражається у врегулюванні конфліктів та корекції поведінки учасників 

форуму, але й може виступати своєрідним фасилітатором дискусії. 

Модератор зобов‘язаний стимулювати появу різних тем на форумі, 

створюючи нові треди та коментуючи вже наявні, і вирішувати конфліктні 

ситуації, які виникають на форумі [251]. Крім того, інші учасники 

комунікації, які не мають офіційного статусу, також можуть спілкуватися на 

форумі в ролі модератора. Таких користувачів називають миротворцями 

(peace-keeper), оскільки вони беруть активну участь в урегулюванні 

конфліктних ситуацій, наприклад:  

Nibedicus 
Gaming addict 

 

Gender: Male 
Location: Philippines 

 

An argument that was ruled against by a mod, thus doesn't 

work that way as per forum rules. Pls stop wasting ppl's time 

with that already debunked argument. 

 

 Yesterday 01:33 PM       
 

 

Рис. 1.7. Пост користувача-миротворця [303] 

http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=138814
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З огляду на зазначене вище вважаємо за доцільне аналізувати ВМО 

«модератор» за аналогією до адміністратора та фасилітатора дискусії, з 

урахуванням подібності використання певних комунікативних стратегій і 

тактик.   

Віртуальна особистість «троль» пов‘язана з феноменом мережевого 

тролінгу (trolling) [247; 262; 271; 272]. Тролінг набуває популярності у всіх 

різновидах комунікативних сервісів: форум, чат, блог, соціальні мережі. 

Тролінг – це написання провокаційних і підбурювальних повідомлень з 

метою розпалювання конфліктів між учасниками дискусії [112, с. 1]. 

Основною метою тролінгу є викликати негативні емоції  та спровокувати 

конфліктну комунікацію. Мовлення ВМО «троль» зумовлюється тим фактом, 

що спілкування відбувається в опосередкованому режимі (тобто через 

комп'ютер), що є сприятливим фактором [205, с. 153]. Повідомлення тролів 

дуже зухвалі та містять прямі образи з використанням нецензурної лексики, 

наприклад: 

Re: Hate umbridge? Click here. 

just get an hex and split her in two ...  

uurrrggh that Umbridge woman !!!!!!!!!!!!! NO ! no capital letters for her : I 

mean that umbridge woman ..... EVEN makes me cry for TRelawney ( which is a 

bit, lol ) 

I just wish there were less muggle-acting-like people in the ministry of magic 

don't you think ?! Muggles using this forum are more like witches and wizards 

facing to her .... she ...YEAH that's it : would have been very close friend with 

auntie Petunia and would have probably-certainly-married dear uncle Vernon !! 

aaah I just can't help imagining her head covered with bleeding words from her 

stupid quill "I swear I'm a big fat ugly stinky prat" and mind I'm pretty kind ...  

well ..that was my opinion about that fool stubborn stupid disgusting umbreedj 

woman .... hee hee hee jsut can't wait to see her head ripped off ! [426]. 
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 Це повідомлення дуже вирізняється з-поміж інших постів. У ньому 

наявні лексичні одиниці з негативною конотацією, використані з метою 

викликати суперечку. Незавершені синтаксичні конструкції, використання 

вигуків, а також уживання засобів параграфеміки, зокрема написання слів 

великими літерами, жирний шрифт, смайлики, що виражають негативні 

емоції, - усе це  свідчить про надмірну емоційність повідомлення.  

ВМО «троль» є інвективною мовною особистістю. Іллокутивна мета 

постів цієї ВМО - образити учасника комунікації й ускладнити спілкування 

на форумі. Оскільки троль є досить колоритним негативним персонажем 

серед інших, то багато користувачів намагаються зрозуміти, чому деякі 

особистості стають тролями. Існує багато чинників, серед яких:  

- анонімність мережі, що дозволяє користувачам моделювати шаблон 

поведінки; до того ж тролінг поширений саме на тих комунікативних 

сервісах, де є можливість реалізувати цей параметр, тобто в чатах, на 

форумах, блогах, Twitter; у соціальних мережах параметр анонімності 

відходить на інший план, тому тролінг є оказіональним;  

- соціальна нереалізованість, тобто особистість використовує тролінг як 

засіб самоствердження або гри. Існує думка, що тролінгом займаються тільки 

закомплексовані особистості, проте соціологи стверджують, що серед досить 

успішних тролів можна натрапити на дорослу людину  з високим соціальним 

статусом. Такі особи використовують тролінг як емоційну розрядку і 

сприймають це як гру [3, с. 1982]. Саме тому тролінг для деяких мовних 

особистостей є певним видом комунікативної діяльності, до якого вони 

вдаються як до розваги;  

- професійна діяльність, тобто успішні тролі створюють напругу між 

спільнотами, а також привернення привертають особливу увагу до 

обговорюваної проблеми. Зауважимо, що тролі успішно спілкуються в 

певних професійних сферах, таких як журналістика, світова та національна 

політика, міжнародна економіка тощо [32, с. 50]. Деякі люди навіть 
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заробляють собі на життя тролінгом, оскільки великий бізнес  готовий 

платити чималі гроші за цей вид коментарів у мережі; 

- певні психологічні проблеми. Спілкуватися на форумах може будь-

хто, хто має доступ до всесвітньої мережі, тому деякі особи використовують 

тролінг для вираження власних расистських, гомофобних або сексистських 

суджень, які в реальному соціальному середовищі вже є неприйнятними 

[238].  

Таким чином, проаналізувавши спілкування тролів у віртуальному 

просторі, а також використання ними певного набору мовних засобів для 

створення мережевого образу, вважаємо за доцільне розглядати мовну 

особистість «троль» як віртуальну.  

До конфліктних типів форумних комунікантів також зараховують 

таких користувачів, як «флудер» (off-topic speaker) та «спамер» (spammer). 

Їхньою основною комунікативною метою є надсилання беззмістовних 

повідомлень, які ускладнюють процес поширення (sharing) та сприйняття 

інформації. В англомовному віртуальному просторі заповнення тредів  

беззмістовним набором символів є характерним для флудерів, наприклад: 

- keoeoekoekeokeoeekeoe 

     MONKEYS!!! 

     hahahahahahah!!!!!!!!!!! [394] 

- adadsf [408]  

- RRrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiggggg 

Ggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhttttttttttttttt [395] 

- L@M3S@UC3 [329] 

Більшість користувачів негативно ставляться до флудерів, що 

підтверджуть  і дослідження: 87,5% користувачів експліцитно чи імпліцитно 

виявляють негативне ставлення до флуду, 8,7% - нейтральне і лише 4% -  

позитивне [103, с. 393]. Це можна пояснити тим, що флудери заповнюють 

тредовий простір офтопіком та оверквотингом, що в цілому ускладнює 

комунікацію. Саме тому деякі форумні спільноти для такої комунікації 
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навмисно створюють підрозділи, де флудери можуть вільно і безпечно 

спілкуватись. Таким чином, у добре модерованому просторі флудери не 

заважають процесу комунікації інших користувачів. Необхідно зазначити, що 

треди, в яких відбувається спілкування флудерів, можуть налічувати декілька 

десятків тисяч повідомлень. Отже, для участі у треді немає жодної 

необхідності перечитувати весь тред, достатньо лише прочитати останні 

повідомлення та додати коментар до них. Так, наприклад, пост під назвою 

The Counting Game був створений користувачем shadow_angel 4 липня 2003 

року. Тред нараховує 61,226 відповідей та 400,556 переглядів. Дата 

останнього посту 19 травня 2017, що вказує на те, що тред залишався 

популярним протягом багатьох років [414]. Характерною рисою цього треду 

є те, що користувач не має необхідності перечитувати весь тред, лише 

перший пост та останній, що значно спрощує спілкування в межах треду.  

Треди, в яких мовці обговорюють ту саму тему роками, є досить 

поширеними на форумах. Пости містять, як правило, один чи два прості 

речення, зміст яких повторюється із повідомлення в повідомлення.  Одним з 

підвидів флудера є так званий  некропостер (grave digger)   [277]. Це такий 

вид користувача, мета якого - знайти дуже старе повідомлення, що 

обговорювалось декілька місяців або років тому, та дати йому нове життя. 

Некропостер намагається «відкопати» в архівах форуму треди, дискусія на 

яких уже давно закінчена. Потім вони додають незначний коментар типу 

―LOL‖ або ―I agree‖, тим самим переміщаючи тред у перші рядки дискусії на 

форумі, наприклад:   

I am made of awesome 

Author Thread 
 

  

 

 

Piggle Humsy 
Senior Member 

 

 Piggle Inside 
I'm drunk and felt like making a thread. 

 

 
 

ok done now,. 

 

http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=26095
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Gender: Female 

Location: Location, Location 

__________________ 

 

Thankya Scribs  
999,000: Piggle Humsy 

 

 Jan 1st, 2008 06:49 AM       
 

  

Рис. 1.8. Приклад некропостингу [358] 

Цей тред був започаткований 01.01.2008. Дискусія на ньому припинилась 

ще в серпні 2009 року, тоді як користувач під ніком walshy поновив 

спілкування у травні 2015 року: 

Mairuzu 
Senior Member 

 

Gender: Male 

Location: The Empire 

quote: (post) 

Originally posted by Ax3l  

I MEAN, WHY CAN'T I BE MENTIONED!? I'M IN SOME 

WAY RELATED TO THE SCUM OF THIS SITE. UNFAIR. 

you dont smoke enough weed 

 

 Aug 13th, 2009 10:02 PM       
 

  

 

 

walshy 
TheWALSHYbible 

 

Gender: Female 

Location: Inside Piggle 

oh ****ing hell wrong thread 

 
__________________ 

 

welshy   

 

Pizza for president 2016  

 

 May 24th, 2015 05:10 PM       
 

 

         
 Рис. 1.9. Приклад некропостингу [358] 

  Таким чином, можна стверджувати, що користувач walshy належить до 

некропостерів. Цей тред нараховує тисячі постів і охоплює 2147 сторінок 

форумного простору, тому перечитати його весь і добратись до суті дискусії  

досить важко.  У такий спосіб некропостери засмічують форумний простір, 

що призводить до ускладнення комунікації.   

http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=90269
javascript:back_quote(12143826);
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=148195
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Важливим чинником у форумному спілкуванні є кількість постів 

певного користувача. Чим більше постів у доробку учасника , тим вищий 

його рейтинг у спільноті. Це може бути метою діяльності флудерів у 

віртуальному просторі, оскільки якісна сторона повідомлень не береться до 

уваги. Надсилаючи велику кількість беззмістовних повідомлень, флудери 

підвищують власний рейтинг, намагаючись самоствердитись.  

Віртуальна особистість «спамер» поширена в багатьох 

комунікативних сервісах мережі. Спам у форумному просторі (від анг. spam - 

sending particularly annoying messages) – це повідомлення рекламного 

характеру, які надсилаються до форуму у великих кількостях [164, с. 161]. 

Спам у форумному просторі є грубим порушенням мережевого етикету, 

оскільки такі повідомлення містять непотрібну та беззмістовну інформацію, 

що заважає ефективній діяльності в мережі [164, с. 161]. Прикладом 

прихованого спаму можна вважати повідомлення користувача bacati55: 

 Hello  

I feeling annoyed of my work, it is so boring and i don't feel like 

working on it any more for today, I Need a Break. 

          Thanks 

          A2zchild [428] 

 Hello  

Shy creature. 

Thanks 

A2zchild [329] 

 Hello 

I used to go to the university i have done Hotel management and 

MBA from two different university. 

Thanks 

A2zchild [Did you go to university] 

У цих фрагментах бачимо чітку структурну організацію повідомлень 

користувача bacati55. Пост містить привітання, основний текст, що 
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стосується теми треду, та завершальну формул - Thanks A2zchild. Усі пости 

цього користувача мають таку саму чітку структуру незалежно від 

тематичної спрямованості треду, проте A2zchild – це торговельна марка, яка 

займається продажем дитячої постелі (A2zchild deals in Crib Bedding to Teen 

Bedding for your newly born Baby and Grown Ups. And we believe in Customer 

Satisfaction the most. http://www.a2zchild.com/).  Це дає підстави  зарахувати 

користувача до спамерів, оскільки він приховано рекламує певну 

торговельну марку, що правилами форуму заборонено.  

Вважається, що спам можна розглядати як дискурсотвірний 

мовленнєвий жанр, оскільки спамери використовують безліч маніпулятивних 

тактик, щоб змусити адресата прочитати спам [103, с. 275]. Проте більшою 

мірою це стосується не форумного спаму, а спаму, який надходить на 

електронну пошту. Спамз електронної пошти можна видалити, не 

відкриваючи листа, саме тому задля привертання уваги адресата спамери 

використовують певні стилістичні прийоми у заголовках листа. Форумний 

спам є повідомленням, яке відображається в треді, тому не залишає 

користувачам вибору читати його чи ні. У добре модерованому форумному 

просторі, користувачі рідко натрапляють на спам, оскільки такі повідомлення 

відразу ж видаляють модератори. Саме тому в цьому дослідженні ми не 

розглядаємо спамера як віртуальну мовну особистість..  

Зважаючи на те, що форумний простір є асинхронним видом 

комунікативного сервісу, деякі користувачі мають змогу ретельно і 

правильно формулювати власні пости. Тобто користувачі мають час 

обдумати і граматично та стилістично коректно сформулювати власну думку.  

Аналізуючи їх мовлення у форумному просторі, ми виокремили ВМО 

«експерт». Експерт здебільшого спілкується на форумах, які містять 

інтелектуальні дискусії. Це, як правило, форуми, присвячені політиці, 

економіці, філософії, релігії тощо. Пости цієї ВМО характеризуються 

великим обсягом, детальним і логічним викладом інформації та власною 

позицією. Зміст повідомлень ВМО «експерт» дає нам змогу стверджувати, 

http://www.a2zchild.com/
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що цей комунікант володіє певним рівнем комунікативної компетенції та 

енциклопедичними знаннями. Необхідно зазначити, що цей користувач 

спілкується на будь-якому форумі, незалежно від його тематичної 

спрямованості, оскільки навіть у підліткових форумах є галузі, орієнтовані на 

обговорення високоінтелектуальних проблем суспільства. Так, наприклад, на 

сторінках форуму, присвяченого обговоренню новин кіно та музики (KMC 

Forums), користувачі мають змогу спілкуватися на релігійні та філософські 

теми, що виходить за межі встановленого формату форуму. 
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Amazing.....?Why?  

by eninn 
Today 12:08 AM 

  
 

 

Рис. 1.10. Сторінка форуму KMC 

http://www.killermovies.com/forums/f11/      

ВМО «експерт» ‒ це такий вид користувача, який завжди надає повну 

інформацію щодо центральної теми дискусії. Повідомлення експертів, як 

правило, досить добре структуровані, об‘ємні й характеризуються певним 

набором мовних засобів, наприклад: 

Personally I rather like the UK relationship with guns, where unless you're 

something like a drug dealer you're more likely to die of an allergic reaction to a 

bee sting than from being shot by someone else 

*Which also tends to mean you need to do it with every gun, the same way 

you need to drive a particular model of car a fair bit to get fully used to it's quirks 
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before you're able to use all the controls without thinking, reaching them first time 

(basically training yourself to be able to reach for secondary controls without 

looking, or learning the point at which you want to change gear for best response) 

[315] 

У цьому повідомленні переважають складнопідрядні речення. Його 

значний обсяг та використані лексико-синтаксичні засоби вказують на те, що 

повідомлення було ретельно продумано. Крім того, на сторінці цього 

користувача зазначено, що він має у власному доробку 6,319 постів і в 

середньому публікує 1,6 пост на день, що свідчить про систематичну  

вдумливу роботу над написанням кожного посту [380].   

 Форумна комунікація іноді нагадує своєрідний консультативний 

центр. Крім того, в мережі існує багато сайтів та сервісів, діяльність яких 

спрямована на надання відповіді на запитання (наприклад, інформаційно-

довідковий сервіс Yahoo!Answers) [78]. Водночас анонімність форумного 

простору робить його популярним особливо серед тих, хто хоче отримати 

відповіді на питання особистого характеру. Саме ця особливість віртуальних 

комунікативних сервісів зумовлює поширення таких користувачів, як ВМО 

«консультант» (adviser). Віртуальна мовна особистість «консультант» ‒ це 

тип мовної особистості, діяльність якої спрямована на вплив на автора треду 

‒ через висловлення власної думки щодо конкретної події чи 

психоемоційного стану адресанта. Консультанти переважно спілкуються на 

такому підрозділі форумів, як Advice and Help (Support), де можно натрапити 

на пости, в яких підлітки звертаються по допомогу, а інші учасники 

комунікації з готовністю надають підтримку чи поради, наприклад: 

I think you need to self-help first. Bring your problems home, before you 

can be nice to others you need to be nice to yourself. Do things for yourself, learn 

to praise yourself for doing good things. Then you're one step closer to being nice 

to others.. [312] 

True, you should stop using computer, TV etc. an hour before going to sleep. 

Reading maybe? 
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Also don't eat too much in the evening [401] 

Ці фрагменти з повідомлень ВМО «консультант» характеризуються 

використанням імперативних конструкцій, які є головним засобом вираження 

поради. Використання модальних дієслів should та need також вказує на 

експліцитне вираження рекомендації або поради.  

Тінейджери здебільшого спілкуються на форумах, щоб знайти 

однодумців, а також отримати пораду чи підтримку, оскільки мають 

розбіжності у поглядах з батьками (як їм здається). З огляду на це, форуми 

виступають віртуальними консультативними центрами, де комуніканти 

можуть отримати психологічну допомогу будь-якого характеру. Суть 

психологічної допомоги, на думку психологів, це зміна уявлень пацієнта про 

світ та себе самого, завдяки чому він може отримати нові знання, нове 

уявлення про світ та нове ставлення до інших особистостей [70, с. 1]. Суть 

віртуальної психологічної допомоги не змінюється, незважаючи на те що 

канал комунікації зовсім інший. Тим не менш, віртуальні психологічні 

консультації є досить поширеними в сучасному інтернет-просторі, що й 

зумовлює комунікацію ВМО «консультант» на таких форумах. Для 

досягнення власної комунікативної мети консультант використовуює певні 

стилістичні і граматичні прийоми, має певний набір комунікативних 

стратегій і тактик, які ми проаналізуємо у третьому розділі.  

Метою спілкування на форумах більшості користувачів є 

саморепрезентація, а також підвищення власної оцінки. Деякі учасники 

реалізують свій творчий потенціал, публікуючи власні твори на інтернет-

сайтах. Творці (creators) часто публікують на сторінках форуму свої 

оповідання або вірші і просять інших учасників критично оцінити їхні твори. 

Такий спосіб представлення інформації є досить поширеним на форумах, 

присвячених різним видам мистецтва. Імідж-промоутери (self-promoters) 

використовують форуми як місце трансляції власних досягнень та 

анонсування подій за своєю участю [90]. Форма надання інформації цими 

користувачами, як правило, одна – вони  викладають матеріал і просять 
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оцінити його. Такі комуніканти не були предметом нашого дослідження 

дослідження, оскільки їхній мовний арсенал нерепрезентативний. 

ВМО цікаві й тим, як легко вони можуть змінювати власні 

комунікативні інтенції. Кожен учасник комунікації ‒ це автор, який може 

створювати власну віртуальну особистість з бажаним соціальним статусом. 

Як уже зазначалось раніше, специфікою віртуальної комунікації є те, що 

комунікант може сам за бажанням змінювати свій соціальний статус. Саме 

тому образ автора у віртуальному просторі супроводжується множинністю і 

зміною мовних суб‘єктів, а отже, призводить до того, що одна людина може 

мати численні віртуальні особистості. 

Під час нашого дослідження було встановлено, що комунікативні 

інтенції ВМО можуть варіюватися залежно від ситуації спілкування. Справа 

в тому, що обсяги популярних тредів можуть сягати декількох тисяч 

сторінок. Часто учасниками дискусії виступають ті самі комуніканти, коло 

яких може обмежуватись п‘ятьма або шістьома особами. А оскільки інтереси 

певної ВМО рідко залишаються в межах одного підрозділу форуму, цих 

комунікантів можна зустріти і на інших його підрозділах.  

Аналізу мовного матеріалу засвідчив такі факти зміни комунікативної 

інтенції: 

1. ВМО «троль» не обмежується лише образами і віртуальними 

атаками на інших учасників комунікації. Тролі, які ведуть тонкий 

«інтелектуальний» тролінг, можуть в іншій темі виступати експертами, 

надаючи якісну інформацію про предмет дискусії. 

2. ВМО «модератор» є багатогранною віртуальною особистістю. На 

добре модерованих форумах модератори ставляться до своїх учасників як до 

друзів, тому можуть спілкуватись як консультанти. Високий рівень мовної й 

енциклопедичної компетенції дозволяє модераторам спілкуватися в ролі 

експерта, надаючи інформацію, яка стосується теми дискусії і належить до 

кола його інтересів.  
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3. ВМО «експерт» має достатній обсяг знань про світ, що дозволяє 

йому виступати консультантом і надавати поради іншим учасникам 

комунікації. 

Проведений аналіз зазначених типів користувачів та особливостей 

їхньої мовної поведінки уможливив розподіл віртуальних мовних 

особистостей ‒ з огляду на кооперативну  або ж на конфліктну спрямованість 

комунікації. Так, до кооперативних мовних особистостей належать ВМО 

«модератор», «експерт» та «консультант», тоді як до конфліктних ‒ ВМО 

«троль» та «флудер». Однак такий розподіл не зовсім коректний, оскільки 

мовлення модератора також може бути конфліктним. Комунікація троля 

може змінювати вектор і ставати кооперативною ‒ тоді, коли він спілкується 

як експерт. Тому на підставі власного дослідження пропонуємо такий 

розподіл віртуальних мовних особистостей: 

1. Ключові ВМО, присутні у будь-якому комунікативному просторі – 

«модератор», «експерт», «троль»;  

2. Ситуативні ВМО, присутні не на всіх комунікативних сервісах, проте 

цікаві з лінгвістичної погляду –  «консультант» і «флудер». 

Кожен тип визначеної ВМО відрізняється певним набором мовних 

засобів,  використовуваних для досягнення власної комунікативної мети.  

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

 

Інтернет є невід‘ємним складником сучасного інформаційного 

суспільства, що впливає на формування культурних цінностей, суспільної 

думки та свідомості, на соціальні аспекти життя людей.  

Основними характеристиками інтернет-комунікації є дистантність, 

анонімність, мультимедійність, гіпертекстуальність, інтерактивність, 

синхронність/асинхронність комунікації, варіативність кількості 

комунікантів. 
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Жанрові формати всесвітньої мережі не є чітко визначеними і 

стійкими, оскільки інтернет-технології перебувають у постійному розвитку. 

На сучасному етапі основними жанрами інтернет-комунікації є електронна 

пошта, дискусійні форуми, чатлайнові групи, месенджери, веблоги, 

відеоблоги, соціальні інтернет-мережі, коментарі інтернет-користувачів.  

Форум як жанр віртуальної комунікації має такі характеристики: 

асинхронність, анонімність, полілогічність, візуальна саморепрезентація, 

вербальна саморепрезентація, гіпертекстовість та інтертекстуальність, 

тривала доступність дискусії. Ознаки транспонованого адресата притаманні 

всім учасникам форумної комунікації. Форум має ієрархічну структуру. 

Головною сторінкою будь-якого форуму є конференція. Далі інформація 

структурується за підрозділами, які присвячені більш вузькій тематиці. 

Тематична наповненість жанру «форум» здебільшого професійно  

орієнтована.  Проте у віртуальному просторі існують форуми, які не мають 

чіткої професійної орієнтації, тобто спрямовані на різнобічні інтереси 

користувачів.  

Ключовим компонентом структури форуму є тред, що є основою будь-

якого форуму.  Треди  – сукупність  повідомлень користувачів, які мають 

певну комунікативну інтенцію. Тред може створити будь-який 

зареєстрований учасник форуму, опублікувавши перше повідомленняіз 

запропонованою темою дискусії. Пост інтернет-форуму – це будь-якийрізний 

за обсягом  текст , опублікований користувачем на сайті форуму. Пости 

можуть містити вербальну, вербальну і невербальну, лише невербальну, 

графічну інформацію або поєднання цих видів інформації. 

У центрі комунікативної моделі Інтернету перебуває  людина, яка може 

конструювати численні віртуальні образи. Завдяки анонімності особистість 

має змогу створювати власні статусні характеристики, власний образ у 

мережі, який можна постійно змінювати. Віртуальну мовну особистість 

розглядаємо як вигадану особистість, яка спілкується у мережевому просторі, 

має власні вербально-семантичні характеристики, володіє певним рівнем 
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енциклопедичних та лінгвістичних знань, використовує комунікативні 

стратегії ї тактики для досягнення власної мети під час комунікації. 

Аналіз мовлення у форумному просторі дозволив виокремити такі 

віртуальні мовні особистості: модератор (ключова особа на форумі, яка 

стежить за дотриманням правил, а також підтримує дискусії і підвищує 

активність форуму), експерт (комунікативна мета – надання інформації щодо 

теми дискусії - з метою самоствердження та підвищення власного рейтингу й 

авторитету у форумній спільноті), троль (комунікативна мета – образити і 

принизити інших учасників комунікації), консультант (комунікативна мета – 

надання підтримки та психологічної консультації тим учасникам, які її 

потребують), флудер (комунікативна мета – самоствердження в спільноті 

шляхом надсилання беззмістовних повідомлень, які ускладнюють процес 

передавання та сприйняття інформації). Крім проаналізованих типів 

віртуальних мовних особистостей, на форумах спілкуються й інші, зокрема 

спостерігач, новачок, спамер, творець, імідж-промоутер та ін., для яких 

саморепрезентація не є характерною рисою.  

Важливим аспектом в аналізі віртуальної мовної особистості є те, що 

вона може змінювати власні комунікативні інтенції і мати іншу 

комунікативну роль. Було встановлено, що троль може виконувати 

комунікативну роль експерта, модератор та експерт можуть бути 

консультантами, флудер також може виступати в  ролі консультанта. Рольова 

варіативність ВМО здебільшого зумовлена анонімністю мережі, що 

розкриває широкі можливості в конструюванні власного віртуального образу. 

Основні наукові результати розділу опубліковано у працях [121; 122; 

123; 128]. 
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РОЗДІЛ 2. КЛЮЧОВІ ВІРТУАЛЬНІ МОВНІ ОСОБИСТОСТІ У 

ФОРУМНОМУ ПРОСТОРІ 

 

2.1. Віртуальна мовна особистість «МОДЕРАТОР» 

 

2.1.1. Загальна характеристика.  

ВМО «модератор» ‒ це  особа, яка контролює перебіг комунікації на 

форумі. Модератор зобов‘язаний стежити за тим, щоб учасники форумів 

дотримувалися таких правил: не використовували надмірного цитування під 

час відповіді на повідомлення; відповідь на повідомлення має стосуватись 

теми; учасники не мають права розсилати спам (рекламне повідомлення); 

учасники не мають права обговорювати дії модератора; повідомлення або 

відповіді на повідомлення мають бути змістовними, тому потік 

беззмістовних повідомлень (флуд) вважається серйозним порушенням 

правил; не використовувати флейму під час спілкування [286]. Перераховані 

правила нетикету є універсальними і можуть варіюватися залежно від 

тематичної спрямованості  форуму або ланки форуму.  

У випадку порушення правил модератори спочатку попереджають 

порушника. Якщо комунікант не реагує на попередження модератора, то 

його можуть тимчасово відключити від каналу спілкування. Якщо 

порушення серйозні і регулярні або якщо учасник повністю ігнорує правила 

форумів, модератор може вдатись до повного від‘єднання комуніканта від 

каналу спілкування. Модератор – це єдиний тип ВМО, який має такі 

повноваження, оскільки належить до адміністрації форуму.   

Добре модеровані комунікативні сервіси є умовою успішної 

кооперативної комунікації у віртуальному просторі. Роль модератора у 

форумному просторі є ключовою, оскільки саме від його персональних рис та 

особистості залежить, наскільки активною і позитивною буде комунікація на 

форумі. Інвективні типи мовної особистості, зокрема тролі і флудери, не 

мають змоги проводити свою діяльність на тих форумах, де модератор є 
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авторитетною мовною особистістю, яка повністю керує комунікацією на 

порталі. У випадку, якщо модератор не помітив порушення правил на 

форумі, самі учасники спілкування можуть повідомити йому про це, 

використовуючи гіперпосилання . Такий підхід до організації 

комунікації ставить модераторів у центр комунікативної моделі форуму. 

 

ФЛУДЕРИ                                     ТРОЛІ 

 

                       МОДЕРАТОРИ 

 

ЕКСПЕРТИ                                КОНСУЛЬТАНТИ   

Рис. 2.1. Модель комунікативної взаємодії ВМО 

Оскільки модератор – центральна фігура комунікативної моделі 

форуму як особа, яка керує комунікацією і спілкується  з усіма без винятку 

учасниками віртуальної спільноти, то його образ викликає позитивні 

конотації у комунікантів. Більшість учасників форуму з повагою ставляться 

до модераторів як до представників влади, що підтверджується 

використанням лексичних одиниць та словосполучень extremely helpful, 

friendly, active, positive, objective, knowledgeable, useful, superb, intelligent, 

experienced, highly respected, unobtrusive, even-handed, welcoming, polite, 

considerate, outstanding, important, good, happy, decisive, successful, 

encouraging, inspiring, powerful, наприклад: 

   In my inexperience years ago I unwisely chose some mods. Most of my 

mods are superb, intelligent and very experienced in my niche.  

  The golden rule in picking moderators is choosing helpful, friendly people. 

Personality is much more important than topical expertise. [291] 

If I had to select a moderator it would be because they were even-handed, 

neutral and/or objective, able to write well and in many cases succinctly, have 

experience with working with people, a certain level of maturity, knew or could 
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learn their subject matter or do a wee bit of research (when the going gets tuff), 

and probably some other qualities as well. [289] 

Модератор є домінантною особистістю, яка здійснює контроль над 

поведінкою інших учасників віртуальної спільноти, тому його діяльність 

характеризується групою дієслів та дієслівних словосполучень, які мають 

значення контролю і керівництва: to oversee, to watch over the forum,  monitor, 

to make decisions, to keep trolls under control, to lock the discussion, to steer a 

discussion,to relocate discussions, to close/lock the thread, to edit posts, to ban the 

user, to delete a thread, to keep topics organized, to remove irrelevant information, 

to promote interaction, rto issue warnings, to handle things, to keep the 

conversation flow open, to remove spam, to keep up to date on announcements,  to 

dissipate activity, наприклад: 

A forum moderator oversees the communication activity of an Internet 

forum. He monitors the interchange of contributors and makes decisions regarding 

content and the direction of threads. Moving discussions from one section to 

another to keep topics organized is also a common job for a forum moderator. 

[283]  

When you take on forum moderators you need to make it clear exactly what 

you expect from them. Most moderators see themselves as forum police officers 

and will only edit/delete/lock content without creating any themselves. [251] 

Модератор виконує не лише функцію наглядача у форумній спільноті: 

він може брати активну участь у форумній комунікації з метою спонукання 

учасників до активної інтеракції. Тобто, модератор також виступає у ролі 

повноцінного партнера з комунікації, а не наглядача або спостерігача. Такий 

підхід до модерації забезпечує ефективне спілкування на форумі [245], 

наприклад: 

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

can ask members what they think about important topics. The moderator can also 

take steps to respond or find people to respond to every discussion in the 

community. [259] 
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The primary role of a forum moderator should be to promote interaction. A     

forum moderator should be posting new threads and adding new content to the site. 

They should be helping out members with their queries and they should be keeping 

threads alive by asking questions. [251] 

Проте модератор як особа, яка має певні владні важелі впливу, часом 

порушує форумні правила та правила діяльності модераторів. Так, 

наприклад, тролі і флудери вважають, що повноваження модератора надають 

їм забагато можливостей впроваджувати власну політику на форумі. Саме 

тому трапляються випадки, коли модератори викликають негативні асоціації 

зокрема в тих учасників комунікації,  які мали негативний досвід спілкування 

з модераторами. Досить часто модератори не пояснюють користувачам 

причин, з яких вони застосовують адміністративні санкції до інших 

користувачів, що також може викликати непорозуміння та роздратування:  

The biggest mistake forum owners make when taking on forum moderators 

is expecting them to police the community. Many see the main role of moderators 

as enforcers of the site rules, as people who delete posts they don‘t like and lock 

topics the moment they run off-course. [251] 

You can lose a lot of core/good members when even one mod gets 

rude/patronising/personal or is clearly editing in a partial or biased way! [291] 

Негативу до образу модератора додають карикатурні зображення, які 

висміюють персональні риси цієї мовної особистості і натякають на можливу 

причину затятого бажання багатьох стати модераторами (Додаток Г), 

наприклад:  

 

 

 

 Рис.2.2. Карикатурні зображення  



 

 

2.1.2. Типи модераторів.  

Компетентність модераторів залежить від того, як швидко вони 

реагують на порушення правил та яку участь беруть у дискусії. З огляду на 

комунікативні інтенції модератора, ми виокремили та проаналізували два 

типи цієї ВМО. Перший – авторитетний модератор, який, як правило, 

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

попередження сприймаються без обговорення, він бере активну участь у 

спілкуванні. Такий модератор має вищу освіту, високу мовленнєву 

компетенцію і володіє навичками контролю дискусії. Другий – 

некомпетентний модератор, який дуже багато часу проводить в мережі і має 

велике бажання здійснювати модерацію, проте не є шановним членом  

спільноти, оскільки його рішення не завжди аргументовані й іноді спонтанні. 

Саме тому його попередження часом повністю ігноруються іншими 

учасниками спільноти. Крім того, цей модератор не бере активної участі  у 

спілкуванні.  

Для аналізу типів модераторів ми обрали форум KMC (кількість 

зареєстрованих учасників-141,057, кількість тредів - 308,557, загальна 

кількість постів - 14,076,415). Наш вибір ґрунтується на тому, що цей форум 

є досить великим і активним. Крім того, його модератори ‒ активні й 

авторитетні учасники комунікації: їхня діяльність свідчить про те, що вони 

виконують не лише технічну модерацію, а й беруть активну участь у 

колективному спілкуванні. На відміну від KMC, форуми лише з технічною 

модерацію є менш активними, оскільки, як уже зазначалось раніше, саме 

висока модерація є умовою успішності й активності форуму.  

На найбільшому кінематографічному форумі KMC модерація 

відбувається зусиллями декількох учасників спільноти. Існує певна ієрархія 

модераторів: серед списку лідерів є глобальні модератори (Global 

Moderators), які керують комунікацією у всьому форумному просторі, а є 

локальні модератори (Area Moderators), які відповідають за певний підрозділ 

форуму (Horror Movies, Movie Discussion, Music Discussion тощо). 
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Модератори також мають свій рейтинг серед учасників комунікації. 

Особливу увагу привертає модератор Ushgarak, який має досить високий 

рейтинг. Його висловлювання сприймаються беззаперечно, оскільки 

вважаються авторитетними. Ushgarak здійснює не лише технічний нагляд за 

порушенням правил, він також бере активну участь у спілкуванні, ґрунтовно 

висловлюючи власну думку щодо будь-якого питання. До того ж 

попередження цього модератора завжди містять пояснення стосовно 

порушення, наприклад: 

Dadude, you are skirting the area of trolling again. Focus is doing nothing of 

the sort and your attempt to say he needs a legal backing for something he simply 

said was unethical was your mistake, not his. For you to then claim he is dodging 

you is ridiculous and is the latest example of you leading an argument astray with 

such ridiculous behaviour. I've taken you to task for this sort of behaviour before. 

It will be a formal warning if you keep doing it. [308]  

That's an official warning to Lucien for sock interaction. Please don't do it 

again. It would have been an informal comment, but the second time you replied to 

him was open and blatant. That this sort of thing is on the decline in general is 

appreciated. [412] 

Nihilist, the next time you argue with mods in the threads, I will ban you. 

You've stretched patience to the limit there. If someone is abusive to you, report it. 

If you don't, you lose the right to complain that it was not noticed. [407] 

 У наведених прикладах висловлювання-попередження адресовані 

певному користувачеві. Пости містять ґрунтовне пояснення вчиненого 

порушення (you leading an argument astray with such ridiculous behaviour, but 

the second time you replied to him was open and blatant, the next time you argue 

with mods in the threads), що в цьому контексті слугує маркером зниження 

категоричності попередження.  

 Модератор Ushgarak є досить помітним учасником спілкування, який 

завжди може висловитися стосовно будь-якого питання на форумі. Пости 

цього модератора є об‘ємними і змістовними, наприклад:  
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(1) I agree with you there- employers sending propaganda to workers is 

something I would class as ethically dodgy. They didn't actually make any direct 

threats based on how people vote- this can be seen in that the implied threat would 

involve firing Romney supporters as well- and for Siegel, the bigger 

embarrassment, I feel, is that he actually copied 98% of that mail from a chain 

letter I saw on Snopes years ago. In fact, rather than trying to couch it in such 

ways, I'd prefer it if a business just outright said "If x comes in, I will cut jobs", 

rather than trying to wrap it up like this. It is honest, it is direct and it is fair 

enough- and I'd simply call their bluff. Like I said, the original mail was from 

years back and I bet no-one actually followed through on it for 2008. [308] 

(2)  Actually, I do agree on that last point in general- but defining what 

'balance' meant on-screen, even if not literally explained verbally, needed to be 

done better than it was. There was not enough symbolic representation of his idea. 

For example, he talks of the Naboo and the Gungans being in a symbiotic 

relationship, but those are just words. The concept is never shown. They seem 

entirely separate from what we get to look at.  [411] 

(3) Incidentally, whilst of course you are free to come up with whatever 

alternate interpretation on Star Wars that you like, or how much you like or dislike 

GL's vision, if it comes to debates about events in the film, we have a canon policy 

here that assumes GL is the Word of God on his own creation. It saves time with 

people arguing the terms of the argument more than the argument itself.  [411] 

Наведені приклади характеризуються використанням складних, 

зокрема складносурядних і складнопідрядних речень. Автор також 

використовує класифікаційні конектори (actually, incidentally) та маркери 

декларування позиції автора (I agree, I feel, I‘d prefer). В останньому пості 

модератор дипломатично погоджується з учасником спілкування (whilst of 

course you are free to come up with whatever alternate interpretation on Star Wars 

that you like), але все ж таки апелює до існування загальноприйнятого канону 

на форумі, якого бажано дотримуватися під час спілкування. Наведені 

приклади також можуть спростувати існування певних психологічних рис 
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авторитарної мовної особистості, таких як егоїстичність та небажання 

рахуватися з партнером комунікації, деспотичність, категоричність, 

агресивність, конфліктність [93, с. 36]. На нашу думку, психологічний 

портрет цього типу модераторів можна схарактеризувати такими словами: 

впевненість, вольовий характер, здатність регулювати комунікативний 

процес, дипломатичність.   

На цьому форумі є й інші модератори, компетентність яких піддається 

сумніву з боку спільноти. Так, наприклад, модератор Paola може не помічати 

такі серйозні порушення, як флуд, тоді як невідповідність треду підрозділу 

форуму швидко привертає її увагу [336], наприклад: 

(1) Just watch your language everyone [397] 

(2) Drop it. 

All of you. 

Thank you. [419] 

(3) For all who might be concerned (but shouldn't): 

Gideon was banned because he had multiple accounts on this forum which is 

against the rules. Please take a minute or two to read FORUM RULES carefully. 

It's easy, it's free and I'm sure you'll understand. [412] 

 Наведені приклади постів цього модератора не містять ґрунтовних 

пояснень і не мають конкретного адресата (Just watch your language everyone), 

що може призвести до непорозуміння. Навіть використання маркерів 

ввічливості не робить ці пости менш категоричними  (Please take a minute or 

two to read FORUM RULES carefully). Останній приклад може виступити 

конфронтативним чинником, оскільки під сумнів поставлено розумові 

здібності користувачів.  

 Комунікативною метою цього модератора є переважно контроль 

технічного боку спілкування, тобто моніторинг порушень правил форуму, 

проте модератор також була помічена в обговореннях, де вона переважно 

намагалась виконати роль фасилітатора. Повідомлення цього модератора 

мають характеристики розмовного мовлення, наприклад: 
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(1) that's right. I leave you guys discussing what's good and what's not, what 

should be done and what shouldn't, who should we ban and blah blah... hope you 

have fun... [412] 

(2) Markmarkmark Iloveyou   

so Paul!  have you read it?! 

... and... can someone tell me if this pic means she was in the Maxim mag? anyone 

seen it?  [391] 

(3) omg you made me look for it... it was a sphynx (sp?) 

now I will re-read whole HP, thank u  [348] 

 Наведені приклади характеризуються використанням простих 

перерваних та еліптичних синтаксичних конструкцій (anyone seen it?), що є 

рисою розмовного стилю [195, c. 194]. Модератор не вживає великих літер на 

початку речень (hope you have fun...). Повідомленням властиве використання 

стратегії економії мовних зусиль – вживання емотиконів, абревіатур (omg) та 

скорочення слів (pic, mag).  

Діяльність і компетентність деяких модераторів викликає сумнів і 

зневагу інших користувачів форумної спільноти. Прикладом може бути тред 

під назвою UHRP player Information, де модератор Peach неодноразово 

попереджує користувача Hunter_Abari про порушення правил форуму [425]:  

Hunter_Abari: It just proves how you know im true and YOUR ignorance. 

Anon E. Mous: Hunter is just... An argumentative, ignorant and basically 

angry person, apparently. I feel sorry for him. Man, I haven't insulted anyone like 

this for a while. I don't care for getting banned, however, so I won't continue the 

argument. 

Peach (Moderator): Are you guys really that lacking in reading 

comprehension? Did I not say on the last page to knock off this pointless bickering 

or warnings and bans were going to be given out? Are you all really that desperate 

to be on a forced vacation from KMC? 

My patience has run out. Knock it off, now. 

Hunter_Abari: Yea thats smart cuz I was only just beginning... 
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Please shutup. Im just proving a point...Leave it be Wei... 

Peach (Moderator):You are proving nothing but a desire to be banned. I am 

done fooling around. 

Hunter_Abari: Whatever. Ive heard it all before... 

Rapidash: You have been warned by moderators before and still behave this 

way. Why? 

Hunter_Abari: Im not intimidated by mods, thats why... [425] 

 У наведеному діалозі можемо спостерігати тактику ігнорування 

попереджень модератора комунікантами Hunter_Abari (Whatever. Ive heard it 

all before...) та Anon E. Mous (. I don't care for getting banned). Численні 

висловлювання попередження цього модератора (Knock it off, now; a desire to 

be banned) не мали жодного впливу на комуніканта Hunter_Abari  (Im not 

intimidated by mods). Вербальну атаку припинено зусиллями іншого, більш 

авторитетного модератора.   

 

2.1.3. Вербальні характеристики повідомлень модераторів.  

Мовлення модераторів істотно відрізняється від мовлення будь-якого 

учасника форумної комунікації. Постам модератора майже не притаманні 

риси розмовного стилю, його висловлювання здебільшого є нейтральними. 

На нашу думку, модератори створили певний професійний жаргон, який 

простежується у повідомленнях: ban controversial subjects, delete the post, 

lock/close the thread, ban the user, be banned for, a sock account, sock 

interaction, multiple accounts, kill spam, keep the forum clean, knock it off, have a 

canon policy та ін. Професійний жаргон модераторів ‒ це технічний лексикон 

[296, c. 174], зрозумілий кожному досвідченому користувачеві віртуального 

простору, наприклад: 

none of us mods want anything to do with banning people solely for political 

beliefs and the result of a bet, especially not for six months. If y'all want to "be 

banned" you'll just have to exercise your own self restraint. Sorry. [307] 
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You have 24 hrs to convince the mod staff you are not a sock account, 

whoever gets here first bans you. [339] 

 Найчастотнішою лексемою у мовленні модераторів є іменник ban, а 

також дієслово to ban та його форми  to be banned – banning. Поширеним є 

також скорочення лексеми moderators (mods), яке вживається учасниками з 

метою економії мовних зусиль. Професійний жаргон модераторів не завжди 

розуміють недосвідчені користувачі мережі (ньюби, ламери), що іноді 

призводить до непорозумінь у комунікації.  

Як уже було зазначено, ВМО «модератор» є авторитарною 

особистістю, тобто такою, що має безперечний авторитет у конкретній 

лінгвокультурній спільноті і використовує його з метою мовленнєвого 

впливу на мовця [40, с. 127]. Авторитарність модераторів на вербальному 

рівні виражається через використання імперативних конструкцій (директивні 

мовленнєві акти), наприклад: 

No, dadude, I bore in mind everything you said, and that was just your 

nonsensical assertion after the fact. The bottom line is- stop being like that in 

future.  [308] 

Don't make off-topic threads, thanks.  [405] 

That's an official warning to Lucien for sock interaction. Please don't do it 

again. [412] 

I edited your post to fix the spoiler tags. You need to use an equals sign and 

put the title. Make sure to preview the post to see if it's going to process.[393] 

 У наведених прикладах повідомлень модераторів переважають 

директивні мовленнєві акти у формі наказу. Категоричність висловлювання 

знижується завдяки використанню маркерів ввічливості please та thanks. У 

користувача, не обізнаного з особливостями спілкування на форумах, може 

скластися враження, що модератор не наказує, а просить, однак 

висловлювання-попередження потрібно сприймати як наказ, що не підлягає 

обговоренню. Попередження модераторів не завжди мають розгорнутий 

характер, тобто модератор може не вказувати на порушення, що призвело до 
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заблокування облікового запису користувача. Проте часто модератор все ж  

пояснює власні дії ‒ задля зниження категоричності.  

 

2.1.4. Комунікативні стратегії і тактики у дискурсі модераторів. 

Форумні пости ‒ це тексти, які є фрагментами віртуальної комумінкації. Ці 

пости реалізують певні стратегічні й тактичні завдання у спілкуванні. Кожна 

віртуальна мовна особистість має певну комунікативну мету, що стає 

основою для диференції цих особистостей. Засобом досягнення 

комунікативної інтенції виступають стратегії – певний комплекс 

мовленнєвих дій. Таким чином, комунікативна стратегія визначається як 

комплекс моделей мовленнєвої поведінки комуніканта, який він 

використовує для досягнення задуму [149, с. 72]. Комунікативна стратегія 

може включати в себе декілька комунікативних тактик, а саме певну 

послідовність дій з метою реалізації цієї тактики [55, c. 272]. Типологія 

комунікативних стратегій і тактик є практично не розробленою проблемою 

теорії мовної комунікації, оскільки вони обмежені типом дискурсу [154, с. 

207-208]. К. Серажим, аналізуючи мовну особистість з позиції дискурсу, 

здебільшого вдається до двох глобальних комунікативних стратегій: 

репрезентаційної (образотворчої) та наративної (аналітичної) [156, с. 113]. 

М. С. Рижков визначає такі стратегії: людична, ендемічна, оцінна, 

фасцинативна та девіантна (характерна лише для інтернет-дискурсу) [149, с. 

74]. У віртуальному просторі переважають кооперативні стратегії, які 

варіюються в залежності від жанру інтернет-дискурсу [165, с. 10]. Кооперація 

у віртуальному просторі є найбільш загальним орієнтиром комунікативної 

стратегії [154, с. 207], що пояснює факт переважання кооперативних 

стратегій. У випадку кібербулінгу або флеймінгу, ми можемо говорити про 

використання комунікантами конфліктних стратегій, таких як стратегії 

розвитку конфлікту і віртуального переслідування [165, с. 10]. Конфліктні 

комунікативні стратегії детермінуються тим, що визначальною рисою 

комунікації в Інтернеті є анонімність, яка впливає на вибір стратегій.  
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Модератори як мовні особистості мають певні комунікативні інтенції. 

По-перше, вони виступають посередниками в конфліктному спілкуванні 

тролів або флудерів, тобто їх метою є розв‘язання вербального конфлікту 

шляхом усунення конфліктогенного чинника або переорієнтації його на 

кооперацію. По-друге, модератори виступають фасилітаторами або 

тренерами під час комунікації, тобто беруть активну участь в обговоренні, 

скеровуючи його у потрібному напрямку. Саме тому рівень освіти, 

лінгвістичної та комунікативної компетенції, посідає важливе місце у 

вимогах до модераторів. З огляду на ці комунікативні інтенції ми 

виокремлили такі стратегії: стратегія корекції мовної поведінки і стратегія 

групової ідентичності.  

Стратегія корекції мовної поведінки реалізується у тактиці 

попередження. Модерація форумного простору є складним завданням і 

потребує від мовця певної комунікативної компетенції, щоб успішно 

регулювати процес спілкування. Статус модераторів чітко обумовлений 

правилами форуму,  тобто модератори мають право редагувати, видаляти та 

закривати треди без будь-яких пояснень іншим учасникам [201, c. 30]. До 

того ж учасникам заборонено обговорювати дії модераторів, що є умовою 

абсолютної влади модераторів. [209]. Контроль і коригування дискусії  

модератори здійснюють за допомогою тактики попередження учасника, 

вказуючи при цьому на порушення правил, наприклад: 

(1) Well, it's obvious that you ignore mod requests. And citing another's bad 

behavior is not a reason to justisfy your own bad behavior. You were asked nicely 

to take this to PMs and told a warning would be issued if this continued. [407]   

(2) Philosophía, your ban came after a long stream of formal and informal 

warnings and after a consensus of many area mods that you were repeatedly acting 

in a troublesome manner and defying the mods. If you continue to act as you have 

been, I will ban you again without hesitation and for a longer period. You must 

settle down or you will be excluded permanently.  [326] 

(3) Guys, cut the off topic remarks out right now, please.  Thanks! [337] 
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(4) I'm gonna issue a general warning. I realize this is a heated topic, but if you 

can't discuss it without wishing people harm or just otherwise dismissing 

something without an articulated disagreement (even if blunt), please do not reply. 

Thanks. [310] 

(5) Unauthorized Spamming link in main body. This is your second offense. You 

have been previously informed of the requirement to gain permission prior from 

the administrator. You are now formally warned. As staff has yet to recieve 

verification. Another incident will result in you suspension. [353] 

Наведені приклади ілюструють використання модераторами дієслів 

пасивного стану (you were asked and told; you are warned), наказового способу 

(cut the off topic remarks), умовного способу (If you continue…., I will ban…). 

Наказовий спосіб є засобом вираження категоричності, проте часто 

пом‘якшується за допомогою використання please та thanks. Перераховані 

прийоми є вербальними засобами вираження тактики попередження.  

  У попередженнях модераторів присутній причиново-наслідковий 

зв‘язок, що найчастіше виражається за допомогою умовних речень першого 

типу, тобто користувача попереджують про наслідки його дій, якщо він не 

дотримається рекомендацій модератора. Як правило, перед тим, як 

заблокувати користувача, модератори попередженням намагаються 

скоригувати його поведінку. Якщо учасник ігнорує ціпопередження і 

продовжує власну лінію комунікативної поведінки, то його можуть 

тимчасово заблокувати. На період дії заборони на сайті під ніком 

користувача з‘являється надпис «обліковий запис обмежений» (account 

restricted), що свідчить про статус мовця.  

Тактика попередження також використовується модератором для того, 

щоб коригувати комунікацію учасників і запобігати виникненню вербального 

конфлікту. Проте модератори самі не завжди дотримуються принципів 

ввічливості щодо інших учасників, тому їх висловлювання часом мають 

категоричний характер, наприклад:  
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Fact, schmact. WE DO NOT ALLOW MEMBERS TO INSULT FELLOW 

MEMBERS IN HERE. This is your first reminder/warning and last. You don't 

need to put others down to make your point. Simply debate the points, no personal 

shots. [409] 

I am exactly as wise as I think, which is: not very. But yeah I'll try: 

@mattiasflgrtll6: GETS HIMSELF BANNED FOR NO GOOD REASON. [422] 

NO NAME-CALLING IN OUR FORUMS. This is our #1 rule, people. Last 

warning. Focus your arguments on the TOPIC at hand, not the people behind the 

words. [416] 

У наведених прикладах бачимо використання модераторами 

директивних мовленнєвих актів. Написання всіх слів у реченні великими 

літерами додає ще більш різкого відтінку попередженню. Такі категоричні 

висловлювання не є характерними для всіх модераторів, однак дехто 

використовує їх для підсилення авторитарного іміджу.  

Найчастіше модератори взаємодіють із порушниками правил форуму, 

тому їх комунікативною метою є припинення конфліктів. Якщо ж 

вербальний конфлікт зупинити не вдається, модератори використовують 

тактику розмикання контакту. Модератор має повноваження припинити 

спілкування учасників форуму через закриття дискусії на треді, наприклад: 

(1) this thread is clearly serving no good purpose, so closed. [376] 

(2) And closing as this is still the wrong forum and it's been done before.[369] 

(3) This discussion has been closed. [444] 

(4) Yeah....so I decided that I'm closing this thread. 

Uncle Santa, consider this a warning: Don't start anymore dumbass threads.   

[403] 

 Найпоширенішим лексичним засобом тактики розмикання контакту є 

використання лексичної одиниці closed, що означає, що дискусія припинена 

та надсилання нових повідомленнь в цей тред є неможливим за жодних умов, 

навіть, якщо ви не згодні з забороною. Доступ до «замкнених» тредів (closed 
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threads) залишається вільним, кожен учасник має змогу зайти і почитати цей 

тред, але додати нове повідомлення є технічно неможливим. 

 Модератори, як і інші учасники спільноти, можуть вільно 

висловлюватись на будь-яких тредах, тим самим використовуючи стратегію 

групової ідентичності. Вдаючись до цієї стратегії, модератори зменшують 

соціальну дистанцію між собою та іншими учасниками спілкування. Тобто 

відбувається зміна соціальної ролі, оскільки модератори спілкуються в треді 

з іншими учасниками на рівних умовах. Стратегія групової ідентичності 

найчастіше реалізується за допомогою тактики обговорення спільних тем. 

Використання цієї тактики є характерним для авторитетних модераторів і 

практикується в добре модерованому форумному просторі [201, c. 74]. 

Зокрема обговорення теми етичної сторони аборту завжди цікавить усіх 

учасників спільноти. Так, наприклад, тред Abortion був створений у 2001 

році, однак і досі залишається актуальним; кількість сторінок у треді ‒ понад 

700 [305]. Активну участь у цих дискусіях брали й модератори, що  наближає 

їх статус до простого користувача, наприклад: 

 Ushgarak: To the first question of 'who decides'- that's an excellent question 

that is at the centre of the debate. Basically, right now, it's the law. But to take the 

UK as an example- when abortion was legalised, it was set at a maximum 

development point where it was felt after which the fetus could survive outside the 

mother, so that was the criteria taken. 

Has the philosophy of life etc been completely explored? Absolutely not, and 

hence the ongoing nature of this debate. Why not use science? Because generally 

people don't have faith that scientists have accurately defined what a sentient 

human is either- an organic human, maybe, but that's not the same thing.  

The simple truth is we don't know for sure the absolute truth of this- and all we can 

do is debate about a time limit with the best information we have. But I am afraid 

your idea that science has it cut and dry has no wider acceptance in any culture. 

Most fervent pro-lifers base their thinking on religious philosophy. [305] 
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 У цьому треді модератор виконує функцію не технічного комуніканта, 

а фасилітатора дискусії, тобто висловлює свій погляд (the simple truth is we 

don't know for sure the absolute truth of this), сприяючи загальній дискусії на 

форумі. Звісно ж, обговорення спільних тем залежить від загальної ерудиції 

модератора, тому вони закріплені за певними тематичними блоками на 

форумі, проте це не заважає їм спілкуватися за межами своїх підрозділів.    

 Як уже зазначалося раніше, мовлення модераторів відмінне від 

мовлення будь-якого іншого учасника віртуальної комунікації, проте деякі 

модератори вдаються до тактики вживання групового сленгу, що також 

сприяє зменшенню соціальної дистанції, наприклад: 

(1) Markmarkmark Iloveyou  

so Paul! have you read it?! 

... and... can someone tell me if this pic means she was in the Maxim mag? anyone 

seen it?   [391] 

(2) They might be, I dunno. Just because Mueller doing his job doesn't mean he's 

anti Trump. Could just mean he puts country before partisan politics, you should 

try it. [335] 

(3) You know I'm kinda surprised that DarthSkywalker was the one who made this 

thread.[420] 

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

did well today on the internet. [370] 

(5) Teaser is kinda 'meh'. Ticked all the boxes: Solo, Empire, Falcon, Lando, 

Chewie... and a girl.  Other than that, not much... [402] 

Тактика вживання модератором групового сленгу виражається за 

допомогою використання сленгових одиниць (kinda, dude, dunno) та 

скорочень слів (pic, mag). Такий прийом є інструментом регулювання 

дискусії в треді, а також сприяє зменшенню дистанції між простими 

учасниками комунікації та модераторами, оскільки спілкування модератора і 

з іншими комунікантами відбувається на рівних.  
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З розглянутого можна зробити висновок, що модератори – це єдиний 

вид мовної особистості, який має повноваження керувати комунікацією на 

форумі. Модератори є домінантними мовними особистостями, оскільки 

можуть скеровувати мовленнєву взаємодію в певному напрямку. У 

прагматичному арсеналі ВМО «модератор» наявні такі комунікативні 

стратегії та тактики: стратегія контролю й корекції мовної поведінки, яка 

реалізується через тактику попередження та тактику розмикання контакту, та 

стратегія групової ідентичності, яка реалізується через тактику обговорення 

спільних тем і тактику вживання групового сленгу.    

 

2.2. Віртуальна мовна особистість «ЕКСПЕРТ» 

 

2.2.1. Загальна характеристика.  

Експерт ‒ це користувач, комунікативною метою якого є надання 

докладної інформації про визначений предмет дискусії. Загальними рисами 

ВМО «експерт»  є високий рівень знань у певній науковій сфері (історичній, 

економічній, політичній, релігійній) та мовленнєва компетенція, що 

відображається в ретельно і правильно побудованих повідомленнях на 

форумах.  

Крім того, експерти мають високий мережевий статус у форумній 

спільноті. У більшості випадків рейтинг і статус комунікантів залежить від 

якості опублікованого посту, а також від їх кількості. На деяких форумах 

статус комуніканта залежить від того, наскільки інформативними і 

корисними для спільноти, на думку користувачі форумів, є їхні пости [195, c. 

197]. Наприклад, на форумі VirtualTeen користувачі мають змогу оцінити 

корисність посту від 1 до 5, що впливає на рейтинг треду і відповідно на 

статус мовця [280]. На форумі DigitalSpy є можливість уподобати певний 

пост, що також відбивається на рейтингу і статусі користувача 

(https://forums.digitalspy.com/). Отже, на кожному форумі існує власна 

система оцінювання корисності посту і треду, яка може варіюватись, а тому 
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експерти мають мотивацію викладати якісну інформацію, тим самим 

підвищуючи свій рейтинг у спільноті.   

Спілкуючись на форумах, комуніканти мають змогу отримувати різну 

інформацію, яка не обмежується тематикою форумного простору. Цікавим є 

те, що людина, зайшовши на форум, присвячений різноманітним аспектам 

кіно та музики, також може натрапити на дискусії у сфері філософії або 

релігії. Така тематична варіативність (від дозвілля до серйозних наукових і 

політичних дискусій) спостерігається переважно на активних багатолюдних 

форумах, що свідчить про гармонійне поєднання в одному просторі різних 

соціальних прошарків населення. Тобто можна стверджувати, що форум 

виступає аналогом реального соціуму, де можуть співіснувати як інвективні, 

так і кооперативні мовні особистості. Сферою діяльності експерта є 

вузькопрофільні ланки форумів: релігійні, політичні, історичні, філософські 

та ін. Проте сфера його діяльності цим не обмежується, адже експерт може 

висловлювати власну думку на будь-якому іншому форумі.  

Матеріалом для аналізу ВМО «експерт» слугували текстові 

повідомлення форумів, де спілкування відбувається на тему кіно і музики. До 

уваги не брались форуми, які мають наукову спрямованість або є професійно 

орієнтованими (економічні, політичні, релігійні), оскільки тематична 

визначеність професійно-орієнтованих форумів передбачає наявність в 

учасників певного рівня енциклопедичних знань та високої професійної 

компетенції, тобто в межах цих форумів спілкуються переважно 

представники тієї чи іншої професійної спільноти. Такий підхід до аналізу 

текстових повідомлень експертів дає змогу розглядати цей вид мовної 

особистості поза науковим жанром і стверджувати, що особливості 

комунікативної поведінки ВМО «експерт» не зумовлені соціальною роллю.    

Діяльність ВМО «експерт» орієнтована на кооперацію, що є умовою 

ефективної й успішної комунікації. Під час спілкування у форумній спільноті 

цей користувач здебільшого дотримується законів та правил комунікативної 

взаємодії, тобто сформульованих Грайсом максим кількості, якості, 
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релевантності та способу мовлення. Іноді трапляється порушення 

комунікантами максими кількості (висловлення має бути настільки 

інформативним, наскільки потрібно), тобто пости експертів є занадто 

інформативними, що впливає на обсяг і форму текстового повідомлення. 

Незважаючи на те що експерти переважно структурують викладену в пості 

інформацію, великий обсяг матеріалу призводить до того, що повідомлення 

адресата займають цілу сторінку або навіть більше. Так наприклад, у пості   5 

reasons why the Qur'an is the Word of God and challenge to non-Muslims [304] 

можно натрапити на повідомлення, загальний обсяг якого становить 625 слів, 

що є досить об‘ємним текстом для віртуальної комунікації. Ще одним 

прикладом є пост під назвою Philosophy: People born good or evil?, де 

користувач meiwaku надрукував пост на 513 слів. [387]. Великий обсяг 

форумного повідомлення є характерним саме для мовлення експерта, хоча 

загалом на форумах повідомлення не є великими [195, с. 194]. Порушення 

максими кількості, тобто значний обсяг тексту та надмірна інформативність, 

може ускладнювати читабельність треду й призводити до непорозумінь, 

оскільки користувачі не завжди уважно читають наведений матеріал.  

 

2.2.2. Вербальні характеристики повідомлень експертів.  

Використання експертами великої кількості термінологічних одиниць є 

характерним для постів цієї особистості і залежить від тематичної 

наповненості треду, де вони спілкуються, наприклад:  

For instance, in a symptom called "alien hand syndrome", ones own hands 

act to grasp objects completely without any awareness, and in diseases like 

parkensons, MS or any type of motor cortex damage, one loses a large part of their 

own ability to act, but they are still aware. Damage to pre-motor areas would 

disrupt a person's ability to plan and initiate action even further, while no real loss 

of awareness would be seen.  [365] 

У наведеному прикладі експерт використовує наукову термінологію, 

що вказує на високий рівень його професійної компетенції. На думку 
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В. Є.Чернявської, використання спеціальної термінології як засобу створення 

престижного наукового авторитету свідчить про існування такого явища як 

псевдонауковість [180, с. 57]. На нашу думку, ВМО «експерт» використовує 

термінологію не лише з метою точної передачі інформації, а й з метою 

підвищення власного рейтингу у форумній спільноті. 

На синтаксичному рівні  повідомлення експерта характеризуються 

переважно використанням складносурядних та складнопідрядних речень, 

ускладнених другорядними членами та різноманітними засобами, які 

виражають логічні зв‘язки, наприклад: 

(1) The thing everyone seems to want to know is Wells involvement if any 

but honestly there's ofther things i'd prefer answered first including some i 

mentioned. There's only two scenario's in my mind, either they grabbed him and 

put the collar on him basically Barnes scenario except if that's the case i don't 

believe he actually was willing at any point or informed of it think that's Barnes 

saving himself from a potential death penalty charge. Or Wells was in on it but he 

was lead to believe it was fake, i lean that way for a few reasons. First he was 

incredibly calm until it started beeping which is when he got panicky and started 

shouting things, and also because of the shotgun. No way would you hand a dude 

you were forcefully putting a bomb collar on a shotgun [423] 

(2) The mistake would be to subordinate human worth to your awareness of 

your own vulnerability as say... Adam and Eve did in the Genesis narrative after 

eating the fruit. They became ashamed of their nakedness, vulnerability, and 

insufficiency and let that shame drive them away from God (or in a less religious 

context the highest ideal), not living forthrightly and honestly because of their 

shame, and to cope with shame people generally become arrogant, such as Adam 

did when he refused to take responsibility for his mistakes and resentfully tried to 

shift the blame to Eve and God for his actions. Now my take on subordinating 

human worth to awareness of vulnerability is that such a thing leads people to a 

deprecation of human worth in a sort of nihilistic light, they become ashamed, and 

often times people deal with that shame arrogantly, either through outright 
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boastfulness or the self-centered justification for wrong doing of reveling in self-

pity and self-victimization, and this I think is the root if immoral behavior such as 

resentment, covetousness, or irresponsibility. [433] 

У першому наведеному прикладі бачимо використання 

складнопідрядних речень, а також такого засобу синтаксису, як емфатичні 

конструкції, що підкреслює експресивність повідомлення. У другому 

прикладі комунікант використовує лише складносурядні та складнопідрядні 

речення, що є рисою науково-публіцистичних текстів. Складні синтаксичні 

конструкції не є характерними для мовлення учасників форумного простору, 

оскільки мова віртуальної комунікації має риси розмовного стилю, де 

переважають прості синтаксичні конструкції [72, с. 11-12]. Ця особливість 

мовлення експертів у поєднанні з використанням термінологічного апарату є 

доказом того, що тексти цієї ВМО мають риси наукового стилю – цьому 

сприяє асинхронний характер форумної комунікації, оскільки дає мовцям 

змогу ретельно формулювати власні думки.  

Тим не менш, у текстових повідомленнях експерта, які здебільшого 

мають наукових характер, також можуть бути присутні риси розмовного 

стилю, зокрема як написання слів великими літерами, емоційно забарвлена 

лексика, абревіатури, еліптичні конструкції.  Наприклад: 

I think it is possible to rehabilitate a lot of people, but prison is the LAST 

place to do it, at least in the penitentiary. But people make mistakes, sometimes 

REALLY big mistakes. What once seemed like a good idea when you were 20 

might not be the way you feel when you're 50. I think they deserve 2nd chances. Its 

not that they don't know whats right and wrong or are mentally confused in the 

same way some people with MENTAL ILLNESSES are. Honestly, some men just 

want to watch the world burn. [328] 

Let's say I ask you to PROVE that ghosts exist. You can go an prove that 

there is a physical manifestation, light entity or corroborate physically energy 

fluctuations and stuff. Let's say that the effect the ghost would've in the world, can 

be proved by science. Cool. That would still not prove it's actually a ghost, in the 
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sense of a death soul coming back to Earth. In a scientific sense, we'd have a thing 

that exists but that may be or may not be a ghost, until we get more information. 

Again, I went stupid and wrote a general statement about this, and you were right 

in correcting me because it was factually false. Sorry about that  [434] 

Наведені приклади ілюструють використання експертами написання 

окремих слів великими літерами, що є ефективним засобом вираження 

експресивності; виділення фрази курсивом (some men just want to watch the 

world burn) ‒  для емфатизації тих фрагментів повідомлення, які він вважає 

важливими та головними. Крім того, експерт вживає розмовну лексику (cool, 

stupid) та емотикони, еліптичні конструкції (Sorry about that), що є 

характерним для розмовного стилю [223, с. 159].     

 

2.2.3. Аргументативні прийоми в постах експертів. 

 Оскільки комунікативною метою експертів є інформування учасників 

спільноти з метою впливу на точку зору адресата, пости більшості експертів 

структуровані відповідно до вимог аргументативного дискурсу. 

Структурування тексту – це не просто засіб його організації; мовець 

використовує сегментацію для того, щоб привернути увагу реципієнта, а 

також як імпліцитну аргументацію [15, с. 84]. Так, наприклад, пост експерта з 

треду, присвяченого обговоренню трагедії в школі міста Коннектікут, США, 

є досить інформативним і аргументованим. Комунікант організовує матеріал 

за абзацами, у кожному з яких простежується певна тема. На початку посту є 

вступне речення, де автор заявляє комунікативну інтенцію власного посту 

(This is my theory about the murderer). Потім експерт апелює до відомої 

психологічної теорії З. Фрейда, яка, на думку автора, може пояснити причини 

трагедії ( I am backing this up with Sigmund Freud and Michael Kahn, Ph.D., 

author of the book, Basic Freud: Psychoanalytic Thought for the 21st Century). В 

наступному абзаці автор інтерпретує теорію в контексті подій (This is one 

reason that I think this guy - Adam Lanza - went crazy and killed those people. It is 

probably the result of a sick, mentally ill mind mixed in with his Oedipus 
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Complex. He was living alone with his mother. He won her and he went crazy.) 

Третій абзац переказує хроніку подій, які обговорюються. Підсумовуючи, 

автор вказує на реальну причину трагедії (It is not simply about guns and video 

games and violent media and being trained to operate guns and such at a young 

age. It's about family. It's about not being groomed for this world. [324]). 

Переважна більшість постів експертів є змістовними й великими за обсягои.    

Одним з найпоширеніших аргументативних прийомів в арсеналі 

експертів є покликання на авторитетні джерела. Залежно від тематики 

форуму вони можуть апелювати до авторів фундаментальних праць,  до 

висловлювань відомих політичних діячів або до біблійних джерел, 

наприклад: 

Egocentricities motivate us into irrational behavior thereby imperiling our 

survival; the human animal is arrogant and dangerous. Mark Twain was told that 

―man is the noblest work of God‖ to which he replied ―Now, who found that out?‖ 

Bernard James, author of ―The Death of Progress‖ argues that perhaps a new 

moral order might be the solution to acquiring the means to avoid self-extinction. 

He argues that creation is a function of life. It is inventive acts that govern the 

evolution and survival requirements of human and ecosystems.[ Can we survive 

global capitalism?] 

Well, Hobbes, Locke, Plato, Rousseau, Rawls, Grotius, Pufendorf, et al 

actually all said that people are of one nature, and powerless (or perhaps, 

unwilling) to deny it. Their arguments were not in accordance with Social Contract 

theory, but specifically for it. [387] 

Наведені пости є фрагментом дискусії про глобальний капіталізм та 

природу людської сутності. Автори постів використовують покликання на 

фундаментальні праці і висловлювання відомих людей. Покликання на 

авторитет науки та загальновідомі наукові джерела має сильний 

маніпулятивний характер [180, с. 56], оскільки в такий спосіб адресант 

підтверджує правильність власного погляду.  
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Наступний фрагмент посту, опублікований експертом, також можна 

вважати аргументативним прийомом, оскільки автор підкріплює власну 

позицію, авторитетним джерелом:  

God has provided us with a way to avoid pain and suffering until evil is 

destroyed: lay our pain and burdens upon Him(Isaiah 53:4-5). 

Keep in mind, if a personal God exists, we are not the only ones evil affects. 

If a personal God exists, He suffers with us(Hebrews 4:15). Evil will one day be 

destroyed, but until then, we must learn to trust God and ask Him for help. [437] 

У цьому пості експерт покликається на фрагменти з біблії (Isaiah 53:4-

5; Hebrews 4:15), які є підтвердженням правильності міркувань адресанта.  

 ВМО «експерт» також надає гіперпокликання на різноманітні 

аудіовізуальні джерела, викладені у віртуальному просторі (статті, 

фрагменти інших постів або тредів, віртуальні довідникові джерела, 

відеоматеріали). Текстові повідомлення експертів можуть містити 

гіпертекстові покликання, які відкривають іншим учасникам спільноти 

доступ до цих матеріалів, наприклад: 

(1) Sometimes it's more complicated than just « you're a criminal, burn in hell »  

Something I found and thought was interesting about the question of rehab: 

http://www.freedommag.org/english/vol29i1/page30.htm 

http://voices.yahoo.com/once-crimina...an-505838.html [328] 

(2) Imports of fishery products into the EU are subject to official certification, 

which is based on the recognition of the competent authority of the non-EU 

country by the European Commission. This formal recognition of the reliability of 

the competent authority is a pre-requisite for the country to be eligible and 

authorised to export to the EU. There is no EU recognised UK body at this time. 

Nothing to do with what other countries do, nothing to do with tariffs, nothing to 

do with spoilt fish stuck at borders (the latter two obviously would have a longer 

term impact but the threat of going bust is in the immediate 1-2 months after 

crashing out). 
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https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_trade_import-cond-

fish_en.pdf  [345] 

У цих прикладах гіпертекстові покликання зазначені в кінці посту, 

проте їх структурна позиція може варіюватись залежно від того, що на меті 

має автор. Крім того, гіпертекстові покликання можуть містити різне 

інформаційне навантаження (науковий або публіцистичний матеріал), а 

також мати різний формат презентації інформації (текстовий, аудіо або 

відео). Здебільшого гіпертекстова форма презентації інформації є більш 

об‘єктивною, ніж лінійний текст, оскільки в гіпертексті викладено декілька 

поглядів на предмет дискусії [83, с. 59]. У деяких випадках, завдяки 

технологічним можливостям форумного простору, експерти використовують 

відео- та аудіоматеріал у самому повідомленні, без гіперпокликань:  

  

Рис. 2.3. Повідомлення на форумі [390] 

Такий прийом є засобом створення креолізованого тексту у форумному 

просторі. Візуалізовані повідомлення сприймаються читачами як єдність 

вербального і відеокомпонента, що є виявом інтермедіального характеру 

комунікації [181, с. 91].   

 Матеріал, який надають експерти в ході дискусії, часто підкріплюється 

не лише висловлюваннями відомих людей. Йдеться також про про 

дискурсивні маркери декларування позиції автора (I suggest, I believe, I think, 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_trade_import-cond-fish_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_trade_import-cond-fish_en.pdf
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I consider, I personally believe, As I understand, My point is, I assume etc.), 

широко використовувані експертами під час дискусії, наприклад:  

As I understand it it goes something like this: a human being (ie, the mind) 

is, in a way, sealed off from the spirit realm. When one starts fiddling around with 

techniques for opening this seal, one becomes susceptible not just to good forces 

which reside in that realm, but also nasty ones. [314] 

I think that an invigorated self-actualization through self-learning by adults 

is required. I am not talking about more schooling. Schooling has left us learning-

handicapped already. [321] 

My point here is that it doesn't matter if the world is in a state of good or 

evil, by the time the next few generations come along they could have it all turned 

around (or it could be the same) - but it honestly just depends on too many 

variables.[437].   

В цих повідомленнях дискурсивними маркерами виступають As I 

understand it, I think, My point here is. Автор використовує такі маркери  для 

когерентності повідомлення, вказуючи іншим користувачам, що це його 

власна думка, з якою адресант може погодитись або ні. Таким чином, 

дискурсивні маркери декларування позиції автора зменшують категоричність 

висловлювання, оскільки залишають адресатові вибір для інтерпретації цього 

повідомлення. Проте ці маркери вказують і на те, що мовець має чітку 

позицію щодо викладених фактів, якої він дотримується. 

 Ще одним аргументативним прийомом  експертів  є створення 

семантичного поля «свої». Ця тактика виражається за допомогою 

інклюзивного займенника we, який вживається задля того, щоб створити 

враження, що адресант думає та говорить так само, як і адресат, наприклад:  

(1) We probably can, but I doubt that capitalism will survive it. The problem 

with increasing capitalism will be in the short run rather than the long run. If we 

establish a purely capitalist world the danger will be in how it reorders itself of the 

course of a decade or so, that will set the tone for everything else. 
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If we gain a too much power in the process it will falter and collapse. If we 

gain lots of power in the process nothing will change from what we have now 

(except that those in power will have an extra way to justify themselves).  [321] 

(2) We have boatloads of videos games coming out every year where the 

objective is to kill as many people as possible (COD, Halo, etc). We have movies 

that depict unbelievable slaughter and killing. We have music glorifying death and 

dismemberment (whether it be rock, rap, or otherwise). Once we stop that and try 

to reverse the effects it already has on our society, the less we'll see these violent 

acts, I think. And we won't have to "ban guns", like the far-left would have you 

believe. [309] 

 

2.2.4. Комунікативні стратегії і тактики в дискурсі експертів. 

Прагматичний аналіз повідомлень ВМО «експерт» дозволяє 

виокремити стратегію, спрямовану на баланс статусу обличчя партнерів і 

стратегію передавання знань в акті інформування. 

 Лінгвістичний арсенал ВМО «експерт» відрізняється від інших 

користувачів, оскільки, як вже зазначалось раніше, повідомлення експерта 

мають риси наукового стилю, що загалом не властиво віртуальній 

комунікації.  Ці комуніканти іноді вдаються до тактики комунікативної 

дивергенції, мета якої – підкреслити різницю коду мовлення мовця й 

адресата. Ця тактика використовується з метою підвищення статусу обличчя 

одного з комунікантів та пониження його в іншого [154, с. 210], наприклад: 

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

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

Their arguments were not in accordance with Social Contract theory, but 

specifically for it. With governed humanity being unjust, it stands to reason that 

there should be a set of rules established which, through adherence, would 

facilitate betterment of society as a whole, with threat of discipline (aside from 

capital gain) as motivation. Glaucon and Socrates agreed that the unjust are indeed 

the ones to prosper, and reparation is injury caused by others - but then since 
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"injury" is purposeful and carried out by the administrators of the established rules, 

and injury is as much retribution as it is penance, those administrators are thus 

unjust as well. The world would be wholly unjust.  [387] 

 У цьому прикладі тактика комунікативної дивергенції реалізована за 

допомогою використання термінологічних одиниць, покликання на 

авторитетні джерела та власне трактування цих джерел. У такий спосіб 

експерт підвищує статус власного обличчя, що сприяє кооперативній 

дискусії, оскільки метою мовця є надання інформації та її детальний опис.  

 Таким чином, тематична спрямованість діяльності ВМО «експерт» 

залежить від рівня комунікативної й енциклопедичної компетенції, що 

передбачає наявність високого рівня професійної компетенції та когнітивної 

бази знань про світ. До того ж ця ВМО має аналітичні навички, що дозволяє 

їй не просто інформувати мешканців форумної спільноти, а й надавати 

власну інтерпретацію інформаційних теорій у контексті матеріалу дискусії. 

Аналітичний і інформативний характер повідомлень експерта зумовлює те, 

що його пости, як правило, дуже об‘ємні, що пояснюється їх комунікативною 

метою – донесенням знань через акт інформування. У деяких випадках пости 

експерта невеликі за обсягом, проте містять чимало термінів, наприклад: 

'Psychic/astral' powers (referred to as siddhis, for example, in yogic meditation), 

are to be considered as sign-posts, indicating you're on the right path, but they 

should not be indulged in. Such indulgence takes one off the path, as one then 

'identifies' with these abilities (which don't necessarily have to manifest), and 

detachment is the whole idea behind meditative progress (ie, disidentifying from 

figures in the Ground of Consciousness in order to reach the Ground Itself). [314] 

Термінологічні одиниці, використані експертом у цьому тексті, є 

виявом того, що автор володіє темою дискусії і може надати компетентну 

експертну оцінку.  

Стратегія, спрямована на баланс статусу обличчя партнерів, може бути 

досягнута через тактику об’єктивації інформації. Ця тактика пов‘язана з 
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використанням пасивних конструкцій, що пояснюється прагненням мовця 

якомога об‘єктивніше подати інформацію в тексті посту, наприклад: 

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

driven by hormones. Positive emotions are driven mainly by dopamine and 

endorphins, while painful emotions are driven cortisol.  

It is believed that it is easy to agree that animals feel fear, and most people 

have seen an abused dog cower in the presence of a human, so I will focus on the 

other end of the spectrum: love. Love, in all of its forms, is driven by oxytocin. 

Mothers and babies show increase oxytocin levels immediately after breastfeeding. 

A lack of breastfeeding has been correlated to reduced bonding between mother 

and child. [333] 

Religion was partially formed out of man's fears about death. The idea was 

created that there is a higher power to give themselves comfort that there was 

something beyond death instead of just fading into nothingness. [396] 

Як ми бачимо з наведених прикладів, експерт використовує пасивні 

конструкції для об‘єктивного висвітлення інформації. Такий прийом викладу 

інформації дає змогу нейтрально відобразити події у повідомленнях і 

встановити дистанцію між мовцями.  

Мовними засобами об‘єктивації наведеної інформації є надання 

статистичних даних, що в поєднанні зі спеціалізованою термінологією має 

аргументативний ефект, наприклад: 

(1) Uhh the facts are he added 7.9 trillion to the national debt. A 68% spike.  

He presided over a loss of manufacturing jobs, and failed to deliver on 

exports. 

Recessions are usually followed by a booming rebound. Under Obama 

though it was one of the worst recoveries ever. So bad in fact that 5 years on 72% 

of Americans in a pole thought they were still in a recession.  

Kept interest rates soo low causing a wave of inflation.  

Spent over 500million on Solyndra who eventually went bankrupt. [424] 
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(2) A breakdown of every reported drone strike and its minimum casualties 

over the last three years is also in the appendix. The 1 in 50 figure comes from the 

total official casualties in Pakistan since 2008 which is just over 2600 and the 49 

"militant leaders" or other "high value" individuals who were intended targets 

killed during that same time period. It draws a distinction between confirmed 

militants who the U.S. is knowingly trying to execute and all the people 

inadvertently killed who the Administration has adopted the habit of then claiming 

to be militants. (I assume you know this but any male over 16 killed by a drone is 

claimed to be a militant). Only 13% of all drone strikes hit an intended, planned 

target and those intended targets make up a little less than 2% of all casualties so 

"collateral damage" makes up the rest.[323] 

У наведених прикладах ВМО «експерт» об‘єктивує подану інформацію 

через використання статистичних даних. У медійному дискурсі 

інформаційний матеріал, у якому використано числа, набуває зовсім іншої 

ваги – читач беззаперечно сприймає інформацію, підтверджену конкретними 

цифрами [57, с.93].  На нашу думку, саме такий ефект мають статистичні дані 

у форумному комунікативному середовищі, оскільки призначення цього 

прийому - на погляди адресата. Таким чином, експерт вдається до зміцнення 

і підвищення власної комунікативної позиції. 

Досліджуючи повідомлення експерта, які він публікує у форумному 

просторі, ми звернулись до класифікації видів інформації, запропонованої 

І. Р. Гальперіним. Ця класифікація може бути актуальною для віртуального 

простору. І. Р. Гальперін виокремив такі види інформації: змістово-

фактуальну (повідомлення про факти, події, процеси, які відбуваються в 

навколишньому світі), змістово-концептуальну (індивідуально-авторське 

розуміння явищ, подій, розуміння причиново-наслідкових зв‘язків) та 

змістово-підтекстову (прихована інформація про явища, яка виникає завдяки 

здатності мови породжувати асоціативні та конотативні значення) [37, с. 27-

28]. Ми стверджуємо, що експерти переважно надають змістово-фактуальну і 
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змістово-концептуальну інформацію, що є виявом комунікативної стратегії 

передавання знань в акті інформування, наприклад:   

(1) Human intelligence comes from the ability to integrate the present through 

multiple sensory organs, its relevant emotional content, past experience and future 

predictions. All of these have independant systems within our brain, that work 

together to create what people refer to as intelligence (not IQ, but you weren't 

talking about IQ anyways).  [365]   

(2) I think in order to really know you'd have to figure out if certain things we do 

are because of Nature or Nurture. If we're born evil then nothing we encounter in 

life, no situation or way we were brought up would be a defining factor in what 

evil act we committed. Which means the morals we preach, "don't kill", "Respect 

your parents", "It's unmoral to cause another person pain against their will"..etc all 

that, we'd have to be born knowing that, they would have to be our natural 

instincts. Evil and good has to be the way of all life, not a man made definition. 

[387] 

   Перший пост є прикладом змістово-фактуальної інформації, оскільки 

адресант вдається до медичного обґрунтування феномену людського 

інтелекту. Окрім цього, лексичні одиниці в цьому тексті вжиті в їх прямому, 

словниковому значенні. Другий пост є прикладом змістово-концептуального 

різновиду інформації, оскільки адресант намагається надати власну 

інтерпретацію взаємодії добра та зла, спираючись на досвід та інформацію, 

якою він володіє.   

Змістово-фактуальна інформація може бути донесена також через 

гіперпокликання на джерело інформації. Такий прийом подачі 

інформативного матеріалу додає об‘єктивності  позиції автора: its believed 

spinning binary systems like this produce gamma ray bursts, which are the most 

energetic events in the universe, gamma ray bursts are like the star wars death star, 

except about a trillion trillion times larger and more powerful, the gamma ray 

basically fries anything it its beam for thousands of light years .. and the earth is 

staring down the barrel of this  
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 http://www.physics.usyd.edu.au/~gekko/pinwheel.html [427] 

 У наведеному пості комунікант подає наукову інформацію про явище в 

природі. Пост експерта характеризується використанням наукової 

термінології, але має ознаки науково-публіцистичного стилю, оскільки 

орієнтований на менш підготовленого читача. Тобто експерт пояснює 

складне природне явище простими словами. Для більш підготовленого 

читача автор додає гіпертекстове покликання на наукове джерело. Таким 

чином, адресат може обрати таку інформацію, яку він може сприйняти 

залежно від рівня його професійної компетенції.   

 Інформування учасників форумної спільноти про події у світі може 

відбуватися також через створення треду, в якому експерти подають 

інформацію, а також коментують події та явища, які їх цікавлять, наприклад:  

Amy Adams plays Camille, a reporter who is sent to her hometown after 

years of not living there. Her editor thinks there is a big story there after a young 

girl is found murdered. He turns out to be right when another murder occurs while 

Camille is in town. The whole series (at episode #4 right now) is deep and full of 

fascinating characters. Perfect casting!....................  

Anybody else watching? Cricket, give me you thoughts, please! P.S. If 

anyone is interested in catching up and has HBO, the first four should be on On 

Demand and it's only going to go for eight episodes, with Episode Five coming this 

Sunday night. Jump in! [400] 

Це повідомлення має таку структурну композицію: спочатку автор 

публікує загальну інформацію про серіал. Далі експерт детально інформує 

усіх учасників про інші аспекти серіалу. Автор не просто надає інформацію, 

а також висловлює власне бачення проблеми. Завершальним компонентом 

посту є залученням до обговорення проблеми (give me your thoughts, please).  

Особливу увагу експерти приділяють структуруванню поданої 

інформації ‒ через використання дискурсивних макрерів, які є виявом 

тактики структурування поданої інформації. Ці маркери у повідомленнях 

експертів виступають лексичними ключами, оскільки полегшують 

http://www.physics.usyd.edu.au/~gekko/pinwheel.html
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декодування інформації, надаючи адресатові найповніше уявлення про 

предмет дискусії [68, с. 7], наприклад:   

I think there's probably a system of objective morality that could be judged 

based on primal opposites like suffering and happiness. In practice, we haven't the 

ability to do this perfectly. How would we begin to weigh one against the other in 

"grey" areas? However, it provides a framework from which to work, and one that 

needs absolutely no favorites among religions or philosophies. [371] 

And although I have no issues in general with gun enthusiasts and gun 

culture, I do believe it has grown considerably over the last couple decades, and 

that we're perhaps seeing a diminished understanding of the purpose and inherent 

danger of firearms. [324] 

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

discussion to see its advantages, flaws, feasibility and why such measures wasn't 

undertaken or at least discussed long ago in the first place. [309] 

I'm against the death penalty; it just doesn't sit well with me. In my personal 

opinion, I believe that we should try and help these people rather than kill them. 

Are these people evil? That's debatable. Nevertheless, I believe we shouldn't have 

the right to kill each other. [328] 

Well, a lot of the dinosaurs definitely had red. The red told predators to stay 

away, but since most of the animals saw in black in white, with shades of red (like 

dogs) red would make them stand out, which was bad for small creatures, so you 

typically only saw it on big creatures, or seriously dangerous creatures like raptors. 

[381] 

Використання дискурсивних маркерів контрастивного характеру 

(although, anyway, however, as well as) у наведених прикладах не є 

характерним для форумного жанру, вони частіше вживані у формальній 

комунікації. У реальному спілкуванні ці маркери використовують переважно 

мовці з вищим соціальним статусом [63, с. 15]. У віртуальному просторі 

можемо спостерігати вживання цих маркерів саме експертами, що вирізняє 

цю мовну особистість з-поміж інших.  
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Зміст і форма поданої експертами інформації вказує на те, що 

повідомлення було ретельно продумане, а це детермінується таким 

чинником, як асинхронність форумної комунікації. Наприклад: 

 The title carries significance at several levels. First, the film was conceived 

as a reaction to the sight of a man on a beach with a radio listening to the song 

Brazil. Second, the word represents the unknowable unattainable utopic existence 

which always lays beyond the realm of the possible. Third, the title is referencing 

the fact that during much of the 20th century the country of Brazil mimicked a 

great deal of the practices portrayed in the film. Fourth, the title represents the fact 

that Brazil is the real life motivation behind both the hell and the utopia of the film. 

[317] 

У наведеному прикладі спостерігаємо використання таких засобів 

структурування інформації, як нумеративні конектори (first, second, third, 

fourth), що вказують на ретельний добір мовних засобів для викладу 

інформації, тобто це повідомлення не є прикладом розмовного спонтанного 

мовлення.    

В цілому можна зробити висновок про те, що текстові повідомлення 

мовної особистості «експерт» характеризуються використанням спеціальної 

термінології, складних синтаксичних конструкцій та цілого ряду 

аргументативних прийомів. Мовлення експертів відмінне від мовлення інших 

учасників форумної спільноти і має риси науково-публіцистичного стилю. 

 

2.3. Віртуальна мовна особистість «ТРОЛЬ» 

 

2.3.1. Загальна характеристика.  

Троль в контексті віртуальної комунікації ‒ це особа, яка спонукає 

учасників спілкування до конфронтації або обміну повідомленнями з 

емоційним забарвленням шляхом розміщення у віртуальному просторі 

образливих та беззмістовних повідомлень [230]. Троль, мабуть, є 

найпоширенішим видом мовної особистості в електронній комунікації, 
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оскільки діяльність тролів не обмежується лише форумами. Троль також 

активно спілкується на інших комунікативних сервісах – чатах і блогах.  

Назва «троль» походить від давньоісландського слова на позначення 

міфологічного монстра. Лексема troll у більшості людей викликає асоціації зі 

скандинавським фольклором та дитячими казками, в яких тролі ‒ це 

негативні потворні персонажі, які чинять зло та завдають шкоди. У контексті 

віртуальної комунікації номінація troll є усіченням основи іменника  trolling, 

що означає ловля риби на блешню. У віртуальному просторі термін trolling 

використовується метафорично: мовці-тролі провокують «клювання», 

надсилаючи образливі, провокативні або недоречні повідомлення [218]. В 

інтернет-комунікації термін тролінг (trolling) з'явився наприкінці 1980-х – 

початку 1990-х в Usenet-конференціях. Цей термін використовували для 

опису діяльності тролів, а саме розміщення провокаційних повідомлень, що 

перешкоджають ефективній комунікації [301].  

 Тролі та їх діяльність (тролінг) є актуальною проблемою сучасного 

віртуального суспільства, оскільки існує не лише у форумному просторі. 

Доказом цього є численна кількість статей, присвячених цьому явищу та 

засобам протидії тролям [199; 204; 210; 212; 214; 220; 221; 222; 226; 227; 228; 

229; 270; 281], окремі з яких навіть опубліковані в серйозних англомовних 

виданнях [187, 275; 294]. Переважна більшість авторів статей наголошують 

на тому, що єдиним засобом боротьби з тролями є ігнорування їхніх 

повідомлень, оскільки саме реакція на повідомлення – це те, що потрібно 

тролю для його діяльності та самоствердження:  

 The only way to deal with trolls is to limit your reaction and not to respond 

to trolling messages.  It is well known that most people don't read messages that 

nobody responds to, while 99% of forum visitors first read the longest and the 

largest threads with the most answers. [247] 

 What one does is ignore the Troll. Do not read any post, nor respond, even 

obliquely. If one need not be on the forum, then one simply avoids it. [228] 
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 The technique known as "never interacting with anyone on the internet. 

Ever." Has proven to be the only way to avoid trolls. [220] 

Dr Marsh recommends the latter, saying that responding to trolls further 

motivates them and activates that ‗negative reward‘ they seek. [262] 

          Наведені приклади підтверджують той факт, що ігнорування 

повідомлень тролів є найкращою тактикою (ignore the Troll, do not read any 

post, nor respond, to limit your reaction). Якщо користувач вступає у дискусію з 

тролем, це може спровокувати подальший розвиток конфлікту (responding to 

trolls further motivates them). Тактика ігнорування повідомлень тролів полягає 

у використанні фрази “Do not feed the trolls” та абревіатури DNFTT [301]. 

Також  на сторінках форумів можна натрапити на знак заборони або 

заохочення інтеракції з тролем, наприклад: 

                                     

Рис. 2.4. Знаки заборони або заохочення спілкування з тролем [301] 

У когнітивному просторі комунікантів мережі ВМО «троль» постає в 

негативному світлі як людина із заниженою самооцінкою та набором 

негативних якостей. Про це свідчать лексичні одиниці і словосполучення, що 

використовуються комунікантами мережі при обговоренні діяльності тролів, 

наприклад: 

―My research has concentrated on the dark personality traits, which include 

three socially aversive traits – narcissism, machiavellianism and psychopathy,‖ she 

says. ―I also looked at everyday sadism, which is people who might enjoy causing 

other people psychological and physical pain.‖ [262] 

Trolls should be pitied, since they live a pointless and non-satisfying life, to 

such a degree that their only pleasure is to upset people from all around the globe. 

Do not let them get their daily fix of shallow pleasure, instead console yourself in 



115 

 

the fact that none of them have fun or excitement in their real lives - probably 

owing to the fact that they don't have many friends or were bullied at school. 

Trolling is an illness, probably, and it can be brought on by a number of physical 

or mental ailments. For example, trolls may be very short and thin, meaning that 

starting real life confrontation is far too dangerous or scary for them.'[230]  

Наведені уривки підтверджують те, що ВМО «троль» є негативним 

персонажем (dark personality traits, shallow pleasure), його діяльність 

беззмістовна (pointless and non-satisfying life; none of them have fun or 

excitement in their real lives), спрямована на приниження інших особистостей 

(to upset people, causing other people psychological and physical pain). Тролінг 

також порівнюється із хворобою (trolling is an illness), що може бути 

породжена певними фізичними чи духовними недугами. Зокрема, причиною 

тролінгу може бути той факт, що тролі побоюються спілкуватись у 

реальному світі (starting real life confrontation is far too dangerous).   

Опис зовнішнього вигляду тролів додає ще більше негативного 

враження до загального портрета цих віртуальних мовних особистостей. 

Інформаційний простір мережі заповнений численними карикатурними 

зображеннями тролів, які інкорпорують всі можливі бридкі риси зовнішності, 

чим підсилюють негативне сприйняття мовної особистості учасниками 

віртуального простору (Додаток В), наприклад:  

 

 

 

Рис. 2.5. Карикатурні зображення троля 

 Найчастіше ВМО «троль» описують за допомогою лексичних одиниць 

з негативною конотацією. Під час аналізу дескриптивних статей про тролів та 
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відгуків комунікантів було виокремлено такі лексичні одиницііз семою 

негативної оцінки: abusive, aggressive, angry,anti-social, bored, cowardly, 

disruptive, ferocious, hilarious, ignorant, insincere,  malcontent, malicious, 

miserable, nasty, paranoid, powerless, provocative, relentless, self-hate, silly, 

skeptical, spiteful, stupid, suffering lack of love, troublesome, unhappy, 

uninformed, violent, with low self-esteem: 

I came here via google because I encountered a quite angry abusive and 

relentless troll on a facebook group just today [273]  

An Internet 'troll' is an abusive anti-social user who delights in causing 

disharmony and conflict online.[285] 

They are rather cowardly, hence the ability to insult another person 'to their 

face' (in the troll's mind) is only gained on the Internet. [221] 

Поєднання декількох прикметників з негативною семою (abusive anti-

social, angry abusive) підсилює негативну оцінну конотацію словосполучення.  

В описах діяльності тролів переважають дієслова і дієслівні 

словосполучення так само з негативною конотацією: abuse, attack, bully, 

cause somebody psychological pain, confuse, counter-attack, curse, deface, 

destroy, derail, disagree, disapprove, disrupt, do not abide, enrage, harass, incite, 

infuriate, insult, inveigle, make theats, make trouble, manipulate, offend, post 

inflammatory messages, promote fighting, provoke, to sabotage a discussion, spew 

negative words,  threaten, unleash cynical or sarcastic remarks, upset people:  

Hiding behind a nickname, the Troll attacks, insults, threatens, and without 

the intervention of a moderator or the administrator or owner, will never stop. 

[221] 

Trolls will incite broad arguments and provoke angry responses by making 

controversial statements.[285] 

A troll is someone who persistently seeks to derail rational discourse through 

mindless abuse, needling, hectoring, or even threats of violence [285].  

За допомогою дієслів з негативною конотацією (attack, insult, threaten, 

incite, provoke) створюється негативний образ ВМО «троль».  
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Факт того, що тролі та тролінг є досить обговорюваною проблемою, 

вказує на значне поширення цього явища в Інтернеті. Цікавим є й те, що 

тролі можуть об‘єднуватись у спільноти. Як уже зазначалось раніше, деякі 

компанії використовують тролінг як один із засобів боротьби з конкурентами 

в мережі. Саме тому автори окремих статей з повагою ставляться до 

комунікації тролів, що виявляється у використанні лексичних одиниць з 

позитивною конотацією, а саме: best, career, creative, genuine, experienced, 

highly intelligent, intelligent, professional, successive, successful, well-

constructed: 

 The experienced troller spends time carefully choosing the right subject and 

delivering it to the right newsgroup [274]. 

Most trolls are highly intelligent people trying to hide behind a mask of 

stupidity and/or ignorance!  They usually have an agenda [227]. 

Прикметники experienced та intelligent мають сему позитивної оцінки, 

пом‘якшуючи негативний образ тролів.   

 Додатковими засобами конструювання негативного віртуального 

образу троля виступають аватари та нікнейми, які підкреслюють їхні 

негативні риси, наприклад:   

Kazenji                                     

Vanquisher Of evil 

Wanderer11 

Stalker 

Bardock42 

"KILL LINK!" 

The Grey Fox 

Restricted 

   
 

 

 

Gender: Male 

Location: Australia 

 

Gender: Male 

Location: Outside 

Olivia Wilde's 

house. 

Gender: Male 

Location: Faerie 

Gender: 

Unspecified 

Location: 

Unspecified 

Purpose: 

Unspecified 
 

 

 

Рис. 2.6. Аватари ВМО «троль»

http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=106191
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=111141
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=50458
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=109363
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Наведені аватари та нікнейми експліцитно вказують на те, що ці 

користувачі можуть  бути ВМО «троль». Проте іноді аналізуючи лише 

екстралінгвістичну інформацію, досить важко визначити цей зв'язок. 

Наприклад: 

Mr Parker 

Senior Member 

dadudemon 

[+|__|::] 

 

-Pr- 

I'm Batman. 

MildPossession 
Senior Member 

 
   

Gender: Male 

Location: where 

your not 

Gender: Male 

Location: Bacta 

Tank. 

Gender: Male 

Location: Calgary, 

formerly ROI. 

Gender: Female 

Location: England 

 

      Рис. 2.7. Аватари ВМО «троль» 

Ці аватари не містять негативної інформації, навпаки, вони викликають 

лише позитивні асоціації в користувачів. Варто ще раз наголосити на тому, 

що лише комплексний аналіз дає змогу ідентифікувати того чи іншого 

користувача як троля.  

 

2.3.2. Типи тролінгу.  

Тролінг розглядаємо як вид віртуальної комунікації з порушенням 

етики мережевої взаємодії, що виявляється в різних формах агресивної й 

образливої поведінки з метою нагнітання конфліктів [52, с. 18]. Розрізняють 

два види тролінгу: «тонкий» та «товстий».  

Товстий тролінг (thick trolling) – цей вид тролінгу дуже легко 

ідентифікувати під час комунікації на форумі. Як правило, повідомлення 

товстих тролів є агресивними, вони насичені негативно забарвленою і 

лайливою лексикою, наприклад:  

Honestly what the hell is this forum [435] 

http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=8473
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=66591
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=41296
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=41576
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this forum is ... lel im leaving. 

i ask a question and i dont get answers and opinions on my question, i get 

fking DO FIERCE 5 r u rly thay dumb? 

and all those f5 are ... with .... low ass volume. [379] 

У наведених уривках з повідомлень тролів простежується не лише 

використання стилістично зниженої лексики (the hell, low ass volume), а й 

пряма образа учасників форуму ( r u rly thay dumb), що неприпустимо під час 

комунікації на форумі. Водночас маркерами того, що повідомлення було 

написане поспіхом, є написання всіх слів з літер нижнього регістру, 

орфографічні помилки (fking, thay), написання окремих слів, які мовець 

вважає за необхідне виокремити, великими літерами.     

Тонкий тролінг (thin trolling) як вид тролінгу розпізнати важче, 

оскільки користувачі не порушують правил спілкування, вони діють на межі, 

спонукаючи учасників до «вербальної перестрілки». «Тонкий» тролінг 

контекстуально зумовлений, тому пости троля необхідно аналізувати в 

контексті. Розглянемо приклад тонкого тролінгу, що спострігається на 

форумі фільму «Аватар». Тема створеного треду є провокативною (Some 

Good, In-Depth Reasons Why There Should be NO Avatar Sequels). Написання 

частки NO великими літерами використано для того, щоб підкреслити факт 

відсутності потреби зйомок продовження фільму, що водночас можна  

розглядати як чітке декларування позиції автора. Ця тема спричинила 

запеклу суперечку серед комунікантів, які підтримували або, навпаки, 

виступали проти.   

  Originally Posted by coyoteny1953   

You make some very solid points as to why we should not have any sequels to 

AVATAR. However, the joy of the immersion into the world of James 

Cameron's AVATAR is worth the risks. Besides I WANT MORE! Just think 

also of utilizing ever improving technology and bringing it to us on the screen. 

Just do it right Mr. Cameron! 
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Okaaayy.... Just don't go around whining if the sequel fails, or if you get diabetes 

or something from the overdose of cinematic sugar... 

Remember, in Indiana Jones 4, Ox loses his mind by staring too long into that 

skull's eyes. The same thing is likely to happen to you guys here... Trust me... 

And remember: just because James Cameron has been good at sequels in the past, 

it doesn;t mean he is guaranteed to do it again here (actually, there's a greater 

chance that he won't, because Avatar is so great already and the pure brilliance is 

probably impossible to recreate). Not everyone is perfect, and yes, that includes 

Cameron. [404]. 

У своєму повідомленні автор вдається до метафори (diabetes, overdose 

of cinematic sugar), характеризуючи майбутній сиквел фільму. Також троль 

апелює до сцени з іншого фільму (in Indiana Jones 4), стверджуючи, що саме 

такий ефект може мати фільм для глядачів. Повідомлення завершується 

цитатою (Not everyone is perfect), яку розширює сам автор. У цьому випадку 

метафора, апелювання до сцени у фільмі та цитування мають 

аргументативний ефект. Автор не відступає від власних переконань, проте не 

вдається до використання стилістично зниженої лексики та прямих образ 

учасників дискусії, саме тому це повідомлення вважається прикладом 

тонкого тролінгу.  

 

2.3.3. Вербальні характеристики постів тролів.  

Лексико-семантичний аналіз повідомлень інвективного типу ВМО 

виявив використання слів зниженого регістру, тобто грубої, вульгарної та 

нецензурної лексики (bullshit, crap, fuck, fucking, hell, idiot, piss off, shit, stupid, 

shut up і т.д.), наприклад: 

Iank: Absolutely ridiculous. Whatever happened to telling these numpties to go 

f**k themselves? When did society lose its spine? [398] 

Lord Lucien: You have no idea how much the insinuation in your post pissed me 

off. [417] 
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Kazenji:  And you shut the hell up alrady, I'm not gay for you at all go find 

someone else.  [386] 

 sorcha_healy27 : And for those straight couples who can't have children 

naturally? Surely by your warped logic anyone physically unable to carry a child 

shouldn't be able to explore other options. Stop dressing your bigotry up with 

biological bullshit [322]. 

PimpDaShizzle V2.0: H'oh'lee crap. I can't tell if you're making these types of 

comments to get attention or what, but you should really focus on not being a.... 

[421] 

Як бачимо із наведених прикладів, тролі вживають нецензурну та 

згрубілу лексику, щоб образити адресата. Використання таких слів є 

порушенням мовленнєвого етикету, оскільки призводить до виникнення 

конфліктних ситуацій під час спілкування. Проте повідомлення тролів 

буквально насичені цими лексичними одиницями. 

Наступною вербальною особливістю, яка допоможе визначити, чи ця 

ВМО є тролем, є граматика повідомлень. Як уже зазначалось раніше, 

комунікація в Інтернеті наближає писемне мовлення до усного. Зміст і форма 

викладу інформації нагадує спонтанну комунікацію, адресант не витрачає 

часу на коригування постів. Повідомлення тролів характеризуються 

граматичними помилками (пропуски допоміжного дієслова), незавершеними 

синтаксичними конструкціями, порушенням правил орфографії (написання 

усіх слів з маленької літери), наприклад:  

Yeah, you people not seeing the Godfather films are crazy. I guess that's 

what I get for signing on to a forum with nothing but comicbook nerds. If there's 

not a person in a goofy costume, then it ain't worth seein'... lol [373] 

did a search, nothing came up.. saw it last night.. not what the trailer was 

trying to sell, but i enjoyed it.. a lot of turns in the plot.. gina carano is f*cking 

gorgeous, even when she kills.. i really enjoyed this movie.. too bad it was eclipsed 

by "underworld 4" by having the same release date.. casting was top notch; 

mcgregor, banderas, fassbender, douglas.. 84% at rotten tomatoes.. [349] 
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У цих постах наявні незавершені синтаксичні конструкції,  написання 

слів з маленької літери на початку речення, що, можливо, є авторським 

стилем комунікантів. В останньому пості лексема fucking у поєднанні з 

прикметником gorgeous використана для підсилення емоційності 

висловлювання.  

Вважається, що учасники віртуальної комунікації у більшості випадків 

виявляють тенденцію до вираження власних думок за допомогою простих 

речень [215, с. 131]. Повідомлення троля підтверджують цю думку, оскільки 

характеризуються наявністю переважно простих та складносурядних речень. 

Проаналізуємо повідомлення троля, для якого характерним є використання 

незавершених синтаксичних конструкцій, окличних чи питальних речень, 

наприклад:  

Mindset: I liked Avengers more. You wanna fight about it!? 

BackFire: Come at me. 

Mindset: I'll bite your faces off. 

BackFire: I only have one face. 

Mindset: Your picture says otherwise. You multifaced freak! [409] 

У наведеному діалозі бачимо використання неправильних граматичних 

структур, що є припустимим для розмовного мовлення. Водночас 

спостерігаємо підбурювання до вербальної «битви» (You wanna fight about 

it!?), погрозу фізичної атаки комуніканту (I'll bite your faces off.) та пряму 

образу учасника комунікації (You multifaced freak!). Незважаючи на те, що 

форуми є асинхронним видом віртуальної комунікації, тобто спілкування 

відбувається не в реальному часі, тролі зазвичай витрачають небагато часу на 

формулювання власної думки, оскільки метою їхньої діяльності є не 

консультаційні або інформативні послуги, а провокування та розвиток 

конфліктів.  

ВМО «троль» є до певної міри домінантним користувачем у 

форумному просторі, який має повну й релевантну інформацією про ту сферу 

діяльності, про яку він пише на форумі. Ця ВМО ігнорує поради і вважає, що 
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може наказувати іншим, що необхідно робити, тому характерна для тролів 

категоричність висловлювання виражається у використанні імперативних 

конструкцій та модальних дієслів зі значенням примусовості (must, have to, 

should, outght to), наприклад: 

Tell you I saw Kick-Ass? As if I don't know about it. I was reading the 

comics before you knew what it was or who Hit-Girl was, most likely. Before it 

was even a graphic novel. Don't lecture me on this, it'll be bad for you. [354] 

I'm guessing you know how to read a book. go look for a one of the bond 

books i gurantee ya that he does'nt visit the Q Labs at the start of each novel.                                 

[ 316] 

Deal with it. If not, your posts matter not here. [442] 

 

2.3.4. Комунікативні стратегії і тактики в дискурсі тролів. Для 

аналізу середовища комунікативної  діяльності троля доцільною є орієнтація 

на закони і правила комунікативної взаємодії, зокрема принцип кооперації та 

пов‘язані з ним максими Грайса. На його думку, дотримання принципу 

кооперації забезпечує успішну комунікацію. Грайс виокремив чотири 

максими: максиму кількості (висловлення має бути настільки 

інформативним, наскільки потрібно), максиму якості (висловлення повинне 

бути правдивим, тобто мовець не повинен говорити те, для чого в нього 

немає достатніх підстав), максиму релевантності ( висловлення має бути по 

суті, стосуватись теми розмови), максиму способу мовлення (необхідно 

уникати неясних висловлень, двозначності і непотрібної надмірності) [213]. 

Зауважимо, що ці принципи успішної кооперації є актуальними для 

західноевропейської комунікації. Тролі порушують основні принципи 

ефективної й успішної комунікативної взаємодії, що призводить до 

непорозуміння та навіть конфлікту, наприклад: 

 Mr Parker  Im not the only that has noticed this guy is trolling either.. 

http://www.killermovies.com/forums/f65/t534842.html 
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as you can see from how he replies to everybody, he attacks everybodys opinions. 

Telling me I dont know nothing at all about acting if I like Craig as an actor.  He 

also shows he is clueless in everything he mentions including everything he says 

about Brosan,  in the fact here he is saying that I like Wright as an actor when I 

NEVER said I liked Wright.  I dont even know who Wright is as a a matter of fact.  

evidence this guy makes things up. 

like alpha said so well, he is just posting to get a rise out of people [318] 

Наведений приклад ілюструє порушення тролем максими 

релевантності, оскільки тред присвячений обговоренню питання акторської 

майстерності Броснана та Крейга, тоді як мовець висловлюється стосовно 

того, що його образив інший учасник комунікації. Змістове наповнення цього 

посту не відповідає темі обговорення, за що мовець отримує зауваження про 

тролінг: Parker, I'm giving you a warning for trolling. The subject of the thread is 

not 'look at 003, nobody likes him!' so I fail to see why it is necessary for you to 

rag on him. If you can't hold a normal, civil discussion, I suggest that you put 003 

on Ignore so that you aren't tempted to bash him as you have been relentlessly 

doing. [318] 

Порушення максими якості та способу мовлення відображається й у 

іншому пості, який був опублікований в іншому треді: Hey stupid. It's the title 

of the video.  All Maya did was copy the title of the video for the title of the 

thread. 

He made a reference to Indians wearing turbans, and the guy sitting behind him 

was a Sikh who laughed it off.  The question was how would a Muslim have 

reacted if their culture had been made sport of.  Clearly. 

Idiot. [432] 

 Мовець не має жодних підстав стверджувати, що адресат має психічні 

відхилення (stupid, idiot), це висловлювання кваліфікується як пряма образа.    

 Віртуальний простір надає унікальні можливості для всіх користувачів 

проявити власну індивідуальність. Тролі використовують цю можливість, 

щоб підвищити свій статус над іншими учасниками спілкування шляхом їх 
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приниження. Анонімність, безконтрольність і фізична неприступність у 

форумній комунікації створює сприятливі умови для розвитку агресії, яка 

розгортається переважно в конфліктній дискусії. Комунікативний конфлікт – 

це виникнення в ході спілкування (комунікативного контакту) протистояння 

двох сторін комунікації, що проявляється через конфліктні стратегії і тактики 

[159, с. 198]. Більш докладним є визначення вербального конфлікту, 

запропоноване В. В. Борисевичем: «Вербальний конфлікт – це порушення 

процесу спілкування за допомогою природної мови, під час якого один з 

комунікантів частково або повністю не розуміє іншого, негативно ставиться 

до його манери мовленнєвої поведінки, вербально-когнітивної бази чи до 

знаків, що використовуються в акті спілкування» [28, с. 211]. Власне 

комунікативний конфлікт, а саме мовленнєва сутичка, вербальна агресія, 

образа, приниження партнера у  спілкуванні, висміювання або флеймінг є 

основними комунікативними завданнями, які тролі намагаються реалізувати у 

віртуальному просторі.   

 У сучасній науковій парадигмі проблеми конфліктної комунікації 

досліджувалися комплексно. Комунікативний або вербальний конфлікт, 

конфліктний дискурс, професійне конфліктне спілкування, конфліктогенні 

фактори, конфліктні стратегії і тактики, динаміка вербального конфлікту, 

функції вербальних конфліктів, типологія вербального конфлікту 

неодноразово виступали предметом дослідження у роботах А. Я. Анцупова 

[6], Н. А. Белоус [17], В. В. Борисевич [28], І. Є. Ворожейкіна [34], 

О. І. Гридасової [45], О. В. Дерпака [54], І. В. Жарковської [59], 

А. Т. Ішмуратова [69], О. В. Кудоярової [94], А. П. Мартинюка [107], 

І. В. Мельник [110], В. О. Мулькєєва [116], І. М. Рудик [146], П. О. Рудова 

[148], Л. В. Солощук [162], В. С. Третьякової [168], О. В. Фадєєвої [170], 

І. Є. Фролової [171], Л. В. Чайки [174; 176], О. В. Черненко [179], Роберта 

Мауро [240]. Традиційно вербальний конфлікт вважався небажаним у 

спілкуванні явищем, яке викликає структурне порушення мови і 

перешкоджає її нормальному функціонуванню. Однак на сучасному етапі 
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чимало дослідників висловлюють думку про те, що вербальний конфлікт є 

необхідним для функціонування мови. Такий підхід до вивчення цього явища 

допомагає зрозуміти поведінку як окремого індивіда, так і суспільства в 

цілому. Крім того, розуміння конфлікту забезпечує ефективність керування 

процесами на будь-якому соціальному рівні [11, с. 4].  

В. В. Борисевич поділяє функції вербального конфлікту на деструктивні 

та конструктивні. Під деструктивною функцією він розуміє «сукупність 

дисфункціональних наслідків конфліктної мовленнєвої взаємодії: 

нерозуміння, непорозуміння, пряма негативна оцінка, припинення 

спілкування тощо» [28, с. 211]. Що стосується вербальних конфліктів, 

спричинених тролями, то ми вважаємо, що вони мають лише деструктивний 

характер, оскільки не спрямовані на усвідомлення конфліктогенного фактора 

або усунення його. В. В. Борисевич також вважає, що граничним випадком 

реалізації деструктивної функції є так званий нонреалістичний конфлікт, у 

якому конфліктна мовленнєва взаємодія є для комуніканта самоціллю [28, 

с. 211]. На нашу думку, саме цей вид конфліктної взаємодії характерний для 

тролів, оскільки завданням троля є комунікативна взаємодія, спрямована на 

дисенсус.   

Л. В. Чайка також запропонувала класифікацію вербальних конфліктів 

(яка базується на функціях комунікативного акту, за Р. Якобсоном), а саме: 

емотивний конфлікт (відбувається з провини адресанта і призводить до 

негативних оцінок з боку адресата), конотативний конфлікт (мовна картина 

адресата не відповідає загальноприйнятій, що спричиняє конфлікт), 

поетичний (естетичний) конфлікт (відбувається при порушенні 

комунікантами налаштування на форму мовленнєвого акту), референтивний 

конфлікт (виникає при втраті комунікантами налаштування на відповідність 

об‘єктивній реальності), метамовний конфлікт (мовна система, її одиниці та 

конструкції можуть бути багатозначними, що призводить до виникнення 

конфлікту), фатичний конфлікт (відбувається при порушенні фатичної 

функції мови) [175, с. 236]. Певні види вербальних конфліктів, описані 
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дослідницею, зокрема емотивні, конативні, метамовні та фатичні, також 

присутні у віртуальному форумному просторі,  і є поширеними формами 

конфліктної взаємодії.    

ВМО «троль» ‒ це інвективна мовна особистість, тому основними 

стратегіями і тактиками, якими вона оперує, є конфліктні стратегії. У 

мовному арсеналі ВМО «троль» поширеними є стратегія провокування 

конфлікту і стратегія розвитку конфлікту. Водночас стратегія припинення 

конфлікту через переорієнтацію його на кооперацію взагалі відсутня у 

мовленні троля.  

Користувача, якого запідозрюють у тролінгу, спочатку просто 

ігнорують, що викликає ще більшу агресію з боку троля. Модератори, які 

контролюють форуми, мають право відключити троля від каналу 

спілкування, перед цим надіславши попереджувальні повідомлення про 

порушення мовленнєвого етикету. Але риса анонімності мережі надає 

можливість користувачам знову підключатись до комунікативного порталу, 

змінюючи нікнейми та аватари. Тоді троль знову й знову намагається 

спровокувати конфліктні ситуації, вдаючись до ненормативних, образливих 

висловлювань. Психологічними причинами девіантної поведінки є бажання 

отримати соціальну ідентичність шляхом протиставлення себе соціуму [61, 

с. 7]. Таким чином, девіантна поведінка – це реакція особистості на 

анонімність в мережі, бажання бути поміченим, хоча б у негативному світлі, 

оскільки ніхто не хоче бути невидимим, без імені, особистості та 

міжособистісної взаємодії.  

Стратегія провокування конфлікту реалізується за допомогою 

тактики викривлення інформації і тактики використання повідомлень-

принад. Використовуючи тактику викривлення інформації, ВМО «троль» 

подає  її в, необхідному для створення конфлікту ракурсі. Для реалізації цієї 

тактики тролі створюють власний тред, де вони викладають викривлену 

інформацію, видаючи її за правдиву і тим самим провокуючи реакцію 

незгоди з наведеною інформацією. Для аналізу пропонуємо тред, 
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започаткований користувачем Harvey Two-face, під назвою Favourite 

Catwoman на форумі KillerMovie [341] 

Harvey Two-Face: Between Halle Berry & Michelle Pfieffer (sp?), which is 

your favorite? 

After rewatching "Catwoman" I still say Halle Berry's Catwoman is my favorite. 

Her movie wasn't particularly bad at all, so I don't see where the hate came from. 

In any case, both are the best Catwomen to date, but Halle's was better. She 

seemed to have more sex appeal to her and was a sexier Catwoman than Pfieffer.  

 Для користувачів, які мають лише загальні знання про фільми з   

Бетменом, запропонована тема дискусії не є провокаційною. Насправді 

конфліктогенним чинником у цьому абзаці виступає твердження про те, що 

Хеллі Беррі є найкращою в ролі жінки-кішки. Однак пошановувачі фільму 

знають, що Хелі Бері визнана найгіршою жінкою-кішкою за всю історію 

фільму. До того ж, адресант-провокатор не використовує персуазивних 

прийомів, щоб переконати інших комунікантів, а просто підкреслює, що 

Хеллі Беррі краща, ніж Мішель Пфайфер (In any case, both are the best 

Catwomen to date, but Halle's was better). Тому ця інформація відразу ж 

провокує дискусію серед комунікантів, переважна більшість постів яких 

виступають аргументацією на підтримку протилежного погляду (тобтощо 

Мішель Пфайфер є кращою жінкою-кішкою): 

Are you serious?! Halle Berry's Catwoman was absolutely awful and she 

shouldn't even be called Catwoman because she was nothing like the character. 

And Halle Berry didn't even learn how to use a whip for real the whip was CGI.  

[SelinaAndBruce] 

OMG Berry's Catwoman sucked, I never actually watched the whole movie 

and not planning too either [The Nuul] 

Between halle berry and michelle pfeiffer???Dude, halle berry was terrible, 

awful as catwoman. She even wasnt the original catwoman. Michelle pfeiffer was 

and she is the best catwoman ever.[bakerboy] 



129 

 

Реакція адресатів була саме такою, на яку розраховував адресант-

провокатор. Учасники дискусії починають надсилати численні пости, де вони 

насміхаються та критикують Хеллі Беррі, принижуючи її (awful as catwoman; 

Berry‘s Catwoman sucked; she was nothing like the character). Троль відразу ж 

створює пост-відповідь, де він наполягає на своєму: You dumbass, I have read 

the comics, and am allowed to have an opinion, and I think Halle's Catwoman was 

better. I could care less if you don't like it.  It's called an opinion. [Harvey Two-

Face] 

Комунікант висловлює зневагу до інших учасників спілкування (you 

dumbass), стверджуючи, що йому нецікава думка інших людей (I could care 

less if you don‘t like it). Адресант-провокатор використовує стверджувальні 

речення (відсутні знаки оклику), що вказує на його емоційну стабільність та 

віру в правильність власних висловлювань (It‘s called an opinion). Таким 

чином, комунікативною метою троля в цьому випадку є провокування інших 

учасників комунікації. Провокаційне мовлення здебільшого характеризується 

як дія, пов‘язана з конфліктом і спрямована на умисний виклик, 

підбурювання, протистояння, напад, обман, агресію тощо [110, с. 14]. 

Оскільки мовлення ВМО «троль» переважно  виявляється саме таким, то 

можна стверджувати, що провокація є основною метою діяльності тролів.  

Як уже було зазначено раніше, лексема trolling означає ловлю риби на 

блешню. Для приваблення риби блешню протягують або іншим чином 

рухають – «грають», імітуючи живу істоту. Повідомлення троля іноді можна 

порівняти з блешнею, оскільки вони використовуються тролями для «ловлі 

на вудочку» інших користувачів. Це, як правило, прості або складносурядні 

речення, які містять лексеми з негативною конотацією.  Комунікативною 

спрямованістю цих повідомлень є зачепити когось із учасників бесіди, 

наприклад: 

Patient_Leech: They all sucked and should have died. [409] 

botankus: Don't know who she is, so I hate her. [367] 

mattiasflgrtll6: This is the worst thread ever.[340] 
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Mindset: I liked Avengers more. You wanna fight about it!? [409 ] 

TylerDurden99: I hate it in films when they suck. [359] 

GeekBait: Michonne is badass in both the comic and the TV show, but comic 

Andrea is also badass. [372] 

 Повідомлення-принади тролів характеризуються використанням 

лексики з негативною конотацією. Такі повідомлення спрямовані на пряму 

образу комуніканта і виступають конфліктогенним чинником у віртуальній 

комунікації Саме тому ми й пропонуємо називати їх принадами. Однак ці 

повідомленняне завжди провокують мовленнєвий конфлікт. Їх часто не 

помічають – або через великий обсяг повідомлень, або просто тому, що 

адресати використовують тактику ігнорування тролів..  

У процесі своєї діяльності у віртуальному просторі комуніканти 

спираються на власний життєвий досвід, що надає можливості орієнтуватися 

в навколишній та віртуальній дійсності. Невідповідності в загальному 

уявленні учасників комунікації про світ також можуть спричинити 

вербальний конфлікт. Компонентами вербального конфлікту є адресат і 

адресант, конфліктогенний фактор як каталізатор непорозуміння, можливість 

здійснення мовленнєвих дій та протиставлення цих мовленнєвих дій із 

застосуванням тактичних комунікативних ходів [177, с. 290]. Досить 

поширеною тактикою ВМО «троль» є створення тредів, які надають 

інформацію, що виступає каталізатором непорозуміння, оскільки не 

відповідає уявленням форумчан про дійсність, наприклад:  

003: Fleming and QOS 

I've read the books, and Craig's Bond is nothing like Fleming's. If Fleming 

had ever lived to see QOS, he probably would have been nauseous, and not just 

from the shaky camerawork  

The Power: I respectfully disagree. I think Daniel Craig does a great job in 

portraying the Bond that Fleming created.  

MildPossession: Humm, how strange. The number of people I've talked to 

say Craig was a very good Bond and close to the source...  

http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=83719
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=120049
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=121546
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=41576


131 

 

003: I have not met anyone who thinks that. Having read the books myself 

there is only one man who has come close to the Bond Fleming wrote and that is 

Dalton.  

003: quote: (post) 

Originally posted by MildPossession  

Well you are in the minority who think that... 

I really am not. Even Daniel Craig has had the good grace to admit that 

Dalton was the closet to the Bond of the books. You really need to think before 

posting. [346]. 

Комунікант під ніком 003 заводить розмову про акторів, які виконували 

ролі Джеймса Бонда. Комунікант під ніком The Power висловлює протилежну 

думку, пом‘якшуючи категоричність висловлювання прислівником  

respectfully. Комунікант під ніком MildPossession підтримує твердження 

комуніканта  The Power. Комунікант під ніком 003 заперечує попереднє 

твердження (I have not met anyone who thinks that) і підсилює категоричність 

висловлюванням (You really need to think before posting). ВМО «троль» 

незацікавлений у кооперації чи допомозі щодо якогось питання, його метою є 

спрямування поведінки інших комунікантів у потрібному для нього 

напрямку: він хоче отримати відповіді, які відрізняються від його погляду, а 

це  ще раз підкреслить його власні переваги.  При цьому думка інших 

учасників комунікації не має жодного впливу на його слова, він її іноді 

просто ігнорує, наприклад: 

quote: (post)  

Originally posted by REXXXX  

You clearly have a huge problem with Daniel Craig's existence. 

MP did not say that Craig was closer to Fleming's Bond than Dalton. He 

simply said that Craig was close, a claim that I agree with having read the 

books myself. 

Please stop talking down to people who disagree with you. They are 

allowed to think what they will, whether you like it or not.  

http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=120049
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=120049
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=120049
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=121546
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=41576
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=121546
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=120049


132 

 

Re-read the posts too and I will speak down to who ever I like.[346] 

У відповіді комуніканта під ніком 003 простежується імпліцитна 

категоричність, виражена за допомогою модального дієслова will (I will speak 

down to who ever I like) та дієслова у наказовому способі (re-read the posts). 

Імпліцитна категоричність характерна для ситуації конфліктного інтернет-

дискурсу [51, с. 22]. Варто зазначити, що конфліктогенним чинником у 

цьому випадку є також небажання/відмова приймати погляди інших 

комунікантів.  

Типовою для розвитку комунікативного конфлікту є тактика 

неприйняття та ігнорування фактів, наведених іншими учасниками 

комунікації. ВМО «троль» взагалі неможливо переконати в його неправоті, 

навіть використовуючи найефективніші аргументативні прийоми. Троль все 

одно дотримується своєї позиції і намагається нав‘язати іншим власне 

бачення проблеми, незважаючи на аргументацію, викладену  

співрозмовниками. Пропонуємо для аналізу ще один тред, де обговорюються 

актори Броснан і Крейг, які грають Джеймс Бонда [318]:   

003: I have not met one genuine Bond fan who thinks that Craig is the best since 

Connery. Most real Bond fans believe that honor goes to Brosnan. 

Darth Martin: Kind of hard to respond to that when you clearly have already 

determined what a genuine Bond fan is. There you go again with the "Most real 

Bond fans......". Brosnan is the worst. 

003: Brosnan is far from the worst. The fact that you rank Craig higher than him is 

just a joke. 

Darth Martin: So were suppose to keep at this all night?  

003: I fear you will are doomed to have these discussions until you wake up and 

see sense. 

Darth Martin: Sense? You are in the minority. 

003: You have that mixed up. You are the one in the minority. 

Darth Martin: The minority consisting of people who think Casino Royale is a 

great Bond film and Craig a great Bond. Happy to be onboard.  [318] 
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 Наведений приклад є яскравою ілюстрацією використання тактики 

неприйняття й ігнорування фактів. Комунікант 003 відмовляється брати до 

уваги факти, викладені співрозмовником (Brosnan is far from the worst; you 

wake up and see sense; You are the one in the minority). Натомість комунікант 

Darth Martin намагається довести протилежне: «Brosnan is the worst; You are 

in the minority». Таким чином, можна стверджувати, що відмова прийняти 

факти та позицію іншого комуніканта є одним з конфліктотвірних чинників, 

які впливають на перебіг комунікації.  

Під час вербального конфлікту комунікант створюють індивідуальні 

образи ситуації вербального конфлікту, які й визначають конфліктну 

поведінку. «У момент створення образу ситуації реальна дійсність 

перекручується, а щілина між ідеальною картиною ситуації вербального 

конфлікту та її реальністю є стимулятором конфліктної вербальної поведінки 

учасників спілкування, або у бік зняття конфліктогенного фактора, або у бік 

ескалації вербального конфлікту» [177, c. 290]. Тролі, як правило, діють у бік 

ескалації вербального конфлікту, оскільки їх метою є образа і провокація 

користувачів комунікативного порталу, що відображається у тактиці 

дискредитації особистості для реалізації стратегії розвитку конфлікту, 

наприклад: 

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

that list! RACIST RACIST RACIST RACIST!!! 

AND WHERE'S BEYONCE? YOU'RE RACIST, AND I'M GOING TO 

CONTINUE TO USE MY SELF-RIGHTEOUS LOGIC TO KEEP ON CALLING 

YOU A RACIST SO LORD DINGLEBERRY WON'T HAVE TO WASTE HIS 

TYPING ON CALLING YOU RACIST!! RACIST!! 

Oh, and you're blind, too. [374] 

У наведеному прикладі автор посту використовує великі літери для 

написання цілого абзацу, а також експресивно-оцінні слова з негативною 

конотацією. Відповідно до правил комунікації в Інтернеті, за пропозицією 

Дейва Декота, капіталізацію слів використовують для створення ефекту 
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крику та роздратованості, що й досі функціонує у віртуальному просторі 

[219]. Численні повтори лексеми RACIST мають маніпулятивний характер.  

До того ж, уживання лексеми RACIST із знаками оклику, що посилює 

гучність та експресивність висловлювання [165, с. 7] є мовним засобом 

висловлення негативного ставлення і прямою образою особистості автора. 

Згадані лінгвістичні прийоми свідчать про надмірну емоційність посту та 

категорично негативне ставлення троля до автора треду.   

Тактика дискредитації особистості реалізується шляхом прямої образи 

особистості, що є типовим прийомом ВМО «троль», наприклад: 

(1) NemeBro: quote: Originally posted by Patient_Leech  

Superman is a stupid character to me  

You're stupid. Indiana Jones comes to mind. 

Patient_Leech: quote: Originally posted by NemeBro  

You're stupid.  

   [373] 

(2) logan524 wrote: your dumb 

Natalii: whose dumb? when was "dumb" material? 

logan524: don't talk like u are educcated person all u r is a dumb girl [439] 

        У першому прикладі троль використовує простий прийом повтору 

синтаксичної конструкції із заміною агенса. У відповідь адресат 

використовує такий само прийом, що створює ефект «передражнювання». 

Мовці часто вживають You are + N/ADJ, де іменник/прикметник має сему 

негативної конотації й використовується саме з метою приниження іншого 

комуніканта.  

         Пряма образа особистості є порушенням норм мовленнєвого етикету і 

правил кооперативної взаємодії. Проте тролі свідомо використовують цей 
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прийом для того, щоб зачепити іншого комуніканта й спровокувати 

вербальний конфлікт, наприклад:  

Robtard: He's half Asian, you racist prick. 

marwash22: quote: (post) 

Originally posted by Robtard  

He's half Asian, you racist prick. 

not the right kind of Asian.  

Robtard:  Oh, now there's the right kind and wrong kind of Asians, you racist 

prick. 

marwash22: an Anthony Dale: 

the right kind of Asian. come at me, Rob. 

Robtard: He'd be the wrong kind of half-Asian too. Mandarin is half Chinese; that 

smuck is half Japanese and has some added French. Come at you? LoL. I just went 

through you. Boom! 

marwash22: in terms of look, Japanese is a helluva lot closer to Chinese than 

Indian is. 

Robtard: So know you're saying they all look the same, you racist prick. 

marwash22: I'm not saying that at all, just saying that if there were a Japanese 

man and a Chinese man in the same room, i wouldn't know who to give the Sushi 

to.  [364] 

У наведеному фрагменті  треду троль звертається до конкретного 

адресата you racist prick з метою приниження. Часте повторення цієї 

конструкції в кінці кожного речення виражає негативне ставлення мовця до 

адресата. 

Використання тактики дискредитації особистості та приниження 

комуніканта пов‘язане з поняттям флейму. За визначенням онлайн-словника 

technopedia флеймінг (від англ. flame – полум‘я) – це тип комунікативної 

онлайнової взаємодії, який характеризується ворожим ставленням учасників 

комунікації один до одного і містить образливі характеристики, також 

супроводжується використанням нецензурної лексики [295; 298]. Найчастіше 
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випадки флейму трапляються на форумах, у чатах, соціальних мережах, де 

спілкуються люди, які мають різні ідеологічні та культурні уявлення про світ 

[208; 282]. Власне, флейм належить до категорії тролінгу, оскільки є 

інструментом діяльності тролів. Флейм часто ототожнюють з таким явищем, 

як флеймова війна (flame war) [284]. Флеймова війна – це суперечка, дискусія 

між декількома учасниками комунікації, яка з продуктивного обміну 

аргументами переростає у сварку – надсилання постів, що містять вербальні 

образи особистості [299]. Переважна більшість форумних правил забороняє 

флейм і засуджує флеймові війни, але деякі веб-сайти заохочують мовців до 

використання флейму задля розваг (www.flamewarforum.com; 

www.flamewarriors.net) [224; 250; 267].  

Пропонуємо розглянути ще один приклад, де комунікант-троль 

застосовує тактику прямої образи особистості, наприклад: 

 carthage: quote: (post) 

Originally posted by Darth Thor  

Stop complaining 

Are you retarded?  

Darth Thor: quote: (post) 

Originally posted by carthage  

Are you retarded? 

Ironic coming from Mr. Retard himself.  

carthage: Ooooh that witty repartee   

Did your imam teach you that skillful use of English! 

Darth Thor:  quote: (post) 

Originally posted by carthage  

Ooooh that witty repartee  

Did your imam teach you that skillful use of English! 

Wow ―repartee‖ is a pretty big word for you and your Ku Klux Clan bros. 

Still butthurt over BLACK Panther I see  

http://www.flamewarriors.net/
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carthage:If you could bother to read idiot, I said I loved Black Panther earlier. Not 

sure why you obsessively try to make something about race, :lol Also kind of shed 

to join the clan when I‘m not of Aryan stock myself 

Keep up the brain damage though :up [327] 

У цьому випадку ВМО «троль» використовує агресивно марковані 

лексичні одиниці (idiot, retarded). Апеляція до Ku Klux Clan також є проявом 

негативного ставлення, оскільки є експліцитним звинуваченням у расизмі, 

що виступає додатковим конфліктотвірним чинником. Написання великими 

літерами лексеми BLACK також вживається з метою виокремлення цього 

слова, що в сукупності з попередніми прийомами може бути сприйняте 

реципієнтом як звинувачення в расизмі. 

Наступною комунікативною тактикою, яку практикують тролі під час 

комунікації на форумах, є тактика вербальної атаки. Так, наприклад, 

комунікант створює тред, присвячений актрисі Кристін Стюарт. Відгуки на 

тред дуже різноманітні: хтось обожнює її, хтось, навпаки, ненавидить. Однак 

усі висловлювання більш-менш толерантні. Та серед них можна знайти пост, 

який порушує всі норми мовленнєвого і віртуального етикету, наприклад:  

Altar[1stONE]   

 

God damn im bawling with laughter,  you guys are cruel but so damn right. The 

man voice, a face of a pre or post rape victim, a static stoner demeanor LOL !! She 

sucked in "Into the Wild" what the hell was she singing in that movie anyhow? "  I 

am an old woman, named after my mother, banged by a bagger in an old rodeo? " 

etc or some shit... so yes.....i hates her..  

Oh and btw, JOAn freakin Jett?? are  you kidding me?... i mean ..did they have to 

go there? Bad casting... [367] 

 Мовець-троль висловлюється досить категорично щодо думок інших 

учасників комунікації, використовуючи при цьому стилістично знижені 

http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=3108
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слова (shit, damn, freakin, sucked). Незавершені синтаксичні конструкції, 

абревіація та емотикони вказують на надмірну експресивність посту. До того 

ж аватар (візуальний компонент), обраний мовцем як засіб ідентифікації, у 

поєднанні з вербальним компонентом красномовно свідчить про належність 

до тролів. Використання таких візуальних засобів відіграє важливу роль при 

створенні і сприйнятті іміджу певної людини, оскільки саме зв'язок 

вербальної структури та невербального компонента надає можливість 

декодувати конкретне повідомлення [178, с. 44]. Проте, аналізуючи 

повідомлення тролів, треба брати до уваги й констектуальні обставини 

комунікації.  

  Підсумовуючи, вважаємо за необхідне ще раз наголосити на тому, що 

ВМО «троль» є інвективним типом особистості у віртуальному просторі, 

оскільки його діяльність спрямована на приниження інших комунікантів та 

створення конфліктних ситуацій. У мовному арсеналі тролів переважають 

стилістично знижені лексичні одиниці, вульгаризми та нецензурна лексика. 

Орфографічні і граматичні помилки, написання усіх слів з маленької літери, 

незавершені синтаксичні конструкції вказують на те, що  тролі приділяють 

мало уваги оформленню власних постів. Порушення правил кооперативної 

взаємодії, використання різноманітних конфліктних стратегій і тактик – це 

той арсенал засобів, які застосовує ВМО «троль» для досягнення власної 

комунікативної мети.   

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

 

У віртуальному просторі ключовими мовними особистостями є 

модератор, експерт і троль, які присутні на будь-якому форумі незалежно від 

його тематичної спрямованості. Кожна віртуальна мовна особистість оперує 

певним набором мовних засобів, які дозволяють їй  реалізуватися у 

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

комунікації та дотриманням правил на форумі. Модератор має певні 

адміністративні повноваження і є представником «влади»  у форумній 

спільноті. Більшість користувачів з повагою ставляться до модераторів, що 

підтверджують такі лексичні одиниці: extremely helpful, friendly, objective, 

very knowledgeable, useful, superb, intelligent, very experienced та ін. 

Модератор виконує не лише функцію наглядача у форумній спільноті, він 

також може брати активну участь у форумному листуванні з метою 

спонукання учасників до активної інтеракції. Існує два види модераторів – 

авторитетний та некомпетентний. Авторитетний модератор – це особистість, 

яка, як правило, присутня на будь-якому форумі, має безумовний авторитет 

(тобто його попередження сприймаються без обговорення), а також бере 

активну участь у спілкуванні. Такі модератори  мають високу мовну та 

професійну компетенцію, добре володіють засобами контролю дискусії. 

Некомпетентний модератор – це особистість, яка має велике бажання 

здійснювати модерацію, але не має авторитету серед користувачів спільноти, 

оскільки для них технічне виконання модерації видається сумнівним. Іноді 

попередження такого модератора інші учасники спільноти просто ігнорують. 

Крім того,  він не бере активної участі в колективному обговоренні. Контроль 

за перебігом комунікації відбувається за допомогою двох комунікативних 

стратегій: стратегії корекції мовної поведінки та стратегії групової 

ідентичності. Стратегія корекції мовної поведінки реалізується за допомогою 

тактики попередження учасника та тактики розмикання контакту. Стратегія 

групової ідентичності реалізовується через тактику обговорення спільних 

тем, тактику вживання групового сленгу. Таким чином, модератори є 

домінантними мовними особистостями, які мають певні повноваження, що 

дає змогу керувати комунікацією на форумі.  

 ВМО «експерт» ‒ це особа, комунікативною метою якої є надання 

докладної інформації про визначений предмет дискусії. Експерти 

спілкуються на будь-якій гілці форуму, незалежно від тематичної 
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наповненості, і мають високий мережевий статус. На лексичному рівні 

повідомлення ВМО «експерт» характеризуються використанням великої 

кількості термінологічних одиниць. У синтаксисі повідомлень домінують 

складнопідрядні речення, ускладнені другорядними членами та 

різноманітними засобами, що виражають логічні зв‘язки. Експерт оперує 

такими аргументативними прийомами: 1) ретельне структурування тексту; 2) 

покликання на авторитетні джерела; 3) гіпертекстові покликання на 

аудіовізуальні джерела; 4) використання дискурсивних маркерів. Задля 

досягнення власної мети експерт вдається до використання низки 

комунікативних стратегій, а саме: стратегія, спрямована на баланс статусу 

обличчя партнерів (тактика комунікативної дивергенції і тактика об‘єктивації 

інформації) та стратегія передавання знань в акті інформування (тактика 

надання змістово-фактуальної і змістово-концептуальної інформації, а також 

тактика структурування інформації). 

ВМО «троль» є інвективною мовною особистістю, метою діяльності 

якої є самореалізація шляхом приниження й ображення інших учасників 

форумної спільноти. У віртуальному просторі тролі постають у негативному 

світлі, їх ідентифікація відбувається за допомогою лексичних одиниць з 

негативною конотацією: silly, cowardly, powerless, stupid, uninformed, 

ignorant,skeptical, insincere, angry, paranoid, ferocious, disruptive, aggressive, 

angry, abusive, spiteful та ін. Ще більше негативу  до загального портрета 

тролів додають численні карикатурні зображення. Повідомленням ВМО 

«троль» властиві: 1) використання згрубілих слів і нецензурної лексики: idiot, 

shit, fucking, bullshit, stupid, piss off; 2) численні граматичні помилки, 

порушення правил орфографії; 3) прості й незавершені синтаксичні 

конструкції, окличні й питальні речення; 4) використання спонукальних 

речень, модальних дієслів зі значенням примусовості (must, have to, should, 

outght to). Для досягнення власної комунікативної мети ВМО «троль» 

використовує переважно дві комунікативні стратегії: стратегію провокування 

конфлікту та стратегію розвитку конфлікту. Стратегія провокування 
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конфлікту відображається в тактиці викривлення інформації і тактиці 

використання повідомлень-принад, а стратегія розвитку конфлікту 

реалізується через тактику неприйняття й ігнорування фактів, тактику 

дискредитації особистості і тактику вербальної атаки. Повідомлення тролів 

під час обговорення зазвичай виступають конфліктогенним чинником, який 

нівелюється лише за допомогою використання тактики ігнорування.  

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях [120; 126; 127; 

129]. 
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РОЗДІЛ 3. СИТУАТИВНІ ВІРТУАЛЬНІ МОВНІ ОСОБИСТОСТІ 

В АНГЛОМОВНОМУ ФОРУМНОМУ ПРОСТОРІ 

 

3.1. Віртуальна мовна особистість «КОНСУЛЬТАНТ» 

 

3.1.1. Загальна характеристика.  

Форумний простір має не лише комунікативні й інформативні 

характеристики, він доволі часто виступає своєрідним консультативним 

центром. Деякі користувачі звертаються до форумів як до єдиного джерела 

допомоги у вирішенні проблем різного характеру. На комп‘ютерних форумах 

хакери, спілкуючись один з одним, з‘ясовують питання професійного 

характеру. Геймери здебільшого цікавляться всім, що пов‘язане з 

комп‘ютерними іграми. На форумах для підлітків юнаки і дівчата 

намагаються вирішити проблеми в особистому житті і отримати поради у 

приватних питаннях. Майже кожний другий форум має у своїй структурі 

підрозділи під назвою Advice and Help (Support), які користуються 

популярністю, на що вказує кількість тредів та переглядів. 

 Консультації у форумній спільноті нагадують сеанс групової 

психотерапії, де автори тредів виступають у ролі пацієнтів, які намагаються 

вирішити проблеми в особистому житті, а решта користувачів – у ролі 

психотерапевтів, які надають поради. У реальному житті групові форми 

психологічної роботи є дуже популярними через свою економічність та 

ефективність. Методика групової психотерапії передбачає участь у роботі 

групи не лише психолога, а й інших учасників, які включаються у своєрідний 

досвід інтенсивного спілкування, орієнтований на надання допомоги у 

самовдосконаленні [67, с. 60]. У віртуальному світі, все більшого поширення 

набувають онлайн психотерапевтичне та психологічне консультування (e-

therapy) [111,c. 88-89], популярність і цінність яких полягає у декількох 

факторах. По-перше, анонімність, що гарантує автору приватність, сприяє 

тому, що користувач не має необхідності відповідати своєму реальному «Я» 

[111, с. 91], а це робить користувача більш відвертим у комунікації. По-друге, 
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поради в цьому контексті лише спонукають до дії і є некатегоричними. По-

третє, полілогічний характер такої консультації дає можливість авторові 

треду оцінити корисність і практичність цієї поради. Крім того, у віртуальній 

комунікації психологічний і соціальний ризик є мінімальним, оскільки 

багатьом людям психологічно легше зважитись на віртуальний контакт із 

психотерапевтом, особливо вперше [111, с. 91]. Ця особливість відіграє 

важливу роль у форумній комунікації, оскільки саме ВМО «консультант» 

виступає в ролі психотерапевта, який намагається допомогти іншим 

учасникам комунікації.  

Комунікативною метою ВМО «консультант» є вплив на автора треду 

через висловлення власної думки щодо конкретної події чи емоційного стану 

адресанта. Консультант впливає на адресата за допомогою мовленнєвих актів 

із прагматичним значенням поради. На думку Н.О. Бондарєвої, порада - це 

спонукальний мовленнєвий акт, який використовується мовцем для 

спонукання співрозмовника до виконання дії, яка буде доцільною і корисною 

для останнього [26, с. 62].  Варто зазначити, що успішність досягнення 

комунікативної мети поради залежить від авторитетності, комунікативної 

компетенції та загальної ерудиції ВМО «консультант». Під загальною 

ерудицією комуніканта розуміємо загальні знання про світ та власний досвід. 

Наявність високої мовної компетенції консультантові необхідна для того, 

щоб вербалізувати намір мовця спонукати адресата до рекомендованої дії, 

використовуючи певні прийоми, про які мова йтиме далі.   

 

3.1.2. Вербальні характеристики повідомлень консультантів.  

На лексичному рівні мовлення консультантів характеризується 

використанням розмовної лексики. Сучасні підлітки досить часто 

звертаються по допомогу до своїх однолітків у віртуальному світі, оскільки  

підлітковий вік вважається одним з важливих періодів становлення й пошуку 

особистості. Підлітки в цей період свого життя сприймають життєві реалії в 

іншому світлі, найчастіше негативному. Віртуальна комунікація надає їм 
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змогу висловитись та поділитись власними проблемами завдяки анонімності. 

Консультанти під час спілкування схильні до використання молодіжного 

сленгу, який є ідентифікатором належності до певної соціальної групи, але 

найчастіше молодь використовує сленг для вираження емоцій та оцінки, 

наприклад: 

 Only go to parties where you don't feel pressurized. It's not a biggy you 

don't drink and if these people dislike one of your friends, then who are they to 

judge?  

There will be opportunities to go to parties at some time, but choose your 

friends well. These people sound clikky to me. Take your friend and find some 

place else to enjoy yourselves [382].  

Також у повідомленнях консультантів легко можна знайти слова, які 

мають негативне оцінне значення, а також нецензурну лексику, наприклад: 

If I were you, I'd stop now before you're ahead, because if you continue to 

like younger girls like this and you eventually hit the age 18, you can get your ass 

in a ton of trouble! [362] 

not seeking out romance and not having girls be particularly interested in 

you doesn't rule out enjoying that sort of thing if you want to. If your friends act 

like assholes, put them right, ignore them, or find yourself more similarly-minded 

people to be friends with [363] 

У наведених прикладах нецензурна лексика (get your ass in a ton of 

trouble, assholes) не є конфліктогенним чинником, оскільки не 

використовується з метою образити комуніканта. Тут вона переважно слугує 

засобом вираження емоційного стану мовця та оцінки. 

Існують певні особливості написання лексичних одиниць у постах 

ВМО «консультант», зокрема транскрибування слів за звуковою подібністю, 

скорочення лексичних одиниць, акроніми та абревіатури, наприклад: 

I think mb ur mind is trying to adapt to the rejections u've had. It says "older 

girls reject me so umma crush on younger ones, they won't reject me" I think to get 

out of this the best therapy should be going out with someone ur age, so ur own 
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mind will stop protecting itself about this. I'm 14. And I haven't kissed anyone 

either, and its really weird! I mean people say I am fine but I dunno why I feel 

scared of kissing someone who has kissed before, cause I think theyvwill compare 

it and I end up never doing it...[362] 

Also I think you don't need to worry about asking for advice even though 

your a DA (congratz btw  ) but everyone needs advice. Just because you are a 

DA doesn't mean you shouldn't ask for it if you need it. [357] 

У цих фрагментах бачимо такі приклади транскрибування слів за 

звуковою подібністю: mb ur – maybe your, u've – you have, dunno – don‘t know, 

congratz btw  - congratulations by the way. Орфографічні помилки в постах 

консультантів не обов‘язково вказують на неуважність під час написання або 

недостатнє володіння мовою. Насправді такі помилки можуть бути засобом 

самоідентифікації. Ігноруючи правила написання слів, комуніканти 

намагаються виразити себе, власні емоції та оцінки, наприклад:  

nothing you do will not hurt her feelings.. srorry to say hahha   you seem 

like a good guy tho! don't lead her on and make things clear before she thinks it's 

something she did to make you avoid her. just tell her straight up and be sincere 

about it! good luck  [356]  

girls won't react to you if ur too timid and formal all the time. being 

antisocial is your problem and you know it. that is if you want to change in the first 

place. if you want these things you have described you must make a conscious 

effort to be more social and to participate in the these things. u may not like it at 

first but it will pay off eventually. [363] 

У наведених прикладах проігноровано написання з великої літери слів 

на початку речення, але при цьому збережено знаки пунктуації. Це дозволяє 

припустити, що такий прийом є особливістю  власного стилю мовців.  

Ще одним засобом самоідентифікації, який ми помітили під час аналізу 

постів консультантів, є  використання графічних засобів, а саме шрифту й 

колору текстів повідомлення, наприклад:  
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TheInfamous 

 
  

 

My Mood:  

  
Name: Guy 

Gender: Male 
Join Date: Jan 2013 
Location: New Bern, NC 
Posts: 311 

 

 Re: Pushed over at school 

 
I used to have this problem but then I started 

to work a little harder in school and became top 

of my class - this ended any mistreatment of 

me because generally "smart" kids are held with 

reverence in case they need a favor later on you 

know? 

 

If that isn't your thing, I'd suggest joining a 

sport. Just attach yourself with a larger group 

to use as protection because people are more 

apt to pick on loners than they are anyone with 

a clique. 

 

 

I hope nobody told you to just deal with it, 

that's terrible advice. 
 
 
 
 
_______________________________  
 

"Ambition is pricelss." 

 

 Рис. 3.1. Графічні засоби написання постів на форумах [392] 

Комуніканти, які бажають вирізнятися з-поміж інших учасників 

форумної спільноти, особливо уважно ставляться до оформлення 

повідомлення. У графічному арсеналі форумів є різноманітні шрифти і 

кольори, що дозволяє учасникові дискусії використовувати саме ту графіку, 

яка найбільш апелює до інформативного наповнення посту або до 

емоційного стану мовця.  

Синтаксичний аналіз повідомлень консультанта дозволив встановити, 

що ці мовні особистості активно використовують як прості, так і складні 

синтаксичні конструкції. Пости консультантів можуть бути короткими або 

об‘ємними, що залежить від того, якої мети прагне досягти  комунікант: 

заспокоїти, спонукати до дії, порадити або наказати виконати певну дію, 

наприклад: 

(1) Well If Im incorrect then Just do something that puts him in a good mood 

then tell him.  

http://www.teenforumz.com/member.php?u=18215


147 

 

(2) Hello. A few days back I was the one asking you for an advice. Now I 

can't believe I'm giving you one.  Anyway, I agree with the do-something-to-put-

him-in-a-good-mood idea. It works with my dad. Maybe sit him down for a minute 

and tell him something like, "Dad, I want to talk to you about something." Then 

tell him about what's happening now. What's inside your mind. Like the fact that 

you have a fiance and have enough resources for your needs. That you've been 

doing stuff together--like washing the dishes, so and so--for months. Tell him why 

you want to leave. If he doesn't take it well, you have two choices: elope, or obey 

your father. Another option is to talk with your fiance about this. If he agrees with 

you staying with him, bring him with you when you talk it out with your father. 

[357] 

 Наведені приклади є яскравою ілюстрацією вибору лексико-

синтаксичних засобів для вираження непрямого мовленнєвого акту поради. 

Перший приклад - лаконічний і категоричний. Останнє повідомлення 

виражає ту саму думку, але іншими лексичними засобами. Деталізація і 

конкретизація дій, бажаних до виконання, тягне за собою збільшення обсягу 

повідомлення та використання складних синтаксичних конструкцій.  

   

3.1.3. Комунікативні стратегії і тактики в дискурсі консультантів. 

 Прагматичний аналіз текстів ВМО «консультант» засвідчив 

використання таких комунікативних стратегій: стратегія вияву солідарності 

з адресатом та стратегія позитивного ставлення до адресата.  

Велика кількість авторів тредів, які звертаються до віртуальної 

спільноти по допомогу, насправді намагаються отримати підтримку від 

віртуальних однолітків. Особи, які створюють тред про допомогу, часто 

мають різноманітні психологічні проблеми і відчувають психологічний 

дискомфорт під час комунікації. Такі люди часто намагаються знайти 

однодумців, які можуть поділяти їхні власні почуття. Консультанти часто 

вдаються до стратегії вияву солідарності з адресатом. Ця стратегія 

реалізується через тактику висловлення спільності думок і тактику надання 
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поради. Тактика висловлення спільності думок з адресатом полягає у спробі 

консультанта поділитися власним досвідом і способом вирішення проблеми: 

I was bulled up to the 6th grade, there i started standing up for myself. Some 

people will remember hs and some won't just like some remember everything in 

elementary and others not so much. I stopped putting up with everyone's crap and 

stopped letting them push me around. [392]  

Speaking from experience being where you are, the economy sucks(moreso 

in the states than in Canada) but we had to go from big city living to living out in 

the sticks just to get by eventually. [399] 

That's fine I am also the same, you just need to motivate yourself and be that 

person who would tell you to do just one more, it may be depressing now but once 

you start seeing some results I'm sure you will feel better.[438] 

У наведених прикладах ВМО «консультант» апелює до власного 

досвіду вирішення проблеми (speaking from experience, I am also the same). 

Використання тактики висловлення спільності думок та власного досвіду має 

маніпулятивний характер, оскільки таким чином консультант зменшує 

дистанцію між собою і автором треду та налаштовує його на бесіду.  

Основна мета діяльності консультантів ‒ надання поради. Маркерами 

тактики надання поради є лексичні одиниці та словосполучення: to advise, 

give an advice, take this advice, best advice, comment etc, наприклад:   

take this advice as well. never date a girl who is actively looking for 

someone else while in a relationship. she will always be looking for a BBD (bigger 

better deal) rather than working on her current relationship and not being 

immature. [413] 

My best advise would be to stay in college because once you graduate you 

will open new doors for yourself depending on your major. [399] 

Interesting. I'm from Israel, and have a friend who also just got a boyfriend 

who is a jerk. It's a long complicated story, but quite similar to yours. So I will give 

you my advice:…[443] 
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I'm not sure whether this was a rant or not cause i don't see you asking for 

any advice, but i'll comment anyways.[360] 

У наведених фрагментах мовці використовують прямі мовні засоби для 

вираження поради. На це вказують дієслівні словосполучення типу give an 

advice та дієслово advise. Ці лексичні одиниці передають інтенцію 

консультанта спонукати автора треду до виконання рекомендованої дії.  

Як вже зазначалось, найчастотнішим засобом вираження поради у 

мовленні консультантів є імперативні речення. Директивні мовленнєві акти 

виступають ядром спонукальності, бо вони є засобами вираження семантики 

спонукання [25, с. 6]  і регулярно простежуються в постах консультантів, 

наприклад: 

So in short, just remind her that she's a person and that it happens and can be 

moved past. [306] 

 Be true to yourself and what you want out of life. Always be honest even if 

you speak your mind. People will always appreciate your candidness. [350] 

Cut all the fat off bacon, use fry lite. That's allowed on slimming world and 

it seems to work...[332] 

Don't worry about what people say! We all feel low and people tend to insult 

those who do simply because they are lower in the moment - but don't let them ^^ 

[344] 

Just make the best of it, when life gives you lemons make lemonade etc... 

Try and make a concerted effort from your side to accept and help the 

situation and you will find it gets easier...[430] 

У цих прикладах наказові форми дієслів (just remind, be true, don't 

worry, try and make) мають чітку інтерпретацію поради, оскільки спонукають 

адресата до дії.  

У своїх постах консультанти схильні до вживання питальних речень 

(здебільшого спеціальні питання). Ці питання слугують уточненнями, 

зокрема для отримання більш детальної інформації щодо проблеми автора 

треду, наприклад: 
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Have you guys talked since he found out or is he avoiding you? Because I 

would say if hes avoiding you id say it freaked him out a lot but if you guys are 

still talking and everything is fine then he really cares about you and is worried 

about you hurting yourself again.  [350]  

Where is he moving to? Is it a permanent job? Will he be able to stay there 

indefinitely visa-wise? Have you only met him twice? It's really early days. To be 

honest you don't know him well enough yet to know whether you have something 

significant or could even have an ongoing relationship (in my opinion). [343] 

Питальні речення в консультативному контексті вказують на залучення 

адресанта до проблеми адресата, що таким чином впливає на волевиявлення 

автора треду.  

Директивні мовленнєві акти є категоричним засобом спонукання 

адресата до дії, оскільки семантика імператива базується на волевиявленні і 

виражає необхідність виконання дії співрозмовником [182, с. 6] Тим не 

менш, у постах консультантів речень з імперативами  ‒  левова частка. 

Лінгвістичним засобом зменшення категоризації висловлювань 

консультантів виступають умовні речення, які виражають реальну або 

нереальну умову, наприклад:   

…i moved on and i know i still have better friends there for me. just start 

hanging out with other friends and see if it catches her attention.  if she doesn't 

show any signs of interest then shes clearly over you, you need to move on …[351] 

…Yes, maybe she'd feel a little hurt, but I think that talking to her is the best 

option you got.  If you do it right, she'll understand and move on in no time [356] 

Well... if you hate being poor maybe this should drive you to work hard and 

get out of being poor. [378] 

if I were you I would take this as a huge compliment that he's entertaining a 

relationship with you when he has this on the horizon. Having dated loads, I can 

safely say I've met so many guys who just quickly move on without a second 

glance because there are so many choices out there, particularly with gaydar and 

grindr. [343] 
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У наведених прикладах засобами імпліцитного вираження поради 

виступають речення умовного способу. Імпліцитна порада дає адресантові 

більше можливостей досягнути бажаного перлокутивного ефекту, ніж тоді, 

коли він вдається до прямих засобів висловлення поради [117, с. 12].    

Головна мета діяльності консультантів –допомогти авторові треду у 

вирішенні проблеми, спонукати його до дії, порадити. Також  консультанти у 

своїх постах намагаються донести власну оцінку подій, які відбуваються з 

учасником. Найчастотнішими модальними засобами, які фігурують у 

мовленні консультанта, є модальні дієслова should та need: 

However, you should be aware that if you do tell your parents (the right 

thing to do) she will probably take this as "backstabbing", and will probably not 

thank you at the time for it, although she probably/hopefully will later on. [377]   

Forcing yourself to have fun is still considered being uptight. But yeah I 

think you should let loose when you have the chance. However if you really think 

it's impossible to change yourself then don't. It's not really that big of a deal. 

You're literally being uptight about being uptight. [313] 

As i said communication is the key, you need to be really calm (no matter if 

she pisses you off with her headstrong behaviour) and try to make her "understand" 

your intentions and ideas ! [306] 

У цих прикладах бачимо використання модальних дієслів, які мають 

значення рекомендований, доцільний та бажаний. Висловлювання-поради з 

модальними дієсловами should та need є некатегоричними й необов‘язковими 

до виконання, проте їх можна кваліфікувати як непрямі акти спонукання до 

дії.  

Усі учасники, які спілкуються у підрозділі підтримки та поради, 

позитивно налаштовані на комунікацію, оскільки вони намагаються 

підтримати один одного, а не засудити дії інших учасників. Стратегія 

позитивного ставлення до адресата реалізується за допомогою тактики 

надання компліменту та позитивної оцінки адресата. Саме ця тактика 

створює позитивну й ефективну атмосферу для спілкування. Позитивна 
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оцінка адресата та комплімент має суттєве значення для автора треду, 

оскільки сприяє зменшенню дистанції між комунікантами:  

I'm sorry I don't have any advice apart from appeal the decision, but you do 

have my sympathy.[ 334] 

Couldn't just read and run. I have nothing to add other than a lot of hugs to 

you all x [375] 

I'm glad to know that you don't want to change the way you are and that 

you're training, that's awesome [392] 

you can still eat the things you want, just eat less and move more..good luck 

with the losing a stone, that's how much i need to lose now   [332] 

 Наведені фрагменти дискусій демонструють позитивне ставлення 

консультанта до адресата (good luck, a lot of hugs, have my sympathy), що 

сприяє встановленню контакту між комунікантами. Консультант тактовно 

висловлює адресатові співчуття і переймається його проблемою 

 Стратегія позитивного ставлення до адресата також реалізується 

через тактику використання етикетної формули прощання за допомогою 

таких маркерів: Best of luck, Good luck, Have a great hug, Best wishes, 

наприклад:  

Best of luck to you in anything you do, but if you'd like some one on one 

advice, feel free to private message me. I'd be glad to help. Have a great day! [363] 

I feel so sad for everyone posting on here wether you have been through 

watching snd helping a loved one fight this terrible disease or have already lost 

someone. Its less than four months sinse my dad passed and I miss him so much.  

Big hugs to each and everyone of you. [375] 

he clearly cares about your well being and he wants to be assured you won't 

cut yourself again. I am sure he won't leave you. if he truly loves you he will 

understand why you did it and why you stopped. Just make sure you are honest 

with him. if you do end up hurting youself while you are with him make sure you 

tell him and don't hide it from him. 

         best of luck hun   [350]  
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 У наведених прикладах етикетна формула може бути нейтральною 

(Best of luck, Good luck), а може бути емоційно забарвленою ( Big hugs to each 

and everyone of you, I'd be glad to help. Have a great day!). Необхідно 

зазначити, що не всі пости у форумній спільноти мають завершену 

структуру, тобто містять етикетні вирази прощання. Більш того, пости 

учасників віртуальної спільноти здебільшого залишаються незавершеними. 

Тим не менш, використання прощання у кінці посту виражає повагу до 

адресата. 

 Підводячи підсумок, вважаємо за необхідне ще раз підкреслити, що 

основною комунікативною метою повідомлень ВМО «консультант» на 

форумі є порада для інших учасників дискусії. Повідомлення консультантів 

характеризуються використанням сленгу, розмовної і нецензурної лексики,  

лексики з негативною конотацією, що в цілому виступає засобом вираження 

емоційного стану мовця. Орфографічні помилки, написання слів з маленької 

літери на початку речення, а також використання різноманітних графічних 

засобів (шрифт і колір текстів повідомлення) є засобами самоідентифікації 

консультантів. Додатковим критерієм, що допомагає ідентифікувати мовця 

як консультанта, виступають такі синтаксичні характеристики, як прості і 

складні речення, імперативні речення та речення, які виражають реальну та 

нереальну умову, питальні речення, які виконують функцію уточнення. У 

мовному арсеналі ВМО «консультант» переважають дві комунікативні 

стратегії: стратегія вияву солідарності з адресатом та стратегія позитивного 

ставлення до адресата. Стратегія вияву солідарності з адресатом реалізується 

за допомогою комунікативної тактики надання поради і тактики висловлення 

спільності думок. Стратегія позитивного ставлення до адресата реалізується 

через тактику надання компліменту і позитивної оцінки адресата, а також 

тактики використання етикетної формули прощання-побажання.  
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3.2. Мовна особистість «ФЛУДЕР» 

 

3.2.1. Загальна характеристика.  

Флуд (від англ. flood [flᴧd] – потоп) – це спосіб ведення дискусії у 

віртуальному просторі, коли учасники дискусії вдаються до довгих промов, 

не пов‘язаних із темою розмови. Як правило, флуд займає дуже багато місця 

на комунікативних сервісах і не несе жодної корисної інформації. Особа, яка 

поширює флуд, називається флудером.  

 В англомовному віртуальному просторі відсутня номінація flooder у 

відомому для українськомовного віртуального світу значенні. Ця лексема є 

англомовним запозиченням. За даними Вікіпедії, поняття «flood» означає 

спосіб відключення користувача від каналу спілкування шляхом надсилання 

великої кількості беззмістовних повідомлень з певним часовим інтервалом 

[225]. Таку техніку також використовують хакери при DOS-атаці серверів. 

Еквівалентом слова флуд в англомовному віртуальному просторі можна 

вважати лексему shitposting або off-topic, які вживають комуніканти на 

позначення нісенітних і порожніх постів. Заповнення тредового простору 

форуму беззмістовним набором символів отримало назву «скролінг» 

(scrolling) або «скриптинг» ("scripting"). [164, с. 162]. В англомовному 

віртуальному просторі до категорії флуду належать такі поняття як 

«оверквотинг» (overquoting), «оверпостинг» (overposting) та «некропостинг» 

(grave digging). Оверквотинг – надмірне цитування попередніх постів, коли 

адресат  щоразу повністю цитує попередній пост, замість того щоб 

процитувати лише ту частину повідомлення, яка є цікавою для нього [131]. 

Даблпостинг – два або більше однакових повідомлень на форумі, що 

вважається серйозним порушенням, оскільки надсилаючи те саме 

повідомлення декілька разів, адресант ускладнює процес комунікації [299]. 

Некропостинг – надсилання повідомлень на тредах, дискусія на яких була 

завершена дуже давно, надаючи в такий спосіб нове життя треду [299]. Такі 
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дії сприймаються як негативні, оскільки треди можуть існувати роками й 

налічувати декілька тисяч постів, що також засмічує простір форуму.   

У російськомовному просторі існує ціла група дериватів від лексеми 

флуд – флудер (флудѐр) – флудить (зафлудить) – флудерство (флужение). 

Спочатку флудом вважався сміттєвий трафік і однотипні повідомлення, що 

не несуть жодної змістової інформації. Пізніше флудом стали вважати 

однотипні повідомлення, що повторюються на різних підрозділах форумів 

або чатів. Зараз повідомлення флудерів не обов‘язково є однотипними й 

короткими, а, навпаки, можуть бути довгими, але абсурдними.  

Взагалі ВМО «флудер» не можна вважати конфліктною особистістю, 

оскільки його діяльність не спрямована на створення конфліктів та 

приниження інших комунікантів. Водночас переважна більшість 

користувачів мережі висловлюють негативне ставлення до флудерів [103, 

с. 423]. Це пояснюється тим, що флудери надсилають велику кількість 

беззмістовних повідомлень, які засмічують форумний простір, а це іноді 

призводить до непорозуміння та ускладнення комунікації. 

   Флудери  спілкуються переважно лише в межах своєї спільноти. 

Таким чином вони отримують змогу говорити будь-що, не створюючи 

конфліктних ситуацій, оскільки спілкуються з такими самими флудерами. 

Вони, як правило, спілкуються на таких підрозділах форумі, як General 

Discussion та Off-Topic. Ці підрозділи наявні на будь-якому за тематикою 

форумі ‒ чи то релігійному, а чи політичному. Їх  навмисно створили 

адміністратори форумів для того, щоб флудери не поширювали власну 

діяльність на інші ланки форуму. Часто створені треди існують роками (деякі 

з них були започатковані ще у 2000 році) та не несуть жодної корисної для 

звичайного користувача інформації. Тред може бути створений на одну тему, 

а під час комунікації теми можуть змінюватись по декілька разів. Таким 

чином, спілкування флудерів нагадує побутові розмови, які можуть тривати 

роками. Однак кількість учасників комунікації залишається практично 

незмінною. Ймовірно, флудери навіть не перечитують весь тред, оскільки 
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видається неможливим прочитати 3000 і більше постів. Флудери 

використовують техніку вибіркового перегляду і надсилають коментарі до 

останнього посту, що стає причиною частої зміни теми спілкування.   

Але, з іншого боку, флудери намагаються таким чином підвищити 

власну самооцінку: чим більше постів вони надсилають, навіть  без жодного 

змістового навантаження, тим вищий рейтинг вони мають у форумній 

спільноті [1]. Підтвердженням цього є одна із серій популярного 

американського телесеріалу The Newsroom, в якій зауважено, що ці 

користувачі понад усе цінують анонімність і всесвітню популярність, яку 

вони можуть отримати, спілкуючись на комунікативних сервісах [260].  

Англомовний віртуальний простір надає обмежену кількість інформації 

про соціопсихологічні характеристики флудера. Портретні риси флудера 

описано в дослідженні О. В. Лутовінової. Авторка наголошує, що в уяві 

користувачів мережі цей мовець постає таким: це особа чоловічої статі, 

переважно дитячого або підліткового віку, оскільки саме ці категорії мають 

достатньо вільного часу для комунікації в Інтернеті, з низьким рівнем 

інтелекту та поверховими знаннями про світ. Користувачі мережі впевнені, 

що флудер має непривабливий зовнішній вигляд, носить окуляри і практично 

весь вільний час проводить за комп‘ютером. До того ж цей тип мовця 

балакучий, але у реальному житті мало спілкується через власні комплекси 

[103, с. 421-422].  

 

3.2.2. Вербальні характеристики постів флудерів.  

Під час комунікації відвідувачі мережі використовують власний досвід, 

зрозумілий лише представникам кіберкультури. Прикладом такої 

трансформації є створення еквівалента розмовно-писемного мовлення, тобто 

використання фонетико-графічних можливостей Інтернету, що дозволяє 

заповнити аудіовізуальну лакуну. Наслідком створення еквівалента 

розмовно-писемного мовлення  є виникнення єдиного для всіх користувачів 

коду, що сприяє когнітивно-прагматичній адаптації комунікантів у мережі. 
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Використання цього коду особливо ефективне в таких жанрах інтернет-

дискурсу, як чат, форум, віртуальні щоденники та ін. [86, с. 80]. 

Повідомлення флудерів характеризуються використанням техніки фонетико-

графічного спрощення слів, наприклад: 

(1) Hazardous: wut u tlkn bout?  

LethalFemme: im tlkn bout u foo 

Hazardous: omfg srsly?  

LethalFemme: u no it. [Omfgplz: Dunt] 

(2) doin the best i can , but luk wot i hav to work with here.   [361] 

    Флудери використовують цю техніку, щоб на письмі зафіксувати 

особливості усної вимови. На нашу думку, це ускладнює комунікацію, 

оскільки таке спрощення слів не завжди точно передає зміст повідомлення, 

тому такий спосіб запису можна розцінювати як конфліктогенний фактор, 

який може призвести до непорозумін під час комунікації.   

До фонетико-графічних прийомів флудерів можна віднести повторення 

букв на позначення голосних, приголосних, а також будь-яких інших 

символів декілька разів підряд. Використовуючи таку тактику, флудери 

мають намір передати інтонацію, емоційний стан комуніканта або інше 

просодичне явище [86, с. 83], наприклад: 

We hope your ruuuuules aaaaaaannnnd wiiiiiiiiiisdooooooom choooooooooke 

yoooooooooooooooooou!!!!  [355] 

*insert smilie with tina turner lips and tina turner legs, dancing across the bottom 

of the screen singing........... 

what's looooovvve got ta' doooooo, gotttaa dooo with it? whatttttt's lloovvve gottta' 

doo with it? [361] 

GOOD AFTERNOOOOOON-ish! [347] 

Використання такого прийому можна розглядати як конфліктну 

тактику, оскільки знижується читабельність повідомлення, як наслідок ‒ 

формується негативне ставлення до автора. 

http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=3105
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=81723
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=3105
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=81723
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Інколи у повідомленнях флудерів можна побачити слова і навіть цілі 

тексти, написані великими літерами, що є грубим порушенням мережевого 

етикету, оскільки такий пост мовця вважається дуже емоційним: складається 

враження, що мовець спілкується на підвищених тонах [219], наприклад:  

YOU ALL MUST REPENT!!! OR HE WILL HUNT YOU DOWN AND 

CASTRATE YOU WITH HIS HOLY GRACE AND MERCY!!!!!! [441] 

AXEL IS FINE AS LONG AS HE KEEPS IT NOT ABOUT MY SEX LIFE 

THAT GUIDELINE DOES NOT APPLY TO SILVER TEARS  

INB4 BAKA SHITPOST EXTRAORDINAIRE [319] 

BARKER IS FOLLOWING ME ON TWITTER AND ALL I GOT WAS THIS 

LOUSY T-SHIRT  [384] 

Найпоширенішою є думка про те, що мова інтернет-комунікації є не 

такою правильною, складною та зв'язною, як природна мова. Насправді мову 

Інтернету можна вважати "повністю наново побудованою мовою" (a whole 

new fractured English), однак не такою елегантною, як звична англійська [215, 

с. 617]. Мова віртуальної комунікації має риси, які сприймаються деякими 

користувачами як помилки, але лише невеликий відсоток цих "помилок" 

трапляються через неуважність або недостатнє володіння мовою. У більшості 

випадків аграматизм є засобом саморепрезентації користувачів мережі.   

У текстах інтернет-комунікації спостерігаємо тенденцію до активізації 

розмовних конструкцій, використання синтаксису потоку свідомості, 

перерваного синтаксису та експресивного синтаксису [86, с. 152]. Треди, 

авторами яких є флудери, стилістично і структурно близькі до усного 

спонтанного спілкування. Так, наприклад, треди флудерів характеризуються 

використанням простих синтаксичних конструкцій, наприклад: 

ThorinWoofer: You should get some Dunkin Donuts iced tea, its good. 

Barker: I don't drink poo water 

ThorinWoofer: All injuns drink their own waste. 

Barker: I'm only half. 

ThorinWoofer: Still makes you one. [384] 

http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=2115
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=68913
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=2115
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=68913
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=2115
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У наведених постах спостерігаємо використання простих речень та 

еліптичних конструкцій.  Взагалі, спілкування флудерів має схожість із 

чатлайновою комунікацією, яку називають "літературою нонсенсу" та 

"поезією абсурду" [19, с. 63].  

 Досить популярними у мовному арсеналі флудера є усічені синтаксичні 

конструкції або незавершені речення, що також створює імітацію розмовного 

стилю, наприклад:  

(1) ThorinWoofer:  Bodily harm is headed your way. 

Barker:  Neg 

ThorinWoofer:  Pos 

Barker:  Pls stop 

ThorinWoofer:  Stop pls  [384] 

(2) whaaaa? who?  

and as for kermit.......think sadie! would you want to hear that kermit voice 

saying......."oh yeah, sadie, right there, oh yeah..oh babeee, yes, yes, yes....."?? 

 ....or  ??? now there's a question. [361] 

(3) what's this? sexyC is a size three? and a proud one at that?  

.............. hmmm, what does this mean? gotta figure out what you english use for 

sizes..... HavePlant.......HavePatience, and you'll figure out what's going on.  

[361]. 

          У наведених прикладах простежується редукція простих розмовних 

двоскладних речень до односкладних. Також приклади є ілюстрацією 

перерваного синтаксису. Спрощення і перерваність синтаксичних 

конструкцій створює ефект розмовності й невимушеності спілкування. До 

того ж флудери використовують невербальні засоби, в цьому випадку 

емотикони. Тобто комунікація флудерів може відбуватися також за 

допомогою лише невербальних засобів, тобто смайликів та різноманітних 

графічних зображень: 

That ACDC Chick:  

http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=2115
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Mairuzu:  

Barker:  

ThorinWoofer:  [302] 

 Сучасні форуми пропонують учасникам комунікації дуже великий 

спектр графічних зображень, які вони можуть використати під час дискусії. 

Також комуніканти мають змогу самі створити і використати зображення, 

яке в повному обсязі буде відбивати емоційний стан або комунікативну 

інтенцію мовця, наприклад: 

  Frosty Beverage 
Get 'er Done! 

 

Gender: Male 
Location: Florida USA 

Friends...  

 
__________________ 

 

 

 

Рис. 3.2. Приклад повідомлення ВМО «флудер» [394] 

 Розмовний стиль повідомлень може створюватись за допомогою 

використання окремих частин мови, найчастіше вигуків або вигукових 

висловлювань. Для створення повідомлень флудери можуть використовувати 

лише одну або дві лексичні одиниці, наприклад: 

(1) Sizzahx: Yay! 

Scythe: Yay! 

http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=47691
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Sol Valentine: Boo! 

Sizzahx: Whaaaaaaaaaaaaaa!  [355] 

(2) ThorinWoofer: Awww snap! 

Barker: Oooh snap! 

ThorinWoofer: Ah shit son  [302] 

 У цих постах бачимо використання переважно вигукових 

висловлювань. Такі пости можуть не стосуватися дискусії в запропонованому 

треді, та й взагалі не нести жодної інформації. Вигуки і вигукові 

висловлювання переважно вживають в умовах неофіційного спілкування, де 

виявляється спонтанність і непідготовленість висловлення [74, с. 67], що 

вказує на невимушений характер повідомлень.   

Як вже зазначалось, флудери спілкуються на форумах задля розваги, 

оскільки їх пости часто не містять жодного змістового навантаження. 

Простежимо це на приладі треду, започаткованого флудером під назвою   

Omfgplz: Dunt [385]: 

ThorinWoofer: Omfgplz: Dunt  

I don't know, Barker made me do this. 

silver_tears:  

Hazardous: OMFGPlulz: duntrly? 

Itzak: I know how you feel, barker made me post this. 

ThorinWoofer: OMFGPLULZ: duntyarly? 

Hazardous: Barker made me take $4 from him  

Röland: Itzak made me post this. 

Hazardous: OMFGPlulz: duntnowairlyomfglolz?  

ThorinWoofer: ~iseewhatyoudidthere~ 

Barker: ~dunttouchme~ 

 Наведений уривок треду є прикладом традиційного флуду. Мовець 

започатковує тред, використовуючи абревіатуру Omfgplz: Dunt. Абревіатура 

http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=2115
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=4752
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=3105
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=85423
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=2115
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=3105
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=98026
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=3105
http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=2115
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Omfg є вульгаризмом і розшифровується як Oh my fucking God. Далі мовці 

надсилають різноманітні варіації використаної абревіатури додаючи декілька 

букв, ніби граючись зі змістом. Флудери можуть не розділяти слова, 

поєднуючи декілька слів в один вираз і тим самим ускладнюючи розуміння 

змісту. Таким чином вони порушують конверсаційні максими кількості, 

якості, релевантності та манери мовлення, які виступають умовою успішної 

комунікації. 

 

3.2.3. Комунікативні стратегії і тактики в дискурсі флудерів.  

Прагматичний аналіз повідомлень мовної особистості флудера дає 

змогу виокремити лише одну комунікативну стратегію. Складність 

комунікативного аналізу зумовлена тим, що флудери мають на меті лише 

отримати високий рейтинг у форумному просторі, надсилаючи велику 

кількість постів, які не мають жодного змістового навантаження. Таку мету, 

безумовно, не можна вважати повністю конфліктною, оскільки флудери 

свідомо не провокують і не сприяють розвитку конфліктів. З іншого боку, 

прийоми флудерів ускладнюють читабельність постів, що може викликати 

непорозуміння і роздратування інших учасників комунікації. Так само не 

можна вважати діяльність флудерів кооперативною або маніпулятивною. 

Таким чином, на нашу думку, видається можливим виокремити 

комунікативну стратегію зміцнення Я-концепції, яка реалізується за 

допомогою низки комунікативних тактик.   

 Для пересічного комуніканта діяльність флудерів позбавлена сенсу і не 

приносить жодної користі. Проте флудери спілкуються переважно у 

спільноті флудерів, тому їхні повідомлення є вагомими для таких, як вони. 

Можна стверджувати, що флудери користуються певним мовним кодом, який 

зрозумілий і відомий лише досвідченим користувачам. Для створення цього 

коду мовці використовують комунікативну тактику надання семантично 

«порожньої» інформації. Ф.С. Бацевич вважає, що в живому спілкуванні 

трапляються мовленнєві акти, які потребують особливого осмислення й 



163 

 

оцінки. Він пропонує класифікувати такі МА як комунікативно асемантичні. 

З позицій семантичного аналізу діалогу ці мовленнєві акти не несуть 

жодного інформаційного навантаження. Крім того, складається враження, що 

вони не відповідають тематичному параметру дискусії. Подібні МА 

насправді наповнені смислами прагматичного характеру [13, с. 490-491]. 

Теорія комунікативно асемантичних мовленнєвих актів є релевантною в 

проекції на віртуальну комунікацію і мовлення флудерів, оскільки структура 

повідомлень цієї ВМО складається переважно з таких мовленнєвих актів, 

наприклад: 

(1) Rogue Jedi: me wantz some goat moonshine...... 

Sizzahx: Only one way to find out..*tickles Sol Valentine* 

Rogue Jedi: goat brew!!!!! yummy yumz yumz. [355]  

(2) Y3@ Mairuzu 1$ G()()D, L()()K$ L1K3 S()M3()N3 W@$ L@$T @T TH3, 

S3C()ND H@ND n@M3 $T()R3. wHY D() Y()U B3L13V3 TH@T TH()UGH 

R()BT@RD? (L@UGh$ uNC()NTR@L1BLY) [336] 

 (3) silver_tears: bimp   

ThorinWoofer: Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, 

Ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul. 

Cyner: Ok I found the definition... now how does one pronounce it? [352] 

(4) sruoyedoctheis 

1413[?]1110765412389 

llfaewer 

barbnebararabis 

oarb1amot 

oatysdkamrmydeletion 

oogedby 

dveedonokotaegipcesamo8tn1 

illiwmssiteeh 

I W[9][12][12] S[5][5] Y[15][21] A[20] T[8][5] D[1][23][14] O[6] T[8][5] 

C[12][15][21][4](yhpartsopa)[19] A[16][15][12][12][15]  [412] 

http://www.killermovies.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=3424
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 Наведені пости є прикладами повністю десемантизованих 

висловлювань. Подібні мовленнєві акти наповнені індивідуальним 

комунікативним смислом, який дуже важко визначити у випадку форумної 

комунікації.  

 Комунікативна тактика оверквотингу є поширеним прийомом у 

комунікації флудерів. Загалом оверквотинг ‒ негативне явище, яке 

засуджується учасниками форумів. У більшості випадків надмірне цитування 

розглядається як технічне порушення, оскільки нові члени форумів через 

відсутність досвіду у спілкуванні на форумах просто не можуть виокремити 

необхідну частину повідомлення, тому цитують його в повному обсязі. 

Надлишкове цитування ускладнює комунікацію ще й тим, що адресант у 

своєму пості наводить велику цитату попередніх постів, а потім коментує цей 

пост лише декількома словами (I agree, Absolutely, Yes/No) або вигуками та 

вигуковими висловлюваннями, наприклад: 

          Originally Posted by Dannii 

Originally Posted by The Rodent 

Originally Posted by Dannii 

I don't do any social media, much prefer to keep in touch with family 

and friends via whatsapp, plus i like my privacy so i definitely 

wouldn't use facebook. 

 

 

Facebook is surprisingly private these days tbh. 

There's all sorts of settings now that allow you to lock non-friends out 

of your profile. 

 

Couple years back it was very open and anyone could see what you 

were up to but they changed a lot of the security to stop stalkers and 

weirdoes and stuff. 

Knowing my luck i would get stalked or cyber bullied �. 

Or both!! � 

 

  Рис. 3.3. Приклад оверквотингу [436] 

https://www.movieforums.com/community/showthread.php?p=1720210#post1720210
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 Наведений пост  є ілюстрацією оверквотингу, оскільки виділений текст 

‒ це попередня цитата, в декілька разів більша, ніж текст повідомлення. 

Відразу стає зрозумілим, що флудер надсилає цей пост лише для того, щоб 

збільшити  власний рейтинг за рахунок кількості, а також щоб його помітили 

інші користувачі.  

 Негативною рисою оверквотингу є те, що він ускладнює читабельність 

треду, а це змушує мовця по декілька разів перечитувати одне й те саме. Крім 

того, оверквотинг значно збільшує обсяг треду, що посилює навантаження на 

канал спілкування [185, с. 343] і є порушенням нетикету.  

 Комунікативна тактика оверпостингу або даблпостингу також  

активно використовувана флудерами для збільшення власного рейтингу на 

форумі. Нерідко від неї залежить, яке місце серед користувачів форуму 

посяде флудер. Оскільки оверпостинг вважається грубим порушенням 

правил спілкування на форумі, то такі повідомлення миттєво видаляються 

модераторами. Саме тому видається неможливим проаналізувати це явище в 

контексті спілкування флудерів.  

 Досить поширеним явищем у форумному просторі є ведення дискусії в 

певному треді роками. На різних ланках форумів майже завжди можна 

натрапити на тред, який був започаткований декілька років тому. У процесі 

дослідження ми знаходили треди, які були започатковані користувачами ще 

18 років тому (ще у 2000 році). Більшість цих тредів мають назву What/Who is 

your favorite ……(actor/film/episode etc.). Обмін повідомленнями на таких 

тредах може тривати роками і нараховувати десятки тисяч постів [406; 408; 

415; 431; 429].  Флудери займаються тим, що відкопують в недрах форумів 

«мертві треди», де обговорення закінчилося ще декілька років тому. 

Знайшовши такий тред, вони дають йому «нове життя», надсилаючи 

повідомлення, що автоматично переміщує такий тред у перші ряди. Це є 

прикладом некропостингу. Некропостинг, з одного боку, можна вважати 

позитивним явищем, оскільки в такий спосіб форум оживає і приваблює 

нових учасників. Проте, з іншого боку, тактика некропостінгу відновлює 
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треди, які налічують декілька сотень постів, що робить неможливим для 

користувача прочитати весь тред. Прикладом некропостінгу є тред під 

назвою I hate it in films when…  [359]. Користувачам пропонувалося 

поділитись моментами з фільмів, які їх дратують. Тред був започаткований і 

завершений ще у 2001 році. У 2012 році флудер під ніком ozgen знайшов його 

в архіві форуму і знову розпочав дискусію на запропоновану тему: I hate 

when theme of the movie was told in scribt. It can be with dialog, voice-over, head 

voice... but i hate it. Can't I understand the message? or maybe i'll infer different 

mean from movie     

Некропостингом, або реанімацією «мертвих тредів», займаються саме 

флудери, оскільки вільний час користувача необмежений і його вдосталь щоб 

знайти потрібний тред серед великої кількості постів в архіві.  

Ще одним прикладом некропостингу може слугувати тред під назвою 

Favorite YouTube videos!, що був запачаткований і завершений  у 2013 році 

[342]. Ймовірно, автора вже не цікавлять думки інших користувачів щодо 

цього питання. Але у 2018 році з‘являється коментар з улюбленим відео: 

 

 
 

 Рис. 3.4. Приклад некропостингу  
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 Отже, у підсумку варто ще раз наголосити на тому, що ВМО «флудер» 

не є конфліктною особистістю, оскільки вона не принижує інших 

комунікантів, а лише намагається підвищити власну самооцінку за 

допомогою флуду. Повідомлення флудерів характеризуються використанням 

техніки фонетико-графічного спрощення слів, численним повторенням 

голосних, приголосних та різних символів, написанням усіх слів у 

повідомленні великими літерами. Для зміцнення власної Я-концепції 

флудери використовують низку негативних комунікативних тактик,  з-поміж 

яких надсилання семантично «порожньої» інформації, оверквотинг, 

оверпостинг та некропостинг. Ці тактики використовуються лише флудерами 

і не є характерними для інших видів мовних особистостей мережі.  

 

3.3. Зміна комунікативної інтенції віртуальною мовною 

особистістю 

 

 Для багатьох відвідувачів віртуальної мережі форумна спільнота є 

особливим місцем. Активні форумчани проводять тут дуже багато часу, що 

вимірюється кількістю опублікованих повідомлень, яка може сягати 30 000 за 

весь період спілкування у мережі. Такий обсяг викладеної інформації, на 

нашу думку, свідчить про те, що ці комуніканти постійно перебувають у 

віртуальному просторі. Ті учасники, які часто відвідують певний форум, 

можуть з легкістю розпізнати свого «віртуального знайомого» навіть під 

іншим нікнеймом. Ці «мешканці форумів» уважно читають пости попередніх 

учасників комунікації, незважаючи на обсяг, й уважно стежать за перебігом 

дискусії.  

 Під час нашого дослідження було з‘ясовано, що певні ВМО можуть 

змінювати комунікативні інтенції і поєднувати комунікативні ролі. Це 

пояснюється тим, що обсяги популярних тредів можуть сягати декількох 

тисяч сторінок. Крім того, учасниками дискусії виступають ті самі 

комуніканти, коло яких може бути обмеженим (5-6 осіб). Було встановлено, 
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що ВМО «троль» може спілкуватись як експерт в іншій темі, надаючи якісну 

інформацію про предмет дискусії, ВМО «модератор» може поєднувати роль 

консультанта й експерта, ВМО «експерт» інколи стає консультантом, 

надаючи поради іншим учасникам комунікації. Зважаючи на ці факти, 

вважаємо за доцільне проаналізувати кожен окремий випадок зміни 

комунікативної інтенції вказаних віртуальних мовних особистостей. 

Пропонуємо для аналізу пости і повідомлення окремих користувачів, які 

свідчать про змін їх  комунікативної інтенції.   

  

 3.3.1. Зміна комунікативної інтенції модератором.  

Комунікація модератора може мати риси, характерні для постів 

експерта та консультанта.  Спочатку пропонуємо розглянути діяльність 

модераторів як «експертів». KMC Forum, який ми обрали для аналізу, має 

таку ієрархію модераторів: на найвищій сходинці перебувають форумні 

адміністратори (KMC Forums Administrators), далі - загальні модератори 

(KMC Forums Global Moderators), далі ‒ форумні лідери (KMC Forums 

Leaders), які відповідають за комунікацію на окремому підрозділі форуму. 

Адміністратори і загальні модератори мають досить високий авторитет та 

рівень відповідальності. Пропонуємо для аналізу пости модератора Ushgarak, 

який спілкується на форумі з 2000 року і має в своєму доробку 89413 

повідомлень [389]. Повідомлення цього модератора вказують на те, що він 

має високий рівень мовної та професійної компетенції, що дозволяє йому 

підтримати розмову на будь-яку тему. Цей модератор дуже багато 

спілкується у підрозділі форуму, присвяченому обговоренню фільму «Зоряні 

війни» та всьому, що з ним пов‘язане. Беручи участь в обговоренні треду Can 

the Dark Side be used for good? [320], користувач Ushgarak досить чітко 

висловлює власну позицію стосовно теми дискусії: Very simple replies to your 

points there Stealth- no need to overcomplicate at all. 

As to my point about things not suiting Star Wars, very simple. My opinion 

is that things that try to insert morally grey areas into Star Wars are simply not 
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very good, and this is because Star Wars is not a suitable setting for that, and this 

brings us back to it being, in essence, GL's creation and other authors can;t escape 

that, trying to graft something onto a setting unsuitable. Fine that you don;t agree 

GL's word should dominate. I think this view is unhelpful and, ultimately, 

objectively untrue, as I don't think Star wars has ever been written without GL 

being a major influence, directly or indirectly. 

У наведеному тексті спостерігаємо використання експертом маркерів 

декларування позиції автора (As to my point, My opinion is that, I think, I don’t 

think). Пост характеризується вживанням складносурядних та 

складнопідрядних речень.  

У наступному абзаці модератор некатегорично критикує 

висловлювання адресата, на яке надає відповідь:   I am afraid I cannot make 

any sense of your point about comparing the Hyperspace War with Anakin's 

actions. I'm not intending to hang around here so that will have to stay unanswered. 

Suffice to say, I think your apparent tactic of looking at everything as one giant 

continuity that bears direct comparison is likely never really going to bear fruit. It 

works far better simply to say that different interpretations say very different 

things, and this really has nothing to do with canon, because regardless of what 

canon does or does not say, trying to keep such different interpretations in the 

same continuity for direct comparison is simply doomed to failure if you are 

searching for an answer. Маркером зниження критичності висловлювання 

виступає I am afraid. У багатьох випадках I‘m afraid функціонує як етикетна 

формула, завдання якої пом'якшити несприятливий вплив на адресата, 

перепросити за негативну характеристику або наслідки висловлювання: 

мовець ніби приймає удар на себе, не зважуючись прямо повідомити про 

неприємну подію своєму співрозмовникові [158, с. 109].  

В останньому абзаці посту модератор ще раз підкреслює, що його 

позиція непохитна і він не має наміру більше це обговорювати: My view 

remains as straightforward as I said above. I think Star Wars works best from a 

GL-centric interpretation (which is different from saying GL gets everything right) 
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and interpretations that try to introduce grey areas into Star Wars never work well; 

they work much better in settings fundamentally designed for such things. At that 

point, I've said all I can usefully say. 

У цілому цей пост є ілюстрацією того, що модератори не лише 

спостерігають за поведінкою учасників комунікації та контролюють 

дотримання правил етикету на форумі. Модератори також мають певний 

арсенал знань, які вони демонструють при обговоренні.  

Модератори молодіжних форумних спільнот взагалі є активними 

учасниками комунікації і радо беруть участь в обговорені ситуацій та 

проблем, які виникли в інших учасників дискусії. Таким чином, вони 

виступають як консультанти, діяльність яких спрямована на дружню 

підтримку й допомогу. Для аналізу цього виду трансформації пропонуємо 

тред під назвою Serious advice only, розміщений на молодіжному форумі 

Teenforumz, у підрозділі Generous help and advice forum [399]. Автор треду 

питає поради про те, як стати фінансово самостійним: I'm having some trouble 

with getting financially stable, and so is my fiance. Адресант у розпачі, оскільки 

те, що вже було зроблено, не працює: I need some advice from people who have 

been through this and has made it, or has experienced something similar. It is much 

appreciated because I do not know what to do anymore. I need some advice from 

people who have been through this and has made it, or has experienced something 

similar. It is much appreciated because I do not know what to do anymore. . В 

цілому спілкування на цьому підрозділі форуму має дружній характер, тут 

завжди є охочі допомогти у вирішенні проблеми. Не винятком є і наступний 

пост комуніканта Lion, який спілкується на форумі як модератор: 

   I have never been in this type of situations either but I will do my best to 

give an honest advice. 

Since you mentioned that moving is not an options and long-distance 

traveling cannot work either, the best solution that I see here is to get a job that 

requires a computer and the Internet. There are numerous jobs and websites that 
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require employees and these latter are or can be working from their own computers 

at home. I am not sure about which websites though so I cannot give you more 

information on this matter, unfortunately .. However, I know that many of such 

companies do pay their employees very well. Other things that you could do is, for 

example, get a job somewhere that requires you go to a bigger city say once per 

week but for the rest to work on your computer. That would be really excellent for 

your situation! 

У цьому пості комунікант зізнається про відсутність досвіду 

перебування в подібних ситуаціях (have never been in this type of situations), 

що зменшує дистанцію між учасниками спілкування, оскільки незважаючи 

на це, адресант висловлює готовність допомогти (but I will do my best to give 

an honest advice). Тактика надання поради реалізована за допомогою 

складнопідрядних речень типу The best solution that I see is, Other things that 

you could do is:   

If not then, as John said, be persistent and wait for a response from where 

you already applied. Sooner or later you will get one, and I wish you the best of 

luck with whatever you wish choose to do later on as a job, maybe even based on 

our advice here. 

Best of luck! 

~Lio  

Консультант також пропонує кілька способів розв‘язання проблеми. 

Використання директивних мовленнєвих актів так само є вираженням поради 

(be persistent and wait for a response). Уживання етикетної формули 

прощання–побажання (Best of luck!) є характерним для постів консультанта, 

що є реалізацією стратегії позитивного ставлення до адресата.  

Підсумовуючи вищезазначене, нагадуємо, що завдання модератора -  

створити комфортне місце для комунікації. Саме тому модератори мають 

широке коло обов‘язків і спілкуються на форумах, змінюючи комунікативні 

інтенції. Тим самим вони намагаються зав‘язати  дискусію й підвищити 

інтерес інших учасників форуму до обговорюваної теми.  
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3.3.2. Зміна комунікативної інтенції експертом.  

Різноплановість розділів форумів надихає інших форумчан брати 

участь в обговоренні, яке відбувається на різних ланках форуму. Спілкування 

на форумі не має обмеження, проте єдине, що стримує від спілкування на 

інших підфорумах - це власна зацікавленість тематикою. Тобто  мовець має 

змогу активно спілкуватись на підрозділі, присвяченому обговоренню 

політичних та філософських питань, і одночасно висловлювати поради 

іншим форумчанам. Аналізуючи треди в гілці General Advice, ми помітили, 

що цінність порад в обговореннях може бути різною. Більшість 

висловленних порад справді стосуються теми обговорення, але деякі більше 

схожі на психологічні консультації (тобто побудовані на власному досвіді 

тієї особи, яка  радить), а деякі мають риси науково-публіцистичного тексту. 

Саме тому ми звернули увагу на ті випадки, коли повідомлення-порада має 

логічну структуру. 

Для аналізу зміни комунікативної інтенції ВМО «експерт» пропонуємо 

тред під назвою What can I do?, опублікований на молодіжному форумі в 

підрозділі General Help Advice Forum [430]. Дівчина звертається по допомогу 

до форумчан із проханням порадити, як їй себе поводити в ситуації, коли її 

батько знайшов собі подружку через рік після смерті матері. Ця ситуація є 

проблемною ще й тому, що вони не можуть знайти спільну мову. Авторка 

отримала багато порад, серед яких цікавими вважаємо пости комуніканта 

Shimon. Обсяг текстового повідомлення цього мовця нараховує 1365 знаків, 

що є досить великим  для форумних текстів. Як уже зазначалось раніше, саме 

для повідомлень експертів характерний великий обсяг: через асинхронність 

форумної комунікації вони мають змогу добре продумати зміст і структуру 

повідомлення. Повідомлення цього мовця починається з тактики 

висловлення солідарності з адресатом, що вказує на те, що мовець поділяє 

почуття адресата: I'd like to say I know this feeling but I don't exactly; I can only 

relate in the best way I can. У цьому випадку тактика, використана 
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комунікантом, виконує функцію встановлення контакту, оскільки 

налаштовує мовця на розмову.   

У наступному фрагменті повідомлення простежується використання 

численних повторів фрази  I'm sure, що успішно працює як переконання: 

   I'm sure your dad still loves you just to get things straight there. Secondly, 

I'm sure if you ruled out all your negative views upon his girlfriend, you may come 

to find her to be a great person. It's probably the typical reaction kids have when a 

parent passes away and a stranger comes along to fill in their place. I understand 

it's not the same, and it might feel like he's betraying your mom. You may feel he 

doesn't love you just because you're used to having his attention all the time - and 

now that there is another person who is getting his attention; it's shared. 50/100 

instead of 100/100. I wouldn't worry, it's normal. I'm sure his girlfriend is just 

trying her best to try and be a mom to you since yours is gone now. 

У наведеному прикладі використання повторів вказує на особливість, 

яка характерна для мовлення ВМО «експерт». Ця риса рідко трапляється в 

мовленні інших типів віртуальної особистості, які спілкуються в мережевому 

просторі. До того жвикористання нумеративного конектора та чисел у 

повідомленні вказує на логічну побудову аргументації і бажання 

переконливо довести власну точку зору [15, с. 85].  

Тактика надання поради виражається за допомогою використання 

фрази If you want my advice, тобто прямої поради, що вказує на бажання 

адресанта спонукати мовця до рекомендованої дії: 

   If you want my advice on how to solve this; the first step is as previously 

said, rule out all negative thoughts! Every single one. Secondly, have a 1 on 1 talk 

with your dad just explaining how he's making you feel. Next, have a 1 on 1 

conversation with his girlfriend and just explain that even though she's probably 

just trying to be a good mother to you; she isn't your mom and she can't replace 

your mom either. Then have a 1 on 2 chat with both of them, and just conclude 

however you'd like.  
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У цьому фрагменті так само бачимо використання нумеративних 

конекторів, які, як уже згадувалося раніше, мають аргументативних ефект і 

свідчать про логічну побудову аргументації. Також у цьому повідомленні 

мовець використовує директивні мовленнєві акти, типові для консультантів. 

Імперативні конструкції в консультативному дискурсі інтерпретуються як 

пряма порада, оскільки спонукають адресата до дії. Комбінація 

аргументативних прийомів та директивних мовленнєвих актів у мовленні 

експерта вказують на зміну комунікативної інтенції.  

У цьому фрагменті ми також можемо простежити використання 

директивних МА: These things are really hard on the sub-conscious emotions, 

and in the end all you can really do is try your best. It's hard but you won't solve 

anything by sitting around being upset about the problem. You need to get up and 

take action    

Поєднання директивів та модальних дієслів підсилюють персуазивний 

ефект і спонукають адресата до дії.  

На завершення адресант вдається до тактики позитивного ставлення до 

адресата, що висловлено за допомогою етикетної формули прощання-

побажання, наприклад: 

I wish you the best of luck with this and if you have more question or 

something feel free to message me~ ^^ 

- Shimon (שימאן)  

Використання етикетної формули прощання-побажання, здебільшого 

характерне для мовлення консультанта, який у такий спосіб висловлює 

повагу до адресата, що створює позитивне враження від прочитаного 

повідомлення.  

Розглянемо інший приклад зміни коумінкативної інтенції в 

повідомленнях експерта. Підлітковий вік вважається одним з періодів життя 

особистості, коли люди сприймають життєві реалії в іншому світлі, 

найчастіше негативному. Дуже багато підлітків звертаються до комунікантів 

молодіжних спільнот з питаннями суїциду, оскільки вважають що саме так 
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можно вирішити їхні проблеми. Підрозділ Depression, Self Harm, and Suicide 

наявний у кожній другій молодіжній спільноті поряд із підрозділом 

Relationships, Dating, and Crushes, а це свідчить про те, що саме такі питання є 

актуальними для підлітків. Нашу увагу привернув тред під назвою Well... I 

failed... again :@ [440], де автор звертається за порадою щодо дієвого і 

простого способу самогубства. У цьому треді пропонуємо проаналізувати 

пост користувача Halo. Адресант починає пост з топікового абзацу, де 

висловлює власний погляд на ситуацію:  

You say not to give you a cliché response on not killing yourself, and yet 

you type a cliché post such as this. Kill yourself if you want. It's not going to affect 

my life in any way. I would advise not, of course, but it's not like I'm begging you 

to not go through with it. If you asked whether you should do it or not, I would 

recommend not, but whatever floats your boat. 

У цьому фрагменті користувач доволі критично висловлюється з 

приводу прохання автора треду (It's not going to affect my life in any way). Тим 

не менш консультант надає пораду, яка має характер рекомендації, тобто 

адресат має сам вирішувати, яке рішення йому прийняти.  

Далі адресант намагається підготувати адресата до тієї критики, яку він 

збирається висловити. Такий прийом має на меті нівелювати негативний 

вплив повідомлення і налаштувати комуніканта на бесіду: 

A lot of people don't say what I'm about to say because they get the backlash 

of, "Ermegerd you don't understand that was insensitive fuck u!1!" People don't 

want to hear this response. They want attention and yes, maybe even a better 

means to kill yourself.  

Can you like....go back and read what you typed up again? Will you look 

how much you are absolutely BITCHING? "I can't do this, I can't do that. I'm a 

failure because of this, and nothing can change it. There's no way out, no one loves 

me. They even said!" Just stop. 

У такий спосіб адресант намагається показати, що він не має наміру 

образити автора треду, а лише вказує йому на його помилки. Консультант 
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навіть використовує великі літери у написанні лексеми BITCHING, ніби 

наголошуючи на тому, що це і є основна проблема адресата.  

First of all, everything you do is a choice. You are deciding to not change. 

You realize that there is a way out of everything, right? You've been put in a 

position. Any position you are put in, there is always a way out because the two 

aren't mutually exclusive. You cannot have one without the other. Get over 

yourself. You're complaining too much. If it's really that bad, which I'm not 

doubting it is or isn't, then why are you not changing anything about it? If you're 

underwater and can't breathe, you try to get air anyway you can. It's bad enough 

that you HAVE to get out of the situation. In your case, the fact that you are still 

alive means that it isn't too bad yet. The fact that you are alive means that you can 

take more. 

Використання нумеративного конектора, лексичні повтори  та логічне 

структурування викладеної інформації вказує на характеристики, які 

асоціюються з мовною особистістю «експерт».  

Далі пост має типові ознаки віртуальної психологічної консультації, де 

мовець намагається розібратись у тому, що спонукало комуніканта до 

створення цього треду: 

I won't waste your time or my time by typing a lot because, chances are, you 

quit reading when I tried to get optimistic or whatever. If you really want a way to 

die, then you'd do it. It's not hard to die, you know. You know how do die. If you 

find a gun and shoot yourself in the head, there is a high probability of dying. One 

reason I say no to suicide is because it's not perfect. You could mess up. 

Regardless, that's a good way to die. Stepping out in front of a truck going 75 mph 

is another possibility. Apparently OD isn't your thing, but from what you said it 

seems biologically impossible to have no repercussions. Just sayin'. 

If you want to die, you would have already done it. Essentially, you're 

making the decision to stop looking for an answer to help yourself. You apparently 

don't want to feel better because, if it were bad enough, you'd keep taking action. 
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У цьому фрагменті бачимо використання мовцем класифікаційних 

конекторів (apparently, regardless, essentially), які здебільшого присутні у 

постах експертів. Причиною цього є те, що прислівники, які виконують 

функцію конекторів, є досить складними з ергономічної точки зору 

одиницями, тому важко сприймаються в спонтанній комунікації. 

Використання цих одиниць вважається рисою індивідуального стилю, що 

вказує на високий рівень розвитку мовної особистості [15, с. 87].  У тексті 

також використано умовні граматичні конструкції, які є імпліцитним 

вираженням поради, оскільки спонукають адресата до дії.  

Після повного аналізу ситуації і висловлення власного ставлення до 

проблеми комунікант пропонує шляхи вирішення, які, на його думку, можуть 

покращити сприйняття світу автором треду: 

It's simple. If you don't have anything to live for, then find something. If you 

don't have anyone that loves you, find someone. If you aren't talented 

academically, then work hard for fuck's sake. All of the things you've listed have 

ways to get out. However, it seems like you just want to have attention and cry 

over the shit things that happen. News flash, we all have shit to go through every 

day. I used to wonder how people weren't suicidal all the time. Like, I'd wonder 

why everyone in the world doesn't want to die. That was my perspective. The 

funny thing about mood disorders would be that a simple change in perspective 

can potentially, "fix" many things. You were put into a situation, and if that is the 

case, there's always a way out. I'm not condoning suicide, but stop crying, stop 

bitching and if you truly want a life without cutting and depression and things like 

that, then MAKE A DECISION to CHANGE IT.  

        У наведеному фрагменті простежується використання умовної 

конструкції, що має персуазивний характер. З одного боку, умовні речення, 

імпліцитно виражають пораду, а з другого, неодноразове повторення цієї 

конструкції підсилює її спонукальний ефект.  

Підводячи підсумок, вважаємо за потрібне ще раз наголосити на тому, 

що коло комунікативних інтересів ВМО «експерт» є досить широким. Серед 
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величезної кількості порад, які є на форумах, можна знайти  

висококваліфіковані поради, які мають особливості, характерні для мовлення 

експертів, а саме: використання різноманітних конекторів, які мають 

аргументативних потенціал, логічна побудова тексту повідомлення, 

використання складних синтаксичних конструкцій та  великий обсяг 

повідомлення.   

 

3.3.3. Зміна комунікативної інтенції тролем.  

Як уже зазначалось, тролінгом можуть займатись користувачі, які, 

маючи достатній рівень загальної ерудиції, імпліцитно провокують інших 

користувачів на конфлікт. Ці мовці володіють тактикою «тонкого» тролінгу і 

можуть змінювати власні комунікативні інтенції. Саме ці ВМО на інших 

гілках форумів виступають експертами, тому вважаємо за доцільне 

проаналізувати пости окремих користувачів форумної спільноти з метою 

підтвердження факту зміни комунікативної інтенції. 

 Найбільший кінематографічний форум Killer Movies Community Forums 

нараховує 154,287 користувачів. Серед цієї великої кількості декілька сотень 

учасників є дуже активними. Комунікант Mr Parker спілкується на форумі з 

2003 року і має у власному доробку 12596 постів [388]. До того ж  він має 

статус Senior Member, що вказує на певний авторитет серед користувачів. 

Але Mr Parker декілька разів вдавався до «тонкого» тролінгу, за що навіть 

отримував попередження від модератора у треді Brosnan or Craig [318]: 

Parker, I'm giving you a warning for trolling. The subject of the thread is not 'look 

at 003, nobody likes him!' so I fail to see why it is necessary for you to rag on him. 

If you can't hold a normal, civil discussion, I suggest that you put 003 on Ignore so 

that you aren't tempted to bash him as you have been relentlessly doing.  

 У наведеному тексті цей користувач намагається переконати всіх 

інших учасників дискусії, що Денієл Крейг набагато краще грає Джеймса 

Бонда, ніж Пірс Броснан (I would say that Daniel Craig is the better actor and a 

great Bond; it would actually be Craig that is better in all aspects; Moore and 
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Connery would have had me rolling in the chair.same as Craig and Dalton Im 

sure.).  

 Mr Parker використовує тактику неприйняття та ігнорування фактів, які 

наводять інші учасники обговорення на підтримку Пірса Броснана. Цей 

користувач сперечається з усіма, хто не поділяє його переконань: 

again the FACTS are most Bond fans did not care when Brosnan left as that 

link clearly proves.you can choose to ignore it like he does.I dont care because its 

right there in black and white. 

Moore and Connery would have had me rolling in the chair.same as Craig 

and Dalton Im sure. His acting as Bond doesnt even come close to those guys. 

right there saying there wasnt a huge fan opposition or outcry to him being 

replaced.the truth hurts him though and he ignored it. 

У цьому випадку Mr Parker наголошує на тому, що є факти, які 

підтверджують його думку. Він робить це за допомогою написання лексеми 

FACT великими літерами. Комунікант ще раз стверджує, що він має рацію, і 

все інше його не цікавить (I dont care). До того ж форма викладу інформації 

не відповідає правилам: орфографічні і граматичні помилки вказують на те, 

що адресант навіть не витрачає час на корекцію постів.  

Коли тактика ігнорування аргументів не спрацьовує, адресант вдається 

до тактики прямої образи особистості, що є порушенням норм мовленнєвого 

етикету, наприклад: 

thats because the truth hurts you that he is.you blatantly ignore evidence 

when presented to you that there wasnt a huge uproar over Brosnan being replayed. 

since you ignore facts like that link I provided you,its time to add one more troll 

to my ignore list. 

Маємо ілюстрацію того, як мовець-троль намагається начепити ярлик 

на іншого користувача, звинувативши його у тролінгу. Така комунікативна 

тактика застосовується, щоб спровокувати іншого комуніканта, змушуючи 

його виправдовуватись.  
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Необхідно зазначити, що пости цього автора не містять лайливих чи 

стилістично знижених висловлювань. Водночас його «тонкий тролінг» 

призводить до виникнення вербальної баталії між ним та іншими учасниками 

спільноти, а це дає нам підстави стверджувати, що троль досяг своєї 

комунікативної мети.  

В окремих випадках тролі реалізують свій потенціал,даючи експертну 

оцінку предметові обговорення. Mr Parker належить до тієї категорії тролів, 

які не лише намагаються образити іншого комуніканта, а й іноді сприють 

розширенню світогляду співрозмовника, за умови справжньої зацікавленості 

в тематиці бесіди. Так, для аналізу пропонуємо тред Did the Secret Service 

accidentally kill JFK? [330]. Тред був створений користувачем для обміну 

враженнями від перегляду фільму про вбивство Кеннеді: JFK: The Smoking 

Gun just might change your mind about what happened that day. It changed my 

stance on this. [COG Veteran]. Ця дискусія відразу ж привернула увагу Mr 

Parker, який висловлює контраргументи з приводу цієї теми: answer.NO. 

all pure propaganda. Its just a rehashing of Bonar Menningers lies of Mortal 

Error. Menninger and this author are proven liars because the films taken that day 

show that ss agent seconds before the shots hit him and you can see that his gun 

never goes off or he ever slips.its just more disinformation to get people swayed 

away from the truth that the CIA did it and the secret service were in on it.the 

secret sevice violated all protocals that day. [Mr Parker]. Пост Mr Parker містить 

граматичні й орфографічні помилки, але повідомлення має структуру, яка 

відповідає вимогам аргументативного дискурсу. Початок посту відображає 

позицію автора щодо теми висловлювання. На синтаксичному рівні 

повідомлення характеризується використанням складних, 

зокремаскладносурядних та складнопідрядних, речень, далі користувач 

структурує власний пост абзацами, у кожному з яких вміщено аналіз окремої 

теми. Твердження про те, що секретні служби навмисно порушили всі 

протоколи, підтверджене прикладами, де аналізується, що саме було 

порушено:  
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1.they had no men riding the running boards of the back bumpers like they 

normally do. 

2.they always have an advance team go and check buildings and manhole 

covers days in advance,none of that was done,that was unprecedented. Etc 

Ці приклади не містять покликань на авторитетні джерела і не можуть 

бути перевірені на коректність тверджень. Наступний абзац посту 

присвячений опису власне події, тобто вбивства: as Kennedy entered dealy 

plaza,the crowds thinned out drastically.ithe thing thats a joke about the secret 

serice is before they came into dealy. Далі комунікант ставить риторичне 

питання, відповідь на яке він відразу ж надає: the secret service also destoyed 

the evidence in the limo.no conspiracy from the secret service? sure there 

wasnt.and Im going to be the next president of the united states as well. Риторичні 

питання мають маніпулятивний ефект і використовуються в аргументації для 

емфатизації власних висловлювань. Насамкінець автор надає рекомендації 

щодо прочитання книги, яка підтверджує його висловлювання: You should 

read Mark Lane one of the very first early critics of the warren commission and 

who tried to defend oswald,read his recent book THE LAST WORD.it explains all 

this. 

Here is a link as well how the ss violated protocal that day. 

http://mcadams.posc.mu.edu/palamara/factsheet_vmp.html 

У наведеному прикладі автор спирається на авторитетне джерело, в 

якому перераховано помилки секретної служби, і навіть залишає покликання 

на нього.  

Можливо, причиною того, що комунікант не грає у «тонкий тролінг», 

стала реакція автора треду на досить об‘ємний, детальний і аргументований 

пост: Hmmmmm... You know your stuff pretty well. So much mystery... [COG 

Veteran]. Можливо, саме відсутність негативної реакції на пост сприяло тому, 

що Mr Parker виступив експертом, який надає всю необхідну інформацію: 

thats because I got obsessed withthe assassination after the movie JFK came out? 

have you seen that movie? Далі троль підкреслює, що його знання базуються 

http://mcadams.posc.mu.edu/palamara/factsheet_vmp.html
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не лише на подіях, описаних у фільмі: I have read over 200 books on the 

assassination and have been fortunate enough to meet an american history 

professor who has been researching the case ever since 1967.Its from all my talks 

with him over the years as well as reading books that I know as much as I do about 

the case.He doesnt just read books aboout it,he has gone out and interviewed 

DOZENS of witnesses that were there that day as well as interviewing many 

authors of these assassiantion books. Використання цифр, дат та апеляція до 

авторитетного джерела мають на меті підкреслити авторитетність думки 

автора. У кінці цього посту Mr Parker надає рекомендації стосовно літератури 

з цього питання: ALSO have you read Jim Marrs book CROSSFIRE,THE PLOT 

TO KILL KENNEDY? if not,please do do.in all the books i have read on it,i would 

say thats the BEST book on it and why i understand oliver stone used that book for 

his work when making the movie.   

Таким чином, можна зробити висновок, що цей комунікант, 

здебільшого орієнтований на «тонкий тролінг» і створення конфліктних 

ситуацій, вербальних баталій та атакування інших учасників комунікації, які 

мають протилежні погляди, у цьому контексті розкрився із зовсім іншого 

боку. Його повідомлення сприяли фасилітації обговорення і  в цілому мали 

кооперативну спрямованість.  

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 

 

Ситуативними віртуальними мовними особистостями у форумному 

просторі є консультант і флудер, які спілкуються на форумах з певною 

тематичною спрямованістю. ВМО «консультант» спілкується на таких 

підрозділах форумів як Поради та Консультації. ВМО «флудер» спілкується 

там, де немає обмежень щодо кількості і якості (змісту) висловлювання. 

Консультант – віртуальна мовна особистість, комунікація якої має 

кооперативний характер і спрямована на вирішення проблем інших учасників 

комунікації на форумі. На лексичному рівні мовлення консультантів 
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характеризується використанням розмовної лексики і молодіжного сленгу. 

Стиль консультантів тяжіє до розмовного, де автори часто транскрибують 

певні слова за звуковою подібністю, навмисно роблять орфографічні 

помилки, ігнорують написання слова з великої літери, а також 

використовують різноманітні графічні засоби для оформлення повідомлень. 

Синтаксичними характеристиками повідомлень є використання імперативних 

речень, умовних речень, використання як простих, так і складних речень, а 

також питальних речень із функцією уточнення. В арсеналі цієї ВМО є такі 

комунікативні стратегії: стратегія вияву солідарності з адресатом та стратегія 

позитивного ставлення до адресата. Перша реалізується за допомогою 

тактики висловлення спільності думок з адресатом, а також тактики надання 

поради. Друга використовує тактику компліменту і позитивної оцінки 

адресата, тактику використання етикетної формули прощання-побажання.  

ВМО «флудер» не є конфліктною особистістю, проте більшість 

користувачів виявляють негативне ставлення до неї. Комунікативною 

інтенцією флудера є надсилання великої кількості беззмістовних 

повідомлень, щоб самоствердитись й отримати високий рейтинг у 

віртуальній спільноті. Основні характеристики постів флудерів: 1) 

використання техніки  фонетико-графічного спрощення слів; 2) повторення 

голосних і приголосних декілька разів підряд; 3) капіталізація усіх слів у 

повідомленні, що є грубим порушенням мовного етикету; 4) використання 

перерваного синтаксису; 5) використання емотиконів, вигуків. Комунікативні 

стратегії, присутні в мовному арсеналі флудера – це комунікативна стратегія 

зміцнення Я-концепції, яка реалізується за допомогою тактики надання 

семантично «порожньої» інформації, КТ оверквотингу, КТ оверпостингу або 

даблпостингу та КТ некропостингу.  

Зміну комунікативної інтенції можна спостерігати у постах ВМО 

«модератор»,  «експерт» і «троль». Повідомлення ВМО «модератор» можуть 

мати риси, властиві експертові і консультанту. Авторитетні модератори 

виступають посередниками, які гарантують кооперацію під час спілкування 
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на форумі. Деякі модератори мають високий рівень комунікативної й 

енциклопедичної компетенції, що дозволяє їм брати участь у розмові на 

будь-яку тему. Так повідомлення модераторів можуть мати риси, характерні 

для мовлення експерта, а саме: використання дискурсивних маркерів, 

складносурядних та складнопідрядних речень, чітке структурування постів та 

організація інформації у постах. Модератори молодіжних форумів і форумів 

для підлітків є досить активними учасниками комунікації, у їхніх постах 

можуть виявлятися риси, характерні для мовлення консультанта, а саме: 

використання імперативних речень, готовність допомогти у вирішенні 

проблеми, зменшення дистанції між учасниками комунікації та використання 

етикетної формули прощання- побажання в кінці посту. ВМО «експерт» 

також може спілкуватися на форумі в ролі консультанта, що відповідним 

чином позначається на постах цієї особистості.  Експертні пости-поради 

мають такі риси: логічна структура повідомлення, великий обсяг посту, 

використання лексичних повторів, дискурсивних маркерів, нумеративних 

конекторів, використання директивних мовних актів, модальних дієслів та 

виразів, використання етикетної формули прощання-побажання в кінці посту. 

Аналіз повідомлень ВМО «троль» виявив, що ці особистості також можуть 

спілкуватись на форумі як експерти. Тобто тролі, у випадку зацікавлення 

темою дискусії, можуть сприяти розширенню світогляду співрозмовника, не 

ображаючи його. Пости троля тоді набувають ознак, характерних для постів 

експерта, а саме: мають чітку структурну організацію, характеризуються 

використанням складних синтаксичних конструкцій, використанням 

покликань на авторитетні джерела, цифри та статистичні дані. Крім того, у 

цій комунікативній ситуації пости мають кооперативну спрямованість і не 

виступають конфліктотвірним чинником.  

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях [124; 125; 

130]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Інтернет як сучасний засіб комунікації є важливою сферою діяльності 

людства, яка в наш час зазнає вагомих трансформацій. Інтернет перестає 

бути лише величезним сховищем інформації. Відбувається візуалізація 

віртуального простору й наповнення його якісною різноманітною 

інформацією, що детермінує використання Інтернету та його місце в 

сучасному світі. Визначальними рисами віртуальної комунікації є: 

дистантність, анонімність, мультимедійність, гіпертекстуальність, 

інтерактивність, синхронність/асинхронність комунікації, варіативність 

кількості комунікантів. На сьогодні основними жанрами інтернет-комунікації 

є електронна пошта, дискусійні форуми, чатлайнові групи, месенджери, 

веблоги, відеоблоги, соціальні мережі, коментарі інтернет-користувачів.  

Форум  – це офлайновий сервіс комунікації, який надає змогу 

користувачеві ретельно продумувати власні повідомлення. Його жанрові 

характеристики:   асинхронність, анонімність, полілогічність, візуальна 

саморепрезентація, вербальна саморепрезентація, гіпертекстовість та 

інтертекстуальність, тривала доступність дискусії.  Ключовим компонентом 

структури форуму і його основою є тред. Його може створювати будь-хто із  

зареєстрованих учасників форуму. Пост інтернет-форуму – це текстове 

утворення різного обсягу, опубліковане користувачем на сайті форуму. 

Пости можуть містити вербальну інформацію, вербальну і невербальну, та 

лише невербальну.  

Усі учасники форумного простору мають характеристики 

транспонованого адресата, оскільки форумна комунікація відбувається у 

форматі «Я-МИ». Це означає, що повідомлення на форумах адресовані всім 

комунікантам. Достатньо активних комунікантів форуму інші учасники 

ідентифікують за вербальними характеристиками постів.  

Віртуальна мовна особистість – це дискурсивний варіант мовної 

особистості, представлений у мовному просторі мережі, пости якого мають 
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певні вербальні характеристики і власний набір комунікативних стратегій і 

тактик. Віртуальна мовна особистість вибудовує власну ідентичність, 

створює численні образи. Додатковими засобами конструювання особистості 

є нікнейми, оріджини та девізи, що використовуються власниками для 

розкриття власного творчого потенціалу.   

Аналіз комунікативної діяльності віртуальних мовних особистостей  на 

англомовних форумах  дозволив виокремити такі їх типи: троль, модератор, 

експерт, консультант та флудер. Кожна ВМО має власну комунікативну 

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

стратегії та тактики.  

ВМО «модератор» – ключова особа, яка стежить за перебігом 

комунікації на форумі та дотриманням правил. Модератор має певні 

адміністративні повноваження і є представником влади у форумній спільноті.  

Добре модеровані комунікативні сервіси відзначаються успішною 

кооперативною комунікацією. На таких форумах модератор виступає 

фасилітатором дискусії, беручи активну участь у форумному обміні 

повідомленнями, тим самим спонукаючи учасників до активної інтеракції. 

Існує щонайменше два види модераторів – авторитетний та 

неавторитетний. Авторитетний модератор – це користувач, який, як правило, 

має безумовний авторитет і бере активну участь у спілкуванні. 

Некомпетентний модератор – це користувач, який має велике бажання 

здійснювати модерацію, але не має поваги серед спільноти, оскільки його 

рішення не завжди аргументовані, часом спонтанні, він не бере активної 

участі в обговореннях. Контроль за перебігом комунікації відбувається за 

допомогою таких комунікативних стратегій, як стратегія корекції мовної 

поведінки та стратегія групової ідентичності. Стратегія корекції мовної 

поведінки реалізується через тактику попередження учасника та тактику 

розмикання контакту. Попередження, висловлені модераторами, можуть бути  

неаргументовані. Розмикання контакту відбувається через закриття дискусії 

на треді. Стратегія групової ідентичності реалізується за допомогою тактики 
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обговорення спільних тем (Abortion, Elections, etc), а також тактики вживання 

групового сленгу, що сприяє зменшенню соціальної дистанції.  

ВМО «експерт» – це особа, комунікативною метою якої є надання 

докладної інформації про визначений предмет дискусії. Експерти, як 

правило, у форумній спільноті мають високий мережевий статус. На 

лексичному рівні повідомлення експертів характеризуються великою 

кількістю термінологічних одиниць,  а також використанням дискурсивних 

маркерів. Постам експертів властиве вживання складнопідрядних речень, 

ускладнених другорядними членами та різноманітними засобами, що 

виражають логічні зв‘язки. Загалом складні синтаксичні конструкції не є 

характерними для мовлення учасників форумного простору: вони більшою 

мірою схильні до використання простого синтаксису, що є ознакою 

розмовного стилю. ВМО «експерт» використовує такі аргументативні 

прийоми: 1) ретельне структурування тексту; 2) покликання на авторитетні 

джерела; 3) гіпертекстові покликання на аудіовізуальні джерела; 4) 

об‘єктивація наведеної інформації (для надання неупереджених даних). 

У дискурсі ВМО «експерт» переважають такі комунікативні стратегії: 

стратегія, спрямована на баланс статусу обличчя партнерів та стратегія 

передавання знань в акті інформування. Стратегія, спрямована на баланс 

статусу обличчя партнерів, реалізується  через тактику комунікативної 

дивергенції (використання термінологічних одиниць, покликань на 

авторитетні джерела та власне трактування цих джерел). У такий спосіб 

експерт підвищує статус власного обличчя, що сприяє ефективній 

комунікації. Стратегія передавання знань в акті інформування реалізується за 

допомогою тактики надання змістово-фактуальної та змістово-

концептуальної інформації, а також тактики об‘єктивації інформації.  

Змістово-фактуальна інформація – це повідомлення про факти, події, 

процеси, тоді як змістово-концептуальна – це авторське розуміння явищ, 

подій, процесів.  
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ВМО «троль» є інвективною особистістю, комунікативна інтенція якої 

– самоствердження через приниження й ображання інших учасників 

форумної спільноти. Єдиним засобом боротьби з  тролем є тактика 

ігнорування його повідомлень. У когнітивному просторі комунікантів тролі 

постають у негативному світлі: їх ідентифікація відбувається за допомогою 

лексичних одиниць з негативною конотацією. Ще більшого негативу до 

загального портрету тролів додають численні карикатурні зображення, 

розміщені в мережевому просторі. До вербальних характеристик  

повідомлень ВМО «троль» належать:  використання слів з негативною 

конотацією та нецензурної лексики, порушення правил орфографії 

(відсутність великої літери), вживання модальних дієслів зі значенням 

примусовості. Синтаксичними рисами постів троля є використання простих 

та незавершених синтаксичних конструкцій, еліптичних конструкцій, 

окличних і питальних речень, речень з наказовим способом. У мовленні ВМО 

«троль» спостерігається порушення максим Грайса, зокрема максими 

релевантності, максими якості та способу мовлення тощо. 

  Прагматичний аналіз повідомлень ВМО «троль» виявив такі 

комунікативні стратегії: стратегію провокування конфлікту та стратегію 

розвитку конфлікту. Перша реалізується за допомогою тактики викривлення 

інформації, тобто інформація надається зі змістом, необхідним тролеві для 

створення конфлікту. Публікуючи викривлену інформацію та видаючи її за 

істинну, тролі провокують реакцію незгоди з наведеною інформацією. 

Комунікативна стратегія розвитку конфлікту реалізується  через тактику 

неприйняття й  ігнорування фактів, тактику дискредитації особистості, 

тактику вербальної атаки. Тактика неприйняття й ігнорування фактів працює 

у бік ескалації конфлікту, оскільки троль, як правило, відмовляється 

прийняти будь-яку іншу думку, яка не збігається з його власною. Тактика 

дискредитації особистості реалізується шляхом прямої образи 

співрозмовника, що є поширеним прийомом троля.  
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ВМО «консультант» є кооперативною особистістю, комунікативна 

інтенція якої – вирішення проблем інших учасників комунікації на форумі 

через надання порад. ВМО «консультант» є ситуативною, оскільки 

спілкується на підрозділах під назвою Advice and  Help (Support). На 

вербальному рівні мовленню консультанта властиве вживання розмовної 

лексики та молодіжного сленгу, нецензурної лексики, яка слугує засобом 

вираження емоційного стану мовця,  транскрибування слів за звуковою 

подібністю, ігнорування капіталізації слів.  Консультант використовує 

різноманітні графічні засоби,  зокрема шрифт і колір текстів повідомлення, 

що є додатковим засобом саморепрезентації. Синтаксичними рисами 

повідомлень є використання як простих, так і складних речень, імперативних 

речень, які виражають пораду, умовних речень, які виражають реальну чи 

нереальну умову, а також питальних речень із функцією уточнення. В 

арсеналі ВМО «консультант» є такі комунікативні стратегії: стратегія вияву 

солідарності з адресатом та стратегія позитивного ставлення до адресата. 

Перша реалізується за допомогою тактики висловлення спільності думок 

(через спробу консультанта поділитися власним досвідом) та тактики 

надання поради, що досягається за допомогою слів і словосполучень зі 

значенням поради, а також використанням імперативних речень, умовних 

речень та модальних дієслів зі значенням рекомендації. Стратегія 

позитивного ставлення до адресата  використовує тактику компліменту і 

позитивної оцінки адресата, а також тактику вживання етикетної формули 

прощання.  

Віртуальна мовна особистість «флудер» є конфліктною особистістю, 

оскільки більшість користувачів виявляють до неї негативне ставлення. 

Комунікативна інтенція флудера – надсилання великої кількості 

беззмістовних повідомлень з метою самоствердження. Однак його діяльність 

не спрямована на створення конфліктів і приниження інших комунікантів. 

ВМО «флудер» є ситуативною мовною особистістю, оскільки спілкується 

здебільшого на таких підрозділах форуму, як General Discussion та Off-Topic 
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Forum. Мовний портрет флудерів: використання техніки  фонетико-

графічного спрощення слів, повторення голосних і приголосних декілька 

разів підряд, капіталізація усіх слів у повідомленні, що є грубим порушенням 

мовного етикету,  використання простих речень, еліптичних конструкцій, 

усічених і незавершених синтаксичних конструкцій, використання 

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

флудера, – це стратегія зміцнення Я-концепції. Ця стратегія виражається за 

допомогою тактик надання семантично «порожньої» інформації, 

оверквотингу, оверпостингу або даблпостингу, а також некропостингу. 

Тактика надання семантично «порожньої» інформації здійснюється за 

допомогою використання комунікативно асемантичних мовленнєвих актів, 

які не несуть жодного інформаційного навантаження. Тактики оверквотингу, 

оверпостингу та даблпостингу, а також некропостингу є негативним явищем, 

оскільки ускладнюють комунікацію на форумі.  

Зміну комунікативної інтенції можна спостерігати в комунікації ВМО 

«модератор», «експерт»  та «троль». Для встановлення цього факту було 

проаналізовано пости тих самих комунікантів, які спілкувались у різних 

комунікативних ситуаціях. Повідомлення ВМО «модератор» можуть мати 

риси, властиві повідомленням експерта чи консультанта. Зокрема мовленню 

авторитетних модераторів, подібно до мовлення експертів,  стає властиве 

використання дискурсивних маркерів, складносурядних та складнопідрядних 

речень, чітке структурування постів та організація інформації у постах. 

Водночас модератори молодіжних форумів та форумів для підлітків під час 

комунікації можуть виконувати роль консультанта, що простежується в їхніх 

постах: використання імперативних речень, готовність допомогти у 

вирішенні проблеми, скорочення дистанції між учасниками комунікації та 

використання етикетної формули прощання–побажання. ВМО «експерт» 

також спілкується на форумі як консультант. Як наслідок, пости-поради 

експертів набувають таких ознак: логічної структури повідомлення, великого 

обсягу посту, вживання лексичних повторів, дискурсивних маркерів, 
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використання директивних мовних актів, модальних дієслів та виразів, 

використання в кінці посту етикетної формули прощання-побажання. Аналіз 

повідомлень ВМО «троль» виявив, що ці користувачі можуть спілкуватися на 

форумі так само, як  експерти. У таких випадках їхні пости набувають ознак, 

характерних для мовлення експертів, а саме: мають чітку структурну 

організацію, характеризуються використанням складних синтаксичних 

конструкцій, покликанням на авторитетні джерела. 

Перспектива подальших розвідок в окресленому напрямі полягає в 

залученні до матеріалу дослідження інших жанрів інтернет-комунікації, що  

дасть змогу виявити інші типи віртуальних мовних особистостей, які 

спілкуються на різних комунікативних сервісах. Крім того, можливим є 

аналіз віртуальної мовної особистості з позиції когнітивної лінгвістики, що 

дозволить створити прототипові моделі цих особистостей.  
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ДОДАТОК Б 

Засоби конструювання віртуального образу користувачів 

 

Tzeentch 
#gottem 

 

Gender: Male 
Location: Morgan's Maxim 

The memes write themselves. 

 
__________________ 

 
"The Daemon lied with every breath. It could not help itself but to 

deceive and dismay, to riddle and ruin. The more we conversed, the 
closer I drew to one singularly ineluctable fact: I would gain no wisdom 

here." 

 

 Jun 6th, 2018 02:35 AM       
 

   

http://www.killermovies.com/forums/f2/t653723.html  

marwash22 
HELL YEAH. 

 

Gender: Male 
Location: Balls deep in your 

cerebral cortex 

dat thirst. 

 
__________________ 

 

 

 Jul 19th, 2014 11:30 PM       
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Tiffany  

-BLONDiE* 
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 Re: Celebrity Crush!! 

My Mood:  

 Age: 25 

Gender: Female 

Join Date: Jul 2011 

Posts: 3,427 
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crush.html 

Singularis    

独特 

 
  

 
  
Name: Yue Han 
Gender: Male 
Join Date: Jun 2010 

Location: Faro, Portugal 
Posts: 7,246 

 

 Re: Define "Love" in one word 

 
Vulnerability. 
 
I think that fits both sides. 
Antheia likes this. 
 
 
 
 

  
 
 

http://www.teenforumz.com/member.php?u=5469
http://www.teenforumz.com/member.php?u=5469&tab=myawards#aw_issue74
http://www.teenforumz.com/member.php?u=5469&tab=myawards#aw_issue74
http://www.teenforumz.com/member.php?u=13199
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http://www.teenforumz.com/relationships-dating-crushes/37917-define-love-one-word.html 

 

 
  #5 

Kateastrophe  
You had me at Hello. 

 
  

 
My 

Mood:  

  
Name: Kate. 
Age: 21 
Gender: Female 
Join Date: Sep 2011 
Location: Rainy England 
Posts: 2,566 

 

 Re: Have you ever been in Love ? 

 

Nope.  

 
 
 
 

  
 
 

Jalepenoes are dah bomb ~ Rhiannon & I.  

 

   
 

 

http://www.teenforumz.com/relationships-dating-crushes/38591-have-you-ever-

been-love.html 

AppealToReason 

Awesome Poster 

 
  

http://www.teenforumz.com/relationships-dating-crushes/37917-define-love-one-word.html
http://www.teenforumz.com/relationships-dating-crushes/38591-have-you-ever-been-love.html#post939795
http://www.teenforumz.com/member.php?u=12284
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Name: Michael 

Join Date: October 11, 2010 

Location: Texas 

Age: 23 

Gender:  

 Re: Helping someone with an eating disorder 

__________________________________________________________________ 

 
 
http://www.virtualteen.org/forums/showthread.php?t=118480 

 

Naters2000 

Junior Member+ 

 
  

 
  

Name: Nate 

Join Date: February 11, 

2018 

Location: Colorado 

Springs 

 Re: For the lost lovers. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hiya everyone! I‘m Nate, 14, I play classical clarinet, love hiking, 

and spending time with my incredible friends! Also I‘m gay so 

that‘s cool I guess. Feel free to message me! 

 

http://www.virtualteen.org/forums/showthread.php?t=2044321 

 

 

 

 

 

http://www.virtualteen.org/forums/showthread.php?t=118480
http://www.virtualteen.org/forums/showthread.php?t=2044321
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ДОДАТОК В 

Карикатурні зображення ВМО «троль»  у мережі Інтернет 

 

 
http://www.makeuseof.com/tag/heres-happens-confront-internet-troll-face-face/ 

 

 
http://knowyourmeme.com/photos/316781-butthurt 

 

 
 

http://www.makeuseof.com/tag/heres-happens-confront-internet-troll-face-face/
http://knowyourmeme.com/photos/316781-butthurt
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http://memesvault.com/internet-troll-pictures/ 

 

 
http://kotaku.com/the-maker-of-the-trollface-meme-is-counting-his-money-1696228810 

 

http://memesvault.com/internet-troll-pictures/
http://kotaku.com/the-maker-of-the-trollface-meme-is-counting-his-money-1696228810
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http://memesvault.com/internet-troll-pictures/ 

 
http://knowyourmeme.com/photos/671017-cringeworthy 

 

 

 

http://memesvault.com/internet-troll-pictures/
http://knowyourmeme.com/photos/671017-cringeworthy
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ДОДАТОК Г 

Карикатурні зображення форумних модераторів у мережі Інтернет 

 

 

 
 

http://weknowmemes.com/generator/mem

e/Forum-Moderator/4427/ 

 

http://forum.xcitefun.net/rizwan-is-moderator-at-

forum-now-t85504.html 

 

 
 

 

https://www.allmystery.de/themen/uh4304

8-7061 

 

http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?p

=22893201 

 

 

http://weknowmemes.com/generator/meme/Forum-Moderator/4427/
http://weknowmemes.com/generator/meme/Forum-Moderator/4427/
http://forum.xcitefun.net/rizwan-is-moderator-at-forum-now-t85504.html
http://forum.xcitefun.net/rizwan-is-moderator-at-forum-now-t85504.html
https://www.allmystery.de/themen/uh43048-7061
https://www.allmystery.de/themen/uh43048-7061
http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?p=22893201
http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?p=22893201
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https://memegenerator.net/instance/30375705 

 

 
https://writers.bitcoin.com/wp-content/uploads/2015/08/Moderator.jpg 

 

https://memegenerator.net/instance/30375705
https://writers.bitcoin.com/wp-content/uploads/2015/08/Moderator.jpg
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http://www.giantbomb.com/profile/daemon/blog/drat-hes-a-pterodactyl-again/24417/ 

 

 
http://europeanpolitics.freeforums.org/ranting-ron-teases-with-call-for-more-moderators-on-the-

bdf-t309.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.giantbomb.com/profile/daemon/blog/drat-hes-a-pterodactyl-again/24417/
http://europeanpolitics.freeforums.org/ranting-ron-teases-with-call-for-more-moderators-on-the-bdf-t309.html
http://europeanpolitics.freeforums.org/ranting-ron-teases-with-call-for-more-moderators-on-the-bdf-t309.html
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ДОДАТОК Д 

КОМУНІКІТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ 

 

 

         

     МОДЕРАТОР 

 

стратегія корекції 

мовної поведінки 

тактика попередження 

тактика розмикання 

контакту 

   

стратегія групової 

ідентичності 

тактики обговорення 

спільних тем 

тактики вживання 

групового сленгу 

 

 

 

 

 

ЕКСПЕРТ 

 

стратегія, спрямована на 

баланс статусу обличчя 

партнерів 

тактика комунікативної 

дивергенції 

тактика об‘єктивації 

інформації 

 

 

стратегія передавання 

знань в акті 

інформування 

тактика надання 

змістово-фактуальної і 

змістово-

концептуальної 

інформації 

тактика структурування 

поданої інформації 

 

 

 

 

ТРОЛЬ 

 

стратегія провокування 

конфлікту 

 

тактика викривлення 

інформації 

тактика використання 

повідомлень-принад 

 

стратегія розвитку 

конфлікту 

тактика неприйняття та 

ігнорування фактів 

тактиці дискредитації 

особистості 
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тактика вербальної 

атаки 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАНТ 

стратегія вияву 

солідарності з адресатом 

 

тактика висловлення 

спільності думок 

тактика надання 

 поради 

 

стратегія позитивного 

ставлення до адресата 

тактикаа надання 

компліменту та 

позитивної оцінки 

адресата 

тактика використання 

етикетної формули 

прощання 

 

 

 

ФЛУДЕР 

 

 

 

стратегія зміцнення Я-

концепції 

 

тактика надання 

семантично 

«порожньої» інформації 

тактика  

оверквотингу 

тактика оверпостингу 

або даблпостингу 

тактика  

некропостингу 
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