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АНОТАЦІЯ 

Білоус А. О. Логіко-риторичний аналіз інтернет-дискурсу. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.06 – логіка. Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. 

Дисертаційне дослідження присвячене логіко-риторичному аналізу 

інтернет-дискурсу. У роботі розглянуто проблеми витлумачення поняття 

«інтернет-дискурс», встановлено та проаналізовано основні характеристики 

інтернет-дискурсу, досліджено явище полідискурсивності зазначеного дискурсу 

та виведено ключові аспекти логіко-риторичного аналізу останнього. 

Акцентовано увагу на тому, що специфіку мові інтернет-дискурсу надають 

інтернет-конструкти: емотикони, гіф-анімації, стікери, інтернет-меми та акти 

інтернет-дискурсу: флейм, тролінг, оффтоп та інші. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці підходу до 

логіко-риторичного аналізу інтернет-дискурсу як особливої сталої конструкції, 

знакової системи та аргументативного процесу, що дозволило виявити його 

специфіку, використовуючи логічні засоби, методи та риторичні прийоми. 

Обґрунтовано, що логічний аналіз інтернет-дискурсу може передбачати 

його розгляд як: по-перше, особливої сталої конструкції на рівнях: 

поняття/імена, судження/висловлювання, міркування; по-друге, знакової 

системи на трьох семіотичних рівнях: синтаксичному, семантичному, 

прагматичному; по-третє, аргументативного процесу, враховуючи комплексну 

природу феномена аргументації. 

Під час дослідження інтернет-дискурсу на рівні понять/імен, встановлено, 

що він збагачується різноманітними конструктами, які відрізняються від 

звичайних слів, але виконують схожі функції. Емотикони, гіф-анімація, стікери, 

графічні інтернет-меми, поєднуючи у собі риси впливу вербального та 

невербального спілкування, постають такими знаками, що мають смислові 

характеристики понять, замінюючи граматичну форму вираження останніх, які 
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частіше неможливо реалізувати на рівні реального вербального спілкування, 

яке удосконалюється саме завдяки таким конструктам. Логічний аналіз 

інтернет-дискурсу на рівні міркувань показав, що останній характеризується 

особливими проявами – актами інтернет-дискурсу (флеймом, тролінгом, 

флудом, оффтопом, холіваром), у межах яких при побудові аргументативних 

міркувань можуть свідомо порушуватися логічні правила. Тексти тут 

набувають своєї специфіки завдяки використанню як складових висловлювань 

та міркувань різних інтернет-конструктів, наявності обмеження (на деяких 

інтернет-ресурсах) на кількість символів у публікаціях. 

Завдяки дослідженню структури інтернет-конструктів на синтаксичному, 

семантичному, прагматичному рівнях логіко-семіотичного аналізу визначено 

специфіку застосування цих конструктів, яка полягає у можливості 

використання їх як знаку-матриці для підсилення смислової наповненості 

тексту. Крім того, визначено особливість функціонування їх як елементів 

принципово відтворюваних знакових ситуацій. Проведено аналіз флейму як 

методу впливу та різновиду суперечки з точки зору неформального підходу в 

логіці. 

Шляхом демонстрації специфіки розуміння тексту в інтернет-дискурсі 

визначено аргументативний аспект трансформації поняття «текст» у ньому. 

Встановлено, що специфіка тексту в інтернет-дискурсі пов’язана з тим, що його 

складовими виступають такі візуальні знакові одиниці: смайли, емодзі, стікери, 

меми та гіф-анімації. Перелічені одиниці можуть не лише додавати текстові 

емоційного забарвлення, а й виступати самостійними прийомами впливу.  

Здійснено риторичний аналіз інтернет-конструктів та актів інтернет-

дискурсу з точки зору прикладного аспекту їх застосування в мережі Інтернет, 

на підставі чого визначено специфіку функціонування риторичних модусів 

(логосу, етосу, пафосу) в рамках інтернет-дискурсу на прикладі інтернет-мему, 

тролінгу та смайлів. Наголошено на тому, що на рівнях логосу, етосу, пафосу 

використовуються не лише прийоми впливу, які є характерними для не 

опосередкованого комп’ютерною мережею дискурсу, але і притаманні лише 
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інтернет-дискурсу конструкти та акти. На рівні логосу – це інтернет-меми, які 

виступають носіями певної культурної інформації, зазвичай упізнаваної 

користувачами, які часто використовують для підсилення та урізноманітнення 

тексту, але при цьому інтернет-мем може виступати і безпідставним 

аргументом, особливо коли аудиторія його не розуміє. На рівні етосу часто 

використовується тролінг, який є навмисним порушенням правил критичної 

дискусії, засобом приниження гідності співрозмовника з метою підмінити 

точку зору або взагалі зруйнувати дискусію. На рівні пафосу яскравим проявом 

інтернет-дискурсу як риторичного тексту є емотикони. Ці графеми 

розширюють виразні можливості віртуального обміну інформацією, а іноді 

навіть переконують аудиторію читачів у щирості оратора. 

На прикладах діалогів з найбільш поширених інтернет-ресурсів 

продемонстровано особливості використання риторичних фігур в інтернет-

дискурсі. Обґрунтовано, що відсутність невербальних складових у звичному 

розумінні компенсується застосуванням низки різноманітних прийомів 

(флейму, тролінгу, кібербулінгу та ін.), засобів (емотиконів, інтернет-мемів, 

коубів, гіф-анімацій, технічних позначень), які підсилюють виразність тексту. 

У роботі акцентовано увагу на тому, що використання широкого спектру 

технічних засобів, інтернет-конструктів та певні акти інтернет-дискурсу 

трансформують і саму риторику. Зроблено висновок, що є підстави говорити 

про поступове виникнення інтернет-риторики, яка може стати окремим 

напрямком дослідження, поєднуючи в собі здобутки багатьох дисциплін. Цей 

напрямок передбачав би систематизацію способів інформування інтернет-

аудиторії, дослідження техніки переконання, способів аргументації, що 

використовуються в різноманітних вербальних та візуальних повідомленнях в 

інтернет-мережі, визначав би причини створення та умови функціонування 

прийомів впливу, властивих саме цій царині, а також розробку нових та 

особливості вже створених засобів виразності промови в інтернет-мережі, що 

забезпечуватимуть її впливовість та красу. 
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Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає у виявленні 

логічних методів та засобів, риторичних прийомів аналізу інтернет-дискурсу. 

Практичне значення дослідження розкривається через новизну отриманих 

результатів, які дозволяють говорити про специфіку використання логічних 

методів та риторичних прийомів в інтернет-дискурсі. Запропоновані у роботі 

логіко-риторичні підходи уможливлюють ефективну побудову аргументації з 

урахуванням її практичного спрямування на інтернет-комунікацію. Результати 

дослідження можуть бути використані як у науково-дослідній, так і в 

педагогічній практиці, в тому числі при розробці нормативних курсів і 

спецкурсів з логіки та дисциплін логічного циклу.  

 

Ключові слова: інтернет-дискурс, інтернет-комунікація, логічний аналіз, 

риторичний аналіз, риторичні модуси в інтернет-дискурсі, риторичні фігури в 

інтернет-дискурсі, інтернет-конструкт, акт інтернет-дискурсу, аргументація, 

міркування.  

 

SUMMARY 

Bilous A. O. Logical and rhetorical analysis of internet discourse. – 

Manuscript. 

Dissertation for a candidate degree in philosophy specializing in logic 

(09.00.06). – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The dissertation is devoted to logical-and-rhetorical analysis of internet 

discourse. In this work the problems of interpreting the "internet discourse" concept 

are considered, the main characteristics of the internet discourse are set and analyzed, 

the phenomenon of polydiscursiveness of this discourse is investigated, and the main 

aspects of the logical and rhetorical analysis of the last one are outlined. 

The emphasis is placed on the fact that the specificity of the internet discourse 

language was given by such internet constructs as emoticons, gif-animations, stickers, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


6 
 

 
 

internet memes and such acts of internet discourse as flame, trolling, offtop and 

others. 

The scientific novelty of the obtained results is in the development of an 

approach to the logical and rhetorical analysis of internet discourse as a certain 

sustainable construct, sign system and argumentative process. This allowed revealing 

its specificity, using logical means, methods and rhetorical techniques. 

It is substantiated that the logical analysis of the internet discourse may involve 

its consideration as: firstly, a certain sustainable construction at the levels of names / 

concepts, judgments / statements, reasoning; secondly, a sign system at three semiotic 

levels: syntactic, semantic, pragmatic; thirdly, the argumentative process with taking 

into account the complex nature of the phenomenon of argumentation. 

While researching internet discourse at the level of names / concepts, it has 

been found that it was enriched with a variety of constructs that are different from 

ordinary words but perform similar functions. Emoticons, gif-animations, stickers, 

graphic web-memes while combining in itself the features of the influence of verbal 

and non-verbal communication appear as such signs that have semantic 

characteristics of concepts with replacing the grammatical form of expression of the 

latter, that are often impossible to implement at the level of real verbal 

communication, which is improved with such constructs. Logical analysis of the 

internet discourse at the level of reasoning has shown that the latter is characterized 

by special manifestations - acts of internet discourse (flame, trolling, flood, offtop, 

holywar), within them the logical rules can be deliberately violated when 

constructing argumentative considerations. The texts here acquire their specifics 

through the use various internet constructs as the constituent of statements and 

reasoning, and the presence of limitations (on some internet resources) on the number 

of characters in the posts.  

Due to the research of the structure of internet constructs on the syntactic, 

semantic, pragmatic levels of logical-semiotic analysis, the specificity of the use of 

these constructs is determined. This specificity consists in the possibility of using 

them as a sign-matrix to enhance the semantic fullness of text. Also, the feature of 
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their functioning as elements of principally reproducible sign situations is 

determined. The analysis of the flame as a method of influence and a kind of 

controversy is carried out from the point of view of the informal approach in logic. 

By demonstrating the specifics of understanding the text in the internet 

discourse, an argumentative aspect of the transformation of the notion of "text" in it is 

determined. It has been established that the specificity of the text in the internet 

discourse is connected to the fact that its components are the following visual signs: 

smiles, emoji, stickers, memes and gif-animations. These signs can not just add 

emotional color to the text, but also act as independent receptions of influence.  

The rhetorical analysis of internet constructs and acts of internet discourse in 

terms of applied aspect of their application in the Internet has been carried out. 

According to that the specificity of the functioning of rhetorical moduses (logos, 

ethos, pathos) in the framework of internet discourse is determined using the example 

of the internet meme, trolling and smiles. It is emphasized that at the levels of logos, 

ethos, pathos, not only usual for a non-mediated computer network discourse 

receptions of influence are used, but also specific for only internet discourse 

constructs and acts are used. 

At the level of the logos, it is an internet memes that acts as the bearer of 

certain cultural information, usually recognized by users, that is often used to amplify 

and diversify the text, but at the same time an internet meme may serve as an 

unsubstantiated argument, especially when the audience does not understand it. At 

the level of ethos, the trolling is often used. It is a deliberate violation of the rules of 

critical discussion, a way of humiliating the dignity of the interlocutor for the purpose 

of replacing the point of view, or even to ruin the discussion. At the level of pathos, a 

vivid manifestation of internet discourse as a rhetorical text is emoticons. These 

graphemes extend the expressive possibilities of virtual exchange of information, and 

sometimes even convince the audience of readers in the sincerity of the speaker. 

Through the examples of dialogs on the most common internet resources the 

features of the use of rhetorical figures in the internet discourse are shown. It is 

substantiated that the absence of nonverbal components in usual sense is 
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compensated by using a number of different techniques (flame, trolling, cyber 

bullying, etc.), tools (emoticons, internet memes, coubs, gif-animations, technical 

notation) that enhance the expressiveness of the text. 

In this work is focused out that the use of a wide range of technical tools, 

internet constructs, and certain acts of internet discourse transform the rhetoric itself. 

It is concluded that it makes sense to talk about the gradual emergence of internet 

rhetoric, which can be a separate area of research, combining the achievements of 

many disciplines. This study area would include systematization of ways to inform 

the internet audience, research in techniques of persuasion, methods of 

argumentation, that are used in a variety of verbal and visual communications in the 

Internet. Also, internet rhetoric would determine the reasons for the creation and 

conditions of the functioning of the methods of influence, that are inherent in this 

area, as well as the development of new and features of already ongoing means of 

expression of speech in the Internet that will ensure its influence and beauty. 

The theoretical significance of the dissertation research is to reveal logical 

methods and tools, rhetorical methods of analysis of internet discourse. The practical 

significance of the research is revealed through the novelty of the obtained results, 

which allow us to talk about the specifics of the use of logical methods and rhetorical 

techniques in the internet discourse. Proposed in this research logical and rhetorical 

approaches allow to construct argumentation more effectively, taking into account its 

practical orientation to internet communication. The results of the research can be 

used both in scientific research and in pedagogical practice, including the 

development of normative courses and special courses in logic and disciplines of the 

logical cycle. 

Key words: internet discourse, internet communication, logical analysis, 

rhetorical analysis, rhetorical moduses in the internet discourse, rhetorical figures in 

the internet discourse, internet construct, the act of the internet discourse, 

argumentation, reasoning. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дисертаційного дослідження визначається, насамперед, 

тим, що сьогодні реальність більшості країн світу, до яких належить і Україна, 

– це глобалізоване інформаційне суспільство, що знаходиться на шляху до 

створення суспільств знань. У його осерді, за природою, знаходяться 

різноманітні технології та інструменти продукування, обробки, перетворення, 

поширення, пошуку і використання інформації, зокрема Інтернет. Тож значення 

Всесвітньої мережі сьогодні вже не обмежується окремими полями науки, 

техніки чи економіки, вона виступає одним з вирішальних чинників людського 

розвитку, цілісності та динаміки усього соціального простору. З огляду на це 

достатньо повне осмислення наявного стану, позитивних перспектив чи 

небезпек Інтернету, його подальшого впливу на світ ХХІ століття не можливе 

без залучення найширшого спектру дослідницьких підходів, включаючи логіко-

риторичний.  

Необхідність логіко-риторичного підходу зумовлюється тим, що 

Всесвітня мережа, надаючи якісно нові й широкодоступні канали 

взаємозв’язку, у суттєвий спосіб трансформує його зміст, форми і правила, 

породжуючи, серед іншого, невідомий раніше інтернет-дискурс з нероздільним 

переплетенням мислення, мовлення та (опосередкованої) комунікації. Однак 

логіко-риторичний аналіз інтернет-дискурсу, попри масу окремих актуальних 

розвідок у логіці, включаючи неформальну логіку, та сучасній риториці, 

дотепер є відкритою задачею. Спроба її розв’язання утілюватиме потяг 

сучасних студій до міждисциплінарності, вона суголосна наявній інтенції усієї 

багатоскладної ділянки практичної філософії до фокусування на 

фундаментальних викликах людського буття ХХІ століття. 

Джерельну базу дисертаційної роботи становлять напрацювання 

зарубіжних і вітчизняних фахівців з логіки та дисциплін логічного циклу, а 

також розробки, присвячені проблемам інтернет-комунікації. Загалом 

проблематика, присвячена аналізу комунікації та її аргументативної складової 
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(R. Whately), Ю. Габермасом (J. Habermas), Ф. Гваттарі (P.-F. Guattari), 
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Е. Блером (J.A. Blair), Д. Волтоном (D. Walton), Дж. Вудсом (J. Woods), 

М. Гільбертом (M.A. Gilbert), Л. Грорке (L. Groarke), Т. Гов’є (T. Govier), 

Р. Джонсоном (R.H. Johnson), Р. Пінто (R.C. Pinto), Г. Гансеном (H.V. Hansen), 

Д. Гічкоком (D. Hitchcock) та ін. 

Оригінальний внесок у дослідження логічних та риторичних складових 

аргументації, застосування логіки і риторики у різних полях соціального 

простору в Україні належить Н. Колотіловій, Л. Комасі, Є. Конверському, 

М. Поповичу, В. Титову, О. Тяглу, І. Хоменко, О. Щербині, О. Юркевич та ін. 

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

Дисертація виконана в межах комплексної програми наукових досліджень 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» і 

науково-дослідної роботи філософського факультету НДР № 16БФ041-01 

«Модернізація філософської та політологічної освіти і науки України на основі 

міжнародних освітньонаукових стандартів». 
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Метою дисертаційного дослідження є визначення логічних та 

риторичних засад аналізу інтернет-дискурсу. 

Досягнення мети обумовлене необхідністю вирішення таких завдань: 

• завдяки дослідженню історичних взаємозв’язків між практикою 

аргументації, логікою та риторикою, сучасного стану зарубіжних та 

вітчизняних розробок, присвячених проблемам інтернет-комунікації, 

витлумачити поняття інтернет-дискурсу як предмету логічного та риторичного 

аналізу; 

• з’ясувати особливості логічного аналізу інтернет-дискурсу; 

• завдяки логіко-семіотичному аналізу інтернет-конструктів розкрити 

суть застосування та функціонування їх на рівні знаків;  

• визначити аргументативний аспект трансформації тексту в 

інтернет-дискурсі; 

• визначити специфіку використання риторичних модусів та 

риторичних фігур в інтернет-дискурсі. 

Об’єкт дослідження – інтернет-дискурс як різновид віртуальної 

комунікації. 

Предмет дослідження – логічні складники та риторичні прийоми аналізу 

інтернет-дискурсу. 

Методологічна основа дослідження. При написанні дисертаційної 

роботи застосовувалися як загальнонаукові, так і спеціальні методи логіки. З 

метою виявлення теоретико-методологічної та джерельної бази дослідження 

використовувався історичний метод. Для досягнення цілісності та 

послідовності дослідження використовувався системний підхід. Понятійний 

аналіз став у нагоді при витлумаченні поняття «інтернет-дискурс», а також 

інтернет-конструктів та актів інтернет-дискурсу. Під час аналізу інтернет-

дискурсу на рівні суджень/висловлювань, міркувань використовувався метод 

формалізації. Під час проведення логіко-семіотичного аналізу інтернет-

дискурсу використовувались методи синтаксичного та семантичного аналізу. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


15 
 

 
 

Для встановлення особливостей інтернет-дискурсу як аргументативного 

процесу застосовувались такі загальнонаукові методи як аналіз, синтез, 

систематизація, узагальнення, компаративний метод.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці підходу до 

логіко-риторичного аналізу інтернет-дискурсу як особливої сталої конструкції, 

знакової системи та аргументативного процесу, що дозволило виявити його 

специфіку, використовуючи логічні засоби, методи та риторичні прийоми.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження розкривається у таких 

теоретичних положеннях, що виносяться на захист: 

Уперше: 

- обґрунтовано, що логічний аналіз інтернет-дискурсу може 

передбачати його розгляд як: по-перше, особливої сталої конструкції на рівнях: 

поняття/імена, судження/висловлювання, міркування; по-друге, знакової 

системи на трьох семіотичних рівнях: синтаксичному, семантичному, 

прагматичному; по-третє, аргументативного процесу, враховуючи комплексну 

природу феномена аргументації; 

- здійснено риторичний аналіз інтернет-конструктів та актів інтернет-

дискурсу з точки зору прикладного аспекту їх застосування в мережі Інтернет, на 

підставі чого визначено специфіку функціонування риторичних модусів 

(логосу, етосу, пафосу) в рамках інтернет-дискурсу на прикладі інтернет-мему, 

тролінгу та смайлів. 

Набуло подальшого розвитку: 

- дослідження структури інтернет-конструктів на синтаксичному, 

семантичному, прагматичному рівнях логіко-семіотичного аналізу. Завдяки 

цьому визначено специфіку застосування інтернет-конструктів, яка полягає у 

можливості використання їх як знаку-матриці для підсилення смислової 

наповненості тексту, а також особливість функціонування їх як елементів 

принципово відтворюваних знакових ситуацій;  

- через демонстрацію специфіки розуміння тексту в інтернет-

дискурсі визначено аргументативний аспект трансформації поняття «текст» у 
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ньому. Встановлено, що специфіка тексту в інтернет-дискурсі пов’язана з тим, 

що його складовими виступають такі візуальні знакові одиниці, як-от: смайли, 

емодзі, стікери, меми та гіф-анімація, які можуть не лише додавати йому 

емоційного забарвлення, а й виступати самостійними прийомами впливу. 

Уточнено: 

- особливості використання риторичних фігур в інтернет-дискурсі, 

які проілюстровано на прикладах діалогів з найбільш поширених інтернет-

ресурсів. Обґрунтовано, що відсутність невербальних складових у звичному 

розумінні компенсується застосуванням низки різноманітних прийомів (флейм, 

тролінг, кібербулінг та ін.), засобів (емотикони, інтернет-меми, коуби, гіф-

анімації, технічні позначення), що підсилюють виразність тексту. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. 

Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає у виявленні 

логічних методів та засобів, риторичних прийомів аналізу інтернет-дискурсу. 

Практичне значення дослідження розкривається через новизну отриманих 

результатів, які дозволяють говорити про специфіку використання логічних 

методів та риторичних прийомів в інтернет-дискурсі. Запропоновані у роботі 

логіко-риторичні підходи уможливлюють ефективну побудову аргументації з 

урахуванням її практичного спрямування на інтернет-комунікацію. Результати 

дослідження можуть бути використані як у науково-дослідній, так і в 

педагогічній практиці, в тому числі при розробці нормативних курсів і 

спецкурсів з логіки та дисциплін логічного циклу. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження обговорювались на науково-теоретичних семінарах кафедри 

логіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також 

були оприлюднені на щорічних міжнародних конференціях філософського 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Дні науки філософського факультету» (м. Київ. 2011, 2013-2017), на VII 

міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми викладання логіки та 

перспективи її розвитку» в Київському національному університеті імені 
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Тараса Шевченка в 2016 році, на Міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасні виклики для суспільних наук в умовах глобалізації» Громадської 

організації «Львівська фундація суспільних наук» у 2016 році (м. Львів), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Другі академічні читання 

пам’яті Г.І. Волинки: Філософія, наука і освіта» у 2017 році у Національному 

педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (м. Київ). 

Публікації. За темою дисертації вийшли друком 15 наукових публікацій: 

5 статей в українських фахових наукових виданнях, 1 стаття у закордонному 

періодичному виданні і 9 тез доповідей у збірниках матеріалів наукових 

конференцій. 

Структура дисертації. Послідовність викладення матеріалу зумовлена 

порядком завдань дисертаційного дослідження. Дисертаційне дослідження 

містить вступ, три розділи, дев’ять підрозділів, висновки та список 

використаних джерел. Обсяг основного тексту дисертації – 227 сторінок, 

список використаної літератури включає 238 найменувань, з яких 72 

англійською мовою.  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ЛОГІКО-

РИТОРИЧНОГО АНАЛІЗУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ 

 

 У розділі проводиться аналіз підходів до витлумачення поняття 

«інтернет-дискурс». Визначаються особливості інтернет-дискурсу, 

демонструється його полідискурсивність через аналіз діяльності активного 

користувача Мережею. З’ясовується місце логіки та риторики у дослідженні 

інтернет-дискурсу серед інших наук. Сукупність підходів різних наук разом із 

логікою та риторикою складають методологічне підгруня дисертації. 

Актуальність дослідження такої тематики пояснюється швидким розвитком 

Інтернету та його впливом на комунікацію. Феномен інтернет-комунікації 

вражає всепроникністю – сьогодні розвинене суспільство неможливо уявити 

без мережі Інтернет, і, як наслідок, без віртуальних засобів спілкування. 

Інтернет-дискурс є процесом творення тексту в сукупності з прагматичними, 

соціокультурними, психологічними факторами, що розгортається в інтернет- 

просторі. 

 

1.1. Витлумачення поняття «інтернет-дискурс»: філософський 

аспект 

 

Дослідження комунікативного простору завжди залишалися актуальними 

протягом тисячолітнього розвитку науки. Проблематика правильного способу 

спілкування між індивідами, структура мови, комунікативний простір – все це 

завжди турбувало свідомість філософів. Очевидно, що неможливо уявити собі 

жодну сферу діяльності людини, яка б не була пов’язана так чи інакше з 

комунікативними акціями. Більш того, з часом заговорили не тільки про 

зовнішню (діалогічну комунікацію), але й внутрішню – монологічну. Рефлексія 

як спосіб осмислення сущого виявилася побудованою саме на основі 

комунікативної моделі у найширшому розумінні цього поняття.  
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Важко визначити, яка саме наука визначається «еталонною» для 

дослідження проблеми комунікації, оскільки сама проблема є 

міждисциплінарною. Список дисциплін, які спрямовують свої сили на її 

осягнення – безмежний. Психологія, соціологія, біологія, антропологія, логіка, 

лінгвістика, філософія, великий список історичних наук – усі вони так чи 

інакше визнають чільність комунікативної проблематики у своїх пошуках. Вже 

тут виникають перші проблеми витлумачення поняття «комунікація». Не існує 

універсального його визначення. Так, наприклад, культуролог та лінгвіст 

С. Тер-Мінасова подає досить ґрунтовний перелік різноманітних визначень 

комунікації. Наприклад: «комунікація – акт спілкування, зв'язок між двома або 

більше індивідами, заснований на взаєморозумінні; повідомлення інформації 

однією особою іншій або ряду осіб» [135, c. 12]. Соціолог В. Конецька визначає 

комунікацію як «способи спілкування, що дозволяють передавати й 

узгоджувати різноманітну інформацію» [87, с. 4]. 

Зазначимо, що як будь-яке соціальне явище, комунікація змінюється, 

трансформується разом із розвитком суспільства. Не дивлячись на збереження 

певних метапринципів, сама комунікація постає як динамічний конструкт, який 

залежить від способу його здійснення. Комунікація неможлива без носіїв, а, 

отже, усі метаморфози, які відбуваються з нею, пов’язані, насамперед, саме з її 

здійснювачами. Задля визначення місця такого роду комунікації окреслимо 

основні віхи розуміння поняття «комунікація». 

Розгляд вищезазначеної проблематики можливо відстежити протягом 

усієї історії філософії, починаючи ще зі східних мислителів. Індійські школи 

астіки – ньяя та вайшешика, китайська школа імен – усі вони вже цікавилися 

проблематикою правильного способу спілкування між індивідами. Перші 

логічні студії належать саме Сходу. Так, наприклад, Конфуцій писав: «…якщо 

імена неправильні, мова суперечлива; коли мова суперечлива, справи не 

завершуються успіхом; коли справи не завершуються успіхом, не процвітають 

правила поведінки й музика; коли не процвітають правила поведінки й музика, 

покарання й штрафи накладають неправильно; народу нікуди поставити ноги й 
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покласти руки» [88, c. 167]. Отже, вже він замислювався над важливістю 

правильної побудови мови, і, як наслідок, комунікації (оскільки будь-яка 

соціальна діяльність ставить у взаємозалежність мову та комунікацію). 

Європейський простір характеризується тим, що у дописемних 

суспільствах культурна традиція передавалася майже повністю тільки 

безпосередньою комунікацією, а зміни спричинювалися постійним 

викривленням через забування або просто вільну інтерпретацію фактів, які 

перестають бути необхідними або відповідними. З часом виникає письмо, і 

комунікація набуває можливість бути не тільки безпосередньою, але й 

опосередкованою. Письмові суспільства не можуть відкинути, абсорбувати або 

змінити минуле, просто написавши нову історію. Власне, вся дописемна 

історія, що існувала, будучи навіть записаною, залишається процесом 

комунікації – теперішнього з минулим. Стає можливим історичне дослідження. 

Це, у свою чергу, надихає скептицизм до ідей, що стосуються космосу як 

цілого. І з усього цього виростає тип логічної спеціалізованої й кумулятивної 

традиції Іонії VІ ст. до н.е. Тип аналізу, обмежений силогізмом й іншими 

формами логічної процедури, явно залежить від писемності. 

Власне, виникнення писемності було першим поштовхом до 

різноманітних комунікативних практик, в рамках яких відбувалася передача 

інформації. Тут на увазі мається не тільки суто вербальний обмін, а й 

різноманітні невербальні способи – сигнали, малюнки, саме письмо. Впродовж 

усього процесу розвитку філософського дискурсу людство так чи інакше 

торкалося проблеми комунікації в цілому, але тільки впродовж ХХ-го століття 

по-справжньому було поставлене питання про природу та мету комунікації. 

Вочевидь, що така тема не могла бути осягнена в рамках лише одного підходу, 

особливо враховуючи широту та розмаїття проблематики.  

Першим античним філософом, який звернув увагу на проблеми 

комунікації, приділяючи велику увагу публічному виступу у процесі 

комунікації, визначаючи та аналізуючи можливі способи переконання, був 

Аристотель. У «Риториці» він писав: «Мова складається з трьох елементів: із 
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самого оратора, з предмета, про який він говорить, і з особи, до якої він 

звертається; вона-то і є кінцева мета усього (я маю на увазі слухача)» [6, с. 762]. 

Тобто, його комунікативна модель виглядає наступним чином: оратор, предмет 

обговорення, слухач. 

Хоча засновником класичної риторики вважається давньогрецький софіст 

Горгій, якому належить винахід словесних фігур, «Риторика» постає як одна з 

найважливіших робіт для дослідження як комунікації в цілому, так і її 

риторичних аспектів. Вона є систематичною працею, що не втратила своєї 

актуальності. Зазначаючи її важливість, Аристотель підкреслював, що 

оволодіваючи риторикою, людина вчиться використовувати власне мовлення як 

спосіб переконування та аргументації. Окрім зазначеної, в Античний період 

з’явились ґрунтовні праці з риторики, наприклад: «Дванадцять книг 

риторичних повчань» Квінтіліана, «Про оратора» та «Оратор» Цицерона тощо. 

У середньовічних проповідях функції обґрунтування власних думок, 

переконання щодо них співрозмовників поступово відходять на другий план. 

Хоч проповідник і намагався переконати паству, але здебільшого проповідь 

виголошувалась як протиставлення знання та незнання, просте прояснення 

нових істин. Для християнського оратора існував абсолютний авторитет – 

Святе Письмо. Християнська риторика зосереджувалась на слухачі (тоді як 

антична – на промові). Звідси і неуважне ставлення християнської прововіді до 

питань композиції. Дослідник А.Г. Тимофеєв пише: «середньовічне 

красномовство не могло мати творчу силу дійсного мистецтва, але воно 

повинне було залишатися на ґрунті чистої риторики, жити однію зовнішньою 

формою, у вигадливій обробці якої тоді бачили сутність красномовства. 

Оратору не було місця в державному житті» [108]. Особливість 

західноєвропейської середньовічної риторики в тому, що головний її предмет – 

проповідь і богословська полеміка. Середньовічна риторика займалася в 

основному не ораторією, а гомілетикою. Ораторська промова виголошується 

єдиноразово. Проповідь же являє собою ряд повчань у формі слова або бесіди, 

призначених для постійного кола осіб. Завдання гомілетики – духовно-
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моральна освіта, виховання й навчання. Гомілетика існує як в усній, так і в 

писемній формі (наприклад, катехізис), що суттєво міняє організацію й зміст 

мови. 

Першим гомілетом став Аврелій Августин, чий твір «Про християнську 

доктрину» вважається класикою гомілетики як християнської науки. 

Основополижником візантійської риторичної теорії вважається Гермоген 

Тарсійський. Значний внесок у розвиток християнської риторики зробив так 

званий «Кападокійський гурток» (В. Кесарійський, Г. Ниський, Г. Боговслов). 

В епоху Відродження риторика, поезія виступають на перший план, 

оскільки саме вони впливають на емоції. Адже гуманістичне світорозуміння 

стверджувалось, головним чином, засобами емоційного переконання. У цей час 

риторика посіла чільне місце серед studia humanitatis. У цьому напрямку 

працювали К. Салютаті, Л. Валла, Е. Барбаро. 

У добу Нового часу риторика все більше зближується з мовознавством, 

особливо та її частина, що стосується вивчення тропів і фігур. Вона остаточно 

перетворюється на таку дисципліну, яка вивчає красу, витонченість мовлення. 

XIX ст. стало занепадом риторики як навчальної дисципліни. Лише у 50-

ті роки XX ст. починається новий етап у розвитку риторики. Виходить праця 

Х. Перельмана і Л. Олбрехт-Титеки «Нова риторика: трактат про 

аргументацію», після якої інтерес науковців до риторики все більше зростає. 

Сьогодні риторика виступає напрямом досліджень, який багатий на різні 

відгалуження. Науковці вирізняють два головні напрями в неориториці за 

умовними назвами «аргументативна риторика» та «лінгвістична риторика» 

[81, с. 176]. Аргументативна риторика досліджує різноманітні способи 

аргументації, обґрунтування в публічних виступах. Вона представлена 

роботами І.А. Герасимової, Р. Гроотендорста, Ф. ван Єємерена, А.А. Івіна, 

Н.А. Колотілової, А.І. Мігунова, Л. Олбрехт-Титеки, Х. Перельмана, 

С. Тулміна, Д. Волтона, Ф.С. Хенкеманс та ін. Лінгвістична риторика досліджує 

різноманітні засоби виразності та переконливості мисленнєвих повідомлень і 

намагається екстраполювати їх на інші типи знакових систем. Вона 
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представлена роботами Р. Барта, У. Еко, групи  (Ж. Дюбуа, Ф. Еделін, 

Ж.М. Клінкенберг, Ф. Менге, Ф. Пір, А. Трінон), Ю.М. Лотмана, Ц. Тодрова та 

інших. 

Що стосується поняття комунікації, то по-справжньому воно стало 

нагальним та постійно вживаним в межах аналітичної традиції, розвитку 

структуралізму та постструктуралізму, неформальної логіки. Так, підхід 

М. Фуко та Ж. Бодріяра пропонував розглядати комунікацію як щось 

репресивне, пригнічуюче. Вона постає як певний конструкт, який не є 

самостійним, це лише інструмент, що винайшло суспільство задля 

встановлення соціального контролю. Менш прагматичний підхід можна знайти 

у М. Бубера, який вважав комунікацію виходом за межі власного «Я», причому 

сам зміст комунікаційного акту визначається не стільки через «Я», скільки 

через «Іншого» – суто нове поняття екзистенційної філософії. Як звільняючу і 

продуктивну розглядав комунікацію, наприклад, Ю. Габермас, вводячи на рівні 

соціальної організації поняття «комунікативної спільноти» і, по суті, нове 

поняття раціональності, пов'язане зі здатністю до комунікативних взаємодій.  

Підхід Л. Вітгенштайна до процесу комунікації як гри дозволив 

розглянути формальні умови та спосіб її здійснення. Відбувається 

лінгвістичний поворот, в рамках якого визначається, мабуть, основна теза 

комунікативної філософії – комунікація неможлива для однієї людини (вище 

зазначалося про рефлексію як комунікацію, але очевидно, що мається на увазі 

комунікація як внутрішній діалог, що є неприйнятним у межах аналітичної 

традиції). І Л. Вітгенштайн і Ю. Габермас зазначають, що встановлення норм і 

правил у мові або будь-який іншій комунікативній системі (грі) не може бути 

виконане одним і для одного – це по своїй суті інтерсуб'єктивний процес. 

З погляду філософських формулювань «лінгвістичний поворот» пропонував 

тлумачити реальність саме як комунікативну реальність і з цієї перспективи 

надавав можливість проясняти будь-які речі (знаки). На думку Л. Вітгенштайна, 

Ю. Габермаса і багатьох інших представників комунікативної філософії, цю 
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реальність можна пізнати тільки з перспективи участі в комунікації. Не беручи 

участь у комунікативній грі, не перебуваючи в просторі життєсвіту, неможливо 

дослідити їхні внутрішні правила й норми. 

Стрімка інформатизація усіх сфер людського життя наприкінці ХХ-го – 

початку ХХІ-го століття сприяла не тільки створенню і розвитку інноваційних 

способів подачі, зберігання і пошуку інформації, але і формуванню нового 

унікального соціокультурного і лінгвістичного середовища і реальності, яка 

активно формується з розвитком мережі Iнтернет. Крім того, розвиток 

комп'ютерних і телекомунікаційних систем, конвергенція обчислювальної 

техніки, засобів зв'язку і комунікацій радикально змінює дискурсивний 

ландшафт культури [1, c. 110]. Ці тенденції нівелюють відмінності між 

вербальним і письмовим дискурсом і формують базис для створення абсолютно 

нового типу дискурсу – віртуального. На сучасному етапі саме Інтернет 

асоціюють з віртуальною реальністю. На відміну від комп'ютерного 

моделювання (створення комп'ютерних віртуальних світів), Інтернет має 

ключову властивість, яка сприяє повсякденному сприйняттю його як 

віртуальної реальності. Це спілкування на відстані, опосередкованими 

комп'ютерними пристроями, що можливо завдяки комунікативним і 

комутаційним властивостями мережі Інтернет. Ця можливість може 

розглядатися як новий вимір інтерсуб'єктивості, що визначає простір і створює 

реальність. Однак, мережа Інтернет далеко не вичерпується тими видами 

діяльності, які можуть бути інтерпретовані в межах теорії симулякрів або теорії 

децентрації. Досить велика кількість користувачів ніколи не брали участь у 

створенні симулякрів, і Інтернет не є для них приводом по-новому поглянути 

на власну ідентичність або ідентичності. Інтернет – це, перш за все, 

інформаційна мережа або система комунікацій, яка використовується для 

реалізації найрізноманітніших видів діяльності [31, 39, 67]. 

Першими, хто зачепив питання структури інформаційного простору, були 

Ж. Дельоз та Ф. Гваттарі, що створили абсолютно нове його розуміння. Мова 

іде про поняття «ризома» (узяте з ботаніки). Розроблена в другому томі 
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головної спільної праці французьких філософів «Капіталізм і шизофренія», що 

вийшов під назвою «Тисяча поверхонь» (1980), а так само в невеликій роботі 

під заголовком «Ризома» (1976), ця категорія одержала широке поширення й 

стала однією з найважливіших у постструктуралізмі [48]. 

Ризома – поняття філософії постмодерна, що фіксує принципово 

позаструктурний і нелінійний спосіб організації цілісності, що залишає 

відкритою можливість для іманентної автохтонної рухливості й, відповідно, 

реалізації її внутрішнього креативного потенціалу самоконфігурування. У 

ботаніці ризома – це система коріння, що складається з сотень пагонів, але не 

має певного центрового стовбуру. Якщо відрізати один корінець – загальна 

система від цього не загине, а буде направлена на компенсацію втраченої 

частини. 

Отже, який зв'язок Інтернету і ризоми? Створений Пентагоном як спосіб 

зберігання інформації, що неможливо знищити одним направленим ударом, 

Інтернет трансформувався у систему, що пронизує увесь світ, постаючи у 

вигляді абсолютно нової реальності. На перший погляд, зв'язок не 

відстежується, окрім визначення поля діяльності. Але, як зазначає дослідник 

А. Назарчук, Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі змушують інакше глянути на порядок і 

побудову світу. Він може бути множинним, поліваріантним, у ньому може не 

бути системи, не бути єдності. І якщо він такий, то він уже не буде осягатися у 

своїй цілісності, як це було в межах класичного типу мислення. «Авторам 

вдається показати інакшість комунікативного миру, викликати почуття 

безпорадності перед ним і усвідомити необхідність переусвідомлення 

реальності. Робота французьких філософів дає незрівнянно більше для 

формулювання передумов комунікаційного суспільства, тому багато теорій 

комунікації. Загострене усвідомлення глибини відмінності в сучасній філософії 

стало ґрунтом для розвитку філософії комунікації» [102, c.160]. 

Феномен інтернет-комунікації вражає всепроникністю – сьогодні 

розвинене суспільство неможливо уявити без мережі Інтернет. Важливо 

розуміти, що відбувається ще один лінгвістичний поворот, нехай не такий 
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серйозний та помітний, але наявний. Виникає суто новий метод обміну 

інформації – віртуальна реальність. Існує багато питань щодо взагалі опису 

віртуальності, але потрібно відразу визначити, що у подальшому дослідженні 

віртуальність буде розумітися як інформаційне поле Інтернету, оскільки 

насправді цей термін має набагато більш широке значення. Так, психологія 

розглядає як віртуальні стани екстрасенсорику, ясновидіння, шаманство, а 

також той стан душевного підйому, коли людина отримує задоволення від 

критичних ситуацій. Технології мас-медіа, особливо телебачення, і комп'ютерні 

технології трансформують світосприйняття в бік багатовимірної, різноманітної, 

сценарно-ігрової віртуальності. До життя людини, орієнтованої на інтернет-

комунікацію, прирощується інше життя, продовжує, розширює, заповнює 

порожнечі модельною й ігровою стихією. 

Вищеописана проблематика потребує уваги, оскільки проблема 

віртуальності загострюється з розширенням соціального простору – тепер 

площина Всесвітньої мережі є такою ж важливою у становленні особистості 

«технологічного світу». Насправді, завдяки винаходу комп'ютерів можна 

говорити, що Інтернет і світ засобів масової комунікацій є прямим наслідком 

другої технічної революції. Перша технічна революція відбулася завдяки 

винаходу друкарського верстату. Ще у 1980 році соціолог Е. Тофлер 

опублікував книгу «Третя Хвиля», у якій описав постіндустріальний світ, у 

якому основну роль відіграють інформаційні технології. Е. Тофлер, зокрема, 

зумів оцінити перспективи розвитку комп'ютерних мереж і зробив припущення, 

що одного разу, така мережа зможе об'єднати весь світ, на зразок того, як усі 

власники телевізорів можуть дивитися ту саму телепрограму.  

Пафос ідей Е. Тофлера полягає не тільки у певному передбаченні того, 

яким чином розвивається суспільство, але й, у контексті даного дослідження, у 

спробі дати відповідь, чому ж виникає інтернет-комунікація. Як він пише у 

роботі «Революційне багатство»: «Система виробництва матеріальних благ 

Другої хвилі, заснована на фабричному масовому виробництві, потребувала 

посилення комунікації на більших відстанях; вона дала стимул появі поштової 
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служби, телеграфу й телефону. Однак нові фабрики й заводи вимагали також 

однорідної робочої сили, тому з'явилися засновані на нових технологіях засоби 

масової інформації. Газети, журнали, кінофільми, радіо й телебачення – усі 

вони можуть одночасно передати те саме повідомлення мільйонам людей. 

Таким чином, вони стали основними знаряддями масифікації в індустріальних 

суспільствах» [137, c. 427]. Отже, по суті, потреба в інтернет-комунікації 

виросла із запиту на спосіб поширення та обміну там інформації. 

Ю. Габермас зробив внесок не тільки в розуміння загальної сфери 

комунікації, але й до питання зв’язку сфери публічного та сфери віртуального. 

Публічна сфера є неформальною мережею для обміну інформацією і позиціями. 

Подібно життєсвіту в цілому, публічна сфера відтворюється через 

комунікативну дію, для якої досить володіти рідною мовою. В основі залучення 

до неї лежить загальне розуміння повсякденної комунікативної практики. 

З життєсвітом (резервуаром простих взаємодій, звідки висходить публічна 

сфера), вона зв'язана інакше, аніж його складові – основні підсистеми, такі, як 

релігія, система освіти, родина (головні функції яких – відтворювати 

життєсвіт). Повсякденне використання мови для комунікації створює 

соціальний простір. Публічна сфера, що пов'язана з життєсвітом, постає як 

відбиття соціального простору. Якщо для традиційних суспільств були 

характерні замкнені метафори соціального простору (форум, арена, сцена), то 

для складних сучасних суспільств є сенс говорити про створений електронними 

мас-медіа віртуальний соціальний простір, що розширює для кожного 

потенційного учасника можливість втручання в процеси комунікації. Публічну 

сферу в інтернет-комунікації можна визначити як таку, в якій виділяються й 

обговорюються суспільно значущі теми і формується суспільна думка [191, 

с. 285-286]. 

Цю лінію продовжує учениця Ю. Габермаса – С. Бенхабіб [15, с. 139-140]. 

Зазначимо, що важливим внеском стосовно логічного аналізу розглядуваної 

царини є ідея Ю. Габермаса про ідеальну комунікацію. Простір комунікації 

розуміється тут як однорідний. Ролі та позиції учасників комунікації не мають 
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значення. Мета комунікації – консенсус, а засіб досягнення консенсусу – 

виявлення найбільш вагомого аргументу. У діалозі, ідеальній формі 

комунікації, немає насильства й примусу. Є лише примусова сила найбільш 

сильного аргументу. Не мають значення й афекти учасників. У просторі 

комунікації перебувають лише розумні істоти, спрямовані до пошуку істини, а 

істина, у свою чергу, визначається через консенсус. Хоча С. Бенхабіб і 

намагається злегка скорегувати безкомпромісність і деяку наївність 

габермасівського підходу, суть її ідей залишається незмінною. Аналізуючи 

комунікативний простір політичного дискурсу, вона намагалася визначити 

основні умови коректного діалогу щодо певних політичних тем. Критика теорії 

С. Бенхабіб завжди оберталася навколо того, що політичний дискурс ніколи не 

буде таким внутрішньо та зовнішньо чесним. Завжди будуть люди, які 

встановлюють правила суперечки або діалогу, будуть люди, які цим правилам 

безумовно підкоряються, а будуть ті, хто взагалі виключається з дискурсивного 

простору. Але, тим не менш, є сенс екстраполювати це на інтернет-

комунікацію, оскільки дійсно акцент у шляхах та формах проведення 

комунікації зміщується – люди все менше виходять на площі, але все більше 

пишуть на різноманітних форумах.  

Вживаючи поняття «інтернет-комунікація», ми поки що навмисно не 

торкаємося питання його визначення. Зазначеній проблемі буде приділено 

увагу далі у цьому підрозділі, оскільки задля її прояснення необхідно 

проаналізувати витлумачення інших понять, що пов’язані з розглядуваним. 

Серед таких понять є поняття «інтернет-дискурс», яке у нашому дослідженні 

виступає ключовим. Проте, перш ніж говорити про ситуацію щодо його 

витлумачення, зупинимось на розгляді підходів до розуміння більш широкого 

поняття «дискурс». 

Сам по собі «дискурс» – багатозначний термін ряду гуманітарних наук 

(лінгвістики, соціальної семіотики, політології, філософії, соціології, 

психології, дисциплін логічного циклу), предмет яких прямо або 

опосередковано передбачає вивчення функціонування мови. Тому цей термін 
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має різні тлумачення. У лінгвістичній науці висловлюються різні думки з 

приводу розуміння терміна «дискурс». Існує багато робіт, присвячених 

трактуванню поняття «дискурс» (М. Фуко, Ж. Дерріда, Ю. Крістєва, З. Херріс, 

І. Гальперін та ін.), розглядаються співвідношення «дискурсу» і «усного/письмо

вого тексту» (Т.А. ван Дейк, Є. Кубрякова та ін.). Загальна теорія дискурсу 

містить два ключових терміна – «текст» і «дискурс», які виконують 

метатеоретичну функцію для оцінки еволюції і сучасного стану цієї теорії. 

Сучасному розумінню сутності дискурсу сприяють як роботи, в яких фігурує 

поняття дискурсу, так і наукові дослідження з теорії тексту. 

 У найзагальніших формулюваннях дискурс може бути визначений, з 

одного боку, як смислове поле, а, з іншого – як сконструйована в ньому 

семіотична реальність, у якій з урахуванням екстралінгвістичних чинників 

(напр., ситуативного контексту, фонових знань і соціально-особистісних 

характеристик співрозмовників) за допомогою певних лінгвокогнітивних 

механізмів мовними особистостями (учасниками дискурсу) інтерпретуються ті 

чи інші фрагменти навколишньої дійсності. Як зауважує В. Громова, «дискурс 

конструює певну версію об'єктів, подій, категорій, проекцій «Я»» [43, с. 43]. 

У межах сучасної антропоцентричної лінгвістики теорія дискурсу є 

одним з найбільш перспективних наукових напрямів, які базуються на 

дослідницькому досвіді соціолінгвістики, теорії мовленнєвих актів, 

психолінгвістики, конверсаційнного аналізу, лінгвістики тексту та ін. Ми взяли 

за основу визначення дискурсу, відповідно до якого він розуміється як текст, 

занурений у ситуацію спілкування [71, с. 189]. 

Таким чином, дискурс – це текст, що розглядається в момент актуальної 

включеності в комунікативний акт, у ході взаємодії з контекстом. Дискурс 

характеризується комунікативною ситуацією, функціями і змістом. Крім того, 

необхідно враховувати часовий фактор, цілі, результати, мотиви, контекст і 

сенс. Щодо цих факторів існує безліч класифікацій дискурсу: первинний, 

вторинний і законсервований; гіпотаксичний, паратаксичний; випереджуючий, 
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одночасний, наступний; генералізуючий, сингулярний; текстуальний; 

ситуаційний; інтерактивний; контекстуальний.  

Однією з «рушійних сил» аналізу дискурсу є так звана внутрішня 

динаміка самої науки. З огляду на таку «внутрішню» динаміку змін, які 

займають чільне місце в гуманітарних науках зумовили поступове збільшення, 

посилення та розширення підходів до розуміння терміна «дискурс». Взагалі, 

розвиток різних теорій дискурсу став можливим завдяки природнім змінам 

соціального порядку, культурним змінам та, на нашу думку, особливо завдяки 

розвитку масової комунікації. Розвиток та зміни розуміння складного та 

багатогранного поняття «дискурс» є важливим прошарком до розуміння того, 

як можна екстраполювати ці знання на дискурс в інтернет-мережі. Адже, такий 

тип дискурсу є лише відгалуженням від розуміння поняття «дискурс» як такого, 

що стрімко розвивається та стирає межі реального та віртуального.  

Заглибимось в історичний розріз трансформації розуміння «дискурсу». 

На наш погляд, слушною є думка І.Т. Касавіна, який вважає, що залучення 

дослідницької уваги до витлумачення та розуміння дискурсу, насамперед, 

понятійно-термінологічного, пов’язане ні з чим іншим, як з індивідуалізацією 

комунікації. Він пише наступне: «Коли тексти почали позбавлятися 

анонімності і нагальності, набуло розвитку питання про генезу в процесі 

особистої творчості» [74, с. 5]. Звертаючись до етимології терміна «дискурс», 

зазначимо, що він походить від латинського «discurrere» і означає 

«обговорювати», «вести переговори». Саме в такому значенні він 

використовувався в науці XVI – XVIII століть. Дискурс постає синонімом 

аргументованої мови науки, яка спрямована на аналіз філософських питань про 

природу речей і суспільства. Дискурс розуміється як розумовий, 

цілеспрямований та предметно орієнтований розгляд наукових питань та 

проблем. В епоху Відродження дискурс являє собою схему (план), що скеровує 

науковий пошук та дослідницькі процеси. Згодом, дискурс тісно пов’язується з 

правилами, принципами та нормами наукової діяльності. У Новий час він є 

нормативним утворенням. З плином часу таке трактування та витлумачення 
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дискурсу спонукає дослідників до того, щоб догматизувати його. І.Т. Касавін 

зазначає: «У такому контексті історична мета (місія) дискурсу полягала в 

створенні функціонального еквівалента божественного одкровення» [74, с. 6]. 

Дискурсивне мислення, яке дозволяє послідовно робити предмет 

вивчення таким, щоб його можна було пізнати, постає як таке, що повністю 

виступає противагою до синкретичного мислення та інтуїції. У роботах відомих 

німецьких філософів І. Канта і Г.В.Ф. Гегеля «дискурсивне» є тим, що 

протиставляється «інтуїтивному». За І. Кантом, дискурсивна ясність понять, яка 

досягається за допомогою міркувань, протиставляється інтуїтивній ясності, що 

досягається завдяки спогляданню [69]. Г.В.Ф. Гегель, у свою чергу, розуміє 

дискурсивне мислення як формальне і протиставляє його спекулятивному 

мисленню [34]. 

У XVIII столітті поняття «дискурс» доповнюється новим розумінням. Тут 

переважає витлумачення дискурсу як частини есеїстьскої освіти. Це 

пояснюється тим, що інтроспекція виступає невід’ємною і специфічною 

складовою дискурсу, інтроспекція разом із саморефлексією припускають 

відносно вільне вираження думок, припущень, міркувань, якщо ж ми говоримо 

про звернення до глибинних змістів предметів дослідження та внутрішніх 

структур дослідницького процесу. У XIX столітті ессеїстський стиль наукової 

усної чи письмової мови поступово замінюється на точний стиль опису. Тепер 

для презентації наукових результатів створюються нові вимоги, а саме: 

уявлення про науку як формалізовану діяльність, орієнтація на 

«натуралістський» вимір дійсності.  

Як бачимо, таке природнє, на нашу думку, «розщеплення» розуміння 

поняття «дискурс» стає нагальним для подальшого його витлумачення. З 

огляду на таку трансформацію самого терміна стає зрозумілим шлях набування 

нових та різнобарвних пояснень. Розщеплення полягало у тому, що з одного 

боку, з точки зору точних наук дискурс являє формально-логічне, 

цілеспрямоване та систематичне наукове мислення, а з іншого – з точки зору 
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естетики та літератури, він постає як інтроспективний, вільний вираз думок, 

проте не буденний, а такий, що має науковий характер. 

Однією з ключових властивостей дискурсу виступає його 

«нормативність» поряд із мовним способом існування, монологічністю та 

россудливістю. З позицій точних наук нормативність дискурсу розуміється як 

система формально-логічних правил, а в області естетики та літератури – 

постає як система риторичних та естетичних фігур. У кінці XIX – першій 

третині XX ст. зацікавленість дискурсом стрімко зростає. Це пояснюється 

бурхливим розвитком аналітичної та лінгвістичної філософії. Чільне місце в 

роботах видатних філософів та лінгвістів, таких як Г. Фреге, Ч. Пірс, 

Л. Вітгенштайн та інших займає проблема мови. «Лінгвістичний поворот» 

знаменує ситуацію, що склалася у філософії того часу. Він схарактеризовує 

зміщення дослідницької зацікавленості в метафізиці свідомості та 

картезіанського cogito на проблему мови як онтологічної підстави мисленнєвої 

діяльності. «Мова – царство буття» – є значущою для лінгвістично спрямованих 

досліджень такого періоду. Дослідження самого терміна «дискурс» не є 

найголовнішим. Його зміст не зазнає трансформацій та додаткового опису. 

Адже тут активно розробляється та систематизується переосмислення базової 

категорії мови [97, с. 89]. 

Проте ситуація щодо розгляду дискурсу змінюється у другій половині XX 

ст., дослідження його особливостей стрімко набирає обертів. Він стає одним із 

базових понять наукового аналізу, а також предметом соціальних досліджень у 

галузі цілої низки філософсько-культурологічних і соціально-гуманітарних 

дисциплін. Це пояснюється тим, що відбувається розщеплення людинознавчих 

наук на більш вузькоспрямовані дисципліни (соціальна психологія, 

психосемантика, соціальна антропологія, соціолінгвістика). Також, сам дискурс 

як багатогатоаспектний та багаторівневий феномен передбачає розробку певної 

міждисциплінарної парадигми. Набувають шалених обертів розвідки в галузі 

лінгвістики та семіотики як спеціалізованої галузі знання. На нашу думку, з 
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огляду на переосмислення дискурсу лінгвістами, варто зупинитись саме на їх 

доробках щодо проблеми витлумачення дискурсу.  

Початок нового погляду на дискурс в гуманітраних науках пов’язаний із 

працею «Мова і дискурс», яка була опублікована ще 1943 року видатним 

бельгійським лінгвістом Е. Бюіссансом. Автор цієї праці розширює бінарну 

опозицію «мова-мовлення», завдячуючи введенню нового та доволі цікавого 

елементу – дискурсу. Е. Бюіссан розуміє під дискурсом своєрідний «медіум-

провідник», що розташовується між абстрактною знаковою системою і 

«живою» мовою [124]. Тобто, можемо говорити, що дискурс для нього – 

механізм, який актуалізує мову в її природному комунікативному середовищі. 

Як результат, мова стає оживленою і ніби розгортається. Саме таку «живу» 

мову інтернет-спілкування ми і будемо аналізувати. Адже в ситуації стрімкого 

та бурхливого розвитку соціальних мереж ми маємо можливість зіштовхнутись 

із мовою та текстами, що творяться та редагуються тут і тепер, в режимі 

онлайн. Деякі автори, досліджуючи спілкування в інтернет-мережі, зовсім не 

розмежовують поняття «комунікація» та «дискурс». Можливості вживання 

зазначених понять як взаємозалежних сприяла семіотика як загальна теорія 

знакових систем.  

Видатний французький філософ постструктураліст та семіотик Р. Барт 

вважає, що семіотичний проект передбачає вивчення «великих значущих 

одиниць», до яких належать як тексти, так і дискурс. Останній розуміється ним 

як синтетичне, транстекстуальне утворення, якому притаманні такі властивості 

як: функціональність, процесуальність, актуальність [11, с. 378]. У 70-х роках 

ХХ ст. у наукових дослідженнях дискурс постає таким, що корелює з поняттям 

«текст». Тут ми маємо два погляди на один й той самий термін. З одного боку, 

дискурс інтерпретується як засіб для актуалізації тексту. Тут проводиться 

аналогія з іншою логічною парою «пропозиція-висловлювання». З іншого боку, 

текст і мова розуміються як аспекти дискурсу. Дискурс уявляється нам у 

вигляді надрукованого чи усного тексту, репрезентованого певною мовою з 

урахуванням її різноманітних особливостей, занурений у ситуацію спілкування, 
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обґрунтуванням позицій. Щодо першого випадку, то тут текст є первиннішим 

за дискурс – вивчення дискурсу передбачає дослідження так званої динамічної 

форми існування тексту, а щодо аналізу, то він набуває рис формально-

функціонального дослідження. Щодо другого випадку, якщо дискурс є 

первинним над текстом, то поле досліджень значно розширюється, адже тепер 

аналізувати можна будь-що, що пов’язано з мовою і текстом. 

Таке парадоксальне розуміння змісту поняття «дискурс» призводить до того, 

що до кінця 70-х років ХХ століття остаточно формуються і бурхливо 

розвиваються кілька відносно незалежних напрямків і шкіл дискурс-аналізу, 

серед яких найбільш впливовими і продуктивними є такі: а) французька школа 

дискурс-аналізу (М. Пеше, П. Анрі, Ж.Ж. Куртін); б) теорія мовних актів 

(Дж. Остін, Дж.Р. Серль, П. Коул і ін.); в) конверсаційний аналіз (Г. Сакс, 

Е. Щеглов, Г. Джефферсон і ін.); г) Бірмінгемська школа дискурс-аналізу 

(Дж. Сінклер, М. Куохард і ін.); д) соціолінгвістика (Дж. Фішман, С. Ервін-

Тріпп, У. Лабов і ін.); е) критичний дискурс-аналіз (Т.А. ван Дейк, Р. Лаков і 

ін.). Підкреслимо, що всі перераховані вище школи або являли собою яскраво 

виражені лінгвістичні течії (наприклад, Бірмінгемська школа або 

конверсаційний аналіз), або демонстрували спроби інтегрувати лінгвістичні 

концепції в інші науки – у філософію (французька школа дискурс-аналізу), у 

соціологію (соціолінгвістика), у політологію і семіотику (критичний дискурс-

аналіз) і так далі. Не дивлячись на таке розмаїття підходів та розумінь 

дискурсу, всіх лінгвістів об’єднує одне – вони розглядають найважливішу 

структурну складову дискурсу – топіку. Сенс дискурсу – тема, що трактується 

як динамічне утворення, яке розгортається в ході самої дискурсивної практики. 

Акцентування уваги саме на динамічному розгортанні дискурсу, на його 

первинності перед текстом є одним із ключових аспектів у трактуванні його в 

теорії комунікації. Звідси слідує, що дискурс є комунікативною дією, в 

розгортанні якого продукуються й артикулюються тексти. Завдячуючи 

розробкам лінгвістів, дискурсна проблематика стала цікавою для історичної 

епістемології. Аналіз історичного дискурсу комбінується з семіотичним 
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підходом, що приводить дослідження в область лінгвосеміотики і дискурс 

розуміється як наратив. Представниками цього підходу є Р. Барт, 

американський історик та літературний критик Х. Уайт, голландський філософ 

та дослідник, професор інтелектуальної історії та історичної теорії 

Ф. Анкерсміт. Згідно з такими поглядами на дискурс, Х. Уайт виокремлює 

базові його складові:  

• типи сюжетотворення: романтичний наратив, трагедія, комедія, сатира. 

Базисом для такої класифікації за Х. Уайтом є характер архетипу, що взято за 

основу: перемога добра над злом, загибель героя, що переміг, епізодичні 

перемоги, які не уможливлюють тріумф у кінці, тріумф світу над людиною;  

• стратегії аргументації: формалізм, механіцизм, контекстуалізм, 

органіцизм; 

• ідеологічні імплікації (стратегії) – анархізм, радикалізм, консерватизм, 

лібералізм [90 , с.175]. 

Всі три компоненти є взаємопов’язаними між собою та виокремлюють 

специфіку того чи іншого дискурсу. Пройдений шлях до того, щоб надати та 

продемонструвати «жорстку» структуру дискурсу обмежився вивченням 

наративних історико-політичних текстів. Отже, не дивлячись на завершеність 

та послідовність такого підходу він все ж таки не став еталонним. 

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що лінгвісти виокремили та закріпили 

за собою доволі вузьку, проте глибоку область досліджень дискурсу – 

формальну сторону організаціїї та протікання дискурсу на суто мовному рівні. 

Полем для їх досліджень залишились: синтаксис, граматика та лексика.  

Завдяки дослідженням дискурсу лінгвістикою, стало можливим 

дослідження й інтернет-дискурсу. З огляду на широке використання терміна 

«дискурс» в межах філософських, куртурологічних, соціально-гуманітарних 

підходів, все ж єдність думок та поглядів на природу, розгортання дискурсу не 

спостерігається. Підставою для суперечок у лінгвістичних дослідженнях щодо 

зазначеного питання була лише дефініція «дискурс=текст», чи є ці поняття 
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тотожними, чи ні. Щодо філософських розвідок відносно питання 

витлумачення дискурсу, то у ХХ ст. відбулося розгалуження досліджень на два 

напрямки. До першого відносяться дослідження німецьких шкіл філософії мови 

[131]. Представниками цього напрямку розробляються конструктивістські 

теорії Ерлагенської школи, яка була заснована видатним математиком та 

філософом П. Лоренценом, «філософії нормальної мови» як критики мови 

А. фон Савіньї, прагматичної теорії Ю. Габермаса та К.-О. Апеля, теорії 

верифікаційної семантики Е. Тугендхата та інші. Їх роздуми базуються на ідеях 

І. Канта про монологічність розумового дискурсу як форми логічного пізнання 

– з одного боку, а з іншого – на англо-американській теорії мовних актів. Такий 

напрям філософсько-культурологічних розвідок щодо дискурсу продовжує 

дисциплінарну традицію ХІХ ст., де він розглядався як нормативна формально-

логічна освіта. Логіко-етичні принципи дискурсу були розроблені в межах 

теорії комунікативної дії, що представлені Ю. Габермасом та його учнями. 

Вчений намагався інтегрувати поняття «дискурс» в систему категорій, що 

фіксували систему соціальних дій: стратегічних, нормативних, кумунікативних, 

драматургічних. Проте саме комунікативна модель, на думку Ю. Габермаса, 

визнається такою, що є найбільш продуктивною для формування та укорінення 

стабільних, легітимних та стійких особистісних структур. Тут дискурс 

розуміється як різновид соціально орієнтованої практики, що забезпечує та 

уможливлює комунікативну дію, яка в свою чергу, утворює ідеальну 

поведінкову модель. Остання – така форма організації, де є можливість звести 

до мінімуму вплив окремо взятого індивіда. У межах нормативного аспекту, 

дискурс розгортається при виконанні певних правил, на кшталт таких, які 

запропонував П. Грайс: «принцип кооперації», під яким розуміється, що всі хто 

вступив у комунікацію, мають на меті досягнення максимально ефективної 

передачі інформації, тобто досягнення згоди та консенсусу [41, с. 220]. Завдяки 

цьому задається потенція позитивної ролі дискурсу в контексті досягнення 

розумінь та згоди у суспільстві. Щодо другого напрямку досліджень, то тут 

варто відзначити французькі школи дискурс-аналізу, яскравими 
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представниками є М. Фуко, Ж. Бодріяр, Ж. Лакан, Л. Альтюсера М. Піше, 

П. Анрі та інші. У цього напрямку також є розгалуження. По-перше, він 

грунтується на критиці раціональності Ф. Ніцше і М. Гайдеггера та філософії 

життя А. Бергсона, а по-друге, на постструктуралістських концепціях.  

Наступною традицією, що була актуальна наприкінці ХІХ ст., є така, за 

якою дискурс вважався частиною риторичної та естетичної освіти. Тут 

відбувається ототожнення дискурсу з феноменом влади, робиться акцент на 

використанні його лише в сфері соціальних взаємодій та відносин. 

Домінантними в цій теорії вважаються наступні:  

• теорія дискурсивної формації – теорія архелогії та генеалогії, 

представлена М. Фуко [145, 146], що надалі розвивалась в теорію 

«автоматичного аналізу» М. Піше [207]; 

• психоаналітична теорія, представлена Ж. Лаканом [205]. 

М. Піше звертає увагу на проблематичність ув’язання фукіанської теорії 

дискурсної формації (розуміється ним як артикуляція, репрезентація, реалізація 

ідеологічних, соціальних, соціокультурних, культурних установок учасників 

комунікації) з теорією ідеологічної формації (розуміється як те, що визначає 

зміст та способи розгортання, створення дискурсу) Л. Альтюсера. У теорії 

М. Піше дискурс набуває ідеологічних рис і виступає формою насилля над 

індивідами [207]. Такий погляд на дискурс активно розроблюється Ж. Деріда, 

С. Жижеком, Ю. Крістєвою. Проведемо аналогію з інтернет-дискурсом. 

Інформація в мережі надходить постійно. Іноді здається, що від неї неможливо 

закритись. Прикладом насилля на теренах Мережі може виступати явище 

тролінгу. Детальніше про нього буде йти мова в наступних розділах, проте, 

зазначимо, що тролінг є навмисним цілеспрямованим глузуванням комуніканта. 

Ще одним проявом насилля може бути написана замітка чи опублікована 

картинка, нібито автор розмістив її на своїй сторінці просто так, проте ти точно 

знаєш, що це стосується саме тебе. Наприклад, в популярній мережі VKontаkte 

(VK) було дуже важливим написати статус, як кредо своєї сторінки. Можна 
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чітко прослідкувати, що відбувається в житті конкретної особи. Напиклад, коли 

замість позитивного статусу, вона писала: «Важко жити, коли тебе ніхто не 

любить», але всі розуміють, що ідеться лише про одну людину. Ця ситуація 

демонструє свого роду насилля, коли ти не хочеш чогось знати, проте певна 

інформація «наздоганяє» тебе. Здається, що це можна вважати однією з причин, 

чому люди починають видаляти свої «сторінки» із соціальних мереж.  

Наступною теорією, яку варто розглянути у межах нашого дослідження, є 

теорія Ж. Бодріяра. Останній, розширюючи розуміння дискурсу, включає до 

нього предмети буденності, оскільки вони виконують не лише побутові, а й 

соціально-комунікативні функції, які репрезентують соціальні смисли: 

відтворення соціальних статусів, груп, інститутів, культури. Щодо інтернет-

дискурсу, то тут так само є статуси, не лише соціальні, а й особисті, де кожен 

індивід репрезентує себе як частину великої чи малої групи, частину тієї чи 

іншої культури. Спілкування в Мережі почасти є буденністю кожного з тих, хто 

вміє користуватись комп’ютерами, різноманітними гаджетами, які 

уможливлюють підключення до Інтернету. Найважливішою характеристикою 

сучасності, згідно з поглядами Ж. Бодріяра, є те, що засновком відтворення 

культури – з одного боку, а з іншого – модусом сучасного розгортання та 

уможливлення дискурсу, є споживання. У своїй роботі «Спокуса» Ж. Бодріяр 

стверджує наступне: «Володіючи дискурсами, рівнозначно ви володієте всім 

символічним світом, на відміну від володіння владою, яка дає можливість 

володіти лише реальним світом» [23, с. 36]. Окрім включення предметного 

світу в межі досліджень дискурсу, французькі філософи та культурологи також 

аналізують ідеологічні формації. Так, шведський лінгвіст, спеціаліст в області 

аналізу дискурсу П. Серіо визначає предметом дискурсу «тексти в особливому 

їх розумінні, що вироблені в інституційних рамках, які накладають потужні 

обмеження на акти висловлювань; наділені історичною, соціальною, 

інтелектуальною спрямованістю» [129, с. 552]. Таке розширення в розумінні 

дискурсу предбачає аналіз текстів, що підтримують та конструюють певні 

ідеологічні позіції. Текст, у цьому випадку, розуміється як елемент соціального 
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інституту, який уможливлює появу різноманітних висловлювань. У межах 

розглянутої французької традиції проблема аналізу дискурсу формулюється 

через його суб’єкта, яким є не окремий індивід, а групи індивідів, владні групи: 

держава, армія і т.п. Одне з найголовніших завдань є розуміння меж того, що 

можна говорити, а що не можна [146, с. 49-96]. 

Підсумовуючи філософсько-культурологічні дослідження дискурсу, ми 

побачили, що під ним розуміють, з одного боку, сукупність логічно 

структурованих міркувань, або ж, з іншого боку, будь-яку цілеспрямовану 

комунікативну практику, що, в свою чергу, включає і мову тіла – несловесні 

знаки і символи.  

Теорії дискурсу, як ми бачимо, були породжені переважно філософсько-

культурологічними та лінгвістичними розвідками. Такий стан речей склався 

приблизно у 70-х роках ХХ ст. через те, що представники різних напрямків 

науки дійшли згоди про те, що аналіз мови не може обмежуватись лише 

граматичним аналізом різних мовних систем. Адже, наприклад, у галузі 

соціології важливою для аналізу видається не окремо взята мова чи текст, а її 

використання в соціальному контексті. У межах американської соціальної 

психології виникає «дискурсивна психологія», яка описує та вивчає психічні 

феномени в процесі соціальної взаємодії через мову. Представники цього 

напряму вважають, що дискурс не відображає реальність, а створює її, не 

напряму, завдяки лінгвістичним засобам. Так, наприклад, один із перших 

теоретиків дискурсивної психології Р. Харре вважає, що буденна мова є 

найголовнішим джерелом пізнання психіки людини, оскільки пізнання людини 

має відбуватись не як такої, що є сама по собі, а з урахуванням її залученості в 

соціально-культурний контекст [148, с. 49-60]. Ще однією цариною, яка 

досліджувала у цей період дискурс, виступала конфліктологія, де останній 

розглядався як діяльнісноорієнтований компонент (представником є К. Трейсі). 

Критичним дискурс-аналізом займались Т.А. ван Дейк, Н. Ферклоу та інші. 

Дослідженням дискурсу у вигляді аналізу структури казок, міфів, каламбурів, 

загадок та інших найрізноманітніших форм літературної творчості присвячені 
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етнографічні дослідження, що представлені в роботах У. Лабова, Е. Щеглова та 

ін. З когнітивного напрямку психології зросла зацікавленість у розробці 

когнітивних моделей розуміння тексту та дискурсу. Цей напрям широко 

розроблявся Т.А. ван Дейком і Д. Кінчем. 

У 90-х роках ХХ ст. відбувається перемежування різноманітних теорій 

дискурсу з різних галузей наукового знання: мікс лінгвістики та психології, 

лінгвістики та філософії, філософії та соціології, політології та етнографії, 

політології та семіотики. Саме це й породило думку серед вчених, що 

необхідно сформувати окрему дисципліну – дискурсологію, яка буде включати 

основні розробки та розуміння формування, реалізації дискурсу.  

Отже, існує декілька різноманітних тлумачень поняття дискурсу: з точки 

зору прагматичного підходу, головним у дискурсі виступає прагматична 

реалізація висловлювань та їх взаємозв’язки з культурним середовищем, 

психологічним станом, соціальним положенням; з точки зору функціонального 

підходу, під дискурсом розуміють будь-яке функціонування мови в 

соціальному контексті; з точки зору формального підходу, дискурс 

розглядається як категорія природної усної або письмової мови (від декількох 

речень, змістовно пов’язаних між собою, до великих творів, бесід, лекцій); з 

точки зору критичного підходу, то дискурс – базис правил, вимог, догм та їх 

практичного вираження задля реалізації та розуміння різних соціальних фактів.  

Проаналізуємо тепер ситуацію, пов’язану з витлумаченням поняття 

«інтернет-дискурс». Можна стверджувати, що більшість авторів зовсім не 

розводять поняття «інтернет-дискурс» та «інтернет-комунікацію», почасти 

вживаючи їх як синоніми. Коли мова заходить про спілкування, що 

відбувається завдяки Всесвітній Мережі, то вживають різноманітні терміни: 

«інтернет-комунікація», «інтернет-дискурс», «онлайн-комунікація», 

«електронна комунікація», «електронний дискурс», «комп’ютерно-

опосередкована комунікація» (КОК) та «комп’ютерно-опосередкований 

дискурс» (КОД) (частіше зустрічаються в англомовній літературі), «віртуальна 

комунікація», «віртуальний дискурс» тощо. Усі ці поняття досить часто 
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використовуються в дослідженнях науковців, але зовсім не завжди 

визначаються. Спробуємо розібратись з розумінням сенсу зазначених термінів 

різними авторами. 

Комп’ютерно-опосередкована комунікація (CMC – computer mediated 

communication) – вид комунікації, «що має дві основні властивості: візуальна 

анонімність та обмежений канал спілкування (іншими словами – виключно 

текст). Такі властивості відразу визначають її обмеженість – відсутність 

багатства безпосередньо живого спілкування» [203, с. 178]. С. Геррінг розуміє 

комп’ютерно-опосередковану комунікацію як текстуальну платформу для 

розгортання комп’ютерно-опосередкованого дискурсу, де текст друкується за 

допомогою клавіатури та відображається на моніторі. До такого типу 

комунікації належать: електронна пошта, форуми, чати, блоги, мікроблоги 

тощо. Допоміжними засобами є: аудіо/відео, графічні зображення, що наразі 

доступні більшості електронних пристроїв. 

Комп’ютерно-опосередкований дискурс (CMD – computer mediated 

discource) – вид дискурсу, що «охоплює усі види інтерперсональної комунікації, 

яка реалізується в Інтернеті через імейл, безпосереднє листування, дискусійні 

веб-борди та чат-канали» [193]. Комп'ютерно-опосередкований дискурс 

представлений у вигляді текстів і гіпертекстів, які можуть використовуватися 

для різноманітних цілей. С. Геррінг зазначає, що «компьтерно-опосередкований 

дискурс класифікується за жанрами інтернет-спілкування:  

• за модальністю (за способом отримання): усний або письмовий 

(Chafe and Danielewicz 1987); 

• за кількістю учасників: монолог, діалог, полілог (Dooley and 

Levinsohn 2001); 

• за текстом/типом дискурсу: розмова, розповідь, опис (Longacre 

1996, Virtanen 1992); 
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• за стилями [register – у розумінні Бібера] (формальний чи 

неформальний): приватний чат, інтерв’ю, коротка оповідь, наукова стаття тощо 

(Biber 1988, Swales 1990)» [195]. 

Також, С. Геррінг визначає комп'ютерно-опосередкований дискурс, як 

спілкування, яке продукується, коли люди взаємодіють один з одним, 

передаючи повідомлення через мережеві комп'ютери (комп’ютер тут 

вживається в широкому розумінні і означає всі електронні пристрої, що можуть 

підключатись до Всесвітньої мережі). КОД є частиною міждисциплінарного 

дослідження більш ширшого поняття КОК, що фокусується на дослідженні 

використання мови (language use). Для розуміння цього фокусу 

використовується метод аналізу дискурсу [198, c. 87]. Зазначимо, що такий тип 

комунікації (чи дискурсу) не обов’язково реалізується лише завдяки 

підключенню до Інтернету, адже тут може бути і така взаємодія, як: людина-

комп’ютер, у той час, як обране нами поняття «інтернет-дискурс» передбачає 

обов’язкове підключення до Мережі. 

Отже, комп’ютерно-опосередкований дискурс, на відміну від 

комп’ютерно-опосередкованої комунікації, по-перше, має жанри, по-друге, 

залежить від контексту, в якому і народжується так зване дискурсивне поле 

[198, с. 127]. Розглядаючи комп’ютерно-опосередкований дискурс та 

комп’ютерно-опосередковану комунікацію, можемо зауважити, що остання 

сприймається як певний канал зв’язку, в той час, як дискурс – задає певне поле і 

направленість думки та розгортання розмови. 

Віртуальна комунікація – «спілкування з віддаленим партнером або 

групою людей, опосередковане комп'ютером і телекомунікаційними системами. 

Віртуальна комунікація є технічним способом спілкування, за допомогою якого 

люди можуть чути та бачити один одного у реальному часі, симулюючи досвід 

фізичного відвідування [3, c. 940]. 
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Що стосується терміна «віртуальний дискурс» («virtual discourse»), то 

деякі автори оперують ним, не даючи дефініції, а розуміючи його як дискурс 

віртуальної комунікації [204, c. 230]. 

Також віртуальний дискурс – це загальне поняття, що поєднує у собі 

різноманітні дискурси, які виникають при реалізації віртуальної комунікації. 

На нашу думку, вартим уваги є розуміння реального та віртуального дискурсів 

Е.В. Горіною та Є.В. Лазарєвим, які вважають, що «віртуальність, як 

конституююча ознака Мережі, завжди оцінювалась в поєднанні з реальністю. 

Ці поняття протиставляються один одному, ми вживаємо їх як антоніми. 

Якщо віртуальний – це той, який ми не бачимо, то реальний – той, який бачимо, 

сприймаємо, відчуваємо, справжній. В інтернеті ми завжди робимо віртуальний 

субдискурс реальним» [91, c. 22]. Уявімо ситуацію, коли нам необхідно знайти 

якусь інформацію в Мережі – загуглити, набираючи текст у віконце пошуку, 

нам відкривається велика кількість лінків, де ми можемо бачити лише назви 

текстів, які збігаються з пошуковим запитом, тобто кожен текст, який міститься 

за посиланням, є віртуальним для нас, адже ми не знаємо, що саме міститься за 

посиланням. Як тільки ми клікаємо та відкриваємо лінк, дискурс стає реальним. 

Те саме відбувається у ситуації приватного листування, коли ми чуємо 

оповіщення про нове повідомлення, проте ми ще не знаємо, що саме ми 

отримали. З огляду на це, можемо констатувати, що інтернет-дискурс та 

інтернет-комунікація є віртуальними і реальними одночасно. 

У роботах С. Геррінг зустрічаємо термін «онлайн-комунікація» (online 

communication), проте тут більше наголошується на мультилінгвістичному 

спілкуванні [197, c. 141]. Оскільки з англійської мови «online» розуміється як 

дія у реальному часі, то онлайн-спілкування можна визначити як таке, що 

відбувається тут і тепер, воно найбільш схоже на реальне завдяки швидкості 

реакції учасників та можливості залучення вербальних та невербальних засобів 

спілкування шляхом використання різних технічних засобів. Онлайн-

спілкування дозволяє нам використовувати різні канали передачі даних, 

звертаючись при цьому до одного джерела інформації. Мова йде про 
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врахування технічних можливостей учасників під час ведення комунікації, 

тобто людина може отримувати інформацію в режимі онлайн, не звертаючись 

до її джерела безпосередньо. Наприклад, 1) взаємодіяти з одним сайтом, а 

реально, знаходячись на іншому за допомогою тегу <iframe>, який 

застосовують при створенні сторінки; 2) проведення онлайн-зустрічей за 

допомогою Skype for business / Link, Zoom, Bluejeans тощо. Учасник може 

приєднатися до зустрічі як через додаток, так і через URL-адресу у веб-

браузері. 

Електронна комунікація – це передача інформації за допомогою 

передових технологій, таких як сучасні комп'ютери, факс, голосова пошта, 

електронна пошта, телеконференції, приватні телевізійні мережі. 

Так, С. Геррінг у своїх дослідженнях ототожнює поняття «комп’ютерно- 

опосередкована комунікація» та «електронна комунікація» [196]. 

За словами А.О. Абусалека [A.O. AbuSa’aleek] [166, c. 138], електронний 

дискурс «використовується для позначення письмової форми мови, яку 

використовують молоді люди в електронному спілкуванні. Електронний 

дискурс – це новий різновид мови, що призводить до істотних коливань 

письмової структури мови. Електронний дискурс створює своєрідну 

напівпромову, тобто стоїть на перетині між мовою і письмом, і він має свої 

власні особливості та графологію. Також, А.О. Абусалек вважає, що 

електронний дискурс є різновидом комп’ютерно-опосередкованої комунікації. 

Д. Крістал [D. Crystal] [177, c. 433] стверджує, що «електронний дискурс, як 

спосіб обміну інформацією, є незвичним, в порівнянні з особистою взаємодією, 

але це є розмовою». Електронний дискурс – написаний (письмовий), проте 

сприймається він так, наче був промовлений – так, ніби той, хто відправляє 

текст, говорить письмово. Деякі науковці називають інтернет-мову – 

промовлене написання (говоріння). В. Стайл наголошує: «Пиши так, як люди 

розмовляють» [179, c. 138]. 

Електронний-дискурс вказує не на засіб спілкування, а на одну з 

можливих областей використання комп’ютерного дискурсу, останній, у свою 
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чергу, є більш ширшим поняттям, адже використовується в комп’ютерних 

журналах, професійній мові людей, чия діяльність пов’язана з технікою [40, 

c. 450]. Звідси, зауважимо, що інтернет-дискурс є більш вузьким поняттям, де 

увагу зосереджено на дослідженні мови, що представлена у вигляді тексту, 

який уможливлюється існуванням Інтернету. Таким чином, інтернет-дискурс – 

це частина віртуального дискурсу так само, як інтернет-комунікація є проявом 

віртуальної комунікації. Зазначимо, що інтернет-комунікація та комп’ютерно-

опосередкована комунікація вживались як синоніми до моменту виникнення 

явища мобільного інтернету та різноманітних гаджетів, що надають доступ до 

глобальної мережі. 

 Інтернет-комунікація – визначається як поліфункціональне спілкування в 

електронному середовищі, для якої характерним є дистантність, 

опосередкованість, мультимедійність (як наслідок – полікодовість 

повідомлень), гіпертекстуальність, різноманітність дискурсивних та жанрових 

втілень, а також можливість широкого варіювання за параметрами: 

персональність/інституціональність [38, c. 12]. Н.В. Кочетова вважає поняття 

«електронна комунікація» та «інтернет-комунікація» – поняттями, що 

виражають одне і те саме за своєю суттю явище – міжособистісне спілкування. 

Воно здійснюється природною мовою через комп’ютерний канал зв’язку, тобто 

Інтернет [89]. За словами О.Н. Галичкіної, інтернет-комунікація розглядається 

як складна комбінація дискурсів, що вміщає в собі ознаки всіх видів дискурсів, 

проте не належить повністю до жодного з них. Вона виділяє у такому контексті 

наступні дискурси: приватне листування – побутовий дискурс; офіційний обмін 

чи запит інформації – діловий дискурс; обговорення наукових питань у групах 

новин чи конференцій – науковий дискурс; рекламні баннери чи сайти – 

рекламний дискурс тощо [31, c. 21]. Говорячи про інтернет-комунікацію ми 

маємо на увазі канал зв’язку, комунікативне середовище, в той час як інтернет-

дискурс – конкретна сфера дій комунікантів.  

Горошко О.І. акцентує увагу на тому, що у підходах до визначення 

інтернет-комунікацій і в описі комунікативних дій людини в Мережі немає 
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єдності у виборі термінології навіть для базового поняття цієї галузі. Дехто з 

авторів називає її комп'ютерно-опосередкованої комунікацією (Л.Ю. Щіпіціна, 

І.М. Розіна), інші позначають як віртуальний дискурс (О.В. Лутовінова, 

Л.Ф. Компанцева). Деякі лінгвісти визначають його як електронне спілкування 

або комунікацію (Т.І. Рязанцева, О.Н. Галичкіна) [38, с. 17]. Л.Ю. Щіпіціна, 

описуючи проблему вибору основного поняття для лінгвістичного вивчення 

особливостей спілкування в Мережі, наводить такі результати: 1) термін 

«електронна комунікація» зустрічається у роботах Смірнова Ф.О., 

Горошко О.І., Рязанцевої Т.І.; термін «віртуальна комунікація» – Травіна А.С., 

Бергельсон М.Б., Потапової Р.К.; термін «мережева комунікація» – 

Жичкіної А.Є., Белінскої Е.П., Обухова К.Н.; термін «комп’ютерна 

комунікація» – Бакулева; термін «комп’ютерно-опосередкована комунікація» – 

Розіної І.М., Раскладкіної М.К., Волкової Е.В.; термін «інтернет-комунікація» – 

Горошко О.І.; 2) термін «електронний дискурс» – Аврамової А.Г., 

Соколінської Е.Г.; термін «віртуальний дискурс» – Лутовінової О.В., 

Компанцевої Л.Ф.; термін «мережевий дискурс» – Моргун Н.Л.; термін 

«комп’ютерний дискурс» – Леонтовича О.А., Галичкіної О.Н., 

Кондрашова П.Є.; термін «комп’ютерно-медійний дискурс» – Ковальскої Л.Г., 

Коретникової Л.Д.; термін «інтернет-дискурс» – Компанцевої Л.Ф., 

Громової В.М., Єгорової І.Ю. [163, с. 32]. 

Аналіз літератури, в якій витлумачуються зазначені поняття, дає змогу 

говорити, що термінологічні відмінності не є сталими. Багато з перерахованих 

термінів використовуються як взаємозамінні поняття. Виражаючи власну 

авторську позицію, Горошко О.І. зазначає, що в позначенні феномена 

спілкування людини у мережі Інтернет «присутня описова (що виражається за 

допомогою прикметника або іменника) та констатуюча частина 

(яка виражається іменником). В описовій частині, як правило, вживаються такі 

прикметники або іменники: електронний, віртуальний, цифровий, дигітальний, 

мережевий, інтернет, комп'ютерно-опосередкований. У констатуючій частині 

можна зустріти іменники комунікація (найпоширеніше), спілкування і дискурс. 
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Авторка підкреслює, що термін «дискурс» частіше вживається в дослідженнях, 

де вивчається більш діяльнісна сторона спілкування через комп'ютер, тоді як 

термін «електронна комунікація» вживається частіше в дослідженнях, 

присвячених з'ясуванню впливу технологій на комунікативний процес та їх 

наслідків [38, с. 18]. 

Горошко О.І., повністю поділяючи позицію Е.А. Землякової, вважає, що 

електронна комунікація являє собою комунікативну взаємодію, опосередковану 

електронним каналом. Виходячи з позиції цих дослідниць, зазначений термін є 

найбільш широким поняттям і включає в себе поняття «комп'ютерна 

комунікація» (комунікативна взаємодія, що здійснюється за допомогою 

комп'ютера, в предметну область якої входить поняття «інтернет-комунікація» 

– вербальна і невербальна взаємодія комунікантів в мережі Інтернет) [38, с. 19]. 

Здійснюється інтернет-комунікація у різний спосіб – як у текстовій, так і 

аудіо/відеоформі. Окрім того, потрібно розуміти, що вона буває не тільки у 

суто онлайн-режимі, коли присутні декілька учасників дискусії (два або 

більше), але і в офлайн-режимі – за допомогою різноманітних інтернет-форумів 

або соціальних мереж. Інтернет-комунікацію поділяють на неперервну і 

дискретну, і відштовхуючись від цієї дихотомії, описати кожен з видів. 

Неперервна інтернет-комунікація здійснюється за допомогою різноманітних 

інтернет-месенджерів (програм обміну повідомленнями), найкласичнішим з 

яких є программа ICQ (I seek you – я шукаю тебе), яка дозволяє вести 

спілкування в онлайн-режимі. До виникнення та популяризації відео-

конференцій, спілкування в ICQ відбувалося без можливості бачити свого 

співрозмовника, що викликало багато ускладнень в аналізі комунікативного 

простору такого спілкування. Сама дискусія тут набуває анонімності, феномену 

«можливої брехні», постійного сумніву. Неперервною вона є тому, що обмін 

повідомленнями іде за принципом звичного діалогу – теза-відповідь. 

Дискретна інтернет-комунікація здійснюється на базі різноманітних 

інтернет-конференцій, форумів, «живих журналів», соціальних мереж тощо. 

Її основною характеристикою є майже відсутність будь-якого темпорального 
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чинника. Класичним є явище, коли людина залишала повідомлення із певним 

запитанням і отримувала відповідь через декілька років. Дискретна інтернет-

комунікація – комунікація поза часом. 

Такий поділ є суто умовним. Для нашого дослідження він важливий задля 

окреслення різноманітних методів та прийомів риторики, що тут можуть 

застосовуватися, оскільки деякі прийоми працюють у неперервній інтернет-

комунікації, але не спрацьовують у дискретній, і навпаки. Окрім того, сьогодні 

виникли способи спілкування, які можливо віднести відразу до обох видів 

(соціальна мережа «ВКонтакті» дозволяє обмінюватися повідомленнями як у 

реальному часі, так і дискретно). Розповсюдження мікрофонів та веб-камер 

спричинило зміну поняття анонімності в інтернет-мережі. Інтернет-комунікація 

в цілому виявляється такою, що постійно змінюється та трансформується. 

Це дуже специфічний вид спілкування, оскільки йому притаманні 

унікальні властивості, які випливають з характеристик віртуальної реальності. 

Вона є, використовуючи термінологію Д. В. Іванова, симуляцією, яка постає 

«як заміщення реальних речей і вчинків образами» [61, с. 18]. 

Автор виділяє три основні характеристики віртуальної реальності: 

- нематеріальність впливу (зображуване створює ефекти, характерні для 

речовинного); 

- умовність параметрів (об'єкти штучні й змінювані); 

- ефемерність (воля входу/виходу забезпечує можливість переривання й 

поновлення існування). 

Вважаємо, буде коректним говорити, що дані характеристики є 

прийнятними і для опису, власне, інтернет-комунікації. 

Інтернет-дискурс іноді називають комп’ютерно-опосередкованим 

дискурсом (КОД) або «Нетспік» (Netspeak). Зазначений дискурс вважається 

асинхронним, тобто між відправленням та отриманням існує певний проміжок 

часу. Так, здається, що ніби між цими двома поняттями можна поставити знак 

рівності, проте це не зовсім так, адже головним атрибутом інтернет-дискурсу 
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виступає творення тексту більшою мірою в режимі онлайн, тобто в реальному 

часі [177, c. 25]. 

Інтерпретуючи комп’ютерний дискурс як мовноповедінкову систему та 

аналізуючи його соціолінгвістичний аспект, Кондрашов П.Є. визначає його 

найбільш значущі специфічні властивості: 1) поєднання реальних і віртуальних 

векторів у характеристиках спілкування і пов'язаний з цим імітативний 

характер комунікації; 2) взаємодія природних мовних систем: вихідної для 

цього виду спілкування (англійська мова) і національної та поява на основі цієї 

взаємодії комунікативних «гібридів» на кшталт «рунгліш», комп'ютерного 

жаргону; 3) взаємопроникнення різних за своєю природою форм мови (усної та 

письмової) і вироблення специфічних контамінованих виразно-образотворчих 

засобів, зокрема, смайликів; 4) поява сфери комунікації, яка ламає звичні 

соціальні рамки, але створює при цьому власну регламентованість спілкування; 

5) створення нового міжкультурного (або «надкультурного») комунікативного 

простору, багаторазово підсилює сучасні тенденції до глобалізації 

світу [86, с. 17]. 

З огляду на таке різноманіття термінів, постає питання, а чому у цьому 

дисертаційному дослідженні вживається термін «інтернет-дискурс», а не інші, 

які проаналізовані вище? По-перше, ми виходили з того, що дискурс є 

«процесом створення тексту у сукупності з прагматичними, соціокультурними, 

психологічними факторами, цілеспрямованою соціальною дією, що включає 

взаємодію між людьми» [59, c. 56]. По-друге, брали до уваги те, що поняття 

комп’ютерно-опосередкованої комунікації більшою мірою використовується 

тоді, коли важливо підкреслити значення каналу передачі інформації та роль 

медійного середовища, що використовується, в той час, як поняття «інтернет-

комунікація» та «інтернет-дискурс» більше пов’язані з особливостями 

мовленнєвої діяльності та функціонування мови в електронному середовищі 

[123]. На наш погляд, доречним є використання поняття «інтернет-дискурс», 

адже виявлення та дослідження логічних та риторичних його особливостей стає 

можливим через аналіз та функціонування мови, що існує в інтернет-
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середовищі. По-третє, поняття «інтернет-дискурс» найяскравіше демонструє 

саме специфіку мови, яка притаманна лише спілкуванню завдяки Інтернету.  

У соціолінгвістичних дослідженнях інтернет-дискурс розглядають як 

самостійне явище, що грунтується на континуумі усного та письмового 

дискурсів. Зазначимо, що інтернет-дискурс є не лише вдалим поєднанням обох 

дискурсів, він має безліч власних унікальних характеристик. Вплив письмового 

дискурсу проявляється у візуальному контексті. Інтернет-дискурс є письмовою 

та усною формами комунікації. Така комунікація може бути двох типів: 

синхронною (різноманітні чати, меседжери) та асинхронною (email, замітка в 

соцмережах тощо). Вплив усного дискурсу полягає в наявності емоційного 

вираження, яке існує у вигляді смайлів, emoji, наліпок тощо. Також 

реалізується у наявності голосових повідомлень вбудованих в меседжери. 

Ж. Феррара, Д. Брунер і Д. Вітмор (1991) використовують термін 

«інтерактивний письмовий дискурс», щоб охарактеризувати інтернет-дискурс 

[184, c. 21].  

Відповідно до позиції С. Парінова, інтернет-дискурс є поєднанням 

різностильових елементів, включення розмовних слів і зворотів, елементів 

мовної гри, використання фразеологізмів різних структурних типів, вживання 

слів у складі описових визначень, конотативних слів і словосполучень, що 

побічно відображають оцінку описуваного явища [112, с. 11]. Отже, ґрунтуючи

сь на вищевикладеному, будемо виходити з того, що дискурс функціонує у двох 

реальностях: віртуальній і реальній. Бурхливий розвиток електронних 

технологій дозволяє удосконалювати і розвивати способи комунікації, пов'язані 

з електронними технологіями. До того ж, основна відмінність віртуальної 

реальності від справжньої полягає у відсутності будь-якої сили впливу з боку 

віртуальної реальності на справжню реальність, оскільки остання є основою 

виникнення віртуального середовища, що створює умови для виходу 

спілкування за його природні межі. 

Різноманітні жанри спілкування в Інтернеті є реалізацією інтернет-

дискурсу, оскільки тут має місце мовленнєве вираження когнітивного процесу 
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сприйняття певної концептосфери (Інтернет, в його окремих проявах – 

концептах). На користь цього говорить низка прагматичних, соціокультурних, 

психологічних чинників, опис цілеспрямованої соціальної дії мовлення, 

виявлення емоційного ставлення до певного концепту, інтерпретація оцінки 

цього явища, декодування засобів формування певної думки про описувану 

подію або явище, дешифрування чинників спонукання учасника комунікації до 

певних дій і реакцій. Аналізуючи інтернет-дискурс, вітчизняний дослідник 

Н. Гудзь у своїй статті особливу увагу звертає на його гетерогенність, 

визначаючи базовою конститутивною ознакою інтернет-дискурсу електронно-

опосередкований канал спілкування. Він вважає, що «структура інтернет-

дискурсу зумовлена його жанровою специфікою та характеризується гетероген-

ністю, а базовою конститутивною ознакою, з якої витікають всі інші, є 

електронно-опосередкований канал комунікації» [44, c. 228]. 

Інтернет-дискурс є процесом створення тексту в сукупності з 

прагматичними, соціокультурними, психологічними факторами, 

цілеспрямованою соціальною дію, що включає взаємодію людей і механізми їх 

свідомості – когнітивні процеси [1, c. 111]. 

За словами О. Галичкіної, інтернет-дискурс, «будучи багатожанровим 

функціональним різновидом публічного монологічного та діалогічного 

мовлення, характеризується цілою низкою специфічних комунікативних 

засобів. Своєрідність мовленнєвого спілкування учасників комп'ютерної 

комунікації полягає не тільки у використанні професіоналізмів, але і в 

комбінації лексичних одиниць, що належать до різних стилів і регістрів, 

утворених відповідно до прагматичних установок і мети спілкування в 

комп'ютерній мережі» [31, c. 16]. 

Для інтернет-дискурсу не працює схема «агент-клієнт», яка традиційно 

використовується для характеристики інституціонального дискурсу, так як 

відносини між комунікантами часто рівноправні [31, c. 16]. Також характерна 

відсутність видимої соціальної, гендерної та вікової градації (чого неможливо 
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уникнути в переважній більшості видів дискурсу). Ця градація замінюється 

певною розробленою моделлю поведінки.  

До того ж, інтернет-дискурс обмежений технічними можливостями 

(наявність у комуніканта комп'ютера, доступу в Інтернет) і людським фактором 

(знаходження співрозмовника в цей момент у Мережі і його перебування на 

певному ресурсі). Але, будучи штучно створеним комунікативним 

середовищем, інтернет-дискурс, по суті, умовний і не має часових і 

просторових меж, він дозволяє взаємодіяти один з одним користувачам, 

незалежно від їх географічного положення та часового поясу. 

У межах лінгвістичних розвідок щодо дослідження проблем спілкування 

в Мережі виділяють поліпарадигмальний, когнітивний, семіотичний, 

психолінгвістичний підходи. Завдяки поліпарадигмальному підходу можна 

дослідити інтернет-комунікацію з двох аспектів:  когнітивно-прагматичного та 

лінгвокультурологічного. Під поліпарадигмальністю мається на увазі 

багатоаспектна платформа дослідження мови з точки зору різних парадигм, що 

дозволяє при вдалому поєднанні підкреслити основні характеристики 

досліджуваних явищ Інтернету. Когнітивний підхід до вивчення спілкування в 

Інтернеті дозволяє розглянути його основні жанри, на кшталт електронної 

пошти; синхронного спілкування, що уможливлюється завдяки інтернет-

месенджерам та чатам; асинхронного представленого у вигляді форумів, 

віртуальних щоденників. Важливим є образ автора, хто є творцем 

різноманітних дискурсів, що розгортаються у Мережі [83]. Для семіотичного 

підходу цікавим видається аналіз онлайн спілкування. Адже, саме таке 

спілкування є найбільш наближеним до реального. На цьому рівні 

відстежується формування нових словоутворень, що вміщують в собі 

поєднання латинських та кириличних літер «заGooglити», утворення нових мов 

на кшталт «Олбанська мова», коли слова пишуться максимально викривлено з 

граматики, проте зберігають свій фонетичний склад (аффтар жжот). З появою 

Інтернету змінюється не лише спосіб передачі інформації, а й самі знаки, через 

які реалізуються контакти. Дослідження інтернет-спілкування на рівні 
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психолінгвістичного підходу ілюструє зв'язок автора (або авторів) із читачами. 

На цьому рівні можна побачити, наскільки таке спілкування є дієвим. 

Психолінгвістичний підхід розкриває потенціал мовної особистості, що може 

бути в ролі як  оратора – творця промови, так і слухача (у нашому випадку, 

читача) [63]. 

Грунтуючись на постметафізичному проекті «протописьма» Ж. Дерріда, 

Ф.Е. Ажимов, І.А. Шульмін розглядають феномен інтернет-дискурсу як 

феномен, альтернативний традиційним логоцентристським видом комунікації. 

За такою позицією «различАние» письма та мови в мережі Інтернет носить 

онтико-онтологічний характер. Онтичним виміром виступають феноменальна 

різниця письма та мови як двох видів сущого. Зазначені автори вважають що це 

розрізнення є самоочевидним та аналогічним повсякденному спілкуванню 

«оф лайн». Онтологічний план розгляду, за цією позицією, розкриває 

«природу» самого інтернет-дискурсу. «Інтернет-дискурс, будучи двоїчною 

системою, являє собою онтологічну структуру «нулів та одиниць», або 

кодовану систему присутності/відсутності сущого. …У випадку інтернет-

дискурсу знаки в парі присутность/відсутность виділяються аналогічно і не 

мають у якості денотатів «об’єктивних» буття та небуття. Мова йде про 

ідеальну систему знаків, які не прив’язані до конкретного означуваного і 

набувають сенс лише у комбінації (структурі)» [1, с. 113-114]. Отже, за 

Ф. Ажимовим, І. Шульміним, специфіка інтернет-дискурсу носить онтико-

онтологічний характер [1, с. 111]. Онтичний вимір – це символічна діяльність 

користувачів, здійснювана за допомогою різних типів знаків (аудіальних, 

вербальних, графічних і т.д.). На цьому рівні письмо і мовлення розуміються 

тривіально, в межах буденної свідомості, а термін «дискурс» є синонімом 

терміна «мова». На онтологічному рівні дискурс уподібнюється «прото-

письму». У кібернетичному ракурсі «прото-письмо» є двійковою системою 

числення, яка шляхом комбінаторики парних елементів передає деякий 

позитивний зміст (інформацію). Цей зміст є перетвореною формою «коду» 

інтернет-дискурсу, а не вираженням інтенцій користувачів. 
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Таким чином, аналіз різних позицій щодо визначення понять 

«комп’ютерно-опосередкована комунікація», «комп’ютерно-опосередкований 

дискурс», «електронна комунікація», «електронний дискурс», «інтернет-

комунікація», «інтернет-дискурс» дав змогу встановити, що у підходах до 

визначення зазначених термінів відсутня однозначність. Деякі з перерахованих 

термінів використовуються як взаємозамінні. Зроблено висновок, що поняття 

«інтернет-комунікація» та «інтернет-дискурс» лежать у дещо різних площинах, 

а саме, у площині каналів спілкування (інтернет-комунікація) та у площині 

сфер спілкування, які пов'язані з особливостями мовленнєвої діяльності та 

функціонування мови в електронному середовищі (інтернет-дискурс). На 

підставі розгляду різних підходів до визначення дискурсу (Ж. Бодріяр, 

Ю. Габермас, М. Фуко та ін.) та підходів до визначення зазначених вище 

термінів у роботі будемо виходити з розуміння інтернет-дискурсу як 

особливого типу спілкування у віртуальному комунікативному середовищі 

(опосередкованому Всесвітьою мережею). Він має наступні характерні 

особливості: поєднання реального та віртуального у спілкуванні; взаємодія 

природних мов, яка у цьому середовищі породжує гібридні мовні системи 

(застосування у мовленні одночасно елементів кількох мов (англійської та 

національної), що призводить до появи комп’ютерного сленгу); взаємодія 

різних форм мовлення (усний або письмовий текст, емодзі, смайли, меми 

тощо); наявність унікальної структури спілкування, де соціальна ієрархія 

будується специфічним лише для Інтернету чином (руйнуються звичні рамки 

спілкування, хто більш вправний, той і отримує переваги у віртуальному 

середовищі); розмиття географічних та культурних меж, а отже, як наслідок, 

можливість спілкування будь з ким та будь коли, не знаючи нічого про 

співбесідника; полідискурсивність. 

Розглядаючи проблематику комунікації в інтернет-мережі в рамках 

риторичної теорії, зазначимо, що, не дивлячись на розмаїття характеристик, 

комунікація в інтернет-мережі багато у чому діє за такими самими законами, як 

і реальна. Риторичний аналіз інтернет-дискурсу має свої особливості, пов’язані 
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зі специфікою інтернет-спілкування. Але потрібно чітко окреслити поле 

діяльності. У даному дослідженні будемо акцентувати увагу на текстовому 

спілкуванні в інтернет-мережі, тобто без залучення аудіо/відеозв'язку. 

Це викликано тим, що для останнього способу спілкування надто важко 

провести чітку лінію поділу – наскільки така комунікація є віртуальною? 

Для текстового ж спілкування потрібно відразу зазначити інший момент. 

Прагматичні інтерпретації набувають характеру неоднозначних, феномен 

брехні взагалі трансформується у конструкт, який потребує нового визначення. 

Окрім того, потрібно відзначити, що проблематичним для риторичної оцінки є 

і, власне, сам «оратор», тобто мовець, оскільки останній існує лише суто 

«на віру». Це пояснюється тим, що під час діалогу через інтернет-месенджер, 

обидва (якщо учасників двоє) користувачі не бачать один одного, а, отже, 

насправді, на місці кожного з них може бути хтось зовсім інший. Це приводить 

нас до проблеми «підміни опонента», тобто неможливість зафіксувати та 

підбирати риторичні прийоми та методи під конкретну ситуацію або людину. 

Звідси можна вже зробити висновок, що потрібні нові підходи до актів 

комунікації в межах риторичних студій. 

У результаті аналізу підходів до розуміння поняття інтернет-дискурсу, 

виявлено, що у сучасних дослідженнях найчастіше застосовуються такі підходи 

до вивчення зазначеного дискурсу: когнітивний, семіотичний, 

поліпарадигмальний, психолінгвістичний. Для дослідження специфіки 

інтернет-дискурсу доцільно залучати доробоки дисциплін логічного циклу: 

риторики та еристики. Екстраполяція лінгвістичних розвідок на царину 

логічного знання, дозволяє серйозно розширити розуміння такого складного та 

багатоманітного феномена як інтернет-дискурс. При цьому відбувається 

одночасне вивчення і особливостей функціонування мови, і стратегій та форм 

впливу на учасників комунікації. Відсутність конкретних методик дослідження 

нерозповсюдженість специфічних методів і прийомів змушує вчених 

адаптува¬ти традиційні методи до цілей своєї роботи, проте такі адаптації іноді 
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не враховують особливості інтернет-дискурсу. Отже, інтернет-дискурс на 

сьогодні залишається одним з найперспективніших предметів вивчення.  

 

1.2. Особливості формування та реалізація полідискурсивності 

інтернет-дискурсу 

 

Сучасне суспільство характеризується інноваційними технологіями і 

розробками та процесами, що в них відбуваються. Подібна тенденція 

обумовлена бурхливим розвитком цифрових технологій, які проникають 

практично у всі сфери людського життя. Комп'ютерна техніка, мережеве 

обладнання, засоби зв'язку, мобільні обчислювальні платформи вже давно є 

невід’ємною частиною сучасної людини. Нові комунікаційні технології 

орієнтовані на синтез нового типу знання, яке ґрунтується на практиці, на 

генерації нових управлінських та освітніх технологій. 

Соціокультурний простір сучасного суспільства характеризується 

високим ступенем віртуальності. Каталізатором віртуалізації є інформаційно-

комунікативні інновації. Як інноваційний процес, віртуальність у процесі свого 

розвитку формує істотну перебудову суспільно-культурного середовища. 

Результати цих перетворень знаходять своє відображення у включенні 

громадських дискурсивних практик в електронний комунікативний простір 

глобальної мережі Інтернет.  

Дослідження Всесвітньої мережі та її елементів лише розпочинаються. 

Розглядаючи доробки присвячені цій проблематиці, актуально звернутися до 

сучасних дослідників, які, почасти, досліджують саме віртуальну реальність та 

віртуальну комунікацію: Е. Тофлер, Р. Докінз, А. Назарчук, М. Кастельс, 

дослідженням дискурсу займались філософи і лінгвісти М. Фуко, Р. Якобсон та 

ін. 

У цьому підрозділі досліджується така особливість інтернет-дискурсу, як 

полідискурсивність, яка демонструється через аналіз діяльності активного 
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користувача Всесвітньою мережею. Зазначене було предметом попереднього 

розгляду у нашій статті [18]. 

Віртуалізація дискурсивного поля сучасної культури знищує кордони між 

письмовим і усним дискурсом, формує дискурс принципово нового типу. 

Інтернет-дискурс розгортається в електронному комунікативному просторі 

Всесвітньої мережі.  

Дискурс є одним із фундаментальних понять на сучасному етапі розвитку 

науки, оскільки дозволяє розглядати та аналізувати проблеми крізь призму 

комунікативних практик, з урахуванням ситуаційних, прагматичних, 

тимчасових, лінгвістичних, риторичних та інших аспектів. Як це зазначалося 

раніше, наразі не існує єдиного визначення поняття «дискурс», адже воно 

знаходиться на перетині різних дисциплін: лінгвістики, антропології, 

літературознавства, етнографії, соціології, філософії, психології, дисциплін 

логічного циклу та ін. Проте можна стверджувати, що завдяки зусиллям 

багатьох вчених з різних сфер діяльності, теорія дискурсу розвивається в 

незалежній міждисциплінарній галузі, яка відображає загальну тенденцію до 

інтеграції в розвиток сучасної науки. Поняття дискурсу – багатогранне, воно не 

обмежується лише мовою чи текстом, а є і процесом роздумування, і діалогом, і 

розмовою. Інтернет-дискурс є процесом творення тексту в сукупності з 

прагматичними, соціокультурними, психологічними факторами. 

Існує безліч визначень дискурсу. Так, наприклад, Г.А. Орлов розглядає 

дискурс як категорію мови, що матеріалізується в усному або письмовому 

творі, відносно завершеного в смисловому і структурному відношенні, довжина 

якого потенційно варіативна: від синтагматичного ланцюга окремих 

висловлювань (пропозиції) до змістовного цілісного твору (оповідання, бесіди, 

інструкції, лекції тощо) [77, c. 12]. 

Натомість Е. Бенвеніст, вважає суттєвою рисою дискурсу, в широкому 

розумінні, співвідношення дискурсу з конкретними учасниками акту, тобто 

мовцем і слухачем, а також з комунікативним наміром мовця впливати на 

слухача [79]. 
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Структура розмовного дискурсу проходить декілька етапів (вступ в 

мовний контакт, висунення теми розмови й її ратифікація, зміна ролей в ході 

комунікативного акту, зміна теми розмови, вихід з комунікативного акту), 

кожен з яких обумовлений комплексом зовнішніх і внутрішніх факторів. 

У роботах, присвячених результатам досліджень Т.А. ван Дейка в 80 - х 

роках, висвітлені когнітивні механізми обробки дискурсу. Згідно з 

Т.А. ван Дейком, дискурс – це істотна складова соціокультурної взаємодії, яка 

може сильно відрізнятись своїми цілями, інтересами та стилями. Проте, якими 

б різними не були позиції у визначенні дискурсу, думки вчених єдині в одному: 

дискурс є мовною діяльністю. 

Основні чинники спілкування в їх найбільш загальному вигляді 

виокремив Р.О. Якобсон. Це: повідомлення і його невід'ємні властивості; 

адресант і адресат повідомлення, причому останній може бути як реальними, 

тобто таким, який безпосередньо бере участь в ситуації спілкування, так і 

можливим одержувачем повідомлення; характер контакту між учасниками 

мовного акту; загальний для адресанта і адресата код; відношення даного 

повідомлення до контексту інших його повідомлень, які або належать до того ж 

самого акту комунікації, або пов'язують згадуване минуле з передбачуваним 

майбутнім. 

На наш погляд, характерною рисою дискурсу є його синтаксична та 

семантична незавершеність. Інтернет-дискурс можна розуміти як текстову 

систему, яка є невід'ємною частиною будь-якого комунікативного акту у 

віртуальній реальності. Він є текстом, який занурений у ситуацію спілкування у 

віртуальному комунікативному просторі мережі Інтернет. Виділення мережі 

Інтернет як головного поля сучасної постмодерної культури ініціювало 

переміщення основних дискурсів у комунікативний простір, сформувавши 

своєрідний набір дискурсів.  

Важливою характеристикою віртуального дискурсу є його технічна 

обмеженість (зумовлена наявністю у комунікатора комп'ютера чи буд-якого 

гаджета з можливістю доступу в Інтернет) і людським фактором (підключення 
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співрозмовника у даний момент до мережі і його перебування на певному 

ресурсі у конкретний момент). Будучи штучно створеним комунікативним 

середовищем, інтернет-дискурс можна назвати умовним, тобто таким, що не 

має часових і просторових меж, він дозволяє взаємодіяти один з одним 

користувачам, незалежно від їх географічного положення та часового поясу. 

Інноваційний характер інтернет-дискурсу знаходить своє відображення 

на тлі сучасних веб-сервісів. Розглянемо, як ключові характеристики 

дискурсивних практик можна виявити в функціональних комунікативних 

утвореннях Всесвітньої мережі. 

Найбільш потужний прояв інтернет-дискурсу можна виявити в сервісах 

для роботи з колективними гіпертекстами, на кшталт всім відомого ресурсу 

«Вікіпедія». Дані ресурси є ефективним колективним інструментом синтезу й 

акумулювання знань з різноманітних галузей. Завдяки такій гіпертекстовій 

мережі знання пов'язані один з одним, що підсилює взаємний вплив різних 

семантичних систем.  

В інтернет-просторі одночасно розгортається величезна кількість 

дискурсів, які пов'язані між собою розгалуженою гіпертекстовою мережею. 

Складність визначення інтернет-дискурсу полягає в тому, що кожна з цих 

дискурсивних практик є віртуальною, та сама ця розгалужена комунікативна 

гіпертекстова павутина теж є віртуальним дискурсом. Цю особливість можна 

визначити як полідискурсивність. 

Завдяки сучасним соціальним веб-сервісам полідискурсивність має 

широкий спектр для власної реалізації. Всі дискурси у віртуальному 

комунікативному просторі можуть істотно відрізнятися за тематикою та іншим 

формальними і неформальними ознаками. 

Полідискурсивність будує неймовірні дискурсивні розгалуження, які 

неможливо було б уявити в жодному іншому комунікативному просторі. 

Наприклад, користувач форуму, присвяченого проблемам захисту 

навколишнього середовища, активно обговорює питання збереження популяції 

імперських пінгвінів, паралельно з цим він на спортивному аналітичному 
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ресурсі читає статтю, яка містить звіт про підготовку футбольної команди 

Київського «Динамо» до чемпіонату світу. Через активні рекламні банери 

спортивного сайту користувач вивчає пропозиції туристичної фірми щодо 

відпочинку на мальовничих узбережжях океану.  

У нижній частині екрану, через сервіс обміну миттєвими повідомленнями 

(наприклад Viber, Facebook), він обговорює з колегою проблеми глобального 

потепління, а у правій верхній частині браузеру запущений перегляд 

улюбленого серіалу. Всі ці приклади є нічим іншим як різними типами 

дискурсу, які відбуваються одночасно. Універсальність віртуального 

підключення до описаних дискурсів дозволяє користувачеві миттєво 

перемикатися між ними, що, в свою чергу, створює ілюзію єдиного цілісного 

полідискурсивного простору. Таким чином, полідискурсивність інтернет-

дискурсу також можна проаналізувати через вище згадуване поняття «ризома». 

1) Зв'язок: всі відкриті «вікна» у браузері та додатки для обміну миттєвими 

повідомленнями знаходяться на одному конкретному комп’ютері чи 

електронному девайсі. 2) Гетерогенність: користувач може легко та швидко 

здійснювати перехід від однієї теми на іншу, користуючись гіперлінками 

одного сайту (на кшталт всім відомої Вікіпедії), тим самим змінювати одне 

дискурсивне поле на інше. 3) Множинність: постійний пошук інформації 

завдяки пошуковим сервісам, таким, як Google або Yahoo, що дозволяє 

знаходити будь-яку інформацію не пов’язану між собою. 4) Незначний розрив: 

закриваючи одне «вікно» браузера, можна одразу ж відкрите інше, 

продовжуючи сьорфінг, таким чином, завершуючи один дискурс, переходити 

до іншого. 5) Картографія і декалькоманія: кожен користувач вибудовує власну 

реальність в Інтенеті та регулює кількість дискурсів, у яких перебуває. Отже, 

користувач, залишаючись на одному місці, залучений у різноманітні дискурси 

одночасно. 

У контексті проблеми, що розглядається у цьому підрозділі, варто 

зазначити про існування пасивного та активного користувача в інтернет-

просторі. Під першим розуміємо таку ситуацію спілкування, коли користувач 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


61 
 

 
 

отримує інформацію, нічого не надаючи, натомість, не проявляючи своє 

ставлення до неї. У такого користувача тільки одна мета в інтернет-комунікації 

– отримання інформації. Такі користувачі залишаються непомітними для інших 

користувачів Інтернету, їх образ не зафіксований в інтернет-комунікації, в той 

час як діяльність активного користувача можна ідентифікувати, вона є 

відкритою для інших і створює певний комунікативний образ. 

Активний користувач або «сетянин» (від англ. internet + англ. citizen 

(громадянин) – людина або віртуальна особистість, яка є активним 

користувачем Інтернету та яка позиціонує себе як громадянин інтернет-

спільноти. Для «сетянина» (активного користувача інтернету) Всесвітня мережа 

є середовищем обміну інформацією (комп'ютерними даними різного характеру: 

фото, відео, тощо), створенням і зміцненням контактів (користувач може 

швидко знайти контакти, пов’язані з професійною діяльністю, сферою 

інтересів), самореалізацією. Останню Селютин А.А. характеризує наступним 

чином: «Підвищення особистого рейтингу завдяки своїм знаннями або 

вчинкам, а також як наслідок ступеня особистої користі даного користувача для 

інтернет-співтовариства» [127, с. 140]. Окрім того, для «сетянина» Всесвітня 

мережа виступає розвагою за допомогою спілкування, що є однією з основних 

цілей комунікації в інтернет-мережі. 

Будучи штучно створеним, інтернет-дискурс є не просто технічним 

каналом зв'язку, на кшталт телефону, а виступає новим середовищем 

спілкування, в якому користувачі не знаходяться поруч, але тим не менше, 

відбувається прямий і різноспрямований комунікативний процес. Саме тому 

Інетрнет-дискурс набуває безліч відмінних рис, зберігаючи при цьому 

властивості, характерні для дискурсу в цілому. 

Серед мережевих глобальних сервісів, які створюють принципову 

можливість існування полідискурсивності, можна виділити пошукові ресурси, 

форуми, блоги, соціальні мережі і т.п. Соціальні мережі з'явилися відносно 

нещодавно і створюють додаткові можливості для посилення 

полідискурсивності віртуальних дискурсивних практик. Подібні інтернет-
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сервіси дозволяють стежити за записами своїх друзів і колег у популярних 

соціальних мережах, таких як, Twitter, YouTube, Instagram і тощо. Після 

реєстрації в соціальних мережах користувач може вказати, з яких саме 

мережевих публічних ресурсів будуть надалі імпортуватися записи в агрегатор, 

який одночасно підтримує трансляцію посилань на контент величезної 

кількості мережевих ресурсів. Так, наприклад, публікуючи фотографію в 

Instagram, можна натиснути кнопку «share» (з англ. «поділитись», 

«розповсюдити») і розмістити її в інших інтернет-ресурсах – соціальних 

мережах. 

Агрегатори здатні акумулювати в собі безліч акаунтів, зареєстрованого 

користувача і тим самим створювати множинність або поліідентічність 

віртуальної особистості. Наразі існує унікальна можливість створювати 

декілька акаунтів, які між собою пов’язані, та легко переключатись з одного на 

інший, або ж проходити реєєстрацію на нових сайтах через популярні 

індивідуальні сторінки у соціальних мережах на кшталт Facebook або 

VKontаkte. 

Отже, на нашу думку, головною особливістю інтернтет-дискурсу є його 

полідискурсивність, що грунтується на багатозадачності індивіда – користувача 

інтернет-мережею, який постійно залучений у дискурс. Поняття дискурсу – 

багатогранне, воно не обмежується лише мовою чи текстом, а є і процесом 

роздумування, і діалогом, і розмовою. Інтернет-дискурс є процесом творення 

тексту в сукупності з прагматичними, соціокультурними, психологічними 

факторами. Феномен віртуальної комунікації вражає всепроникністю – сьогодні 

розвинене суспільство неможливо уявити без мережі Інтернет, і, як наслідок, 

без віртуальних засобів спілкування. Виникає суто новий метод обміну 

інформацією – віртуальна реальність. Існує багато питань щодо взагалі опису 

віртуальності, але потрібно відразу визначити, що ми розуміємо віртуальність 

як інформативно комунікативне поле Інтернету. До життя людини, орієнтованої 

на віртуальність, прирощується інше життя, продовжує, розширює, заповнює 

порожнечі модельною й ігровою стихією. Поняття «інтернет-дискурс» 
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викликає особливу зацікавленність у науковому середовищі, оскільки 

дослідження його сенсу піднімає величезний пласт філософських проблем. При 

цьому сам феномен «інтернет-дискурсу» в даний час є недостатньо 

дослідженим.  

 

1.3. Інтернет-дискурс як предмет логіко-риторичного аналізу 

 

Враховуючи проблематику дослідження, абсолютно логічним видається 

проаналізувати інтернет-дискурс з позицій логічної теорії та риторики. Вище 

було продемонстровано, що дослідженням дискурсу та дискурсивних практик 

займались чимало дослідників у різних галузях наукового знання. Проте, як ми 

зазначали, нажаль не існує єдиного прийнятного для всіх визначення дискурсу, 

адже він є мультидисциплінарним, оскільки кожна наука трактує та розуміє 

його по-різному. Так, наприклад, для лінгвістів в дискурсі важливим є 

стилістика, лінгвістика тексту, дослідження розмовної мови; з точки зору 

когнітивістики головним видається мовна сторона дискурсу. На відміну від 

тексту, дискурс включає поняття свідомості та осмисленості. У такому 

контексті ми демонстрували надбання філософів, зокрема структуралістів та 

поструктуралістів. Також важливими були розвідки психологів, які 

розглядають дискурс, що перетворився на метод – більшою мірою це 

стосується психотерапії, яка є інтерактивною взаємодією психотерапевта та 

клієнта. Між ними утворюється певне дискурсивне поле взаємодії з наповненим 

особистими переживаннями обох комунікантів. Дискурс досліджувався в інших 

психологічних напрямах, зокрема з позиції настанови об’єктивної психології, 

згідно з якою суб’єктивність дослідника має бути мінімізована і не бути 

предметом пізнання та рефлексії. Так, дискурс неможливо дослідити лише як 

об’єкт, не аналізуючи/використовуючи його як метод. Аналіз дискурсу по-

новому підіймає питання співвідношення загального та особистого. Слова 

сприяють взаєморозумінню не лише через оперування одними смислами, що є 

зрозумілими для обох сторін, а і через різноманітні смисли, що задають 
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комунікативне поле. Це, в своєю чергою, актуалізує проблематику 

теоретичного та емпіричного знання, індукції та дедукції, інтерпретації та 

пояснення. Логікою дискурсу виступає не лише зовнішній регламент пізнання 

та мови, але й внутрішні структури, природу яких важко пізнати через їх 

постійну мінливість. Така логіка виходить за межі мови і заглиблюється у 

людське існування, яке можна описати лише емпірично. З огляду на дискурс, 

що відбувається в Інтернеті, то для психологів видається цікавим дослідження 

позиції автора та його анонімності. З точки зору останньої, індивід може грати 

різні ролі і бути тим, ким захоче, не дивлячись на об’єктивну існуючу дійсність. 

Також, для дослідників у галузі психології цікавим може бути аналіз актів 

інтернет-дискурсу. Адже аналізуються різноманітні вираження цих актів. 

Наприклад, той самий флейм, тролінг чи крайній прояв насилля кібербулінг є 

цікавими з точки зору проявів окремих індивідів, які мають на меті навмисну 

провокацію задля одержання перемоги та психологічної насолоди від 

страждань інших. В інтернет-комунікації існує емоційний пресинг, який може 

виражатись в інтернет-конструктах, що представлені у вигляді гіфок та наліпок, 

які можуть містити інформацію абсолютно недоброзичливу. Люди, які стали 

об’єктом нападок, атак через комунікацію на інтернет-ресурсах чи соціальних 

мережах, переживають ті ж самі емоції та впадають у ті ж самі стани, які 

раніше були притаманні лише реальній взаємодії. Так, наприклад, якщо у групі 

студентів з’явилася «біла ворона», то нападки можуть відбуватись не лише у 

реальних процесах спілкування, наприклад, у навчальному закладі, а й 

переходити у царину інтернет-комунікації (і не тільки у приватне листування, а 

й у загальний доступ). Зараз, якщо хочеш швидко зробити якусь новину 

відомою, то необхідно лише викласти її в Інтернет. Кібербулінг може 

супроводжуватись образливими картинками, паплюженні особистих 

фотографій із різноманітними написами. Щодо наслідків реального впливу та 

впливу в інтернет-мережі, то вони є однаковими [22, 50, 92].  

Щодо розгляду особливостей інтернет-дискурсу з точки зору логіки, то на 

відміну від психології, де важливу роль займає аналіз та робота з конкретною 
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особистістю, з її переживаннями та реакціями, формальну логіку цікавить саме 

структура міркування без урахування психологічних станів. З точки зору 

логіки, міркування кожного окремого індивіда представляються у вигляді 

розумово-мовної діяльності, яку можна аналізувати без урахування, часово-

просторових особливостей, історичних, культурних, соціально-політичних та 

інших чинників. Суб’єкт міркування не враховується, адже аналізується не він, 

а його міркування з точки зору правильності структури його міркування та 

істинності чи хибності такого виводу. 

З точки зору логіки, дискурс розглядається як раціональний, осмислений, 

що має чітку постановку проблеми, яка обговорюється, наявна певна 

методологія та методи, які використовуються у побудові міркувань та суджень. 

Він ніби обертається у структурі «мета-метод-результат». Мета уявляється як 

чітко визначений напрямок розгортання мовної діяльності, те заради чого 

дискурс взагалі потрібен – пошук істини, вирішення певних проблем, 

досягнення консенсусу тощо. Метод – шлях (способи, прийоми), яким 

досягається мета; результат – чи досягнута мета, чи ні. Таку модель можна 

назвати ідеальною, адже у рамках інтернет-дискурсу мета може бути 

абсолютно різною, від встановлення істини чи хибності якихось положень, до 

навмисного внесення непорозумінь та різноманітних порушень задля того, щоб 

отримати заплановані результати, які, іноді, повністю позбавлені смислу та 

здорового глузду. Комунікація в Інтернеті має лише одну межу – це 

підключення до Інтернету. Всі інші межі зовсім не існують, ані простір, ані час, 

ані культурні чи соціальні норми, адже завдяки анонімності користувачі 

можуть бути ким завгодно і робити все, що заманеться. Проте це вже питання, 

яке є нагальним для законів конкретних держав, формулювання норм права, які 

регулюють, що заборонено, а що дозволено. У наступних розділах ми будем 

більш детально з точки зору логічного знання аналізувати явища та особливості 

реалізації інтернет-дискурсу. Буде проводиться аналіз інтернет-конструктів та 

актів, їх впливів на розгортання та конструювання дискурсу. Формально-

логічний аналіз інтернет-дискурсу видається важливим, адже під час такого 
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дослідження ми розглядаємо мисленнєві структури, які лежать у його основі 

(поняття/імена, судження/висловлювання, міркування), які використовують 

користувачі Всесвітньої мережі. Мова інтернет-дискурсу може досліджуватися 

шляхом логіко-семіотичного аналізу, ґрунтуючись на виділенні синтаксичного, 

семантичного та прагматичного рівнів.  

У логіко-семантичному аспекті, дискурс є по-перше, розумово-

мовленнєвим актом, у якому вирази природньої мови набувають цілісності між 

смислами та предметними значеннями у певних контекстах міркувань. По-

друге, він є актом соціальної комунікації, що виражається у монолозі, діалозі та 

полілозі. В інтернет-дискурсі складним видається встановити межі між трьома 

зазначеними видами спілкування, адже майже кожен монолог переходить у 

діалог через наявне ставлення тих, хто читає текст, що в Інтернеті може бути 

представлений у вигляді замітки. Ми визначаємо інтернет-дискурс як 

діалогічний, адже комунікація може відбуватись як на рівні користувача і 

комп’ютера, так і на рівні користувача, який завдяки комп’ютеру чи іншим 

засобам зв’язку, на кшталт смартфону, може підключатись до Інтернету та 

використовувати всі його можливості (імейл, месенджер, приватну сторінку в 

соціальній мережі тощо). По-третє, дискурс є формою передачі знання як тут і 

тепер, так і від покоління до покоління. Інтернет є інформаційним полем, який 

неможливо покинути, така особливість була продемонстрована з огляду 

полідискурсивності інтернет-дискурсу. По-четверте, дискурс реалізується у 

постановці проблеми та запитань. Так чи інакше, але спілкуючись з будь-ким, 

найважливішим видається саме розуміння слів, виразів, тверджень. Мова у 

дискурсі є засобом вираження думки, засобом переконання та впливу з 

використанням різноманітних риторичних прийомів. Якщо ж розглядати 

дискурс через схему «культура-мислення-мова», то він наповнюється різними 

смислами та предметними значеннями. На цьому тлі, на думку логіків та 

семіотиків, створюються певні відношення між «знаками та інтерпритацією», 

між «позначенням і тим що, позначається», між «кодом і декодуванням».  
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Логіка дозволяє нам проаналізувати інтернет-дискурс з огляду на 

формальні та неформальні засоби передачі інформації, робить можливим 

визначити логічну структуру міркувань, способів аргументації, якими 

користуються комуніканти. Інтернет-дискурс може бути як усним, так і 

письмовим. Якщо раніше для відео/аудіо зв’язку існував лише skype, то зараз 

створено велику кількість месенджерів, де можна обмінюватись миттєвими не 

лише текстовими, а й аудіо-повідомленнями, проте частіше за все мова 

інтернет-дискурсу є письмовою. Саме текст як певна стала конструкція і 

знаходиться у полі формально-логічного аналізу, адже набраний на клавіатурі 

та відображений на електронному носії, текст видається найзручнішим, він є 

таким, у якому можна у будь-який момент повернутись до початку та 

простежити кожен крок комуніканта, просто проскроливши сторінку. Завдяки 

покроковому переходу від одних положень або аргументів до інших можна 

простежити ступінь обґрунтованості. Інтернет-дискурс, репрезентований 

письмовою формою передавання інформації, є дуже зручним, адже «що 

написано пером, не видалити й топором», тож будь-коли можна звернутись до 

історії, яка була власноруч написана кожним із комунікантів, чого не 

відбувається в усному дискурсі. Часто суперечки можуть народжуватись лише 

через те, як сприйняв та зрозумів міркування адресант. Тут включається 

прагматичний аспект розуміння однієї й тієї самої інформації різними 

індивідами. Адже ми знаємо, що аргументація як об’єкт аналізу логіки 

розглядається з точки зору її структури, дотримання певних правил, порушення 

яких тягне за собою наявність помилок. Проте інтернет-дискурс народжується 

та розвивається стихійно й іноді акцент у процесі аргументації робиться не на 

досягненні істини як її результату, а на майстерному переконанні у своїй 

позиції опонента.  

Досліджуючи різні підходи до визначення поняття «логічний аналіз», 

Щербина О.Ю. зазначає, що «у сучасних прикладних логічних розробках 

відбуваються дослідження, виходячи з двох основних значень цього поняття. У 

строгому сенсі під поняттям «логічний аналіз» зазвичай розуміють 
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застосування засобів математичної логіки для обговорення та вирішення 

філософських та методологічних проблем, для уточнення і формалізації мовних 

виразів. Більш поширеним у сучасній логіко-філософській літературі є 

наступне значення сенсу аналізованого поняття: «Формально-логічний аналіз 

являє собою уточнення логічної форми (структури, будови) міркування і його 

складових частин – понять, суджень, умовиводів і т.п., що розглядаються в 

якості завершених статичних конструкцій. Найбільш розвиненою формою 

подібного аналізу є побудова формальних систем, що інтерпретуються на 

змістовних предметних областях, властивості яких виражаються аналізованими 

поняттями і судженнями» [161 , с. 70]. 

Що стосується «строгого» підходу до розуміння поняття «логічний 

аналіз», основи якого були закладені у працях Г. Фреге та Б. Рассела, то 

зазначимо, що у вітчизняному «Філософському енциклопедичному словнику» 

таке значення аналізованого поняття розглядається у контексті розкриття сенсу 

філософії логічного аналізу як течії в сучасній аналітичній філософії. Остання 

вважає єдиною метою і методом філософії – логічний аналіз мови науки 

засобами математичної логіки. «Завдання логічного аналізу представники цієї 

течії вбачають у побудові штучних мов-моделей як засобів реконструкції 

природних мов (у т. ч. «мов науки»)» [144 , с. 341]. Такий підхід передбачає, що 

якщо проблема буде виражена формалізованою мовою, то це надасть їй 

чіткості, а, отже, полегшить пошук її вирішення. Ми погоджуємося з позицією 

Щербини О.Ю., яка вважає, що «так звана чіткість формального вираження 

певної проблеми може породжувати лише ілюзію її вирішення. Складнощі 

самої формальної репрезентації певної аналізованої проблеми, турботи щодо 

адекватності зазначеної репрезентації можуть увести дослідження у бік 

обговорення технічних питань. У такому разі логічний аналіз буде виступати не 

методом дослідження певних проблем якоїсь царини, а розглядатися як 

кінцевий результат, тобто побудований логічний формалізм буде вважатися 

самоціллю» [161 , с. 71]. 
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На нашу думку, засоби математичної логіки можна застосовувати під час 

логічного аналізу міркувань у царині інтернет-дискурсу. Це можливо при 

встановленні чітких функціональних залежностей між структурами думок, що 

вимагається бурхливим розвитком алгоритмізації аналітичних процедур на базі 

комп’ютерної техніки. Проте важливо враховувати, що на рівні міркувань 

інтернет-дискурс характеризується особливими проявами – актами інтернет-

дискурсу (флеймом, тролінгом, флудом, оффтопом, холіваром), у межах яких 

при побудові аргументативних міркувань можуть свідомо порушуватися 

логічні закони та правила. Тексти тут набувають своєї специфіки завдяки 

використанню як складових висловлювань, міркувань різних інтернет-

конструктів (емотиконів, гіф-анімацій, стікерів, графічні інтернет-мемів). 

Зазначене впливає на формалізацію аргументативних міркувань інтернет-

дискурсу засобами математичної логіки. У такому випадку стандартний 

логічний підхід виявляється неадекватним практичній полеміці в інтернет-

дискурсі, адже аргументація тут може проходити в умовах неповноти 

інформації, нечіткості формулювань, зіткнення інтересів та конфлікту позицій. 

На нашу думку, у такому випадку для моделювання зазначених міркувань, 

використовуваних в інтернет-дискурсі, є сенс застосовувати апарат сучасної 

некласичної логіки. 

Вважаємо, що обираючи апарат для аналізу міркувань в інтернет-

дискурсі, необхідно враховувати важливий аспект, що пов'язаний з 

комплексною природою самого феномену аргументації. Вона являє собою 

принципово неоднорідне утворення. Сьогодні, коли звертаються до аналізу 

аргументації, переважно, акцентують увагу на одному рівні аргументативного 

процесу. Проте, щоб мати цілісне уявлення про особливості аргументації у 

певній царині важливо аналізувати її на різних рівнях (наприклад, логічному, 

діалектичному, процедурному та стратегічному). «Для більш глибшого 

вивчення форми міркувань, визначення логічних відношень між 

висловлюваннями тощо є сенс аналізувати міркування в аргументації як 

завершені статичні конструкції. Проте при акцентуванні уваги на розумінні 
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аргументації як специфічної діяльності, зазначені міркування не можуть 

розглядатися поза тією роллю, яку вони відіграють у цьому процесі. Крім того, 

важливим стає дослідження тактичних прийомів, які використовуються 

учасниками процесу аргументації. У такому випадку навряд чи можна 

обмежити аналіз …аргументації виключно засобами формальної логіки» 

[161, с. 72]. 

Отже, на логіко-лінгвістичному рівні аналізу аргументація являє собою 

сукупність упорядкованих у часі речень, між якими можна встановлювати 

логічні відношення, проясняти їх сенс та значення. Ці задачі вирішуються з 

використанням логічного інструментарію. Діалектико-риторичний або 

процедурний рівень аргументації характеризується тією роллю, яку певні 

речення відіграють в аргументативному процесі (аргументи, теза, точка зору) та 

тактичними і стратегічними прийомами, які використовують учасники цього 

процесу. Проте, треба враховувати, що будь-яке міркування можна подати як 

ланцюжок знаків, тобто аргументація може бути репрезентована як знаковий 

процес. Виходячи з вищезазначеного, у цьому дослідженні буде проводитися 

логіко-риторичний аналіз інтернет-дискурсу як певної сталої конструкції, 

знакової системи та як аргументативного процесу. Формальна логіка дає 

можливість аналізу інтернет-дискурсу: по-перше, як певної сталої конструкції 

на рівні понять/імен, суджень/висловлювань, міркувань; по-друге, як знакової 

системи на трьох семіотичних рівнях: синтаксичному, семантичному, 

прагматичному. Аналіз інтернет-дискурсу як аргументативного процесу 

можливо проводити, ґрунтуючись на неформальній логіці та риторичних 

прийомах. 

Щодо особливостей риторичного аналізу інтернет-дискурсу, то ту 

важливим видається аналіз його з точки зору аргументативного підходу в 

риториці. Аргументативний дискурс можна розуміти як комунікативний 

простір, який поєднує в собі коди діяльності оратора та аудиторії. Інтернет-

дискурс можна вважати таким, що ґрунтується на промові, адже кожна замітка 

користувача і є промовою, проте не усною, а письмовою. На відміну від 
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реальної аудиторії яка є більш менш сталою, в інтернет-дискурсі така аудиторія 

є дуже нестабільною. Вона може змінюватись кожну хвилину, де учасники 

будуть долучатись чи навпаки – розходитись. Можна звичайно казати, що 

дискурс починається від першої реакції користувачів Мережі на оприлюднений 

текст, проте можлива така ситуація, коли інформацію читають та просто 

утримуються від коментаря чи простого «лайку». Такий вид користувачів ми 

називаємо «пасивним» адже він лише поглинає інформацію, не надаючи 

зворотного зв’язку з нею. Можна сказати, що без риторики немає дискурсу. 

Вона вміщує у собі всі види дискурсу, адже дискурс це те, що виникає у 

комунікативному полі. У комунікативному полі інтернет-дискурсу риторичні 

прийоми відіграють важливу роль. Логіка досліджує послідовність та 

несуперечливість аргументів, їх організацію в логічно прийнятному висновку, а 

риторика – акцентує увагу на стилі мови та емоційній виразності. 

 

Висновки до першого розділу 
 

1. Завдяки дослідженню історичних взаємозв’язків між практикою 

аргументації, логікою та риторикою, історико-філософського аналізу розуміння 

дискурсу, сучасного стану зарубіжних та вітчизняних розробок, присвячених 

проблемам інтернет-комунікації визначено характерні риси інтернет-дискурсу 

та різні підходи до його витлумачення та вивчення. Інтернет дискурс – це 

особливий вид дискурсу, який виникає внаслідок комунікації у Всесвітній 

мережі. Подібно письмовій комунікації, інтернет-дискурс може бути 

синхронним (різноманітні чати, месенджери) та асинхронним (email, замітка у 

соцмережах тощо); він є текстовою системою і виступає частиною будь-якого 

комунікативного акту, він є принципово відкритим та незавершенним; він 

занурюється у ситуацію спілкування у просторі Інтернет. У рамках Мережі 

може одночасно розгортатися безліч окремих дискурсів як полів, але існує і 

один дискурс, який їх поєднує – інтернет-дискурс. Така діалектичність визначає 

полідискурсивність інтернет-дискурсу. Саме тому він тісно зв’язується з 
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поняттям поструктуралізму – ризомою, тобто розгалуженою децентралізованою 

системою, де немає єдиного початку та кінця. 

2. У роботі підкреслено, що у рамках інтернет-дискурсу користувач 

може поставати і як пасивний, і як активний учасник. Пасивний користувач 

лише отримує інформацію, нічого не надаючи і ніяк не проявляючи свою 

реакцію. Активний користувач навпаки – фіксується у рамках інтернет-

дискурсу, його діяльність проявляється через різноманітні комунікативні акти. 

Його ще називають «сетянином» – дослівно, громадянин Інтернету. «Сетянин» 

використовує Мережу для постійного обміну інформацією з іншими 

користувачами та заявляє про себе як окрему особистість. 

3. Зазначено, що полідискурсивність інтернет-дискурсу підтримується 

ще й тим, що тут у однієї реальної людини може існувати безліч віртуальних 

акаунтів, кожен з яких дозволяє чинити певний комунікативний акт із іншими 

користувачами. Більше того, кожний акаунт надає користувачеві унікальних 

ідентифікаційних рис або ж навпаки – позбавляє його таких рис. 

4. Продемонстровано, що текст в інтернет-дискурсі трансформується, він 

є злиттям як усного, так і письмового тексту, який реалізується при інтернет-

комунікації. Саме вона нейтралізувала питання щодо різниці усної і письмової 

мови, оскільки в інтернет-месенджерах, у чатах, у блогах, на форумах, у 

соціальних мережах продукуються тексти, що поєднують два типи мови. 

Можна стверджувати, що інтернет-спілкування іноді буває у рази емоційнішим 

та виразнішим, адже легше написати певну думку, аніж сказати.  

5. Аналіз інтернет-дискурсу засобами логіки та дисциплін логічного 

циклу видається важливим, оскільки психологія та лінгвістика, які активно 

останнім часом намагаються опрацювати цю сферу, тяжіють до аналізу 

особистісного. Тоді як логіку цікавлять структури міркувань, аргументативні 

схеми, критерії оцінки аргументативних міркувань, прийоми переконання. 

Можна говорити про певні універсальні концепти Інтернету, виходячи на 

всеохопний рівень його аналізу. З точки зору логіки дискурс є раціональним та 

осмисленим, тут завжди можна виокремити мету, метод, результат діяльності 
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користувача. І хоча ця модель є ідеальною, вона дозволяє створити певне 

уявлення про інтернет-дискурс ще і як мовленнєвий акт, у якому комбінуються 

природна мова та специфічні виражальні засоби (інтернет-конструкти та акти 

інтернет-дискурсу). Також він може виступати і актом соціальної комунікації у 

формі монолога, діалога чи полілога.  

6. У роботі обґрунтовано, що логіка дозволяє проаналізувати як 

формальний, так і неформальний аспект існування та реалізації інтернет-

дискурсу, визначити структурні аспекти конструювання та здійснення 

аргументації і з точки зору її складових (прийомів, методів, засобів), і з точки 

зору семіотичного аспекту. Можливості риторики дозволяють проводити аналіз 

інтернет-дискурсу, орієнтуючись на сприйнятті міркувань аудиторією, яка бере 

участь в інтернет-спілкуванні. Різні риторичні прийоми трансформувалися та 

змінилися у рамках інтернет-дискурсу, набули специфічних проявів. Таким 

чином, з одного боку, є логічний аналіз, який проводить структурні 

дослідження інтернет-дискурсу, а з іншого – риторичний, який відповідає за 

визначення особливостей стилістичного, виразного аспекту такого дискурсу, 

характерних прийомів впливу на аудиторію.  
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РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ІНТЕРНЕТ-

ДИСКУРСУ 

  

У розділі визначаються особливості логічного аналізу інтернет-дискурсу. 

Завдяки формально-логічному підходу аналізуються акти інтернет-дискурсу 

(флейм, тролінг, оффтоп та інші) та інтернет-конструкти (емотикони, гіф-

анімації, стікери, інтернет-меми). Аналіз проводиться на рівні таких 

мисленнєвих структур: поняття/ ім’я, судження/висловлювання, міркування. 

На трьох рівнях семіозису розкривається суть застосування та функціонування 

інтернет-конструктів на рівні знаків. З позицій неформальної логіки 

досліджуються акти інтернет-дискурсу з урахуванням їх аргументативної 

складової.  

 

2.1. Специфіка формально-логічного аналізу інтернет-дискурсу 

 

 Інтернет-дискурс з точки зору формально-логічного знання може 

аналізуватися в тому плані, що різноманітні прийоми, методи та способи 

вираження думок можливо співвіднести з формами мислення. Специфіка 

формально-логічного аналізу інтернет-дискурсу полягає у тому, що останній 

при такому підході розглядається як певна стала конструкція. Використовуючи 

досягнення традиційної та сучасної логік, можна провести логічний аналіз 

інтернет-дискурсу на рівні мисленнєвих структур. Поняття/ім’я, 

судження/висловлювання, міркування в інтернет-дискурсі набувають своїх 

специфічних рис та способів застосування. Сучасний список особливих форм 

вираження думок саме в Інтернеті досить великий та неоднорідний. Деякі з них 

можуть дублювати одна одну, при цьому несучи в собі і певні відмінності. 

Такий парадокс пов’язаний із тим, що сам інтернет-дискурс є нестабільним, 

нестатичним способом існування тексту. Дискретність інтернет-спілкування 

постійно породжує щось нове, трансформуючись та набуваючи досить цікавих 

інтерпретацій. 
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Загалом можна виділити чималий список форм вираження. Вважаємо, що 

слово «форма» тут доречне, оскільки виражає спосіб подачі певної інформації 

або певного акту. Усі основні дії користувачів, що покликані забезпечити 

контакт одного з іншим або групою користувачів, можна назвати актами 

інтернет-дискурсу. Будь-який акт інтернет-дискурсу несе в собі ідеї повної 

відкритості інтернет-комунікації: як тільки користувач переходить з поля 

контакту «людина-комп’ютер» до поля «людина-комп’ютер-людина», 

відкривається поле реалізації таких актів.  

Загальний список актів інтернет-дискурсу чималий. Коротко перелічимо 

деякі з них. Визначення будь-якого з перелічених нижче актів є проблемним, 

адже вони є породженням інтернет-середовища, де часто автором є всі і ніхто 

одночасно. Дослідження цих феноменів за допомогою лише наукової і 

загальноприйнятої (авторитетні словники на кшталт Oxford dictionary тощо) 

довідникової літератури не дасть достатнього розуміння їх сутності. Саме тому 

ми звернемося до дослідження різних джерел, а особливо найпопулярніших 

ресурсів серед самих представників інтернет-спільноти, таких як Вікіпедія, 

Lurkmore тощо, а також до словників сучасних сленгових слів. Всі визначення, 

використані з неформальних ресурсів (колективних ресурсів, де роль автора 

прямо або опосередковано (шляхом голосування) може належати самим 

читачам) можуть бути видозмінені з причини неформальної лексики, що 

використовується у визначеннях понять. 

1) Флейм – суперечка заради суперечки. Зазвичай використовується 

задля провокації та «придушення» співрозмовника, оскільки такий діалог може 

взагалі не стосуватися початкової тези. 

Визначення ресурсу Lurkmore: «Флейм або флеймінг (англ. Flame – 

полум'я; близьке укр. «полеміка») – це інтернет-сварка, коли учасники дискусії 

йдуть від основної теми обговорення і переходять на взаємні образи і нападки. 

Часто основою цього служить розпалювання політичної, релігійної, 

національної, соціальної, філософської та іншої ворожнечі. Звідси і пішла назва 

(полум'я, полум'яне, горіти, палати, розпалювати). При цьому учасники часто 
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плутають флейм з флудом. Іноді люди навмисно провокують флейм у свій бік, 

щоб учасник, який піддався на провокації, отримав бан. Такі люди називаються 

тролі [ресурс Lurkmore]. 

Визначення популярного американського словника сленгових слів Urban 

dictionary:  

1) Ображати когось в електронному вигляді, або іншим чином. Іноді, 

може бути груповою образою. 

2) Ображати людей, з якими ви сперечаєтеся через Інтернет в надії 

оживити свій аргумент. 

3) Полум'я – це іменник, пов'язаний з дією горіння, те, що люди 

роблять, коли вони висловлюють думку, у якій вони сильно впевнені, не 

стримуючи ніяких емоцій [224]. 

Визачення онлайн-версії словника Cambridge dictionary:  

1) Потік гарячого, палаючого газу від чогось у вогні. 

2) Дуже сильне відчуття. 

3) [сленг] Сердите та образливе електронне повідомлення [173]. 

Як ми бачимо з усіх трьох визначень саме ненаукові ресурси надають 

найбільш вичерпні визначення поняття «флейм». У випадку із Кембриджським 

словником ми отримуємо лише віддалено схоже визначення, хоча цей феномен 

є досить поширеним вже довгий час. 

2) Тролінг. Тролінг (від англ. Trolling – ловля риби на блесну, не плутати 

з trawling – ловом риби за допомогою трала) – постинг завідомо провокаційних 

повідомлень [ресурс Lurkmore]. Видається, що він дуже часто використовується 

як елемент флейму, але тут потрібно розуміти досить тонку різницю між 

тролінгом як методом та тролінгом як актом. Тролінг як метод спрямований на 

провокацію співрозмовника за будь-яку ціну і дійсно зазвичай супроводжує 

флейм. Тролінг же як акт – це окрема дія, створення чи надсилання 

провокативних повідомлень, які, в свою чергу, тягнуть за собою флейм. 

Причому одна з головних цілей троля – не тільки принизити співрозмовника, 

але і досягти певної упізнаваності [126, c. 135-136]. Тролінг дуже часто межує із 
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таким видом булінгу, як кібербулінг, який розуміється як залякування, 

фізичний або психологічний терор, спрямований на те, щоб викликати в іншого 

страх і тим самим підпорядкувати його собі [84, c. 16]. На нашу думку, тролінгу 

властиво таке: 

А) Цілеспрямованість. Тролінг використовується свідомо та задля 

конкретних цілей. Випадково «затролити» співрозмовника хоча і можливо, але 

дуже складно, для цього потрібна ціла низка збігів під час розгортання 

інтернет-комунікації (діаметрально різний психологічний стан співрозмовників, 

неможливість порозумітися, наявність певного фонового конфлікту або образи 

з боку одного з комунікаторів). 

Б) Ілюзія безкарності. Більшість тролів виступають взагалі анонімно (так 

звані «анонімуси»), оскільки це дозволяє їм уникати певних покарань від 

модераторів мережі. Але навіть у звичайній побутовій інтернет-комунікації на 

рівні месенджерів акт тролінгу відбувається там, де той, хто його проводить, 

або взагалі не боїться негативної реакції, або ж готовий досягати своєї мети за 

будь-яку ціну. 

В) Широкий спектр прийомів впливу (особливо софістичних) 

Г) Поширене застосування аргументів ad hominem. Д. Волтон, 

характеризуючи зазначені види аргументів, у наступному уривку праці 

«Аргументи ad hominem» фактично охарактеризував типову ситуацію тролінгу: 

«Легко використовувані для звинувачення, складні для спростування, 

аргументи ad hominem постають потужним засобом впливу на аудиторію навіть 

тоді, коли доказів, що підтримують звинувачення, мало або зовсім немає. 

Критика характеру противника (особистісна атака) представляє його лихим, 

таким, що не заслуговує на довіру, позбавленим логіки, збитим з пантелику» 

[78, c. 128]. 

Е) Універсальність. Тролінг застосовується в інтернет-середовищі скрізь: 

на форумах, у месенджерах, у соціальних мережах та в рамках електронної 

пошти. 
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3) Флуд. Користувачі «флудять», розміщаючи повідомлення, що не 

стосуються теми розмови, іноді – взагалі просто набір безглуздих символів, 

зображень. Флуд є більш м’яким за тролінг, але також може використовуватися 

задля провокації співрозмовника, оскільки викликає роздратованість. 

Визначення ресурсу Lurkmore: Флуд (викривл. англ. Flood (читається –

«Флад») – повінь, потоп) – розміщення великої кількості однорідної інформації 

або непотрібних символів, як, наприклад, повідомлень, які складаються зі слів 

«лол», однієї фрази, що повторюється, або однакових графічних файлів [ресурс 

Lurkmore]. 

Визначення Urban dictionary: Акт відправки великої кількості тексту за 

короткий період часу, випадково або в надії дратувати або знущатися над 

людьми [225]. 

Онлайн-версія словника Cambridge dictionary: визначення інтернет-

феномену «флуду» не містить зовсім. 

4) Капс. Назва походить від англ. Capslock – назва клавіші на клавіатурі, 

що дозволяє друкувати всі літери великими. Капс, тобто написання 

повідомлення або частини повідомлення виключно великими літерами (напр: 

СТІЙ, ТИ ЩО РОБИШ?!), можна вважати у певному сенсі фонаційним 

паралінгвістичним засобом [75]. Фонаційні засоби паралінгвістики – це тембр, 

гучність, заповнювачи паузи та ін. Оскільки в інтернет-дискурсі базовим 

текстом є саме друкований текст, зовсім не завжди окличний знак виражає 

реакцію. Порівняймо: 

- Досить. Досить щось казати! 

- Досить. ДОСИТЬ ЩОСЬ КАЗАТИ! 

Відчутно, що у другому випадку літери просто таки «волають», оскільки 

підкреслюють наказ замовчати. Капс вважається користувачами чимось на 

зразок дурного тону, якщо використовується постійно. Хоча ми не можемо 

впевнено стверджувати чому це так, припускаємо, що однією з причин 

уникнення постійного застосування капсу є певна саморегуляція інтернет-
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дискурсу. Якщо би усі почали «капсити», це призвело би до знецінення самого 

явища капсу і, отже, втрати одного засобу емоційного підсилення. 

Визначення ресурсу Lurkmore: Капслок – клавіши на клавіатурі, що 

одним натисканням замінює постійне тримання клавіші Shift. Існує для 

написання літер у верхньому регістрі. Основний інструмент блондинок у 

нелегкій справі поїдання мозку. Хоча в реальності блондинки зазвичай все-таки 

тримають Shift довго та завзято. Проте часто відпускають завчасно [ресурс 

Lurkmore].  

Визначення Urban dictionary: 

1) Caps lock – круїз-контроль крутості. 

2) Клавіша на клавіатурі, яку маленькі дівчата, новачки і психічно 

неврівноважені наполегливо тиснуть і використовують для всього їх поста на 

форумі або текстового повідомлення з невідомих причин [223]. 

Онйлан-версія словника Cambridge dictionary: Caps lock (клавіша) – 

клавіша на комп’ютерній клавіатурі, яку ви натискаєте, щоб робити будь-які 

літери, які ви друкуєте, великими літерами, поки ви не натиснете знову [172]. 

Використання у такому контексті капсу є психологічним прийомом 

впливу. Прикладом впливу інтернет-спілкування на реальне життя є стаття 

блогу The Wall Street Journal «Військово-морські сили США відмовляться від 

використання у своїх комунікаціях виключно великих літер. Офіційні 

звернення та накази писалися виключно великими літерами, починаючи з XIX 

сторіччя. Причина змін – той факт, що молоді моряки звикли сприймати всі 

великі літери у словах як крик» [167]. 

5) Оффтоп. Хоча він часто є частиною флейму або тролінгу, оффтоп не 

обов’язково є провокативним чи взагалі негативним. Оффтоп (чи оффтопік) – 

це ведення дискусії, яка не стосується теми розмови. Наприклад, у соціальній 

мережі під записом української народної пісні «Ой верше мій, верше» може 

початися обговорення рецептів приготування смаженої картоплі або ж 

конфліктні дискусії на політичні теми. У рамках багатьох форумів серед правил 

поведінки зазначається заборона оффтопу, але часто користувачі 
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використовують дуже цікавий метод, який іноді має місце й у реальних 

розмовах (не інтернет-спілкуваннях). Бувають ситуації, коли людина каже: «Я, 

звісно, могла б сказати, що ти бовдур, але не скажу», і, хоча начебто не було 

твердження «ти – бовдур», воно все-таки прозвучало. В інтернет-комунікації 

раніше використовувався так званий спойлер – тег, який дозволяв приховати 

частину тексту, або зробивши її прозорою (можна було прочитати, лише 

навівши курсор), або ховаючи так, щоб вона з’явилася лише при натисканні. 

Користувачі пішли далі і тепер досить часто використовують формулювання «я 

перепрошую за оффтоп». Насправді, це стало досить зручним методом 

видозміни початкової тези дискусії на потребу того, хто використовує оффтоп. 

Про інші можливості використання оффтопу ми будемо говорити нижче. 

Визначення ресурсу Lurkmore: Оффтопік (also оффтоп, від англ. Off topic 

– «поза темою») – процес перетворення нудного топіка на цікаву дискусію або 

просто постинг повідомлень не по темі обговорення. Більш грамотним, але 

менш вживаним є написання через одну «ф». У більш широкому сенсі 

оффтопом є будь-який флуд і практично будь-який флейм. На багатьох 

ресурсах оффтопік заборонений і покаранням за неодноразове порушення 

правил є бан [ресурс Lurkmore]. 

Визначення Urban dictionary: те, що не має абсолютно нічого спільного з 

предметом обговорення, в поганому сенсі [226]. 

Онлайн-версія словника Cambridge dictionary не містить визначення 

поняття «off topic». 

6) Холівар. Ще один акт, який також дуже часто стає складовою флейму 

або тролінгу, але може бути використаний і самостійно. Холівар – це суперечка 

двох найвищою мірою не згодних співрозмовників, причому сама суперечка 

принципово не має вирішення. Прикладом можуть служити питання на кшталт: 

«хто сильніший, кит чи слон?», «хто кращий, Джон Леннон чи 

Пол МакКартні?», «які квіти красивіші, бузок чи тюльпани?» та ін. Зазвичай 

холівари розпочинають з метою спровокувати співрозмовника, щоб у 

подальшому тролити його. Разом з тим, іноді холівари починаються стихійно та 
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зачасту породжені порушеннями правил логіки (особливо, правилами щодо 

визначень) та браком потрібної інформації. 

Визначення ресурсу Lurkmore: Холівар (від англ. Holy war – священна 

війна, також, релігійні війни) – загальна назва суперечок між людьми, які є 

прихильниками діаметрально протилежних думок, які вони не бажають 

змінювати. Така суперечка принципово безглузда, так як жоден з учасників 

дискусії не збирається вислуховувати і обмірковувати докази свого опонента, а 

прагне максимально гарно виглядати в очах глядачів [ресурс Lurkmore]. 

Словник Urban dictionary не містить визначення поняття «холівар». 

Онлайн-версія словника Cambridge dictionary містить визначення поняття 

«holy war» (священна війна), проте не містить визначення терміна «холівар». 

Коротко оглянемо на прикладі порушення правил, що регулюють логічну 

операцію визначення, як можуть виникати суперечки та що служить їх рушієм. 

1) Дефінієндум та дефінієнс повинні бути взаємозамінюваними, тобто 

їхні обсяги мають бути однаковими. При порушенні цього правила виникають 

надто широкі та надто вузькі визначення. Цим дуже часто користуються тролі, 

аби створити конфліктну ситуацію, де відсутнє взаєморозуміння. Наприклад: 

«Ви всі – нуби» (у чаті онлайн-гри)». Нуб – зневажлива назва людини, яка є 

новачком (newbie) [ресурс Lurkmore]. Не є настільки образливим, якщо 

супроводжується поясненням: «ти нуб, бо не вмієш грати/ти нуб, бо не 

компетентний у тій або іншій ситуації». Використовуючи занадто широкі 

визначення, тролі можуть створювати холівари буквально нізвідки, називаючи, 

наприклад, нубом того, хто не може пояснити, що краще, Apple та Android, 

підмінюючи саму аргументацію. Виникає ситуація, що якщо людина не може 

відповісти на запитання (яке взагалі відповіді не має), то вона нуб. 

2) Визначення не повинно утворювати кола. 

«Всі, хто використовує Windows – ідіоти. А всі ідіоти використовують 

Windiows». 
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Відомий приклад – так звані сепульки на ресурсі lurkmore.to. Початково 

це слово з’явилося у книзі Станіслава Лема «Зоряні щоденники Ійона Тихого»: 

 «Знайшов такі короткі відомості: 

«Сепулька – важливий елемент цивілізації ардритів з планети Ентеропії 

(див.). Див. СЕПУЛЬКАРІЇ». 

Я послухався і прочитав: 

«СЕПУЛЬКАРІЇ – пристрої для сепуленія». 

Я пошукав «Сепулєніє»; там було написано: 

«СЕПУЛЄНІЄ – заняття ардритів з планети Ентеропії. Див. Сепулька» 

[93, c. 27]. 

На Луркмоар ці поняття винесені в окремі статті, між якими 

встановлюється рекурсія, тож користувач так і не знайде потрібного 

визначення. 

3) Визначення має бути чітким, ясним, однозначним. Саме це правило 

порушується найчастіше, оскільки створює широке поле для маніпуляцій. 

Використання незрозумілих загалу інтернет-мемів (Соус – викривлене source, 

джерело; Вінрар – вдала діяльність користувача в рамках форума, яка варта 

занесення в архіви від викривленого WinRaR, програми-архіватора; NYPA – not 

your personal army (не твоя персональна армія) означає: інші користувачі не 

зобов’язані підтримувати користувача лише тому, що він того хоче. 

(https://lurkmore.to) дозволяє викривляти дискусію, завалювати опонента 

недоведеними та незрозумілими твердженнями, після чого він, скоріш за все, 

залишить дискусію взагалі. 

4) Визначення не повинно бути заперечним. Порушення цього правила не 

має певних специфічних рис саме для інтернет-дискурсу, але, тим не менш, 

може також порушуватися з метою ускладнення дискусії. 

Досліджуючи ці поняття, легко побачити, що вони дуже тісно пов’язані з 

типовими ситуаціями реального діалогу, суперечки, а, отже, містять у собі ті 

самі аргументи та твердження. Проте їх особливість полягає у тому, що вони 

розгортаються у такій реальності, де немає відповідальності, а учасники 
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можуть ніколи не побачити один одного «наживо». Такі умови дають 

безмежний простір для створення комунікативних ситуацій, які виходять 

далеко за межі правил ведення реальної дискусії. Більше того, такий відхід від 

правил робиться з конкретною метою – отримати визнання, адже зазначені 

прийоми розраховані не лише на опонента, але і на потенційних глядачів, які 

зможуть оцінити вміння супротивників і визначити переможця. 

Окрім актів інтернет-дискурсу існують інтернет-конструкти, які більш 

докладніше буде проаналізовано у наступному підрозділі, оскільки логічніше 

видається аналізувати їх у контексті логічної семіотики. Зазначимо лише, що 

інтернет-конструкти – це конструкти, які застосовуються учасниками інтернет-

комунікації для покращення взаєморозуміння та компенсації відсутності 

невербальних складових у діалозі. Саме логічне знання дає можливість 

проаналізувати інтернет-конструкти (емотикони, емодзі, стікери (наліпки), 

інтернет-меми, гіф-анімації) разом із актами інтернет-дискурсу, ґрунтуючись на 

виділенні основних аспектів вивчення мови: синтаксичному, семантичному, 

прагматичному. 

Формально-логічний аналіз інтернет-дискурсу потребує, на нашу думку, 

зіставлення вищенаведених актів та конструктів і базових понять логіки. 

Оскільки таке зіставлення дозволяє зрозуміти, яке місце в інтернет-дискурсі 

займають ці явища. Перше, що видається важливим для розгляду, є градація 

цих актів/конструктів з точки зору того, чим вони є як мисленнєві структури. 

Справа в тому, що інтернет-дискурс є дуже неоднорідним, багато його 

складових виникає випадково і піддаються аналізу, структуруванню та 

систематизації досить стихійно. 

Розпочнемо з визначень базових термінів логіки. Вирази природної мови 

можна розглядати як знаки, що є носіями імен. З огляду на це, усі осмислені 

(значущі) мовні вирази у сучасній логіці розглядаються як імена [85, c. 96]. Ім’я 

– мовний знак, що позначає предмет. Імена в мові виражають таку форму 

мислення як поняття. «Будучи певним видом думки, поняття являє собою разом 

з тим і певну форму пізнавальної, мисленнєвої діяльності, форму пізнання 
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предметів та явищ дійсності, певний спосіб відтворення предметів та явищ 

дійсності на ступені абстрактного мислення» [29, с. 90]. Отже, поняття – це 

форма мислення, яка є результатом узагальнення та виділення предметів 

деякого класу за загальними та специфічними для них ознаками. Формою 

мислення, яка відображає зв'язок між предметом та його ознакою є судження. 

У звичайному комунікативному процесі поняття «речення», «судження», 

«висловлювання» вживаються як синоніми. Проте коли судження розглядають 

як одну з форм мислення, що досліджує традиційна логіка, то тут слід 

розрізняти зазначені поняття. Судження – це думка, яку виражає речення як 

певна знакова форма. Вживаючи термін «речення», мають на увазі знакову 

форму. А з погляду семантики знак повинен мати смисл і значення. Смислом 

розповідного речення (як знаку) є судження (тобто думка, яка зафіксована у 

реченні) або інформація, яку несе в собі речення, а значенням – оцінка 

відповідності речення тому, про що йдеться у реченні (тобто істина чи хиба). 

Термін «висловлювання» вживається тоді, коли мають на увазі судження разом 

із певною знаковою формою, тобто висловлювання – це розповідне речення, 

смислом якого є судження, а значенням – такі логічні об’єкти, як істина або 

хиба. Коли у традиційній логіці, яка досліджує форми мислення, вживається 

термін «висловлювання» як рівноцінний терміну «судження», то мається на 

увазі, що висловлювання як об’єкт сучасної логіки, яка досліджує мову як 

втілення мислення, може моделювати судження, бути одним із варіантів 

представлення судження [85, с. 197]. 

Особливе місце серед форм мислення займає умовивід. Це така форма 

мислення, завдяки якій із одного або кількох суджень отримують нове 

судження. У сучасних дослідженнях з логіки умовивід розглядають або як 

найпростіший вид міркування, або як синонім міркування. Згідно з першою 

точкою зору, міркуванням є процедура обґрунтування певного висловлювання 

шляхом покрокового виведення його з інших висловлювань. Умовивід 

вважається найпростішим різновидом міркування тому, що теза, що 

обґрунтовується, безпосередньо, мов би в один крок виводиться із засновків, які 
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можна розглядати як аргументи на користь тези. А багато які міркування мають 

більш складну структуру. Так, у процесі міркування можуть здійснюватися 

декілька умовиводів, причому висновки одних можуть стати засновками інших 

[25, с. 14]. У нашому дослідженні будемо виходити з другої позиції щодо 

співвідношення понять «умовивід» та «міркування». Під останнім будемо 

розуміти розумовий процес, у ході якого на підставі наявних, відомих знань 

отримують нове знання.  

Аналізуючи інтернет-дискурс на рівні понять/імен, бачимо, що він 

розкривається як досить неоднорідний прошарок тексту, в якому імена та 

поняття виникають постійно і так само постійно зникають. Яскравий приклад – 

це інтернет-меметика, тобто зібрання найбільш відомих одиниць інформації, 

своєрідних інтернет-міфів. Тут можна зустріти слова на кшталт «рікрол», тобто 

свідома підміна потрібного користувачу посилання на посилання, що містить 

пісню Ріка Естлі «Never gonna give you up», «мунспік» – незрозуміла мова, 

«вімла» – поганий стан речей та ін. Цікаво, що інтернет-меми як поняття, не 

дивлячись на свою хаотичність, діють досить чітко та зрозуміло для інтернет-

користувачів. «Звичайно, і поняття, і судження, і гіпотези, й інші форми 

мислення відіграють самостійну роль у процесі пізнання. Проте кінцевою 

метою пізнання є створення не окремих понять і не висування ізольованих 

гіпотез, і навіть не відкриття відокремлених законів, а побудова єдиної, 

концептуальної системи, за допомогою якої досягається оптимальне та цілісне 

відображення певної області дійсності. У рамках теорії усі раніше відокремлені 

й ізольовані форми мислення стають елементами концептуальної системи і 

зв'язуються в єдине ціле за допомогою логічних відносин визначення, дедукції і 

підтвердження» [121]. Інтернет-меми покликані спростити діалог, стати 

упізнаваними об’єктами, і, в результаті, залучаються до побудови інтернет-

дискурсу як базові його елементи. Такими самими елементами є емотикони, 

гіф-анімації, стікери. Їх застосування насичує інтернет-дискурс, робить його 

повним емоцій, виразним. Вони в інтернет-дискурсі можуть виконувати 

функції імен різних видів інтернет-конструкцій. Наприклад, найпростіший 
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емотикон ☺, що графічно виражає посмішку, може виступати знаком, який 

функціонує як ім’я жесту-посмішки. 

Треба зазначити, що посмішка є класом семантично різнорідних жестів, 

причому смислове розмаїття, а, отже, і відповідний йому розподіл усіх жестів-

посмішок на класи є культурно-специфічним. Різні типи смислових 

модифікацій та інших когнітивних операцій над інваріантом створюють 

розмаїття смислових типів посмішок. Отже, створюють різні поняття, що 

граматично можуть виражатися поєднанням різноманітних прикметників зі 

словом «посмішка». Варіативність притаманна як самим посмішкам, так і їх 

мовним позначенням (іменам). Різні види емотиконів-посмішок можуть, 

відповідно, виражати різні види жестів. Проте загальні, суттєві ознаки 

конкретного виду жесту-посмішки, які розуміються комунікатором при 

використанні такого емотикону, будуть формувати у його мисленні поняття про 

цей знак.  

 Інтернет-конструкти в інтернет-дискурсі можуть виступати іменами та 

поняттями, як і багато інших слів природної мови. Користувачі оперують ними 

не як технічними знаками, а саме як поняттями, що несуть в собі певні смислові 

характеристики. Тож, з точки зору логіки інтернет-дискурсу, інтернет-

конструкти виражають поняття, які включаються у текст з такими самими 

логічними характеристиками, як і конструкти природної мови. Винятком є 

інтернет-меми (картинки з текстом), які можуть виступати не тільки поняттями, 

а також висловлюваннями як складовими міркувань. 

На рівні суджень інтернет-дискурс відрізняється від дискурсу реального 

спілкування тим, що тут змішуються поняття природної і штучної мов 

(насамперед, інтернет-мови, тобто такої, де використовуються інтернет-

конструкти). У формі суджень зазвичай виступають оффтоп-тези, оскільки, щоб 

відбувся оффтоп, потрібно висунути початкову оффтоп-тезу, яка і буде 

судженням. Наприклад: 

А: Хоча коти – досить віддані тварини, вони все ж таки люблять 

свободу. 
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Б: Не знаю, у мене котик дуже любить і поїсти, і поспати зі мною. Коли 

приходжу додому – нявчить голосно. 

В: Котики – це круто. Тільки от деякі їх власники – дуже самотні. І 

знаєте, мені їх дуже шкода, це ж як треба жити, щоб у сучасних мегаполісах 

відчувати себе самотнім. 

Б: Тобто ти думаєш, що ті, хто заводять котиків – самотні? 

В: Ні, я кажу, що мені шкода самотніх людей, неважливо, з котиками, чи 

ні? 

А: До чого тут це?! 

Б: От-от. 

В: Вам зрозуміліше, у вас же котики є. 

Підкреслене судження є стартовим для оффтопіку, який поступово 

переростає у флейм.  

Разом з тим, можна зустріти і вищезазначену ситуацію, коли в рамках 

суджень змішуються поняття різнорідних дискурсів: «Не всім дано це 

зрозуміти ( ͡° ͜ʖ ͡°)» (( ͡° ͜ʖ ͡°) – емотикон сарказму). Емотикон тут функціонує 

абсолютно природно, він не видається зайвим, оскільки судження в інтернет-

дискурсі постійно розширюються інтернет-конструктами задля підсилення 

виразності. Тут, наприклад, емотикон сарказму дає зрозуміти, що автор 

судження, скоріш за все, хотів підкреслити, що його співрозмовник (або читач 

його посту) не зрозуміє певної думки. 

Нарешті, на рівні міркувань інтернет-дискурс характеризується 

особливими проявами, тими самими актами інтернет-дискурсу. Справа в тому, 

що в рамках таких міркувань, що становлять аргументацію у проаналізованих 

вище актах інтернет-дискурсу, можуть свідомо порушуватися логічні закони та 

правила.  

Якщо проводити логічний аналіз інтернет-дискурсу на рівні таких видів 

теоретичних міркувань, як-от дедуктивні, індуктивні та міркування за 

аналогією, то можна констатувати, що тут представлені практично всі їх види. 

Насамперед тому, що міркування інтернет-дискурсу нічим майже не 
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відрізняються від міркувань реального (не інтернет-дискурсу) дискурсу, якщо 

аналізувати їх формально, в якості складових тексту як сталої структури, 

визначаючи правильність їх побудови. Проте, все-таки інтернет-реальність 

впливає на формування висловлювань, міркувань учасниками спілкування. 

Порівняємо: 

«Якщо ти не прийдеш, то я ображуся. А якщо я ображуся, то все, кінець 

тобі» та  

«22:07 Якщо не прийдеш… 

 22:09 То що? 

 22:09 Ображуся. 

 22:10 І що буде? 

 22:13 Кінець тобі буде.» 

У першому випадку ми бачимо дедуктивне міркування, яке зрозуміле та 

легко піддається аналізу. Відновимо його: «Якщо ти не прийдеш, то я 

ображуся. А якщо я ображуся, то все, кінець тобі. Отже, якщо ти не прийдеш, 

то все, кінець тобі.» Логічна форма (схема) цього міркування має такий вигляд: 

АВ, ВС  

АС. 

Це схема прямого дедуктивного міркування, а саме: суто умовного 

міркування. 

У другому випадку бачимо діалог із месенджеру, який проаналізувати 

формально складніше. Справа в тому, що одні і ті ж самі поняття, судження, 

міркування можуть реалізовуватися абсолютно по різному в реальних (не в 

інтернет-середовищі) процесах аргументації та під час аргументування в 

інтернет-дискурсі. В останньому, окрім теоретичних, наявні також практичні 

міркування, які містять терміни, що характерні для опису цілей, бажань, 

намірів. Метою таких міркувань є обґрунтування певної дії.  

Мисленнєвими структурами, що складають флейм, тролінг, флуд, 

оффтоп, холівар є поняття/імена, судження/висловлювання, міркування. Тексти 
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у зазначених актах інтернет-дискурсу набувають своєї специфіки завдяки 

використанню як складових висловлювань, міркувань різних інтернет-

конструктів (емотиконів, емодзі, стікерів, інтернет-мемів, гіф-анімацій). Крім 

того, ще однією умовою, що впливає на специфіку побудови міркувань в 

інтернет-дискурсі виступає наявність обмеження (на деяких інтернет-ресурсах) 

на кількість символів у публікаціях. Це є, наприклад, у соціальних мережах 

Twitter, Instagam, різноманітних інтернет-форумах, відгуках на сайтах багатьох 

підприємств, таких, як-от магазини, заклади харчування тощо. Хоча досить 

часто висловлювання на зазначених ресурсах інтернет-дискурсу подаються у 

скороченому вигляді, однак на сприйняття інформації це не впливає: 

користувачі миттєво «зчитують» її. Таке «зчитування» стає можливим, 

насамперед, завдяки почасти використанню прийому «капс», інтернет-мемів, 

емотиконів, а також фразеологізмів, народжених в Інтернеті для інтернет-

спілкування (це фрази, на кшталт таких: «лол», «лонгрід», «плз», «прост», 

«ОМГ» тощо).  

«Комп'ютерно-опосередкований дискурс являє собою значною мірою 

самодостатній феномен, який проявляє ознаки динамічного розвитку і володіє 

привабливою силою як сприятливе середовище для реалізації безлічі типів 

людської діяльності. Однією зі знакових прикмет сучасного формату людського 

спілкування є створення специфічного інтерактивного середовища мовної 

практики, забезпеченого комп'ютерними технічними засобами» [10, с. 15-17]. 

Ось ці комп'ютерні технічні засоби роблять реалізацію інтернет-дискурсу 

можливою. У рамках різного програмного забезпечення та сайтів 

(менсенджерів, мобільних додатків, сайтів соціальних мереж, інтернет-форумів 

тощо) він реалізується по-різному. 

Наприклад, флуд не застосовується у соціальних мережах, оскільки там 

передбачений технічний захист від такого. А оффтоп у діалогах через 

месенджери сам-на-сам дуже складно реалізувати, оскільки, якщо людина 

зацікавлена у певній темі, вона не дозволить відійти від неї. Далеко не всі 
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месенджери підтримують завантаження «гіфок», деякі навіть не дозволяють 

надсилати картинки.  

Можна говорити про різні виміри існування інтернет-дискурсу. 

Наприклад, у соціальних мережах він може бути як безперервним, так і таким, 

що реалізується поступово, не відразу. Безперервність може виражатися у 

публікації певного посту, а от поступовість – у коментарях під ним, оскільки 

тут беруть участь декілька користувачів. У межах месенджерів інтернет-

дискурс реалізується поступово, оскільки він є діалогом. Така неоднорідність 

інтернет-дискурсу розкриває багато можливостей для його учасників, більш 

того, виникають свої правила, які контролюють застосування актів та 

конструктів інтернет-дискурсу у так званому «пристойному» суспільстві. Мова 

йде про рівень спілкування користувачів, де є повага співрозмовників та 

раціональний, конструктивний діалог. 

Підводячи підсумок зазначимо, що логічний аналіз інтернет-дискурсу 

дозволяє структурувати та систематизувати сам процес його реалізації. На 

формальному рівні аналізу інтернет-дискурсу стає очевидним, що він 

відрізняється від реального дискурсу застосуванням особливих конструктів, які 

можуть з точки зору логіки виконувати різні функції (що буде докладно 

проаналізовано у наступному підрозділі). Тут виникають нові форми 

функціонування мови, які, поєднуючись з уже звичними, оновлюють саме поле 

дискурсу. Більш того, дуже часто ці форми проникають і в реальне життя, 

насамперед, інтернет-меми, таким чином змінюючи вже звичну нам 

комунікацію.  

На рівні понять інтернет-дискурс збагачується різноманітніми 

конструктами, які відрізняються від звичайних слів, але виконують схожі 

функції. Емотикони, гіф-анімації, стікери, графічні інтернет-меми постають 

такими знаками, що мають смислові характеристики понять, замінюючи 

граматичну форму вираження останніх, які частіше просто неможливо 

реалізувати на рівні реального, живого вербального спілкування. Останнє 

доповнюється, удосконалюється саме завдяки таким конструктам. Зазначені 
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конструкти поєднують у собі риси впливу вербального та невербального 

спілкування. При цьому в інтернет-комунікації вони використовуються 

постійно. 

Тролінг, флуд, флейм – способи реалізації аргументації. Але не в 

інтернет-дискурсі, в реальному житті реалізувати їх складно. Тут грають роль 

різні фактори: психологічний (в Інтернеті ніхто не бачить учасника дискусії), 

фактор дискретності (є можливість продумати свою відповідь, навіть 

відредагувати її), соціальний (в інтернет-дискурсі завжди є «натовп», тобто 

сукупність усіх читачів або учасників діалогу, які потенційно можуть 

прокоментувати допис чи взяти участь у діалозі), інформаційний (можливість 

отримати необхідну інформацію задля підтримки аргументації чи критики 

майже миттєво). Можна стверджувати, що інтернет-дискурс змінює реальний 

дискурс, поступово починаючи диктувати йому свої норми. Тепер реальна 

аргументація все частіше може перериватися фразами «зараз погуглю» чи 

«читав ось на фейсбуці, зараз покажу», примусово переноситися у віртуальний 

план («давай ввечері тобі напишу, поговоримо») чи перетворюватися на 

справжній тролінг. 

Разом із тим, існує низка питань, які все ж таки необхідно розглянути у 

межах логічного аналізу інтернет-дискурсу, реалізуючи мету та завдання 

нашого дослідження. По-перше, яким чином інтернет-дискурс функціонує з 

точки зору логічної семіотики, як саме логіка «бачить» інтернет-конструкти та 

яке їх місце у структурному аспекті мови. По-друге, як акти інтернет-дискурсу 

реалізуються з точки зору неформальної логіки, що важлива розробкою 

спеціальних методів аналізу міркувань, виражених природною мовою та 

застосовуваних у публічному дискурсі. Крім того, критеріями оцінювання 

таких міркувань є прийнятність, релевантність засновків щодо висновку 

міркування, їх достатність для його обґрунтування.  
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2.2. Рівні логіко-семіотичного аналізу мови інтернет-дискурсу 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства Інтернет як сукупність 

інформаційно-комунікаційних технологій і техніки є глобальним засобом 

комунікації, який стає основою для інформаційного простору. Тому роздуми 

щодо ролі комунікації у сучасному світі, формування «інформаційного» 

суспільства, «цифрової» або комп'ютерної культури, «віртуальної реальності» і 

тому подібного стали звичними. Технічні засоби, що увійшли у нашу 

повсякденність наприкінці минулого століття, створили нові можливості для 

людської комунікації і зробили можливим виникнення нових культурних форм. 

Інтернет став частиною тієї реальності, у якій ми живемо зараз.  

В останні роки з'явилося багато розробок, присвячених вивченню 

інтернет-комунікації, особливостей її створення, існування. Серед вчених, які 

зробили свій внесок у вивчення цієї теми, можна виділити такі імена, як-от: 

О. Галичкіна, Л. Назарова, О. Романов, М. Аакхус (M. Aakhus), Є. Ваттс 

(E. Watts), Г. Вегер (H. Weger) та інші. Зростання зацікавленості у цій 

проблематиці пояснюється стрімким розвитком інтернет-технологій і появою 

нових способів передачі інформації між комунікантами, де усе спілкування 

відбувається завдяки Інтернету. Завдяки Всесвітній мережі ми отримали 

можливість безупинного спілкування в режимі он-лайн. Для такої комунікації 

відсутні будь-які межі, відстань і час ніби не існують, важливим є лише 

наявність гаджету та підключення до Інтернету. Хоча, разом з тим, це не є 

обов’язковою вимогою до такого спілкування. Окрім того, інтернет-

комунікація призвела до нейтралізації питання щодо різниці письмової та усної 

мови. Це пояснюється тим, що в інтернет-месенджерах, у чатах, у блогах, на 

форумах, у соціальних мережах продукуються тексти, що поєднують ці два 

виміри мови. Більше того, інтернет-спілкування не поступається усному, навіть 

враховуючи відсутність невербальної складової, адже завдяки виникненню 

емотиконів, а в подальшому – emoji, мова Мережі стає більш емоційною та 

виразною. Сюди ж відносяться і стікери (наліпки), як логічне продовження 
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розвитку емодзі. Поява так званих інтернет-мемів дозволяє розширити 

аргументативний дискурс, використовуючи ці конструкти як упізнавані 

аргументи, які не потребують додаткового витлумачення. 

Задля коректного логіко-семіотичного аналізу мови інтернет-дискурсу 

будемо використовувати термін «інтернет-конструкт», який поєднує у собі всю 

розмаїть різноманітних конструктів, що їх застосовують інтернет-користувачі. 

Предикат «інтернет-» у цьому контексті означає лише основну сферу та 

призначення аналізу, оскільки в реальному житті та реальній, не інтернет-

комунікації такі конструкти також застосовуються. Хоча це застосування є 

вторинним. «Конструкт» вміщує в собі дві ідеї. Перша – ці явища інтернет-

дискурсу є штучно сконструйованими, вони створюються та виносяться у 

комунікації свідомо, з конкретною метою. Друга – вони є складеними 

конструкціями, їх семіотична побудова хоча початково і містила лише один 

фіксований позначник та одне фіксоване значення, але поступово 

ускладнювалася. До інтернет-конструктів відносимо емотикони, емодзі, стікери 

(наліпки), інтернет-меми, гіф-анімації. Саме вони, на нашу думку, радикально 

змінили інтернет-комунікацію, оживили та сповнили її. 

Зазначимо, що тут важливо говорити не тільки про зміну простору 

комунікації, але і самих комунікантів. У статті «Homo Legens або людина 

читаюча: практики читання та інтернет у ХХІ столітті» К. Тягло пише таке: 

«У Мережі вже існують не просто оцифровані тексти – романи, п’єси, поезія, 

але й формуються принципово нові способи створення й засвоєння художнього 

тексту. З’являється все більше електронних творів, де метафора гри стає однією 

з центральних і все частіше актуалізується ситуація, коли читач не лише зчитує 

тексти з дисплея, а й у процесі читання блукає по Мережі, йдучи за даними в 

тексті (прямо або опосередковано) посиланнями» [140, c. 78]. 

Гіпертекст і гіперчитання зменшують відмінності між жанрами та 

стилями, породжуючи певну стурбованість стосовно зникнення критеріїв, які 

дозволяють класифікувати дискурси і вибудовувати ієрархії, на яких трималася 

«друкована» література Модерну та попередніх епох. Сам читач 
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(у найширшому розумінні) також змінився: він сприймає текст як дещо живе, 

він переходить від тексту до тексту, що у звичній для нас паперовій формі 

неможливо. Якщо книга є замкненим текстом, обмеженим власними рамками, 

то інтернет-текст є вільним простором, який дозволяє через гіперпосилання 

рухатися далі. Це стосується і напряму інтернет-комунікації. Сучасний учасник 

спілкування в Інтернеті може дозволити собі припиняти та знов повертатися до 

спілкування (особливо це стосується соціальних мереж та форумів та, іноді, 

інтернет-месенджерів). Звісно, часові рамки можуть встановлюватися самими 

комунікантами (як-от, наприклад, вимога у листі на електронну пошту 

«відповісти якомога швидше»). Тож, інтернет-комунікація є одночасною і 

безперервною, і дискретною, вона абсолютно спокійно може бути зупинена в 

певний момент через просте ігнорування одного з учасників. Це розширює 

аргументативні можливості сторін дискусії, оскільки вони мають змогу 

успішно готувати власну стратегію та форматувати її у будь-який момент. 

Зазначимо, що формальний аналіз емотиконів, емодзі, стікерів та 

інтернет-мемів є цікавим не тільки з точки зору логіки, але і теорії аргументації. 

Функціонування цих явищ можна розкласти досить докладно для того, щоб 

зрозуміти, чому і як такі допоміжні елементи взаємодіють із іншими 

складовими інтернет-дискурсу, яким чином взагалі ці знаки піддаються 

формальному аналізу та що з результатів такого аналізу можливо використати в 

рамках логіки та дисциплін логічного циклу. 

Виходячи з розуміння мови як системи знаків із заданою інтерпретацією, 

яка використовуєься для комунікації та пізнання, закцентуємо увагу на тому, 

що головним її (мови) елементом є знак. Останній може бути різного виду. 

Відмінність між знаками полягає саме у характері зв’язку, який знак 

конкретного виду може мати з позначуваним предметом. Ґрунтуючись на тому, 

що будь-яке міркування, яке зазвичай виражають за допомогою мови, можна 

подати як ланцюжок знаків, будемо проводити формально-логічний аналіз 

інтернет-дискурсу, базуючись на виділенні трьох рівнів семіотичного аналізу 

мови, використовуючи при цьому засоби сучасної логіки.  
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Зазначений аналіз будемо проводити через три базові рівні семіозису: 

синтаксичний, семантичний, прагматичний. На рівні синтаксису можна 

дослідити взаємозв’язки знаків між собою, оскільки, як зазначає Ч. Моріс, 

«знаки, що видаються на перший погляд ізольованими, насправді такими не є… 

і хоча б потенційно, якщо не фактично, пов’язані з іншими знаками» [99, c. 39-

41]. Це твердження є особливо важливим саме для дослідження інтернет-

дискурсу: ті ж емотикони начебто є абсолютно самостійними знаками, які аж 

ніяк не зв’язуються з мовним наповненням твердження (аргумента). Але у 

подальшому буде прояснено, чому так говорити некоректно.  

Звертання уваги при проведенні логічного аналізу мови інтернет-

дискурсу на семантичний рівень, що відповідає за відношення між знаком та 

його значенням, та на прагматичний рівень, що відповідає за відношення між 

знаком та інтерпретатором, є не менш важливим. Справа в тому, що уся ця 

плеяда конструктів виникла у досить однозначних контекстах, маючи при собі 

відпочатково лише одне чітко фіксоване значення. Але невипадково 

Л. Вітгенштайн говорив про мовні ігри та уявляв саму мову живою, такою, що 

віддзеркалює світ у той час, як сам світ віддзеркалює мову. «Розуміння мови як 

форми життя є досить перспективною програмою, що дозволяє об'єднати 

різнорідні сфери культурної діяльності. Однак такий підхід сам по собі – 

автоматично – нічого не вирішує. Насправді, він також не виключає можливої 

абсолютизації того чи іншого розуміння життя, і таким чином, може завести у 

глухі кути. Сказане підтверджується тим фактом, що поняття життя по різному 

розробляється аналітичної філософією, феноменологією, герменевтикою, 

екзистенціальною онтологією, теорією інтеракції, психоаналізом, теорією 

мовних актів і ін.» [97, c. 88]. Самі інтернет-конструкти також є живими, з 

моменту свого створення людською культурою вони постійно 

трансформуються, перетворюються, отримують нові смисли, не дивлячись на 

своє початкове фіксоване значення. Це пов’язано, насамперед, із самими 

принципами функціонування мови, яка видозмінюється та наповнюється 

новими тлумаченнями та способами застосування мовних знаків. Якщо 
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говорити простіше, то фіксованість інтернет-конструктів є досить примарною, 

вони змінюються завдяки постійному їх застосуванні в інтернет-дискурсі. 

Більше того, і це також буде продемонстровано нижче, вони можуть відмирати, 

як відмирають мови або окремі мовні вирази. 

Досить стисло, але ґрунтовно продемонструвала зв’язок між 

семіотичними рівнями аналізу мови та аргументацією С. Начерна у статті 

«Внутрішня модель аргументативного діалогу: основоположні компоненти». 

Базуючись на аналізі сучасної риторичної літератури, авторка описує 

семіотичний характер аргументації через виокремлення синтаксичного, 

семантичного та прагматичного аспектів.  

Синтаксичний аспект аргументації – послідовність тез, аргументів та 

контраргументів, що застосовуються при реалізації аргументації. Дійсно, місце 

певного аргументу в структурній схемі аргументації багато в чому визначає 

його ефективність та застосовність. «Прихильником синтаксичного 

трактування доведення був Х. Перельман. Він розглядав доведення як 

оперування знаками за заданими синтаксичними правилами. При цьому до 

уваги не беруться ані об'єкти, що позначаються цими знаками, ні відношення до 

них суб'єкта, що використовує їх. Мовна форма аргументу включає вибір слів і 

синтаксичну організацію. Вибір слів заснований на принципі, згідно з яким в 

аргументації немає нейтрального слововживання. Синтаксичний аспект 

аргументації проявляється як у модальності висловлювання (спонукальної, 

числової, питальної, стверджувальної), так і в їх конструкції, яка, відрізняючись 

від повсякденного розгортання мови, створює перехід від звичного до нового, 

змінюючи перспективу розгляду предмета» [105, c. 219]. 

Семантика діалогу – це зміст аргументів та тез, що використовуються в 

рамках конкретної аргументації. І вона є дуже важливою для збереження 

змістовності такої аргументації. Іншими словами, саме від семантики залежить, 

чи можуть бути потенційно зрозумілі ті чи інші твердження, що застосовує 

пропонент чи опонент. Вже на семантичному рівні можливо оцінити, чи 

зрозуміє той, на кого спрямована аргументація/контраргументація, 
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запропонований аргумент або тезу. Щоправда, це буде досить теоретизовано, 

оскільки існує ще й прагматичний рівень, який опікується доцільністю та 

ефективністю таких аргументів. На прагматичному рівні найбільш повно 

розкривається риторичність аргументації, оскільки тут з’являється особистість 

інтерпретатора, його оцінка аргументативного поля, учасників, аргументів. 

Прагматична оцінка аргументації та аргументів може зіграти неабияку роль в їх 

успішності або провальності.  

У межах запропонованого розділу проаналізуємо, яким чином інтернет-

конструкти функціонують на кожному з цих трьох рівнів задля визначення: 

1) Особливостей формально-логічного аналізу інтернет-конструктів (яким 

чином потрібно їх формалізовувати, оцінювати їх взаємодії в рамках структури 

висловлювання); 

2) Пошуку найбільш ефективних моделей застосування таких конструктів 

(їх місцезнаходження в аргументі, візуальне відображення тощо); 

3) Значеннєвості та зрозумілості аргументів з такими конструктами (під 

значеннєвістю розуміємо смисл та його прозорість для адресатів і навіть 

адресантів). 

Формально-логічний аналіз інтернет-конструктів повинен здійснюватися 

у повній відповідності із запропонованою вище схемою семіотичних аспектів 

аргументації з однієї простої причини. На нашу думку, одна з ключових 

характеристик їх функціонування в аргументації – це повна інструментальна 

спрямованість цих конструктів. Емотикони, емодзі, стікери були створені саме 

для компенсації невербального аспекту в спілкуванні, що майже відсутній у 

інтернет-спілкуванні. Щоправда, з інтернет-мемами ситуація трохи інша, вони є 

самостійними культурними утвореннями, тож мем може функціонувати і поза 

межами інтернет-спілкування. 

Підсумовуючи усе вищесказане, зазначимо, що саме у такому ракурсі і 

повинно постати це дослідження. Формально-логічний аналіз інтернет-

дискурсу, в якому застосовуються та функціонують інтернет-конструкти, 

повинен, на нашу думку, розгортатися саме в контексті семіотики комунікації 
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(інтернет-діалогу зокрема). Це дозволить зберегти ідею живості такої 

аргументації та прослідкувати, як саме функціонують ці конструкти не 

відірвано від тексту, але, навпаки, в ньому, як активно діючи частини. 

Сучасна інтернет-комунікація постає дуже гнучкою і цікавою для аналізу. 

Вона постійно розвивається, набирає нових форм, у ній постійно виникають та 

зникають різноманітні явища, які допомагають або запобігають успішному 

порозумінню тих, хто користується нею. Усі інтернет-конструкти, якщо 

говорити про їх застосування, можна розділити на дві основні групи. Існують 

знаки-символи-тексти (сюди відносяться емотикони, емодзі, стікери, гіф-

анімація, інтернет-меми) та певні дії-прийоми-методи (лайки, тролінг, флейм), 

які займають певні місця в інтернет-комунікації. Перша група, оскільки містить 

саме знакові засоби вираження певних смислів, може бути проаналізована з 

точки зору формального підходу в логіці. Тоді як друга більше носить 

риторичний, еристичний характер, тож повинна бути розглянута з точки зору 

неформального підходу в логіці. Окреслена проблематика розглядалась у ашій 

нстатті «Емотикон як аргументативний конструкт: логіко-риторичний 

аналіз» [17]. 

Найпершим конструктом, який виник в Інтернеті і досі служить 

учасникам інтернет-комунікації як засіб надання емоційного забарвлення 

висловлюванню – це емотикон. Поява різних видів емотиконів спровокувала, 

по суті, «емоційну революцію»: завдяки ним інтернет-комунікація стає ще 

більш наближеною до реальної. Емотикони являють собою послідовність із 

допоміжних символів та розділових знаків, що позначає позитивну або 

негативну емоцію того, хто пише. Завдяки ним блогери-комуніканти здатні 

виражати у письмовій мові інтернет-дискурсу жести, міміку, відповідні до 

ситуації емоції [58, c. 129]. Зазначимо, що ще у 1969 році відомий письменник 

В. Набоков говорив про смайли (які є, по суті, частиною емотиконів): «Я часто 

думаю, що повинен існувати спеціальний типографічний знак для посмішки, 

яка виглядає як якась закорючка чи бокова дужка, якою би я скористався, щоб 

відповісти на ваше питання» [206]. Відпочатково, смайлом називали 
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позначення усміхненого обличчя [☺], але з часом цей ряд розширився, тому 

коректніше говорити, що смайли є частиною емотиконів, але не вичерпують їх 

множини. 

Виходячи з семіотичного характеру логіки, зазначимо, що емотикони є 

іконічними знаками, їх форма і денотат подібні, схожі один на одного, вони 

повністю визначаються тим предметом, якому вони відповідають. 

Дія іконічного знаку заснована на фактичній подобі форми і денотата. У знаках-

іконах (eikon (грец.), іcon (англ.) – образ, подоба) форма наче дублює зміст і 

бере на себе функцію значення – вона сама по собі є інформацією про денотат. 

Такий знак не потребує перекладу, оскільки він схожий на свій об'єкт. 

Наприклад, емотикон тигра є подібним до реального вигляду тварині. Перше 

замінює друге «просто тому, – пише Ч. Пірс, – що воно на нього схоже» [115, 

c. 157]. Тому іконічні знаки не потребують «перекладу». Емотикон як іконічний 

знак є найпростішим і зрозумілішим. Більш того, емотикони вже подекуди 

використовуються не лише як звичні індикатори емоцій, якими комуніканти 

послуговуються в інтернет-спілкуванні, але і як елементи штучних мов. Існує 

навіть окрема мова програмування – emojicode, яка використовується для 

створення кростплатформених програм або мобільних додатків. Її особливість 

полягає в тому, що вона підтримує емотикони.  

Існує певна, хоча і досить формальна різниця між емотиконами та емодзі. 

Перші виникли стихійно, завдяки користувачам Мережі, а другі були 

розроблені японською компанією «NTT DoCoMo». Змістовно вони 

перегукуються і місцями можуть бути схожі, але емодзі є адаптованими саме 

під японську культуру. Окрім того, треба згадати так звані стікери, які успішно 

використовуються у соціальних мережах Facebook та VKontakte, у месенджерах 

Telegram, Viber. Вони є вже повноцінними графічними зображеннями, які 

базуються як на стандартних відповідниках (тварини, емоції, картини), так і на 

культурних мемах (персонажі серіалів, блогів, соціальних мереж, тощо). 

Емотикон виступає проміжною ланкою між смайлом та стікерами, оскільки це 
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вже є більш-менш повноцінне зображення, але відтворене за допомогою 

технічних знаків. 

Для аналізу емотиконів у царині сучасної логіки звернемося до мови 

логіки предикатів. У цьому контексті видається влучним згадати про логічну 

структуру судження, елементами якої є суб'єкт (поняття, що відображає 

предмет думки), предикат (поняття, що відображає ознаку предмета думки), 

зв'язка (виражає відношення, яке існує в судженні між суб'єктом і предикатом), 

квантор (вказує, чи конкретна ознака, що виражена в предикаті судження, має 

відношення до всього або лише до частини обсягу поняття, що виражає 

суб'єкт). Кожен з цих членів судження обов'язково є або мається на увазі у всіх 

судженнях. У логіці предикатів важливу роль відіграє розуміння предиката 

(поняття) як функції, областю визначення якої виступають об’єкти або набори 

об’єктів, а областю значень – константи «істина» та «хиба». Тут властивості або 

відношення розуміються як функції, аргументами яких є ті чи інші набори 

об’єктів (індивідів, предметів), що взяті з раніше визначеної об’єктної 

(індивідної, предметної) області. Тож емотикон як предикат може бути 

властивістю або відношенням, саме від нього залежить тип аргументу, хоча 

його зміст не змінюється. Емотикон може бути сам по собі предикатом, так як 

виражає властивість. Наприклад, емотикон з посмішкою виражає собою 

властивість (емоцію) позитиву. У той час як сумний – навпаки. Так само 

емотикон може надавати або змінювати властивість аргументу. Тим самим 

коригувати його значення.  

Схожу ідею пропонує В. Шалак у своїй докторський дисертації 

«Логічний аналіз мережі Інтернет». Аналізуючи Інтернет як мережу, що є 

реляційною моделлю, він репрезентує саме Всесвітнє Павутиння як базисну 

множину, для якої визначається набір предикатів. Ці предикати, у свою чергу 

визначають її властивості: «Мінімальний набір властивостей моделі задається 

наступними предикатами. Одномісний предикат Address виділяє безліч слів, які 

є URL-адресами. Одномісний предикат Body виділяє множину слів, які є 

текстовим змістом Інтернет-сторінок. Одномісний предикат Time виділяє 
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множину слів, які служать представленням моментів часу. Одномісний 

предикат Numeral виділяє множину слів, які є представленням натуральних 

чисел. Чотиримісне відношення Page репрезентує Інтернет-сторінку, 

пов'язуючи між собою Інтернет-адресу сторінки, її текстовий зміст, момент 

часу, коли вона була створена і множину посилань на інші сторінки Інтернет. 

Двомісне відношення Site являє собою сайти мережі Інтернет. Воно пов'язує 

між собою адресу головної сторінки сайту з адресами сторінок, які його 

складають. Двомісне відношення Domain співвідносить ім'я домену з 

множиною пов'язаних з ним адрес. Одномісний предикат Request виділяє 

множину слів, які є правильно побудованими запитами пошукових систем. 

Двомісне відношення Sat визначає семантику запитів пошукових систем, 

співвідносячи запити з множиною адрес інтернет-сторінок, що відповідають їм. 

Тримісне відношення SE репрезентує пошукові системи Інтернет. Кожному 

запиту відповідає оцінка кількості Інтернет-сторінок, що відповідають йому і 

множина адрес таких сторінок із зазначенням на момент часу, коли вони були 

занесені в базу даних пошукової системи» [156, c. 43]. 

З емотиконами виникає схожа ситуація. Вони, з одного боку, служать 

характеристиками множини певних висловлювань, що несуть у собі зміст того, 

що хоче сказати людина, а з іншого – є зв’язками, які дозволяють зробити текст 

послідовним та адекватним для розуміння. Оскільки існує різниця між 

художнім або інформаційним текстом та живим (навіть, якщо мова іде про 

інтернет-комунікацію) спілкуванням, емотикони є такими собі «світлофорами», 

сигнальними маячками, які дозволяють адекватно забарвити текст емоціями, 

щоб уникати конфліктів та продовжувати спілкування. Емотикони 

пом’якшують або навпаки – надають агресивного відтінку висловлюванням. 

Нижче ми продемонструємо, як різняться одні й ті самі аргументи, в яких було 

застосовано різні емотикони. 

Якщо аналізувати семіотичні рівні емотиконів, виявляється дуже цікава 

річ. Хоча емотикон є графічною позначкою, він може виступати окремою 
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змістовною частиною судження, а може і не виступати, перебираючи на себе 

якраз функцію предикативну, задаючи загальний настрій судженню.  

Так, на синтаксичному рівні емотикон може бути: 

А) самостійним знаком, який визнається частиною судження і може бути 

формалізований.  

Наприклад, судження «Якщо я подарую тобі @}->-- та ), ти 

посміхнешся», де @}->-- - емотикон троянди, а ) – емотикон посмішки, можна 

абсолютно успішно формалізувати так: p^q -> r, де p – подарувати троянду, q – 

подарувати посмішку, а r – ти посміхнешся.  

Б) Знаком-функтором, який не включається у внутрішню структуру 

судження, а скоріше виступає таким собі маячком-сигналом про загальний 

настрій висловлювання. 

Наприклад, судження «Я сьогодні або закінчу роботу, або точно помру 

» формалізується так: pνq, де p – я закінчу роботу, а q – я помру. При цьому, 

емотикон суму не входить змістовно до судження, але тим не менш навіть 

синтаксично тут присутній. На нашу думку, є цікавим питання про те, яким 

чином у цьому випадку можна його формалізувати і чи потрібно це. Скоріше за 

все, формалізація все таки потрібна, оскільки існують випадки, коли емотикони 

настрою хоч і не присутні, але можуть пов’язувати судження між собою, тож 

повинні враховуватися навіть при синтаксичному аналізі. Цю ідею можна 

пов’язати із так званим експресивним синтаксисом. Експресивність у 

синтаксисі зв'язується зі здатністю синтаксичних одиниць збільшувати 

прагматичний потенціал висловлювання, підсилювати виразність і образність 

мови, її емоційно-впливову функцію. Важливу роль у вираженні експресії 

виконують різні ритміко-інтонаційні засоби: динаміка змін інтонації певного 

тексту, що включає піки інтонаційного підйому і піки інтонаційного спаду, 

зміни темпу мовлення (прискорення і уповільнення вимови), а також тембру 

висловлювання» [132, c. 553]. І хоча мова іде про синтаксис природньої, 

побутової мови, синтаксис лінгвістичний, не меншу цінність ця ідея має і для 

синтаксису логічного. На нашу думку, чималу роль грає правильна побудова 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


103 
 

 
 

будь-якого висловлювання в Інтернеті. Вище вже зазначалося про 

предикативну роль емотикону, і саме вона займає чимале місце в оцінці 

експресивності не тільки смислового (семантика, прагматика), але і 

структурного аспекту висловлювання. Власне, якщо формалізовувати засобами 

логіки предикатів певні судження, то можна побачити, як емотикони 

функціонують зовсім по-різному, займають різні локації у формулі. 

На семантичному рівні дослідження емотикону мова може йти про смисл 

конкретного знаку. Смислом знаку є сукупність суттєвих рис, властивостей, 

характеристик предмета, позначеного цим знаком. Справа в тому, що будь-який 

емотикон є обов’язковою впорядкованою семантичною одиницею, він не може 

бути якимось технічним знаком. Будь-який графічний позначник-емотикон 

виражає певний реальний аналог, якраз виступаючи іконічним знаком. 

Семантичне значення знаку є сталим і незмінним у різних контекстах на 

відміну від прагматичного значення знаку, яке є відносним: воно залежить від 

знань, вірувань, намірів конкретної людини та позамовного контексту. 

На нашу думку, саме на семантичному рівні розкривається і роль гіф-

анімацій та стікерів. Гіф-анімація або гіфка – це анімізоване зображення, 

причому джерелом зображення може бути що завгодно: певний уривок з 

фільму, анімована картинка, навіть анімовані фотознімки певних людей. Так чи 

інакше, гіф-анімація зачасту також викорисовується задля вираження певної 

емоції, але, на відміну від емотиконів, вона не включається у певне 

висловлювання, а виступає самостійним. Наприклад, використання гіф-

анімації, де показується людина, що із саркастичним виразом обличчя плескає у 

долоні, може замінити собою емоцію сарказму, виступати її візуалізацією. Гіф-

анімація стала наступним кроком у розвитку невербаліки інтернет-комунікації. 

Враховуючи, що інтернет-діалог є виразно покроковим (учасники почергово 

обмінюються повідомленнями), наразі не існує таких месенджерів, де гіф-

анімація могла би бути включена у «тіло» повідомлення, на відміну від 

емотиконів. Разом з тим, гіф-анімації значно розширили межі емоційної 

виразності інтернет-комунікації, надаючи широкий спектр відтінків однієї й тієї 
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самої емоції. Якщо емотикон сарказму «( ͡° ͜ʖ ͡°)» виступає простим відношенням 

(1 знак-1 значення) –> ( ͡° ͜ʖ ͡°)=«сарказм», то гіф-анімація може відображати 

будь-який ступінь сарказму – від доброзичливого до агресивного, атакуючого, 

оскільки є візуально багатим зображенням.  

Стікери виникли раніше за гіф-анімації в реальному, не віртуальному 

світі, але в інтернет-комунікацію прийшли пізніше. Відпочатково стікером 

називалася наліпка, певне фізичне зображення, яке можна було наклеїти на 

поверхню. Стікери розміщували на автомобілях, побутовій та іншій техніці, на 

будинках і навіть землі. З часом у месенджерах також з’явилися стікери, цією 

назвою виокремили групу більших від емотикона за розмірами зображень. Ці 

зображення можуть демонструвати також що завгодно – від усміхненого 

обличчя до певної тварини чи героя фільму, вони можуть бути як статичними, 

так і анімованими. Технічно, стікер відрізняється від гіф-анімації своїм 

форматом та способом розміщення у функціоналі месенджерів. Не можна точно 

сказати, чому виникла принципова потреба у розведенні стікерів та гіф-

анімації, але можемо припустити, що тут подіяла ідея подібності. Інтернет-

стікери подібні за формою до реальних стікерів, тоді як гіф-анімація більше 

подібна до фотографій. Зазначимо, що їх розрізнення є інтуїтивним, не 

встановлено жодних чітких правил чи норм, що повинно бути стікером, а що – 

гіф-анімацією.  

З точки зору семантичного аналізу, стікер/гіф-анімація є окремим 

висловлюванням у структурі міркування, він комплексно несе в собі як 

дескриптивні, так і логічні терміни, які, разом з тим, виокремити неможливо, 

оскільки такі зображення є «візуальними висловлюваннями». Хоча вони несуть 

саме ідею текстового навантаження, тобто вираження певної думки у складі 

загального діалогу, вони є саме зображеннями. Слушним є запитання – а чи 

можливий тоді взагалі семантичний аналіз таких речей? З емотиконами все 

зрозуміліше – тут продовжується лінія синтаксичного аналізу, відчутно, де 

емотикон може виступати дескриптивним, а де – логічним терміном. Але як 

бути зі стікерами та гіф-анімаціями?  
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«Природна мова на відміну, наприклад, від комп'ютерних 

(алгоритмічних) мов формувалася багато в чому стихійно, не формалізовано. 

Це обумовлює цілий ряд складнощів у розумінні тексту, викликаних, 

наприклад, неоднозначним тлумаченням одних і тих самих слів залежно від 

контексту, який може бути і незрозумілим, в принципі, з самого тексту. Отже, 

цей контекст або знання про предметну область повинні бути заздалегідь 

внесені в систему. До того ж часто практичні завдання вимагають точного 

визначення часу, місця того, що описано в тексті, точної ідентифікації людей і 

т.д., у той час як подібна інформація знаходиться за межами даного тексту. У 

цьому випадку система може або не обробляти цю інформацію, або залишити її 

до з'ясування контексту і навіть спробувати проявити ініціативу в з'ясуванні 

контексту, наприклад, у діалозі з оператором, що задає введення тексту. Те, як 

поводиться система в подібній ситуації, визначається стилем і схемою роботи 

системи. Промислові системи автоматичної обробки тексту, в основному, зараз 

використовують два етапи аналізу тексту: морфологічний і синтаксичний. 

Однак теоретичні розробки багатьох дослідників припускають існування 

наступного за синтаксичним етапу – семантичного. На відміну від попередніх 

кроків семантичний етап використовує формальне подання смислу складових 

вхідного тексту: слів і конструкцій. Суть семантичного аналізу тлумачиться 

різними дослідниками по-різному. Багато вчених сходяться на думці, що у 

царину семантичного аналізу входить:  

- Побудова семантичної інтерпретації слів і конструкцій;  

- Встановлення «змістовних» семантичних відносин між елементами 

тексту, які вже принципово не обмежені розміром одного слова (можуть бути 

більше або менше одного слова)» [153, c. 112-113]. 

Враховуючи, що інтернет-дискурс не є сталою системою, потрібно 

враховувати чималу кількість факторів при семантичному аналізі.  

1) Будь-яке висловлювання знаходиться в контексті. Один і той самий 

стікер/гіфка можуть означати абсолютно різні речі і виражати різні смисли.  

« - Що будемо робити? 
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У відповідь надсилається гіф-анімація, в якій чоловік розводить руками». 

Інтерпретувати значення такої гіфки можна і як «не знаю», і як «нічого». 

Багатозначності неможливо уникнути, але нею можна скористатися задля 

заплутування співрозмовника чи взагалі – уникнення відповіді. 

2) Складність оцінки синтаксису міркування. Вище вже зазначалося, що 

структура висловлювання а, отже, міркування, в яких міститься стікер/гіфка, 

можуть інтерпретуватися різним чином. Вони можуть нести певний сенс, а 

можуть просто бути розділовим знаком (наприклад, виражати крапку, три 

крапки) або заповненням паузи, не несучи взагалі сенсу. 

3) Рівнозначність. Певний стікер/гіфка можуть виражати рівнозначне їм 

твердження, а можуть і не виражати. Тобто, для автора висловлювання може 

бути очевидно, що стікер із автомобілем виражає лише іменник «автомобіль», у 

той час, як для адресанта цей стікер може означати «збираюся їхати». В одних 

контекстах цей стікер буде рівнозначним для усіх учасників діалогу, в інших – 

ні. 

4) Нові стікери/гіфки можуть оцінюватися невірно, але у будь-якому 

випадку повинні бути оцінені. У межах однієї аргументативної системи 

виникає вимога до учасників так чи інакше оцінювати усі її елементи, якими є і 

гіфки/стікери. Цікаво, що інтерпретація хоча може бути і хибною, але все одно 

рухає процес аргументації далі. 

5) Відсутність регулятора доцільности застосування того чи іншого 

стікера/гіфки. Деякі з них можуть нести незрозуміле значення або позначати 

речі, заборонені в межах тієї або іншої культури. Звісно, тут можна говорити і 

про прагматичний аспект, але нам видається важливим оцінка базового, 

фіксованого семантичного значення, яке закладається у такому конструкті. 

Власне, межа між семантичним та прагматичним аналізом пролягає якраз у цій 

площині. Семантичний аналіз необхідно проводити для виявлення смислу 

буквального, поверхневого, очевидного, який для інтернет-конструктів 

визначається загальноприйнятною нормою. Іронічно, що ця загальноприйнятна 

норма існує, але ніяк не виражена. Наприклад, стікери з різноманітними 
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мемами визначаються культурними особливостями формування самих мемів, 

про що буде йтися нижче. Семантично такі стікери будуть нести значення не 

«дивне обличчя із витягнутою щелепою», але «trollface», оскільки саме друге є 

базовим значенням стікера. Той позначає не буквально дивне обличчя, але саме 

мем, на який і іде за допомогою стікера посилання. Одночасно з цим, 

прагматичний аналіз вже розкриває різні варіанти інтерпретації, які залежать 

від умов застосування такого конструкту, особистості інтерпретатора, навіть 

способу подачі та умов реалізації інтернет-комунікації. 

6) Неможливість функціонування більшості стікерів/гіф-анімацій поза 

контекстом. Справа в тому, що на сучасному етапі розвитку інтернет-дискурсу, 

ці конструкти продовжують модифікуватися, розвиватися, ускладнюватися, 

втрачати буквальний смисл, все більше стаючи контекстуальними 

висловлюваннями, причому у ролі контексту все частіше виступає 

інформаційний світ як такий (це особливо яскраво покаже аналіз інтернет-

мемів). 

На прагматичному рівні аналізу відбувається розгалуження в 

інтерпретації емотиконів, стікерів, гіфок. З одного боку, фіксоване значення 

таких конструктів (пропорція 1:1, один конструкт – одне значення) 

закріплюється в інтернет-спілкуванні для порозуміння. Але, існує складність у 

самій інтерпретації, оскільки далеко не всі конструкти зрозумілі усім 

користувачам. Так, базовий емотикон :-P (показувати язика) інтуїтивно 

інтерпретується через свою графічну подібність. Японський емотикон (-_-+) – 

лють, буде зрозумілий лише тим, хто має необхідну компетентність, 

контекстуальність щодо інтернет-спілкування. Більш того, для західного 

користувача без такої компетентності емотикон (-_-+) не буде якимось чином 

відрізнятися від (-_-¤) (також лють) і (-_-") (конфуз). У результаті можуть 

виникати непорозуміння, конфлікти та помилки в розумінні загального тексту 

через неоднозначну інтерпретацію.  

Щоб краще зрозуміти прагматичний вимір першої групи інтернет-

конструктів, що виокремлена вище, необхідно звернутися до ідей Пола Грайса 
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та поняття «імплікатура». П. Грайс писав таке: «Я хотів би ввести в якості 

спеціального терміна дієслово імплікувати (implicate) та іменники, що до нього 

відносяться: імплікатури (implicature), тобто імплікування, імплікація 

(implying), і імплікат (implicatum), тобто те, що імплікується, імпліковане (what 

is implied). Сенс цього маневру в тому, що він позбавляє необхідності кожного 

разу вибирати те чи інше конкретне дієслово з групи, для якої слово 

імплікувати має служити родовим поняттям. Мені доведеться, принаймні тут, 

виходити з уміння розпізнавати конкретні дієслова, які входять в одну групу з 

«імплікувати», а також з інтуїтивного розуміння значення слова «сказати» в 

певному контексті використання… У деяких випадках конвенціональне 

значення слів визначає не тільки те, що говориться, а й те, що імплікується. 

Якщо я заявляю (пихатим тоном): «Він англієць, і тому він хоробрий», – то, тим 

самим, зі значення вимовлених слів випливає, що я вважаю істинним 

твердження: «його хоробрість – наслідок того, що він є англійцем». При цьому, 

хоча я сказав, що він англієць, і сказав, що він хоробрий, я не сказав (у 

зазначеному вище сенсі), що його хоробрість випливає з факту його 

приналежності до англійської нації – не дивлячись на те, що я, звичайно, вказав 

на це і, отже, імплікувати це. Я зовсім не хочу стверджувати, що в тому 

випадку, якщо наслідок, що розглядається, виявиться хибним, моє 

висловлювання також виявиться – в строгому сенсі слова – хибним. Отже, деякі 

імплікатури є конвенціональними – на відміну від тієї, з якою я почав аналіз 

поняття імплікатур» [41, c. 223]. 

Тож імплікатура – це небуквальна інформація, що міститься у певному 

висловлюванні. Вона не очевидна, а виводиться адресатом самостійно, він 

«здогадується», про що іде мова. Можна сказати, що очевидна інформація – це 

семантичне значення певного твердження, а ось імплікатура – це результат 

прагматичного акту інтерпретації, хоча, разом з тим, задача інтерпретатора – 

зрозуміти автора твердження, що інтерпретується. П. Грайс також формулює 

дуже важливий принцип, згідно з яким повинен розгортатися діалог: «Твій 

комунікативний внесок на цьому етапі діалогу має бути таким, якого вимагає 
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спільно прийнята мета (напрямок) цього діалогу. Цей принцип можна назвати 

Принципом Кооперації». До Принципу Кооперації додаються чотири категорії 

із своїми постулатами: Категорія Кількості, Категорія Якості, Категорія 

Відношення, Категорія Способу. Усі ці Категорії задають правила успішної 

комунікації, в рамках якої можливе порозуміння. Звісно, дотриматися усіх 

правил просто неможливо, але хоча б намагання учасників комунікації 

слідувати ним уже дозволяють говорити про підвищення ефективності. 

Коротко зазначимо їх, оскільки, на нашу думку, вони чудово доповнять 

ідеї прагма-діалектики (зокрема у критичній дискусії): 

1) Категорія Кількості пов'язана з тією кількістю інформації, яку потрібно 

передати; до цієї категорії відносяться такі постулати: 

1. «Твоє висловлювання повинно містити не менше інформації, аніж 

потрібно (для виконання поточних цілей діалогу)». 

2. «Твоє висловлювання не повинно містити більше інформації, аніж 

потрібно». 

2) Категорія Якості сформулюється так: «Намагайся, щоб твоє 

висловлювання було істинним», до неї додаються два більш конкретних 

постулати:  

1. «Не говори того, що ти вважаєш хибним». 

2. «Не говори того, для чого у тебе немає достатніх підстав». 

3) Із категорією Відношення пов'язаний один-єдиний постулат – це 

постулат релевантності ( «Не відхиляйся від теми»).  

4) Категорія Способу стосується не того, що говориться (як інші 

категорії), а скоріше того, як це говориться. Сюди можна віднести постулати 

щодо ясності: 

1. «Уникай незрозумілих висловів». 

2. «Уникай неоднозначності». 

3. «Висловлюйся чітко і ясно (уникай непотрібного багатослів'я)». 

4. «Будь організований». 
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Власне, в інтернет-конструктах приховано чимало імплікатур, які не так 

просто зчитувати. Якщо занурюватися до царини цих речей, виявиться, що 

простіше їх не використовувати, аніж використовувати. Навіть символ «)», 

яким зараз замінили повноцінний емотикон ☺ може містити в собі імплікатуру, 

наприклад сарказму: 

«Ти диви, який розумник)», або ж, навпаки, схвалення, оскільки тут 

можна вивести наступні твердження «Ця людина зарозуміла и хизується своїм 

розумом», «Ця людина старанна і багато працювала, щоб підвищити свої 

інтелектуальні здібності», «Ця людина – розумна» і так далі.  

Повертаючись до предикативного характеру емотиконів, звернемося до 

риторики та теорії аргументації. Річ у тім, що сам емотикон є невербальним 

способом вираження певної змістовної інформації, тож є сенс проаналізувати, 

як саме працює емотикон під час інтернет-дискусій.  

Проводячи аналогію з синтаксисичним рівнем аналізу, тут емотикон у 

процесі інтернет-спілкування може виступати як функтор у складі аргументу 

(висловлювання), так і власне аргументом. Все залежить від того, яке смислове 

навантаження несе сам емотикон. Зазвичай, ті знаки-емотикони, які позначають 

конкретні предмети, виступають самостійними поняттями в рамках аргументу. 

Наведений вище приклад із трояндою та смайлом цілком це підтверджує. І 

навпаки, емотикон може задавати загальний настрій аргументу, таким чином 

виконуючи виключно невербальну функцію. При цьому, один і той самий 

аргумент може набувати різних смислових значень. Наприклад: 

1) Не думаю, що ваша думка вірна ☺ 

У цьому випадку аргумент виражає загальне позитивне ставлення 

пропонента до опонента, його заперечення не є агресивним, але скоріше 

іронічним та дружнім. 

2) Не думаю, що ваша думка вірна   

Тут оцінка є негативною, але пропонент начебто виражає співчуття, він 

сумує, що позиція опонента не збігається з його власною.  

3) Не думаю, що ваша думка вірна ( ͡° ͜ʖ ͡°) 
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Цей емотикон виражає саркастичне, зневажливе ставлення, таким чином 

задаючи такий же настрій і для аргументу загалом. У результаті це може 

спровокувати опонента, змусити його діяти більш емоційно і менш 

раціонально, направляючи аргументацію у більш риторичне русло, 

відмовляючись від діалектичних потреб. 

Таке функціонування аргументів із емотиконами у структурі аргументації 

виявляється дуже цікавим. Адже це значно розширює наші можливості, 

дозволяє оперувати у різних ситуаціях одним і тим самим аргументом, але 

змінюючи при цьому його емоційне навантаження. Складність інтернет-

комунікації якраз полягає у відсутності невербального чинника, тож ми його 

додаємо за допомогою емотикону. Більш того, і це є позитивною стороною 

застосування таких конструктів, базові емотикони зазвичай зрозумілі усім і 

виражають конкретну емоцію, на відміну від емоцій людських, які зовсім не 

завжди інтерпретуються однозначно. Але, ми вже зазначали вище, що може 

скластися і зворотна ситуація, коли пропонент/опонент використовує такий 

емотикон, що невідомий іншій стороні. Це призводить до непорозуміння і 

руйнування послідовності реалізації інтернет-аргументації, вона переривається, 

виникає потреба у введенні додаткових суджень, які б прояснили ситуацію. 

Треба зазначити, що такий підхід дає можливість вийти на одну з 

найцікавіших ідей у сучасній теорії аргументації – ідею стратегії реалізації 

аргументації. Саму стратегію можна тлумачити як специфічний спосіб 

мовленнєвої поведінки, який реалізується відповідно до глобального наміру. 

Глобальним наміром, на нашу думку, може виступати мета кожного з 

комунікантів (аргументувати/контраргументувати певну тезу). Таким чином, у 

віртуальному спілкуванні емотикон може повністю змінювати заплановану 

стратегію. Більш того, навіть розташування самого емотикону у повідомленні 

може неабияк впливати на усе твердження. Тут можна побачити аналогію з 

логікою предикатів, де квантори можуть стосуватися як загальної формули, так 

і окремих її складових. Емотикон відіграє схожу роль: якщо він стоїть 

наприкінці повідомлення, то зазвичай надає емоційного забарвлення цьому 
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повідомленню загалом. Якщо ж його розміщують десь у середині тексту 

(наприклад, в одному реченні), то це може бути лише локальним забарвленням. 

У результаті, учасники комунікації повинні звертати увагу не тільки на зміст 

емотикону, але і на формальну структуру самого аргументу, тобто, де саме 

емотикон розташований. Їх стратегія, отже, буде змінюватися динамічно, 

трансформуватися відразу в процесі реалізації самої аргументації. Іншими 

словами, емотикони багато в чому визначають подальший рух та навіть 

перегляд чи зміну аргументативної стратегії.  

Це приводить нас до ідей стратегічного маневрування, яке, на думку 

Ф. ван Єємерена та П. Хоотлосера «спрямоване на зменшення потенційної 

напруги» [64, c. 56] при реалізації аргументації. З точки зору авторів, учасники 

аргументації переслідують дві мети: діалектичну та риторичну. Діалектична 

мета спрямована на раціональне, послідовне доведення своєї позиції, її 

прояснення та пояснення. Риторична мета – це, насамперед, переконання всіма 

можливими засобами. Діалектична та риторична мета можуть вдало 

поєднуватись та доповнювати одна одну, тим самим допомагати досягти 

консенсусу та згоди між конфронтуючими сторонами. Для того, щоб уникнути 

конфлікту слід дотримуватись правил критичної дискусії. При слідуванні цим 

правилам учасник аргументації може успішно досягти діалектичної мети. Вони 

будуть проаналізовані нижче. Діалектична мета ніби задає структуру для 

розгортання аргументації та виступає контролюючим, та деякою мірою, 

стримуючим фактором, в той час, як риторична – дозволяє вдало та красиво 

підбирати переконливі аргументи. У ситуації, коли порушуються правила 

критичної дискусії, перемагає риторична мета. Саме ідея стратегічного 

маневрування в прагма-діалектичному підході до аргументативного процесу 

дала можливість прослідкувати як вдало поєднувати дві мети, і таким чином 

допомогти подолати суперечності та виявити які помилки допускаються на 

кожному з етапів в аргументації. З цього ракурсу цікавим видається ідея 

медіації – «третя, не зацікавлена сторона, що приходить на допомогу у 

вирішенні конфлікту між двома конфронтуючими сторонами» [180, c. 145]. 
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В інтернет-дискурсі медіатором може виступати модератор, який допоможе 

швидко вирішити конфлікт. Він може заблокувати користувачів задля 

збереження «миру» серед інших користувачів. Також, таким медіатором може 

виступати просто пересічний користувач певного форуму: 

А: Я тобі кажу, що коти – це краще за собак!!!  

Б: Ні, от у мене був і кіт і собака, тож зі свого досвіду скажу, що собаки 

краще! 

В: Боже, шановні, давайте не будемо сваритись. Кожен може мати 

свою думку та вподобання. І не варто сперечатись. У кожної тваринки є свої 

переваги та недоліки. І кожен в праві обирати того, хто йому більше 

подобається. Миру та добра вам, мої любі.  

Аналізуючи цей приклад, ми бачимо дві конфронтуючі думки, я в цій 

ситуації, якщо не з’являється третя сторона, то конфлікт може розгортатись та 

загострюватись, переходячи у флейм. Інтернет-дискурс видається цікавим для 

аналізу, адже в ньому легко простежити стратегії кожної зі сторін та виявити 

мету задля якої користувач почав використовувати ті чи інші аргументи.  

Ідея стратегічного маневрування якраз у тому, що на кожному окремому 

кроці учасник аргументації може обрати, яка мета для нього превалює. 

Можливо, десь йому потрібно виконати потрібні правила, таким чином 

обґрунтовано доводячи свою думку, щоб у подальшому, наприклад, звернутися 

до цього моменту і посилатися на нього («Ти подивися, який я молодець, коли 

зміг пояснити тобі цю ідею. Невже ти мені тепер не віриш?»), вже рухаючись у 

риторичному полі. Стратегічне маневрування відкриває широкий обрій для 

інтернет-комунікації, оскільки її дискретність дозволяє відчути покроковість 

розгортання аргументації та успішно продумувати і реалізовувати стратегію.  

Спробуємо тепер навести декілька аргументативних ситуацій, щоб 

продемонструвати яким чином відбувається використання емотиконів у 

аргументації в інтернет-спілкування. 

Учасник А: Слухай, чув на днях, що ти зовсім з глузду поїхав ☺ 

Учасник Б: Що? ☺ 
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А: Мені розповідали, що ти прийшов на нараду у футболці та джинсах 

:О, але ж у вас це заборонено! 

Б: І що? 

А: Ну слухай, це ж ненормально. Тебе можуть звільнити чи щось таке… 

Б: Скажи будь-ласка, чому ти втручаєшся в це? О_о 

А: Тому що я твій друг. Ти якийсь агресивний :с 

Б: Не агресивний. Просто не розумію, що тут такого. У нас реальної 

заборони немає, це так, на словах скоріше. 

А: Може у тебе щось трапилося і це протест? ☺ 

Б: Ні. Давай полишимо цю розмову! 

А: Не гнівайся, я просто хочу допомогти <3 

Б: Ти як завжди ☺. Ну добре, мене просто дістало, що їм постійно не 

подобається, як я оформлюю звіти. Вирішив показати, що мені теж щось не 

подобається. Я правда розумію, що ти за мене переживаєш, але повір, це не 

варте уваги. 

А: Все буде добре, просто ти мені дзвони, якщо будуть проблеми. Я 

спробую домовитися ☺ 

Б: Добре, друже ☺ 

У цьому випадку застосування емотиконів учасником А дозволяє 

створити настрій співчуття та співпереживання. Вони зменшують загальну 

напругу і виконують насамперед риторичну мету, але при цьому відчутна і 

реалізація діалектичної мети, яку неможливо було б досягти без емоційного 

забарвлення. Іншими словами, якщо б учасник А не виражав співчуття у своїх 

аргументах, він би не зміг переконати учасника Б у тому, що він зробив щось не 

те. Більше того, учасник А зміг добитися згоди від учасника Б на свою 

допомогу. 

Розглянемо іншу ситуацію, де застосування емотиконів навпаки порушує 

дискурс. 

А: Кохана, як настрій? ☺ 

Б: (v_v) 
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А: Це що? Тобі сумно? 

Б: Угу 

А: А що трапилося?  

Б: Нічого такого. Все ОК. 

А: Правда? Але ти навіть крапку тут поставила. Ти на щось ображена? 

Б: (-_-¤) 

А: Я не розумію… Що це таке? 

Б: Ти мене взагалі не розумієш. 

А: Але ж я все роблю, щоб наші стосунки розвивалися. Ми з тобою 

гуляємо, бачимося з друзями, я тобі постійно пишу та дзвоню. Що не так? 

Б: А ти подумай ще раз? Нічого не забув? 

А: Та начебто ні… 

Б: А що ми разом вже чотири роки – пам’ятаєш? 

А: О Господи, вибач, вибач! Я виправлюся! @}->-- 

Б: А це що таке? Ти мені взагалі коли останній раз квіти дарував? От ви, 

чоловіки… Не розумієте, що можна просто квіточку подарувати – і у дівчини 

вже настрій краще. Ну добре-добре, більше не ображаюся :-Р. Але з тебе 

квіти ☺ 

Хоча запропонована ситуація видається простою і побутовою, тут також 

видно, як емотикони виконують свою роль. В одному випадку вони заважають 

розвитку ситуації: учасниця Б використовує емотикони, які незрозумілі 

учаснику А, причому, можливо, навіть свідомо, щоб його спровокувати та 

подратувати. В іншому випадку емотикон троянди виступає своєрідною 

поворотною точкою, де відбувається розрядка усієї ситуації та уможливлює 

крок до порозуміння. Таким чином, емотикони можуть виступати 

різноманітними методами впливу, але дуже ситуативними та іноді навіть 

непідконтрольними тому, хто їх застосовував. 

У межах цього підрозділу аналізувалися емотикони лише тому, що 

обмежені можливості друкованого тексту не дозволяють повноцінно розкрити 

аспекти використання гіф-анімацій та стікерів. Але зазначимо, що принцип їх 
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застосування залишається тим же, лише розширюється поле варіативності. 

Якщо емотикони витлумачувати простіше, то зі стікерами/гіфками ситуація 

стає більш розмитою, тут одні й ті самі конструкти можуть витлумачуватися 

учасниками комунікації зовсім по різному. Вважаємо доцільним зазначити, що 

виходом із такої ситуації є якраз слідування ідеям П. Грайса та пошукам вірних 

імплікатур, що закладаються у такі конструкти. 

Інтернет-меми, хоча вони і відносяться до групи засобів вираження, 

коректніше розглядати в рамках якраз методів, де вони стають максимально у 

нагоді. Нажаль, сам інтернет-мем може бути як графічним зображенням, так і 

текстом, але ми вважаємо, що семіотично в основі будь-якого мему лежить 

саме текстуальна складова, тож будемо розглядати його в рамках засобів 

розгортання інтернет-дискурсу: флейму та тролінгу, де меми дуже природньо 

використовуються. 

Інтернет-конструкти як паралінгвістичний засіб комунікації успішно 

застосовується у сучасній інтернет-комунікації для її спрощення та підвищення 

рівня виразності. Вони є цікавими об’єктами логіко-семіотичного аналізу, 

оскільки є штучним символом, який вписався у сучасну культуру і продовжує 

самостійно розвиватися, набуваючи нових сенсів. Але, на нашу думку, 

насамперед треба звертатися саме до аргументативних аспектів застосування 

інтернет-конструктів. Їх роль у стратегічному маневруванні в інтернет-

комунікації настільки важлива, що без інтернет-конструктів така аргументація 

буде не просто бідною, вона втратить багато в чому змістовний аспект, а не 

тільки емоційний. І навпаки, з наявністю цих символів можливе дотримання як 

діалектичного, так і риторичного аспекту стратегічного маневрування. 

Складність та структурованість інтернет-конструктів дозволяє вивести їх з поля 

просто технічних символів та супровідних зображень і розширити вже до 

скоріше окремих символів із зрозумілим змістом, а не виключно 

функціональністю.  
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2.3. Флейм з точки зору неформального підходу в логіці 

 

Аналіз флейму як методу впливу та різновиду суперечки в інтернет-

дискурсі, який дозволяє змінювати спрямування та розгортання інтернет-

комунікації, не буде повним без залучення напрацювань сучасних філософів та 

логіків. Головна царина, що стає джерелом для пошуків методів, критеріїв 

оцінювання стосовно інтернет-дискуру як аргументативного процесу – це 

неформальна логіка. Хоча досі не існує єдиного визначення цього напрямку, 

спробуємо зосередитися на тому його розумінні, в якому найбільше враховано 

специфіку царини, що є об’єктом розгляду нашого дослідження.  

«Неформальна логіка зазвичай розуміється вузько, як сучасна галузь 

дослідження, яка виникла в другій половині ХХ-го століття, коли багато 

філософів і логіків звернули свою увагу на аналіз, оцінку і поліпшення реальної 

аргументації. Ці сучасні напрацювання можна розуміти набагато ширше: як 

продовження багатьох старих спроб збоку філософів і інших мислителів, які (з 

давніх часів) пропонували методи розуміння і оцінки фактичної («реальної», 

«повсякденної») аргументації… 

…Певною мірою, зв'язок між неформальною логікою і філософією існує в 

обох напрямках. Практика філософії неминуче передбачає (і часто розвиває) 

належну увагу до аргументу, як його готують, збираючи докази для різних 

філософських точок зору. Неформальна логіка передбачає (і часто розвиває) 

певне уявлення про природу розуму, раціональність і, також, що саме має 

значення як доказ і знання, розвиває теорію аргументації. Філософські 

проблеми почасти пов'язані зі складними, неврегульованими питаннями щодо 

знань та досвіду» [200]. 

Для визначення неформальної логіки можна звернутися до статті 

І.В. Хоменко, в якій автор докладно розглядає та систематизує різноманітні 

підходи до її витлумачення [149, c. 99-108]. Пропонується сім різних варіантів 

витлумачення неформальної логіки. 
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1) Неформальна логіка – це концептуальний аналіз. Тут цю логіку можна 

вважати логікою понять, вона аналізує якраз поняття, а не структуру 

міркування, як це робить формальна логіка.  

2) Неформальна логіка як спрямування, що досліджує помилки в 

аргументації. Тут вона більше наближається до теорії аргументації та риторики, 

оскільки головною задачею є виявлення явища помилки та його місця в 

побудові/реалізації аргументації. 

3) Неформальна логіка – логіка без формалізмів. Це логіка, що також 

аналізує структуру міркувань, але не викорстовуючи формальний метод. 

4) Неформальна логіка – це логіка, що пов’язує формальну логіку та 

реальні міркування, а не ідеальні. Тобто, неформальна логіка намагається бути 

містком між формальним аналізом та реальною мовою. 

5) Неформальна логіка – це методологія використання епістемологічних 

засобів оцінки аргументації.  

6) Неформальна логіка – це логіка, що вивчає практику критичного 

мислення. 

7) Неформальна логіка – це нормативне вивчення міркування (argument). 

Вона є цариною логіки, де розробляють стандарти, критерії та процедури для 

інтерпритації оцінювання і побудови міркувань та аргументацій, виражених 

природною мовою. Це визначення належить канадським логікам Е. Блеру та 

Р. Джонсону. Науковці, які тлумачать неформальну логіку саме так, і працюють 

в її рамках, розуміючи її предмет саме таким чином, шукають та 

стандартизують критерії оцінки, процедури інтерпретації та інший функціонал 

для побудови аргументації. Все це відбувається в основному на рівні природної 

мови. Хоменко І.В. вважає, що «предметом вивчення неформальної логіки є 

аргументативне міркування, а її завданням – розвиток стандартів, критеріїв та 

процедур для його інтерпретації та оцінювання» [151, c. 39].  

«Неформальна логіка – це область філософії, що багата на моделі 

комунікації та дискурсів, яка фокусується на дослідженнях аргументу та 

діалогових ігр», вважають автори статті Informal logic dialogue games in human–
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computer dialogue» (Діалогові ігри неформальної логіки у діалозі «Людина-

комп’ютер») T. Yuan, D. Moore, C. Reed, A. Ravenscroft and N. Maudet (Т. Юань, 

Д. Мур, К. Рід, Е. Равенскрофт і Н. Моде) [220, c. 159-174]. І хоча тут 

неформальна логіка – це такий собі місток між користувачем та ПК 

(персональним комп’ютером), схожі правила діють і у тріаді «користувач 1-ПК-

користувач 2». Через призму неформального підходу в логіці можна 

проаналізувати, як техніка змінила стратегію реалізації дискурсу, адже саме 

завдяки техніці ми говоримо сьогодні і про інтернет-дискурс як форму 

опосередкованого спілкування. 

На нашу думку, треба враховувати специфіку інтернет-комунікації 

загалом та інтернет-дискурсу зокрема. Тому визначення неформальної логіки 

запропоноване Е. Блером та Р. Джонсоном, яке уточнене Хоменко І.В., є 

найбільш прийнятним для аналізу контексту, що досліджується у цій роботі. 

Зазвичай неформальна логіка дуже тісно пов’язана з риторикою та 

еристикою. І це досить природньо, бо опрацювання природної мови та методів 

аргументування неможливе без залучення риторико-еристичної проблематики. 

Причому, чітко розвести їх досить складно. Хоча, наприклад, Аристотель 

виводив окремо риторику, яка була мистецтвом промов та була цінна для будь-

кого, хто хоче висловлюватися чітко, ясно та переконливо, і окремо 

розглядались софістичні та еристичні міркування. Мета софістики видавалася 

філософу досить прозоро – успішно ввести співрозмовника в оману, щоб, в 

результаті, видатися знавцем мудрості. Софісти не створювали істинного 

знання, але більше продукували інструментальне – таке, що сприяло успішному 

обґрунтуванню навіть нісенітних речей.  

«Із цієї причини й з інших причин, про які мова попереду, є умовиводи й 

спростування, які тільки видаються такими, не будучи ними. А тому що деякі 

опікуються більше про те, щоб здаватися мудрими, аніж бути мудрими й не 

здаватися ними (адже софістика – це позірна мудрість, а не дійсна, і софіст – це 

той, хто шукає користі від уявної, а не дійсної мудрості), то ясно, що для них 
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важливо скоріше видатися людиною, що творить мудру справу, аніж дійсно 

творити її» [4, c. 533]. 

Тим не менш, абсолютно корректно буде визнати й внесок софістів до 

формування як еристики, так і, в майбутньому, теорії аргументації, яка тісно 

переплітається з еристичним дискурсом. Еристика ж є мистецтвом суперечки. 

Саме це мистецтво ґрунтується на можливості використання силогістики в 

самому широкому сенсі. Зокрема, допускаючи в доведенні можливість 

використання не обов'язково істинних засновків, виникає необхідність 

застосування й багатьох інших методів. Наприклад, можна припустити, що 

критерієм істинності судження, отриманого в результаті певного умовиводу, 

буде згода опонента або схвалення аудиторії, що дослухається до суперечки. 

Це, в свою чергу, відкриває суто нову сферу діяльності, де мовець може 

скористатися низкою методів, зовсім не раціональних з точки зору норм 

ведення критичної дискусії або діалогу. Більш того, зникає чітке розуміння 

помилкових кроків в аргументації та обґрунтуванні. Аристотель доречно 

відзначає, що еристичний умовивід використовує положення, які тільки 

вважаються правдоподібними, але насправді такими не є. Більш того, в рамках 

еристичного обґрунтування можливо створити ілюзію, що міркування є 

правдоподібним, адже воно випливає із правдоподібних засновків. «Таким 

чином, нехай перший із зазначених [видів] еристичних умовиводів називається 

умовиводом, інший же – еристичним умовиводом, а не [просто] умовиводом, 

тому що тут тільки здається, що виводиться висновок, а на справді він не 

виводиться» [7, c. 349]. 

Сучасна еристика, використовуючи всі надбання аргументативних теорій, 

постає напрямом досліджень, які розглядають різноманітні характеристики 

(логічні, семіотичні, психологічні тощо) суперечки як комунікативного 

процесу.  

Метою еристичної суперечки є перемога шляхом використання будь-яких 

методів. До того ж, якимось чином розрізняти помилку або прийом впливу на 

супротивника тут теж досить важко. Тож виникає слушне запитання: а чи не є 
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якраз царина інтернет-комунікації такою, де учасники доволі часто забувають 

про раціональність та спрямованість дискусії, уводячи її від початкової тези 

задля самоствердження та перемоги будь-якою ціною? Нижче ми розглянемо у 

цьому контексті флейм, який може виступати показовим прикладом такого 

прийому впливу, а також різновидом суперечки заради суперечки. Отже, флейм 

– це не тільки суперечка заради суперечки, а й прийом впливу (у тому випадку, 

коли флейм є елементом тролінгу). Цей прийом полягає у висловленні 

заздалегідь образливих тверджень з метою викликати агресію в опонента. 

Як пише О. Лисанюк, «мета аргументації – переконання аудиторії або 

опонента, що розуміється переважно як прийняття точки зору пропонента. 

Завдання останнього – зміна думки аудиторії або опонента в результаті 

аргументації. Якщо підійти до аргументації як виду людської діяльності, 

мабуть, що переконання є, очевидно, лише проміжним завданням стосовно 

ухвалення рішення про дію на основі прийнятої (відкинутої) у ході 

аргументації думки. Тому важливою частиною вивчення аргументації стала 

диференціація аргументації як процесу і як обґрунтування дії» [95, c. 216]. 

Аналізуючи інтернет-дискурс з точки зору неформальної логіки, слід 

зазначити, що базовими для дослідження такого роду інтеракції залишається 

суперечка, оскільки вона є найбільш показовою для аналізу, щоб 

продемонструвати можливості неформальної логіки як практичного помічника. 

Суперечка акт мовної комунікації, хоч не кожний комунікативний акт є 

суперечкою. Суперечка – це комунікативний процес, у якому відбувається 

зіставлення точок зору, протистояння позицій сторін, що беруть участь у 

ньому, при цьому кожна з них прагне аргументовано затвердити своє розуміння 

обговорюваних питань і спростувати доводи іншої сторони. Дуже рідко 

суперечка закінчується безумовною перемогою однієї зі сторін, але це не 

применшує цінності даного комунікативного акту. По-перше, оскільки в 

суперечці змагаються ідеї, то його учасники збагачуються ідейно. По-друге, 

здійснивши процес суперечки, сторони приходять до більш глибокого 

з'ясування як своєї власної позиції, так і позиції свого опонента. По-третє, у 
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суперечці можна довідатися щось нове й тим самим поповнити свій багаж 

знань і розширити світогляд. 

Власне, якщо підходити з цих засад, то неформальний підхід у логіці 

дозволяє вивчати міркування, виражені природною мовою в різних 

аргументативних контекстах, у тому числі і в інтернет-дискурсі. Не дивлячись, 

наприклад, на серйозну видозміну невербального складника, про що вже 

говорилося вище, не дивлячись на високу ступінь анонімності аргументаторів, 

тим не менш залишається основна лінія, яку можливо відстежити. Найпростіше 

буде сказати, що неформальна логіка дозволяє аналізувати як побудову 

міркувань, так і змістовність обміну повідомленнями в Інтернеті, оскільки тут 

виразнішим стає саме явище залежності діалогу від початкової тези. Тобто, 

якщо в реальному житті (не в інтернет-дискурсі) діалог, заходячи в глухий кут, 

або змінює напрям, або ж знімається певними зовнішніми умовами, то в рамках 

віртуальності він може зникнути взагалі, тобто теза буде знята.  

Спробуємо визначити складники інтернет-діалогу. У кожному діалозі 

можна виділити тільки одне висловлювання, яке виступає у ньому предметом 

обговорення. Іде мова про тезу. З логічної точки зору теза є певним судженням, 

якому може бути приписане логічне значення. Точкою зору є думка, яка фіксує 

відношення учасника діалогу до тези.  

Точка зору є об'єктом аргументації. Висловлювання, які разом утворюють 

аргументацію, завжди відносять до певної точки зору. Зазвичай, вона 

репрезентує вербально виражену позицію учасника суперечки. Тому вона 

повинна бути висловлена усно або письмово у вигляді певного висловлювання. 

Окрім того, суперечка з приводу певного питання потребує певного конфлікту 

інтересів, сутичку навколо деякої ідеї. Проводячи паралель із діалоговими 

іграми Лоренцена, той, хто висуває точку зору, бере на себе відповідальність її 

захищати. Залежно від того, чи є точка зору позитивною, чи негативною, він 

повинен її або обґрунтовувати або критикувати. 

Аргументи – це висловлювання, за допомогою яких підтверджують, 

обґрунтовують або критикують точки зору, які висловлені у діалозі з приводу 
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тези. Важливо розуміти, що будь-які аргументи зазвичай визначаються 

контекстом аргументації, а, отже, їх доцільність та доречність залежить від 

спрямування аргументатора, інших учасників суперечки.  

Ситуація конфронтації, коли думки пропонента та опонента розходяться і 

носить назву – суперечка. Для того, щоб раціональним шляхом усунути 

непорозуміння, що виникає в ситуації коли наявна конфронтація, проводять 

критичну дискусію, яка розуміється як суперечка, в ході якої використовують 

аргументацію, за допомогою якої можна з'ясувати, наскільки певна точка зору 

обґрунтована. Характерними ознакам суперечки є ситуація, в якій перший 

гравець – пропонент прагне переконати другого гравця – опонента у правильності 

своєї точки зору.  

Потрібно зазначити, що в рамках неформальної логіки істинність 

аргументу – досить дискусійне питання. У такому підході зосереджують увагу 

на інших критеріях оцінювання аргументації. У праці «Логічний самозахист» 

(«Logical Self-Defence», 1977, 1994) Р. Джонсон та Е. Блер запропонували 

альтернативу формальному критерію дедуктивної правильності аргументації. 

Їхня позиція щодо неформальної альтернативи оцінювання аргументів полягає 

у тому, що останні повинні задовольняти таким критеріям, як-от релевантність, 

прийнятність та достатність [202, c. 183]. Хоча, треба зазначити, що такі 

критерії досі активно обговорюються науковцями. Так Дж. Вудз (J. Woods) 

аналізуючи, наскільки взагалі є філософською (себто, не тільки логічною) 

неформальна логіка, пише таке: «на відміну від ключових понять формальної 

дедуктивної логіки (наприклад, обгрунтованість і логічна істина), яка може 

бути визначена «без істотного філософського обгрунтування», основні поняття 

неформальної логіки (тобто прийнятність, доречність і адекватність 

обгрунтування) є або повинні бути питанням «для філософського аналізу, 

зокрема для епістемології» [238, c. 112]. Це досить істотна різниця між 

формальним аспектом правильності структури аргументації, визначенні 

дотримання в аргументації усіх правил та законів формальної логіки (тобто, 

наскільки є обгрунтованою сама структура, зв’язок початкової тези, аргументів 
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та висновку з точкою зору) та неформальним – наскільки аргументація є 

переконливою, наскільки аргументи в її рамках застосовуються доречно чи ні. 

Згодимося, метою аргументації в рамках суперечки залишається саме 

переконання індивіда чи аудиторії у прийнятності аргументу. При цьому зовсім 

не завжди учасники дискусії використовують суто раціональні прийоми та 

методи. Абсолютно некоректно вважати, що можливо винести за рамки 

суперечки емоційні стани співрозмовників, їх світоглядні засади, ситуативність 

настрою тощо. Тож говорити тільки про аспект правильності аргументації буде 

некоректно. 

Важливим при логічному аналізі аргументації є поняття схеми 

аргументації. Побудова схем інтернет-аргументації може стати в нагоді для тих 

випадків, коли необхідно максимально ефективно досягти перемоги з 

мінімальними витратами. Це, до речі, дуже помітно сьогодні, коли в інтернет-

просторі з’являється все більше «тролів» – провокаторів, які зацікавлені лише у 

провокації співрозмовника і, таким чином, реалізації власних амбіцій. Вони 

використовують схожі патерни поведінки, які, в свою чергу, є досить 

важливими і для нашого аналізу, оскільки, тим не менш, мають певну цінність 

як аргументативні. 

Щодо самого поняття аргументативної схеми, то зазначимо, що немає 

однозначності у питанні визначення цього поняття. Існує багато підходів до 

його розуміння. Загалом їх можна об’єднати, визначивши три основні позиції 

щодо розуміння цього поняття. Іноді форму ототожнюють зі схемою 

аргументації. За іншою позицією (представники прагма-діалектичного підходу) 

під схемою мають на увазі неформальну характеристику простої аргументації, 

розмежовуючи поняття «форма» та «схема» аргументації. За такої позиції, 

виділяються три головних категорії аргументативних схем: аргументація, що 

грунтується на симптоматичному відношенні; аргументація, що грунтується на 

відношеннях аналогії; аргументація, що грунтується на причинному 

відношенні. Відповідно до третьої позиції під схемами розуміються типові 
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приклади аргументації. Саме останній підхід, на нашу думку, найбільше 

підходить для дослідження міркувань в інтернет-дискурсі. 

Звернемося до роботи К. Ріда та Д. Волтона (C. Reed and D. Walton) 

«Аргументативні схеми в діалозі» («Argumentation Schemes in Dialogue»). Вони 

пишуть таке: «схеми аргументації є формами логічного виводу з засновків 

певного висновку, що використовуються у повсякденних суперечках, в яких 

одна зі сторін намагається привести другу сторону прийняти певний висновок, 

який, в свою чергу, є дискусійним» [216, c. 7]. Іноді [ці схеми] являють собою 

патерни дедуктивного та індуктивного міркування, але, як правило, вони 

представляють собою нестрогі шляхи побудови та розвитку аргументації, що 

можуть бути переглянуті, вони визнаються евристиками для переходу до 

правдоподібної гіпотези, в умовах невизначеності і браку знань. Багато з них 

схожі на так звані топіки Аристотеля, тож, як довгий час ці топіки вважалися 

мало не еталонними, ці схеми можуть бути сьогодні корисні для як введення, 

так і оцінки аргументів. У наш час, більшість поширених і важливих схем були 

виявлені і проаналізовані Гастінгсом (1963), Перельманом і Ольбрехтс-Титекою 

(1969), Кінпоїнтером (1992), Волтоном (1996), і Греннаном (1997). Останнім 

часом спостерігається значний інтерес до схем в інформаційних технологіях, 

зокрема, в галузі штучного інтелекту. Тут вони все частіше застосовуються в 

рамках мультиагентних систем та для розширення можливостей обгрунтування 

штучним інтелектом. 

Аргументативні схеми можна використовувати для того, щоб аналізувати 

саму аргументацію: шукати у ній засновки, яких не вистачає, означувати, чи 

потрібні додаткові аргументи, та, власне, оцінювати самі аргументи. Д. Волтон 

у праці «Апелюючи до думки експерта» («Appeal to Expert Opinion») уводить 

так звані критичні запитання, які дозволяють просуватися по схемі, рухаючись 

від аргумента до аргумента. Сама схема – це вже не формальне відображення 

структури, це аналіз міркувань на рівні природної мови з метою виділення 

базових складових (засновки, висновки). Зазначимо, що у запитаннях 
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застосовують константи E (автономний агент, що володіє певним знанням) та F 

(певна галузь такого знання) Отже, що це за запитання: 

1. Експертне питання. Наскільки достовірно Е може вважатися 

експертним джерелом інформації? 

2. Питання поля. Порівняно з агентом А чи є експертом Е у полі F?  

3. Питання припущення. Що саме стверджував Е, що має на увазі А? 

4. Питання довіри. Чи можна особисто Е вважати доствірним джерелом? 

5. Питання узгодженності. Чи узгоджується те, що стверджує А, з 

думками інших експертів? 

6. Питання дублювання доказів. Чи грунтуються судження Е на доказах? 

Ці питання використовуються при просуванні діалогу, що є дуже 

доречним в інтернет-дискурсі: він по суті своїй зачасту є діалогічним, таким, 

що постійно відбувається між автором та коментатором, між адресатом та 

адресантом. Кожне з таких питань дозволяє перевірити схему, за якою 

рухається, наприклад, той, хто намагається зафлеймити певний діалог. У разі, 

коли відбувається відхід від основної теми, а сам учасник відмовляється від 

тягаря доведення (який, за Д. Волтоном, перекидається від учасника до 

учасника), можливо вже закрити діскусію як таку, що є нераціональною. Або ж 

накласти певні санкції на учасника, який порушує ці правила. Зазначимо, що 

однією з головних переваг інтернет-комунікації над реальною є можливість 

чіткого встановлення кодексу правил спілкування. Зачасту він дуже схожий на 

правила критичної дискусії, містить у собі вимоги поважати співрозмовника, не 

відходити від встановленої теми, не порушувати певних питань та ін. 

Контролювати розгортання інтернет-дискурсу набагато простіше, оскільки тут 

модератор (зазвичай, той, хто є проміжною ланкою між адміністрацією, яка 

встановила правила, та користувачами), який, до речі, може бути одночасно і 

адміністратором-кодексотворцем, легко відслідковує ті або інші порушення, 

використовуючи широкий спектр можливостей. За порушення правил дискусії 

користувача можуть тимчасово заблокувати («забанити»), перевести у режим 

«read only», тобто позбавити можливості залишати коментарі та ін.  
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Але навіть таких кодексів недостатньо, адже в інтернет-комунікації, часто 

нівелюються доречність, обґрунтованість, переконливість. Іноді відбувається 

відхід від них на користь інших конотацій «успішності аргументації» – 

ефективність, пригнічення опонента, виразність. Виникнення флейму, тролінгу, 

флуду, спаму, на нашу думку, можна пов’язати з втратою інтернет-дискурсом 

ідеалу раціональності. Сьогодні досить помітно, що у соціальних мережах 

з’являються так звані «диванні аналітики» (окремий інтернет-мем, що виник у 

2014 в українському інтернет-просторі) – так зневажливо називають 

користувачів, які вважають за потрібне виражати свою думку щодо будь-яких 

подій, не будучи експертом у цій сфері. Власне, мета їх участі в інтернет-

дискурсі – це скоріше реалізація потреби у тому, щоб перемогти, а не пошуку 

раціонального консенсусу з іншими учасниками дискусії.  

Оскільки в інтернет-дискурсі суперечка може бути одним із рушіїв його 

розгортання, для нашого аналізу доречно буде означити наступні характеристики 

аргументації, яка застосовується для цього: 

1) Аргументація в рамках інтернет-комунікації, як і реальна, має ключову 

мету – досягти успіху в спілкуванні: донести свою думку, довести позицію, 

наголосити на чомусь або щось спростувати. Принципово розрізнити мету 

реального та інтернет-дискурсу неможливо – він виростає з однакової інтенції 

учасників спілкування – досягти певного контакту. 

2) У рамках інтернет-комунікації, якщо цей контакт загострюється, 

учасники діалогу нехтують фактором «людяності», оскільки першочерговим для 

них є успішне вирішення загострення на свою користь. Але, на відміну від 

реальної комунікації, інтернет-комунікація спрощує етичний момент такого 

нехтування. Оскільки інтернет-спілкування здійснюється не стільки між людьми, 

скільки віртуальними профілями, які є віртуальним представленням цих людей, 

учасники спілкування іноді забувають, що перед моніторами – живі люди.  

3) Нарешті, еристичність інтернет- дискурсу має під собою ще одне явище – 

спрощення процесу обґрунтування думки. Тут виявляється розбіжність між 

реальною й інтернет-комунікацією – якщо у першому випадку змістовна частина 
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дійсно може усуватися за межі діалогу (емоційна сфера її пересилює), то у 

другому – навпаки. Кожен з учасників має достатньо часу, щоб побудувати 

певний аргумент, але так, щоб він був переконливим на користь цього учасника. 

Для того, щоб дискусія мала сприятливий для розв’язання проблемного 

питання характер, слід вдатись до критичної дискусії, яка має такі стадії 

розвитку: 

1) Стадія конфронтації. На цьому етапі гравці розуміють, що їхні точки 

зору не збігаються, думки, з приводу представлених аргументів розходяться.  

2) Стадія відкриття дискусії. На цій стадії відбувається розподілення 

ролей, а саме: хто буде пропонентом, а звідси – першим висувати тезу, а хто 

буде опонентом – тим, хто буде сумніватись, або мати протилежну думку. Для 

того, щоб дискусія пройшла плідно, слід також узгодити правила та вихідні 

положення. Виконання цього правила зменшить ризик порушення інших 

правил. 

3) Стадія аргументації. Пропонент, той, хто почав дискусію, захищає 

свою точку зору, а опонент в свою чергу піддає сумніву та критикує задану 

точку зору в наслідок чого перший гравець висуває додаткові аргументи. У 

випадку, коли заявлена точка зору пропонента викликає у опонента не лише 

сумніви, а й виникнення іншої протилежної думки, то опонент може вдаватись 

до власної аргументації. 

4) Завершальна стадія. На завершальній стадії підводяться підсумки 

дискусії, учасники оцінюють як було вирішено розбіжності у думках та чия 

точка зору перемогла. У випадку коли аргументація була сильною і пропоненту 

вдалося переконати опонента, то виграв пропонент. Якщо ж, пропонент 

відмовляється від своє точки зору, то перемога залишається за опонентом [56, 

с. 15]. 

Автори моделі критичної дискусії – представники прагма-діалектичного 

підходу в сучасній теорії аргументації (Ф. ван Єємерен, Р. Гроотендорст, 

Ф.С. Хенкеманс та ін.) – підкреслюють, що звісно тут змальована ідеальна 

ситуація, яка гарантує якнайшвидше викорінення суперечки, для того щоб 
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дискусія мала позитивний характер. Крім того, вони розробили десять правил, 

якими керується критична дискусія. На практиці ж ми можемо побачити трохи 

іншу картину. Доволі часта ситуація, коли в дискусії не виконуються ідеальні 

правила, або ж вони просто перемішуються. За допомогою цієї моделі можна 

проводити аналіз реальних публічних дискусій, а також дискусій, що мають 

місце в Інтернет-мережі. Перевагами моделі критичної дискусії є можливість 

проведення аналізу суперечки задля з’ясування моменту, де учасники 

припустились помилок, які стадії суперечки були порушені, або ж сприйняті 

викривлено. 

Тож, як відбувається застосування флейму і яким чином він взагалі 

використовується. Сам флейм визначити складно, його назва, «flame», тобто 

полум’я, найбільш яскраво розкриває суть цього явища, суперечка заради 

суперечки. Якраз тут ми бачимо навмисне нехтування правил задля 

ірраціонального обговорення певних запитань чи проблем, адже прихованою 

метою флейму є конфлікт. Причини, через які виникає флейм можуть бути 

дуже різноманітними, наприклад:  

 дружні глузування, невдалі і двозначні жарти, натяки тощо — 

образливі при нормативному тлумаченні в серйозному сенсі;  

 різкі висловлювання на адресу «сторонніх об'єктів» (ігор, 

спортивних команд, програм, фільмів, артистів), які хоч і не є нападками на 

особу, але можуть братися ними близько до серця;  

 неаргументована критика чи насмішка, наприклад, з приводу 

тезисного висловлювання, без висунення антитези;  

 деякі полемічні прийоми (наприклад, шляхом доведення до абсурду 

правильно вираженої думки співрозмовника за допомогою підміни понять);  

 зверхні вирази, викликані помилковим визначенням віку або 

кваліфікації співрозмовника;  

 різні погляди на політичні та історичні події; дебати, полеміка, з 

використанням образливих висловлювань, що не стосуються початкової теми. 
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Проаналізуємо приклад, щоб побачити, які стадії проходить дискусія в 

інтернет-комунікації. У репрезентованому діалозі А – опонент, Б – пропонент: 

А: І взагалі, ти мені не подобаєшся і твої думки – безглузді!!!! 

Б: Хм, цікава ти людина однак. І як взагалі з тобою можна говорити? 

Якщо ти просто ображаєш мене як особистість в цілому. 

А: З тобою сперечатись все одно, що горох об стіну кидати. Може краще 

про квіти поговоримо чи про погоду? 

Б: Не найкраща стратегія, ти просто намагаєшся втікти від розмови. Ще 

сховайся в кущі!  

З першої стадії, що має назву «конфронтація», ми бачимо, що розбіжність 

думок вже відбулась. Опонент досить агресивно каже, що через суперечку він не 

бажає продовжувати дискусію. Друга стадія, на якій має відбутись розподілення 

ролей, а ще краще, обговорення правил та вихідних положень – взагалі не 

відбулася. Так, ми бачимо двох гравців: опонента та пропонента. Проте, зазвичай, 

ніхто цим особливо не переймається. Ролі розподіляються по ходу суперечки, та 

що ще цікавіше, ролі можуть змінюватись. Щодо наступної стадії «аргументації», 

то ми бачимо, що аргумент як такий відсутній, наявне лише обурення, тож і ця 

стадія критичної дискусії у флеймі не працює. Стадія «критики» взагалі відсутня, 

ми бачимо лише намагання опонента змінити тему, що є грубою помилкою. На 

останньому, завершальному кроці пропоннет звинувачує опонента в навмисному 

намаганні змінити тему обговорення. Суперечка нібито завершена, проте казати 

про виграш або програш – безглуздо. Підсумовуючи, зазначимо, що не всі 

правила критичної дискусії виконуються. Даний приклад яскраво демонструє той 

факт, що суперечка йде в довільному порядку. Також можна помітити яскраві 

помилки, що були ще продемонстровані на прикладах другого розділу, такі як-от: 

«перехід на особистість», «підміна предмету обговорення» та «патетична 

помилка». 

Кожний учасник критичної дискусії зобов’язаний притримуватися 

певного набору правил щодо власної поведінки як учасника комунікації. 

Наприклад, дослідник аргументації Д. Волтон відзначає, що «від учасника 
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критичної дискусії очікується, що він докладе максимум зусиль для 

відстоювання своєї тези, висуваючи аргументи на її захист» [143, c. 208]. 

Дослідник визначає п’ять якостей учасника критичної дискусії: 

1. Гнучкість. Учасник дискусії повинен дотримуватися своєї позиції, але 

він також повинен бути готовий переглянути її при відповідних обставинах. 

2. Емпатія. Учасник дискусії повинен будувати свою аргументацію з 

урахуванням позиції сторони опонента, відтворюючи цю позицію акуратно, 

точно і сумлінно. 

3. Неупередженість. Учасник дискусії повинен розглядати й оцінювати 

аргументи протилежної сторони за їх якостями, а не відкидати їх відразу. 

4. Критичний сумнів. Розглядаючи заперечення щодо своїх аргументів, 

учасник дискусії має бути здатним засумніватися у своїх власних аргументах 

(гіпотетично). 

5. Прийняття очевидного. Учасник дискусії повинен переглянути або 

модифікувати свою позицію при зіткненні з аргументом, що базується на 

доказі, який вважається безумовним у даному типі діалогу. 

Прагма-діалектичний підхід досить влучно акцентує увагу на тому, що 

учасники дискусії – люди, а, отже, якщо процес комунікації буде здійснюватися 

згідно з тими усталеними нормами побутового спілкування, що існують у 

певному суспільстві, то, скоріш за все, учасники дискусії результату не 

досягнуть. Як правило, учасники аргументативного дискурсу прагнуть 

подолати розбіжності у своїх думках. Для досягнення цієї мети вони змушені 

послуговуватися певним інструментальним нормами, тобто дотримуватися 

певних стандартів розумності й очікувати від інших, що й вони, у свою чергу, 

дотримуються цих стандартів. Однак це не означає, що учасники не зацікавлені 

усунути встановлену розбіжність саме на свою користь. У результаті вже стає 

зрозумілим, що у рамках формального аналізу аргументації суто логічними 

методами визначити, наскільки було дотримано правил щодо навіть якостей 

учасника (ще не аналізуючи саму дискусію) стає неможливим. Влучно 

зазначають Єємерен Ф. ван та Гроотендорст Р. у роботі «Аргументація та 
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розумність»: «Можна навіть припустити, що аргументативні мовні акти 

спрямовані винятково на досягнення даного ефекту. Іншими словами, в 

аргументативному дискурсі представлений не тільки «діалектичний», але також 

і «риторичний» аспект. Початково прагма-діалектичний метод аналізу мав за 

свій предмет винятково діалектичний аспект аргументації. Разом із тим, ми 

показали, що реконструкція аргументативного дискурсу може бути значно 

посилена включенням риторичних аспектів в аналіз і, зокрема, у його 

обґрунтуванні» [54, с. 7]. 

Пропонуючи багатий аргументативний апарат, прагма-діалектика 

залишається в рамках ідеалу раціональності. В еристиці раціональність 

суб’єкту може витлумачуватися виключно як зацікавленість учасника діалогу у 

власній перемозі. Отже, якщо він розуміє вигідність тих або інших правил 

критичної дискусії, він може їх застосувати. Якщо стратегічне маневрування 

йому вигідне – він також може його застосувати. Прагма-діалектика описує 

ідеальну модель суперечки. З одного боку, апелюючи до С. Тулміна, є сенс 

визнати неспроможність ідеальних теорій до опрацювання реальних фактів, з 

іншого – можливо йти від супротивного, демонструючи порушення «ідеальної 

моделі», екстраполювати отримані результати на дискурс інтернет-комунікації. 

Розглядаючи флейм, зазначимо, що тут відбувається відхилення, а 

точніше абсолютне нехтування правил ведення аргументативної дискусії, 

розроблених прагма-діалектиним підходом до аналізу аргументації [56]. Надалі 

буде наведено приклади того, яким чином відбувається порушення загальних 

правил критичної дискусії. Розглянемо, яким саме чином це відбувається щодо 

кожного з правил. Приклади інтернет-діалогів, наведені нижче, було взято з 

таких інтернет-ресурсів: приватні листування у месенджерах Telegram, Viber, 

WhatsApp обговорення на форумах, коментарі у соціальних мережах VKontаkte, 

Facebook тощо. 

1. Правило свободи. Сперечальники не повинні ставити перешкоди один 

одному при висуванні своїх точок зору та при критиці точок зору опонента. 
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Згідно з цим правилом у раціонально вибудуваній дискусії не є 

коректним накладати вето на висунуту точку зору та на її критику. Порушуючи 

це правило, учасники флейму здійснюють атаку, накладаючи вето на невигідну 

для них позицію, змінюючи напрям суперечки. 

А: На мою думку, абсолютно некоректно ототожнювати нацизм та 

фашизм. 

Б: Ти що таке кажеш? Як взагалі можна спокійно говорити про ці речі, 

ще й шукати між ними різницю. Ти там воював? Ні? Отже жодного права 

про це говорити не маєш. 

2. Правило тягаря доведення. Сперечальник, який висунув точку зору, 

зобов'язаний її захищати. 

Враховуючи, що у флеймі застосовуються прийоми, які насамперед 

спрямовані на підлаштовування аргументації «під себе», учасники інтернет-

дискусій не можуть відмовити собі у тому, щоб вважати свою точку зору 

істиною в останній інстанції, тобто такою, що абсолютно не потребує хоч 

якогось обґрунтування. 

А: Єдина дійсно гідна для країни форма правління – це республіка. 

Б: Якщо чесно, не можу з тобою погодитися? Чому саме вона, а не, 

наприклад, монархія? 

А: Ти дивний. Це настільки очевидно, що я не збираюся витрачати час і 

щось доводити. 

3. Правило обґрунтування точки зору. Критика точки зору повинна 

відбуватися щодо точки зору, яку дійсно висунув співрозмовник. 

Створення ілюзії, що дві людини розмовляють про одне й те ж саме 

уможливлює перемогу в дискусії навіть для тих випадків, коли точка зору є 

очевидно програшною.  

А: Оскільки Київ – місто велике, я вважаю, що виключно на одному 

бюрократичному апараті нам не «виїхати». Потрібна додаткова форма 

народовладдя, наприклад - те ж віче. 
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Б: Ааа, тобто ти хочеш, щоб до столиці повернувся хаос і безлад, щоб 

знов люди воювали? Потрібно бути або бовдуром, або дійсно сліпою людиною, 

щоб не розуміти, як воно буде. 

Очевидно, що у такій аргументації учасник А висуває тезу про 

можливість використання віча для урегулювання певних питань. Учасник Б 

критикує не точку зору «Застосувати не тільки держапарат, але й віче», а точку 

зору «Владу – народу!». 

4. Правило релевантності аргументації. Для захисту своєї точки зору 

сперечальник може користуватися тільки тими аргументами, які мають 

відношення до цієї точки зору. 

Релевантність аргументу визначає не тільки його адекватність даній 

аргументації, але й силу обґрунтування певної точки зору. Тобто, по суті, мова 

йде про а) доречність аргументу конкретному кроку аргументування, б) те, 

наскільки він власне дозволить цим кроком зберегти свою позицію. Звісно, для 

аргументації перш за все важлива адекватність, але й про силу аргументації 

забувати не потрібно. 

А: Вважаю, ді Капріо абсолютно заслуговує на Оскар. Його знов 

несправедливо оминули, наче він комусь щось зробив. 

Б: А чому ти думаєш, що йому потрібно було дати Оскара? 

А: Як це – чому? Тому що Оскар – це круто!  

5. Правило невираженого засновку. Неприпустимо як необґрунтовано 

інтерпретувати не висловлені опонентом засновки, так і заперечувати власні не 

висловлені засновки. 

Усілякі недомовки та аргументи, які «і так очевидні», тим не менш, 

повинні або бути залучені в аргументативний процес, або взагалі виведені за 

межі даної конкретної аргументації. Апелювання до того, що учасники могли 

подумати, або не подумати, є абсолютно некоректним. Враховуючи, що на рівні 

інтернет-спілкування дуже легко приписувати опоненту те, чого він абсолютно 

не говорив і, можливо, не збирався.  
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А: Що ж стосовно зниження імпорту сиру в Україну, можливо привести 

відразу низку факторів. 

Б: Наприклад? 

А: Мені здається, що тут найбільш очевидним фактором є сам ринок. 

Б: Ага, тобто там масони диктують правила. 

А: Які масони? 

Б: Як це – які? Я певен, ти про них збирався говорити, невидима рука 

ринку і все таке. 

А: Ні, не збирався. Взагалі, нісенітниця якась. 

Б: О, почалося. Давай ще скажи, що ринок - це все прозоро і вільно. Та 

норм, не переживай, всі знають, що нема там ніякої свободи і все 

контролюється кимось. 

6. Правило вихідного засновку. Неприпустимо спотворювати загальні 

підстави дискусії (вихідні засновки), прийняті обома сторонами. 

Викривлення початкових точок зору уможливлює введення інших 

стратегій, які до цього не спрацьовували, оскільки, наприклад, вихідний 

засновок був абсолютно коректним, адекватним та обґрунтованим. 

Необов’язково його повністю змінювати, достатньо лише внести певні зміни, 

щоб опонент вже не міг його успішно захищати. 

А: Перемога у Другій світовій війні – надбання усього світу, який 

об’єднався заради спільного блага та захисту від агресорів. 

Б: Тобто ти не вважаєш, що найбільший внесок зробив Радянський 

Союз? 

А: Та ні. Тут усі попрацювали добре, не тільки ми. 

Б: Але згодься, якщо б не СРСР, усі б програли Велику Вітчизняну війну. 

А: Ну це так, але 

Б: Так про що можна сперечатися? Може увесь світ і попрацював, але 

без нас нічого б не вийшло. 

А: Згоден. Але моя думка в тому, що важлива єдність, а не перемога 

окремих країн. 
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Б: Ну що за безглуздість. Де була Франція чи Великобританія, коли брали 

Сталінград? 

У наведеному прикладі аргументації ми бачимо, як учасник Б викривлює 

засновок учасника А, замінюючи наче синонімом Другу світову війну на 

Велику Вітчизняну війну. С точки зору історії і, як наслідок, аргументування, 

така заміна неприпустима, але дозволяє Б повернути аргументацію на свою 

користь. 

7. Правило аргументативної схеми. Точка зору не вважається 

обґрунтованою, якщо аргументативна схема застосована некоректно. 

Що означає «некоректно застосована аргументативна схема»? «Згідно із 

прагматичною теорією Д. Волтона «помилка – це не тільки порушення правил 

діалогу й принципу П. Грайса (порівн. Єємерен і Гроонтендорст), це порушення 

певної «аргументативной схеми». Поняття «аргументативна схема» (модель), як 

основне поняття в аргументації, ще недостатньо розроблене. Поняття 

«міркування», безумовно, ширше за значенням. Представляється можливим 

класифікувати помилки, узявши за основу припущення Д. Волтона про те, що 

помилки – це дегенеративні аргументативні схеми. Отже, у першу чергу, 

необхідно розглянути типи міркувань як можливу базу для здійснення помилок. 

Власне кажучи, аргументативні схеми Д. Волтона – це ніщо інше, як більш 

формалізована система Підстав, запропонована Д. Енінгером і У. Брокрідом 

(Ehnіnger. Brockrіde. 1973). Д. Волтон виділяє 25 схем. Найпоширенішими є 

наступні: 1) на основі джерел; 2) на основі прикладів; 3) на основі стандартів; 

4) на основі причини; 5) на основі практичного досвіду; 6) вербальна 

класифікація; 7) на основі ознаки; 8) градуальне; 9) презумпційне; 10) на основі 

зобов'язань» [110]. 

Найпоширенішим у сфері інтернету є помилкове застосування аргументу 

на основі джерел. Зазвичай учасники дискусій на форумах можуть посилатися 

на певні авторитети, які, насправді не є авторитетами з розглядуваних питань 

чи у цій царині. 
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А: Україна сьогодні опинилася у тій ситуації, коли потрібно вводити до 

неї війська миротворців, інакше ніяк. 

Б: А чого ти взагалі так вважаєш? Невже ми не можемо впоратися 

власноруч? 

А: Ти знаєш, якщо Обама сказав, що Україні необхідна військова 

допомога ззовні, то він знає, що каже. 

8. Правило логічності. Міркування в аргументації повинне бути логічно 

коректним. 

Враховуючи, що інтернет-спілкування зазвичай є стихійним, учасники 

часто не зважають навіть на інтуїтивно зрозумілі правила побудови міркувань 

та логічні закони, порушуючи їх задля власної користі. Наприклад, для 

підкріплення аргументації дуже розповсюджене хибне узагальнення на базі 

індукції. 

А: Всі ви хлопці такі. Розуму небагато, емоційний діапазон – не більший, 

аніж у виделки. Вам абсолютно все одно, що відбувається з дівчиною, що вона 

переживає. Аби жива була. 

Б: Йой, чому ти взагалі так кажеш? Це якось несправедливо. 

А: Я знаю, що кажу. У мене обидва хлопці такими були! 

Таким чином, ґрунтуючись на досвіді близьких стосунків з двома 

чоловіками, учасниця діалогу А узагальнює, що всі хлопці – погані. 

9. Правило завершення дискусії. Результатом дискусії є або відмова 

протагоніста від своєї точки зору, або відмова антагоніста від своїх сумнівів з 

приводу її. 

Власне, це те, до чого тяжіє дійсно раціональна дискусія. Її завершення 

може проявлятися або у тому, що перемогли аргументи на користь точки зору, 

або контраргументи щодо неї. Щодо випадку, коли обидва учасники проводили 

дискусію раціонально, але не змінили своїх точок зору, можна відзначити, що 

таку дискусію можливо вважати «порожньою», тобто такою, що нічого не 

вирішила, ні до якого висновку не дійшла. Діалоги в Інтернеті закінчуються 
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відповідно до цього правила дуже й дуже рідко. Зазвичай, улюбленим способом 

завершити дискусію залишається «зафлеймити» опонента: 

А: І все ж таки мені здається, що сьогодні ядерна зброя – це скоріше 

політичний, а не військовий важіль. Її застосування може й призведе до 

незворотних наслідків для всього світу. 

Б: А ти давно став спецом з ядерної зброї? 

А: Не розумію, який це стосунок має до діалогу. Ми тут не про механізм 

застосування ракет говоримо, а про політику. 

Б: Бачу, ти реально повний нуль у цих справах. Мабуть, якщо спитаю, які 

сьогодні моделі ракет можуть застосовуватися – нічого не скажеш. 

А: О боже, ти про що? 

Б: А ти? 

А: Тьху, з мене досить, з тобою розмовляти – собі дорожче. 

Б: Що, все, здався? Більше ідей нема? То і йди собі, спеціаліст. 

10. Правило формулювання та інтерпретації аргументів. Неприпустиме 

використання неясних, нечітких формулювань. 

Це правило постулює заборону використання нечітких або неясних 

формулювань. У процесі суперечки виконується підміна змістів термінів, а як 

наслідок, і підміна самих аргументів. Це відбувається на базі використання 

синонімів, полісемії. При цьому модифікуються відтінки смислових розрізнень. 

А: Дуже люблю Земфіру. Її виступи дійсно надихають, а її тексти… 

Якщо розібратися, стільки глибини там. 

Б: Кохати кумира? Да ти, мабуть, трошки з глузду поїхав. 

А: В плані? 

Б: Ну ти ж сам сказав, що любиш її. Любов, кохання – все одне. А якщо 

кохаєш кумира, це вже трошки шизофренія.  

Отже, критична дискусія, виступаючи еталоном суперечки, тим самим 

виступає ще й джерелом аргументів, які можуть надати одному з учасників 

інтернет-діалогу серйозну перевагу над іншим. В інтернет-спілкуваннях, 

найчастіше, формування аргументів, відбувається через порушення її правил  
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(як свідоме, так і несвідоме). Метод «від супротивного» дозволяє аналізувати 

кожне правило як можливий аргумент, який надає суперечці еристичності 

(тобто, все заради перемоги). Нехтування загальною раціональністю зберігає 

прагматичне спрямування діалогу. Якщо аргумент є корисним, він є 

прийнятним.  

Повертаючись до аналізу суперечки в інтернет-комунікації, зазначимо, 

позицію Ю.В. Рождественського. Він визначав еристику, «як мистецтво 

суперечки, що передбачає процес виграшу незалежно від того, за допомогою 

яких засобів відбувається суперечка, мета промови – ствердити своє право на 

вчинок та залишити останнє слово за собою» [118, c. 85]. Ми вважаємо таку 

суперечку софістичною, адже тут відбувається навмисне допущення помилок 

заради введення опонента в оману. Незалежно від визначення загального 

правила, ведення суперечки вимагає: 

«1) знаходитись в межах одного й того самого смислу термінів у процесі 

всього міркування. Тобто, слід надати конкретні визначення термінів, які 

будуть використовуватись у процесі комунікації (в суперечці) задля уникнення 

зайвих приводів для відхилення від головної теми; 

2) не змінювати теми обговорення. Для плідного та змістовного діалогу 

слід визначати конкретні рамки теми, про яку буде йти мова, задля уникнення 

різних відхилень, що можуть стати на заваді у плідній дискусії; 

3) не відкидати жодного факту, що має стосунок до теми обговорення. Всі 

факти мають бути розглянутими. Для того, щоб дискусія мала позитивний 

характер, слід брати до уваги всі факти, що стосуються заданої теми. Завдяки 

цій умові можна досягти більш ґрунтовного та повного розгляду теми дискусії; 

4) не слід допускати емоційного пресингу на опонента. Ні для кого не є 

таємницею, що кожна, поважаюча себе людина, має бути толерантною, та з 

повагою ставитись до думок та поглядів співрозмовника. Психологічний та 

емоцій вплив (або примус) на особистість має негативний вплив на дискусію; 

5) слід діяти виключно задля вирішення (уникнення) протиріч та з метою 

пошуку істини. Тобто, не намагатись спростувати опонента тільки через те, що 
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він опонент. Перш за все, треба намагатись вирішити конфлікт, а не ствердити 

саме свою точку зору; 

6) не слід ставитись до справи упереджено. Якщо мати наперед визначену 

негативну позицію щодо міркування опонента, то така суперечка не буде 

плідною і має прямий шлях до різноманітних порушень, що в свою чергу, 

призведуть до порушення мети дискусії» [118, c. 86]. 

«Практично в будь-якій мовній дії ми зустрічаємося із впливом, навіть 

якщо повідомляємо про щось або виражаємо емоції. Але існує тип мовних 

актів, для яких вплив на партнера є провідною характеристикою» [71, с. 229]. 

Правила критичної дискусії виступають лише як допоміжний засіб, який, за 

бажанням учасників, може як використовуватися, так і не використовуватися. 

Інтернет-дискурс уможливлює набагато більше стратегій щодо 

аргументації, оскільки учасники мають час на формування відповіді. Окрім 

того, існування «історії» аргументації дозволяє перестрибувати від одного 

меседжа до іншого, наводячи як аргумент ті твердження, які вже не актуальні. 

Зазначені вище правила та їх аналіз не торкнулися ще однієї важливої сторони 

флейму – його емоційної складової. У флеймі емоційний пресинг є невід’ємним 

фактором. Його мета – змусити опонента визнати помилковість власної думки. 

Це виявляється у вигляді безпосереднього саркастичного звернення до 

конкретної особи. 

А: Привіт, ти вибач, що я звертаюся, але... 

Б: Починається. кожного разу ти мені пишеш тільки тоді, коли тобі 

щось потрібно!! 

А: Ох, просто так виходить, але ти послухай. 

Б: Не хочу я тебе слухати, мене вже дістало, кожного разу "допоможи 

це, допоможи се"! ти взагалі якийсь безхребетний. я - жінка, але все ж 

встигаю усе. Тьху. 

Незручні (непотрібні) судження не сприймаються, а опонент ігнорується 

заради перемоги власної точки зору: 
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А: Я звісно розумію, що ти не повинен думати як я, проте я ж МАТИ і 

мені краще знати, що тобі потрібно. Тому, видали фотографію з йієї вечірки.  

 Інтернет-дискусія може починатися з того, що автор запитує про те, що 

сам хоче почути у відповідь від аудиторії. Як приклад, ситуація «Народження 

дітей чи чайлдфрі?»: 

А: Привіт! Люди!!! От скажіть, є ж на світі люди які не хочуть мати 

дітей? І при цьому бути успішними особистостями? Я впевнена, що серед 

ваших друзів є такі що вирішили жити для себе. Скажіть, люди! Бо я себе 

відчуваю білою вороною серед своїх. Всі народжують дітей, а я не хочу! Я хочу 

жити для себе, а не займатись ціми недолюдьми. 

На цьому прикладі ми бачимо, що людина починає розмову з того, що 

сама нав’язує свою точку зору і хоче отримати прихильність. Інші думки, що 

суперечать її поглядам, вона, скоріш за все, сприймати не буде. 

Крім таких типових помилок, в еристичній суперечці існують так звані 

«атаки», тобто, говорячи термінами Артура Шопенгауера, такий мовний акт, 

який спрямований чітко на співрозмовника з метою змінити саму комунікацію 

на свою користь. «Пряма атака» вважається помилкою, адже супротивник 

навмисно глузує та висміює свого опонента з метою представлення його у 

недолугому вигляді, чим підриває довіру до його міркувань. «Непряма атака» 

також є помилкою, коли учасник суперечки висуває власні судження щодо 

особистих мотивів супротивника, які він презентує як розумні судження. У 

флеймі вітається така помилка і є досить поширеною, дієвою. 

А: Знаєш, ось ніколи не ображав жінок, звертаючись до відсутності їх 

зовнішьої привабливості. Проте, ти давно на себе у дзеркало дивилася? 

Б: Катя, «жіноча логіка» - це точно про тебе. Тому що вона в тебе 

відсутня. Без образ. 

«Перехід на особистість» часто також реалізується у вигляді обурення 

щодо орфографії. Вказівки на неграмотність, наявність помилок правопису є 

дуже поширеним прийомом впливу в інтернет-комунікаціях.  
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А: «І ти типу кажеш, що наш мер не те що управляти, навіть нормально 

думки виражати не вміє. Подивися, що ти пишеш: «не можуть третій день 

асВальт поміняти». По-перше, не асвальт, а асфальт, по-друге, не поміняти, а 

замінити. Ти спочатку сам навчися коректно говорити, а потім вже інших 

звинувачуй. 

Зауваження щодо правопису частіше за все використовуються саме 

учасниками флейму та сприймаються як «причіпки». Такий різновид прийому 

впливу як «перехід на особистість» може стосуватись «підміни предмету 

обговорення». Тобто йдеться про те, що сперечальник застосовує особисті 

напади на опонента, бажаючи відвернути увагу від змісту того, що говорить 

супротивник, подати його особу як предмет критики. 

Окрім цього, у флеймі досить часто використовується упереджена 

критика. Це може відбуватись через заміну предмета обговорення, заборону на 

обговорення предмету, помилкову згоду зі зміною предмету обговорення, 

хибне обурення щодо зміни предмету обговорення, затягування мови і 

заплутування слухача, перехід на звинувачення. Хибне обурення щодо зміни 

предмету обговорення можна прослідкувати на такому прикладі: 

А: Слухай, я розумію, що це все - той ще офтоп, ми про це говорити не 

будемо. Але! Якщо вже заговорили, то… 

Б: Ти знов себе поводиш як чорт зна що. Кажеш - не будемо говорити, а 

говориш. 

А: Не дратуй, я просто хотів сказати, що ти помиляєшся щодо оцінки її 

настрою. 

Б: Господи, я просто сказав, що вона сьогодні не може зі мною 

зустрітися 

А: А я тобі кажу, вона тебе кинути хоче. 

На цьому прикладі прослідковується еристичний прийом - хибне 

обурення щодо зміни предмету обговорення. 

Інтернет-дискурс синтезує в собі репрезентацію діалогу усним та 

письмовим шляхом, тому варто зважати на особливу роль еристичних прийомів 
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в інтернет-дискурсі. «Усний діалог, письмо і документи вдаються до еристики. 

Застосування різноманітних еристичних та риторичних прийомів хоча й і не 

схвалюється, проте доволі часто використовується. Контролювати 

використання еристичних прийомів має виконувати отримувач (опонент), 

котрий своїми зауваженнями вимагає від опонента діалектичної аргументації, 

бо за інших обставин, суперечка може і не відбутись» [118, c. 118]. 

Флейм має на меті або ствердити власну точку зору, або ж перетягти 

опонента на свій бік. Така мета більш-менш є наближеною до еристики. Іншою 

ж метою флейму може бути отримання задоволення від самого процесу 

суперечки. У такому випадку, флейм – суперечка заради суперечки. Наведемо 

приклад інтернет-діалогу, що підтверджує це: 

<A>: І слухай, я ж не повна ідіотка, якщо хочу за нього заміж.  

<Б>: Ні, наче вже вирішили, що це твоя справа. 

<А>: Тобі плювати, так? 

<Б>: Та ні, чого. Я ж погоджуюся з тобою. 

<А>: Де ти погоджуєшся? Тобі або плювати, або ти реально думаєш, 

що я дурна. 

<Б>: Ок, визнай, ти просто хочеш потриндіти, нормальні раціональні 

розмови - то не до тебе.  

Ще однією особливістю інтернет-дискурсу є те, що учасники суперечки 

(флейму), можуть насправді не перебувати у тому емоційному стані, який вони 

демонструють у ході флейму. Це має місце особливо тоді, колі метою 

суперечки є отримання задоволення від самого її процесу. Ось, характерний 

приклад того, коли опонент серйозно сприймає флейм з боку інших: 

1: Саша, ти одружений? 

2: Ні, ти з глузду поїхала? 

1: Саша, ну в тебе альбом в ВК має назву: «моя дружина». 

2: А не треба вірити всьому що бачиш. 

1: З тобою навіть не посперечаєшся. Розумію, що розмахувати руками 

зовсім ні до чого. Проте, я все зрозуміла. 
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Яке ж задоволення отримує учасник такої суперечки? Якщо оминути 

психологічні особливості, можна сказати, що приймаючи участь у флеймі, 

можна навчатись використовувати більш сильну аргументацію та не 

потрапляти на гачок тих, хто використовує різноманітні пастки у вигляді 

прийомів еристики. 

Флейм має свої особливості згідно з його метою та структурою, що і 

робить можливим вважати його одним із самостійних видів суперечки в 

інтернет-комунікації. Можна стверджувати, що така мовна практика дозволяє 

вдосконалювати рівень метамовної рефлексії учасників суперечки. 

Правила критичної дискусії працюють там, де аудиторія прагне з’ясувати 

наскільки певна точка зору обгрунтована, розкрити зміст питання, дійти 

раціонального висновку. У той час, у флеймі відбувається все навпаки. Чим 

краще опонент володіє прийомами та знається на правилах, то він ймовірніше 

за все не потрапить на гачок до пропонента, який тільки і чекає на «жертву». 

Окрім емоційної складової, яка більше стосується психології, ми можемо 

зробити висновок, що флейм – свого роду тренажер, на якому людина тренує та 

вдосконалює свою майстерність підбирати кращі та сильніші аргументи задля 

досягнення поставленої мети. Так звані комунікативні вправи є слушними і 

доречними як в реальному веденні дискурсу, так і на рівні віртуалістики, яка 

займає чільне місце в сучасному світі. 

Вище вже зазначалося, що одним із засобів для розгортання інтернет-

дискурсу стають так звані інтернет-меми. Тим не менш, їх доречніше 

аналізувати саме у контексті неформальної логіки на прикладі флейму, оскільки 

меми дуже виразно демонструють, що аргументом може бути абсолютно не 

контекстуальна річ, яка, тим не менш, залишається в контексті, оскільки в ній 

закладена певна думка, зрозуміла всім учасникам дискусії. Але це в ідеалі. На 

практиці меми можуть бути зрозумілі тому, хто їх застосовує, і абсолютно 

незрозумілими для опонента суперечки. Цим дуже часто і користуються задля 

посилення тиску на опонента. Хоча, звісно, меми можуть нести і позитивну 

функцію, виступаючи засобом підвищення виразності, оскільки відсилають 
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учасників інтернет-дискурсу до певного усім зрозумілого явища. 

У випадку з інтернет-мемами фактично ми маємо справу з тим, що вони 

грають роль матриці, позбавленої конкретного контексту, проте такої, що 

містить у собі особливий смисл, який можна застосувати до різних 

комунікативних ситуацій. У зв’язку з цим, наведемо цитату з роботи Р. Докінза 

«Егоїстичний ген»: «Новий бульйон – це бульйон людської культури. Нам 

необхідно ім'я для нового репликатора, іменник, який відображав би ідею про 

одиницю передачі культурної спадщини або про одиницю імітації. Від 

відповідного грецького кореня виходить слово «мімем», але мені хочеться, щоб 

слово було односкладовим, як і «ген». Я сподіваюся, що мої друзі, які отримали 

класичну освіту, вибачать мені, якщо я скорочу «мімем» до слова мім. 

Прикладами мемів служать мелодії, ідеї, модні слівця і вирази, способи 

варіння супу або спорудження арок. Точно так же, як гени поширюються в 

генофонді, переходячи з одного тіла в інше за допомогою сперматозоїдів або 

яйцеклітин, міми поширюються в тому ж сенсі, переходячи з одного мозку в 

інший за допомогою процесу, який в широкому сенсі можна назвати імітацією. 

Посадивши в мій розум плідний мім, ви буквально поселили в ньому паразита, 

перетворивши тим самим розум в носія, де відбувається розмноження цього 

міма, точно так же, як розмножується якийсь вірус, провідний паразитичне 

існування в генетичному апараті клітини-господаря. І це не просто fason de 

parler: мім, скажімо, «віри в загробне життя» реалізується фізично мільйони 

разів, як якась структура в нервовій системі окремих людей по всій земній 

кулі» [52, c. 109-110]. 

Зазначимо, що хоча дійсно «meme» читається як «мім», у вітчизняній 

культурі прижилося слово «мем», виник навіть окремий напрям досліджень – 

меметика. Мем – це культурна одиниця, яка несе в собі певну інформацію. 

Мем, як і жива клітина, може передаватися від організма до організма, він може 

змінювати внутрішню структуру (мутувати), може взагалі загинути (природний 

відбір). Інтернет-мем – це окремий вид мемів, феномен, який виник в інтернет-

дискурсі, але поступово перейшов і в реальне спілкування. Сьогодні неможливо 
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сказати, що існують меми (більшість для зручності так скорочує інтернет-мем, 

хоча це і не є коректним) виключно окремо для інтернет-середовища та 

виключно реального спілкування (поза інтернет-середовищем).  

Інтернет-мемом може стати все що завгодно. Це може бути пісня: хіт 

співака Ріка Естлі «Never gonna give you up», який використовується для 

тролінгу користувачів, коли замість потрібного їм кліпу розміщується кліп цієї 

пісні. Існує навіть окремий вираз «вас заестлили», тобто, ви потрапили на Ріка 

Естлі). Це може бути схематичне зображення з ряду «троллфейс», як, 

наприклад, мем «Not bad», який виник після того, як в мережі розмістили 

невдалу фотографію Мішель Обами, вираз обличчя якої виражав саме цю 

емоцію. Це може бути людина: радянський співак Едуард Хіль в середині 2010 

років раптово став всесвітньо відомим та отримав нове ім’я – містер Трололо 

через його вокаліз «Я повертаюся додому». Це може бути витвір мистецтва: 

зовсім свіжий мем «Почекун (Ждун)», який виник на початку зими 2017-го 

року. Це скульптура химерного створіння, що поєднує у собі риси гусіні, 

морського лева та літньої людини, яка за думкою голландської художниці 

Маргріт ван Бреворт, відображає оптимізм приреченої людини, яка дуже 

покірливо і навіть доброзичливо чекає на діагноз. 

Список інтернет-мемів дійсно невичерпний, вони можуть бути як 

світового рівня, тобто адекватні для розуміння будь-яким сегментом Інтернету, 

так і локальними – зрозумілими лише окремій країні (досить виразними у 

цьому розумінні є українські політичні меми, розквіт яких припав на 2012-

2014 роки) чи навіть окремій соціальній групі (меми програмістів, дизайнерів, 

SMM-менеджерів та ін.). Меми народжуються та помирають дуже швидко, але 

деякі тримаються роками, якщо не десятиліттями. Наприклад, мем «баян», який 

позначає «це вже було, це вже не нове», існує вже приблизно 30 років (точної 

дати встановити не вдасться). 

Для флейму меми є ідеальними способами маніпулювання 

співрозмовником, вони дозволяють швидко змінювати теми, провокувати 

людину і навіть пригнічувати її. Той же самий мем «баян» є досить образливим. 
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А: Слухай, нещодавно читала, що королева Вікторія померла. 

Б: Той ще баян, більше читай неперевірених новин. 

А: Ти чого. Я нормальні новини читаю! 

Б: Ага, нормальні. Взагалі не фільтруєш те, що бачиш. Усю інформацію 

однаково сприймаєш. 

У цьому випадку бачимо, як Б, зневажливо ставлячись до А, називає її 

інформацію «баяном», таким чином виражаючи неповагу до її дій і, як 

наслідок, до неї. Відбувається атака на особистість, а не послідовна критика 

неправильного підходу до оцінки дій А. Замість того, щоб уточнити, з якого 

джерела отримана інформація та, можливо, порадити іншим чином обирати 

новини, Б відразу переводить фокус на постать А та критикує вже її.  

Існує безліч дійсно образливих інтернет-мемів, які носять шовіністичний 

характер, висміюють стать, національність, расову приналежність, вік, рід 

занять. Вони виступають еристичними методами тиску, спотворюючи 

дискусію, хоча, разом з тим, мають дуже цікаве підгрунтя з точки зору 

логічного, філософського, культурологічного аналізу інтернет-дискурсу. 

Проблема у тому, що під час розгортання інтернет-дискурсу учасники 

комунікації сприймають інтернет-мем як певний аргумент або зв’язку, 

вбудовуюючи його у комунікативне поле.  

Яскравий приклад – мем «Best Blonde Joke Ever». У соцмережі 

розміщується фраза «Кращий жарт про блондинок, який я тільки бачив» та 

посилання. Користувач натискає на посилання і опиняється на іншому сайті, де 

написано «Дуже сміявся з цього жарту про блондинок» і так далі. Десь на 10-

15-му натисканні користувач розуміє, що єдина блондинка тут – це він сам. 

Проблема у тому, що цей інтернет-мем був, в свою чергу, також посиланням на 

мем (а до того – стереотип), що блондинки не відрізняються особливими 

розумовими здібностями. У результаті відбувалося одночасне приниження і 

певного класу жінок, які мали світле волося, і самого користувача, якого 

автоматично зараховували до цього класу. Це призводило до конфлікту, 

причиною якого слугувало або перше, або друге «приниження». 
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Таким чином, інтернет-мем дуже часто стає способом культурної і 

одночасно аргументативної провокації. Хоча, з одного боку, він є невід’ємною 

частиною сучасного інтернет-дискурсу, мем часто використовується радше як 

зброя, аніж як спосіб підсилити виразність свого тексту. 

Наприкінці вважаємо за потрібне актуалізувати ще одне питання: що 

робити коли в стадії конфлікту всі відомі методи та прийоми риторики та 

еристики були вдало використані, а дискусія не може стати конструктивною, то 

єдиним вирішенням проблеми є ще більше загострення та провокація емоцій 

заради їх вивільнення. Спробуємо провести паралель між Аристотелівським 

розумінням очищення та провокацією задля відновлення конструктивного 

діалогу між оратором та читачами.  

На нашу думку, катарсис (від давньогрецької κάθαρσις – очищення, 

оздоровлення) може розглядатися як особливий прийом впливу (процедурного 

характеру) у ситуації суперечки в Інтернет-просторі. Через свою 

поліфункціональність поняття катарсису набуло чимало тлумачень. Аристотель 

вживав це поняття у художньо-естетичному значенні. Вчення про трагічний 

катарсис викладається в «Поетиці»: «трагедія є наслідуванням дії важливої та 

закінченої, що має певний об’єм та виражається за допомогою мови…» [5, 

с. 1102]. Трагедія викликає в душі відчуття співчуття та страху – співчуття до 

невинного, та страху – перед нещастям іншого, що близьке нам. Саме завдяки 

цьому читач/глядач відчуває внутрішнє, духовне переживання, завдяки якому і 

відбувається очищення. У сучасній філософії катарсис трактується як особлива, 

найвища форма трагізму, коли втілення конфлікту та емоція потрясіння, що 

його супроводжує, не пригнічують своєю безвихідністю, а «очищують» і 

«просвітлюють» глядача чи читача. 

Важливу роль у репрезентації катарсису відіграють культура, театр, 

живопис, скульптура. Процес очищення, звільнення через переживання 

називається катарсичною розрядкою, яка супроводжується шаленими емоціями, 

на кшталт гніву, горя, радості. Після чого людина заспокоюється, наповнюється 

позитивними емоціями, настрій покращується. Метою такого емоційного 
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вивільнення є виклик сильних емоцій заради звільнення людини від 

напруження. Може реалізуватись не лише через негативні емоції, але і через 

позитивні – викликати сміх.  

Дослідники виділяють катарсис високий та побутовий. У першому 

випадку під ним мають на увазі враження від витвору мистецтва (приклад – 

враження від трагедії в театрі), у другому – ідеться про ситуацію, коли людина 

страждає, переживаючи власну трагедію, через сльози чи сміх (насправді, будь-

яку потужну емоцію) і нарешті звільняється від напруги. У ситуації суперечки в 

Інтернет-просторі катарсис можна розуміти як засіб впливу оратора на 

емоційний стан аудиторії (слухачів/читачів) заради власної перемоги. 

Зазвичай, виходячи з напрямів впливу на супротивника в суперечці, 

розрізняють прийоми мовного впливу, софізми, тактичні прийоми впливу, 

прийоми психологічного та невербального впливів.  

Коли оратору необхідно досягти успішного результату у ситуації 

суперечки, що відбувається в Інтернет-просторі, він може вдаватись до будь-

яких прийомів та методів. Так, наприклад, прийом «провокація конфлікту» 

передбачає навмисне загострення складної ситуації, за якої люди починають 

сваритись, занурюючись у вирій емоційного збудження. Виходом із такої 

ситуації є втручання самого оратора, який бере на себе відповідальність і 

залагоджує конфлікт який він сам спровокував. Оратор відіграє роль арбітра, 

який впливає на ситуацію і тим самим отримує необхідну йому довіру. Тобто, з 

нашої точки зору, можна провести паралель з катарсисом. У цьому випадку, 

«очищення» відбувається через загострення емоцій та почуттів. Успішний 

оратор керує процесом своєї промови і, тримаючи аудиторію в напрузі, 

посилює її, аж поки не відбувається вибух і очищення. Вдалим впливом оратора 

на аудиторію є ситуація, за якої створюється враження аудиторії наче вона сама 

приймає рішення відносно розглядуваного питання. 

Отже, вважаємо, що катарсис можна розглядати як особливий прийом 

тактичного характеру в інтернет-комунікації, який має місце у ситуації 

зіткнення думок та загострення конфлікту, єдиним вирішенням якого є 
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навмисна провокація та збудження задля вивільнення напруження. Ступінь 

емоційності, чуйності оратора, безпосередньо впливає на тих, хто його 

читає/слухає. Якщо викликати у слухача/читача «потрібний» для оратора набір 

емоцій, можна досягти бажаного результату. 

Підводячи підсумок, зазначимо, що для логічного аналізу інтернет-

дискурсу як аргументативного процесу доречним є використання саме 

неформальної логіки, оскільки вона є прийнятною, враховуючи широкий 

понятійний апарат, набір прийомів, що застосовуються у процесі аналізу 

міркувань. Беручи до уваги складність проблематики нашого дослідження та її 

майже цілковиту неохопленість вченими, застосування неформального підходу 

в логіці пояснюється ще й тим, що вона тяжіє до розробки критеріїв аналізу та 

оцінювання міркувань, виражених природною мовою, враховуючи різні 

контексти їх використання. Користуючись доробками науковців, які працюють 

в царині неформального підходу в логіці під час аналізу аргументації в 

інтернет-дискурсі, можна відповідати на запитання такого характеру: Яку 

схему має міркування? Чи можна оцінити міркування в аргументації 

пропонента/опонента з точки зору прийнятності, релевантності засновків щодо 

висновку та їх достатності для підтримки останнього? Чи припускається (а 

якщо припускається, то яких?) аргументатор помилок у своїх міркуваннях? При 

дослідженні інтернет-дискурсу можливо ефективно поєднувати напрацювання 

як логіки, так і риторики, і різних підходів у царині сучасної теорії 

аргументації. Структура будь-якого повідомлення (промови чи просто певного 

тексту) завжди була важливою, але, тим не менш, риторичні особливості, 

зазвичай, вказували саме на прийоми та методи, що ними послуговувався 

оратор. Риторичні дослідження дозволяють вести мову саме про можливість 

опису різноманітних факторів, які впливають на створення промови. 

Показовою буде історична розвідка, згідно з якою постмодернові риторичні 

дослідження, багато в чому, переплетені з літературою, що сама по собі є дуже 

сильним дискурсивним полем.  
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Висновки до другого розділу 

 

1. Завдяки формально-логічному підходу проаналізовано акти інтернет-

дискурсу (флейм, тролінг, оффтоп та інші) та інтернет-конструкти (емотикони, 

гіф-анімації, стікери, інтернет меми). Особливість такого аналізу полягає у 

тому, що він проводився на рівні таких мисленнєвих структур: імя/поняття, 

судження/умовивід, міркування. Серед інтернет-конструктів виділено 

емотикони, гіф-анімації, стікери, інтернет-меми, які постають знаками зі 

смисловими характеристиками понять, замінюючи граматичну форму 

вираження останніх, які частіше просто неможливо реалізувати на рівні 

реального, живого вербального спілкування. Останнє доповнюється, 

удосконалюється саме завдяки таким конструктам. Зазначені конструкти 

поєднують у собі риси впливу вербального та невербального спілкування. 

2. У роботі підкреслено, що аналізуючи інтернет-дискурс, доцільно 

звернутися до його семіотичної структури, оскільки тут дуже важливо 

побачити, як функціонують його конструкти на рівні знаків. Це дозволяє 

визначити, як можна вдосконалювати свою роль в інтернет-дискурсі як його 

учасника. Окрім того, формальний аналіз відображає особливості самого 

існування та взаємодії таких конструктів як знаків. Додатково є сенс 

аналізувати семіотику інтернет-дискурсу як семіотику аргументації, оскільки 

левову частку такого дискурсу складають тексти-звернення до читачів, а 

спілкування в інтернет-месенджерах часто насичені саме аргументацією як 

переконуванням. 

3. Продемонстровано на прикладах, що на синтаксичному рівні 

проявляються складності з інтерпретацією інтернет-конструктів, особливо 

емотиконів, оскільки не завжди зрозуміло, яке місце у судженні вони займають. 

Підкреслюється, що синтаксичні одиниці інтернет-дискурсу здатні підсилювати 

прагматичний потенціал висловлювання, його виразність та образність. 

Логічний аналіз емотиконів на семантичному рівні показав, що вони можуть 

бути навіть окремими висловлюваннями та аналізуватися самостійно, а не як 
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складова загального висловлювання. Це стосується також гіф-анімацій та 

стікерів. Зазначено, що іноді досить важко визначити смисл того чи іншого 

знаку, оскільки ті самі стікери не завжди інтерпретуються буквально відповідно 

до свого значення. Прагматичний аналіз інтернет-конструктів розкриває різні 

варіанти інтерпретації, які залежать від умов застосування такого конструкту, 

особистості інтерпретатора, навіть способу подачі та умов реалізації інтернет-

комунікації. Прагматичний рівень таких конструктів тісно пов’язаний із 

поняттям імплікатури, тобто небуквальною інформацією, яка не очевидна та 

виводиться адресатом самостійно.  

4. У розділі на прикладах продемонстровано, що часто інтернет-

конструкти (насамперед емотикони) можуть мати предикативний характер, 

тобто задавати усьому висловлюванню загалом певний настрій, змінюючи його 

значення (одне і те саме твердження без емотикону сарказму та з ним набуває 

зовсім інших інтерпретацій, ускладнюючи аналіз).  

5. У роботі з позицій неформальної логіки досліджено акти інтернет-

дискурсу з урахуванням їх аргументативної складової. Флейм, тролінг, флуд 

завжди мають певну мету, зачасту – створення конфлікту. Зв’язок 

неформальної логіки з еристикою та риторикою дозволяють вийти на 

структурний аналіз інтернет-дискурсу через аргументативні схеми. Вони, у 

свою чергу, представляють одночасно і структурний аспект інтернет-дискурсу 

як сфери динамічного існування мови, і його прагматичний (у значенні 

корисності) аспект – як покращити, підсилити свою роль в інтернет-дискурсі. З 

точки зору неформального підходу в логіці у роботі проведено дослідження 

флейму як методу впливу та різновиду суперечки. Для аналізу взято флейм як 

найбільш широкий акт інтернет-дискурсу, який залучає й інші (тролінг, флуд, 

холівар, тощо). Флейм як особливий акт інтернет-дискурсу, суперечка, метою 

якої є конфлікт, досліджено через призму прагма-діалектичного підходу. На 

конкретних прикладах продемонстровано, яким чином відбувається порушення 

правил аргументативної дискусії у флеймі. Підкреслено, що у рамках критичної 

дискусії, з метою успішного її завершення, часто застосовується стратегічне 
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маневрування – раціональний вибір діалектичного або риторичного прийому на 

певному етапі аргументації. Отже, стратегічне маневрування дозволяє 

розмежувати два плани аргументації – діалектичний та риторичний. 

Діалектичний відповідає за раціональне обґрунтування, тоді як риторичний – за 

переконання. У рамках прагма-діалектики вважається, що учасник аргументації 

на кожному кроці своєї аргументації обирає, яку мету він хоче на цьому кроці 

досягти – діалектичну або ж риторичну. Аналіз флейму показав, що в його 

рамках, зазвичай, діалектичною метою нехтують на користь риторичної, але 

при цьому вона може зберігатися у тому сенсі, що автор флейму може бажати 

підтримувати суперечку далі. 
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РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ РИТОРИЧНОГО АНАЛІЗУ ІНТЕРНЕТ-

ДИСКУРСУ 

 

У розділі шляхом демонстрації специфіки розуміння тексту в інтернет-

дискурсі визначається аргументативний аспект трансформації поняття «текст» 

у ньому. Здійснюється аналіз комунікації в інтернет-мережі з точки зору 

риторичних модусів: логосу, етосу, пафосу. Досліджується їхнє специфічне 

розуміння у процесі комунікації в мережі Інтернет. У розділі визначається 

специфіка використання риторичних модусів, що дає змогу описати виміри 

інтернет-комунікації через демонстрацію різноманітних засобів впливу (на 

прикладі інтернет-мему, тролінгу та смайлів). Обґрунтовується застосування 

методу систематизації для риторичного аналізу інтернет-дискурсу, в результаті 

якого поєднуються різні елементи зазначеної комунікації. Доводиться, що не 

зважаючи на подібність інтернет-комунікації реальній (поза межами Інтернету), 

у ній відбувається відхилення від класичного розуміння риторичних модусів, 

проте, кожен з модусів вдало виконує свою функцію впливу. Встановлюються 

та аналізуються особливості використання риторичних фігур в інтернет-

дискурсі.  

 

3.1. Аргументативний аспект трансформації тексту в інтернет-

дискурсі 

 Феномен комунікації сьогодні є одним з найважливіших складників 

людського існування. Завдяки комунікації уможливлюється тісний зв'язок 

людини з суспільством, з його історією, з культурою. Феномен комунікації 

викликає істотний інтерес з боку представників багатьох галузей науки, 

виступаючи предметом досліджень філософії та психології, педагогіки і 

соціології, етики та лінгвістики, логіки та дисциплін логічного циклу. 

З початку становлення філософської думки і понині простежується 

звернення до проблем комунікації. Ці питання вивчали в своїх роботах 

Аристотель, І. Кант, В. фон Гумбольдт, Ф. Шлейермахер, С. К'єркегор, 
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М. де Унамуно, С. Франк, Ґ. Марсель, М. Гайдеґер, М. Бахтін, М. Мерло-Понті, 

К. Ясперс та інші. Теоретичним проблемам філософії спілкування присвячені 

дослідження В. Вандишева, М. Кагана, А. Пономарьова, В. Соковніна та інших 

науковців.  

У підрозділі, демонструючи специфіку розуміння тексту в інтернет-

дискурсі, визначається аргументативний аспект трансформації поняття «текст» 

у ньому. Зазначене більш детально розглядалось у нашій статті [16]. 

У центрі уваги філософії завжди знаходиться людина в різноманітті її 

зв'язків. Усі надбання людського існування є надбаннями культури. 

Комунікація, як один із важливих складників в житті людини також є частиною 

культури. Комунікація – явище складне і універсальне, її зміст і форми є 

предметом дослідження багатьох наук. Комунікація (від лат. сommunicatio – 

зв'язок, повідомлення) – спілкування, засноване на взаєморозумінні; 

повідомленні інформації від однієї людини до іншої або кількох інших [72, с. 

198]. Електронні тексти характеризуються своєю динамічністю, мінливістю. 

Мова в Інтернеті значно відрізняються від письмової мови, де завжди є час 

продумати, що хочеш написати, знайти та виправити помилки, підібрати 

необхідну форму викладу думок. В електронній мові співрозмовники часто 

нехтують правилами правопису та побудови речень. Це відбувається через 

вимушену швидкість реагування на повідомлення. Найяскравіше це 

демонструється на форумах, у різноманітних чатах та в коментарях. Цікавою 

видається думка американський лінгвіста Д. Крістал [D. Crystal], який описав 

мову інтернет-спілкування, у вигляді такої формули: усна форма мови + 

письмова форма мови + умови, надані комп'ютером [177, с. 28-48]. Саме 

завдяки останнім стає можлива трансформація засобів масової комунікації, що 

змінюються під впливом виробництва нових стилів інформаційної взаємодії. 

Завдяки звуженню чи розширенню своїх соціальних та просторових парметрів 

виникає інформаційне поле соціуму.  
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На сучасному етапі розвитку суспільства Інтернет як сукупність 

інформаційно-комунікаційних технологій і техніки є глобальним засобом 

комунікації, що конструює принципово новий інформаційний простір. 

Віртуальна реальність є «живою» завдяки віртуальній комунікації, яка, 

через відсутність фізичної складової, має певні особливості. Важливою 

особливістю віртуальної комунікації є анонімність учасників спілкування. Це, в 

свою чергу, суттєво розширює межі конструювання та репрезентації власної 

особистості в Інтернет середовищі. Завдяки комп'ютерним технологіям індивід 

може сформувати свій образ відповідно до своїх намірів. Ми можемо 

створювати своє віртуальне «Я» як ми того хочемо, без впливу на фізичне тіло. 

Цікавою антропологічною особливістю людини XXI століття є «людина 

клікаюча» (від англ. click – натискання на кнопку комп'ютерної миші або 

клавіатури). «Людина клікаюча» – це окремий вид «людини комунікуючої» в 

цілісному просторово-часовому світі. Інтернет змушує нас це зрозуміти і 

переосмислити появу нових можливостей для комунікації у вигляді нових 

швидкостей» [134, c. 119]. Окремим відгалудженням є людина, що схильна до 

«зеппінгу». Це явище виникло ще 1995 року, коли був винайдений пульт для 

перемикання каналів телевізора, не встаючи з крісла. Використовувався для 

характеристики індивіда, який постійно перемикає канали і не зосереджується 

на чомусь одному. Так, наприклад, це дає змогу не дивитись надокучливу 

рекламу, переключивши на інший канал.Стосовно «зеппінгу» в інтернет-

комунікації, це блукання від одних сторінок до інших, не затримуючись на 

жодный. [134, с. 116]. 

У цій роботі ми розглядаємо комунікацію в інтернет-мережі, враховуючи 

лише надрукований текст, без урахування відео та аудіо каналів передачі 

інформації. Звісно, технічне забезпечення дозволяє наразі не лише писати 

текст, а й озвучувати його. Завдяки створенню всім відомого «Skype», де 

комуніканти можуть не лише чути один одного, а ще й бачити, а також 

розширенню можливостей месенджерів, текст можна не лише «набрати», а й 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


157 
 

 
 

записати за допомогою «voice message». Проте для аналізу аргументативного 

аспекту такого типу комунікації нам потрібен надрукований текст. 

Поняттям «текст» користуються різні галузі науки: лінгвістика, 

літературознавство, філософія, семіотика, психолінгвістика та інші. Для 

лінгвістики тексту це поняття є основоположним. Специфіка зазначеного 

поняття полягає в його багатоаспектності, тому в наукових працях зустрічаємо 

різні його визначення. Текст трактують як інформаційний простір, мовленнєвий 

твір, знакову послідовність тощо. Оскільки текст несе певний сенс, то він 

виступає як комунікативна одиниця, об'єднана за змістом послідовність 

знакових одиниць, основними властивостями якої є зв'язність і цілісність. Існує 

велика кількість думок щодо розуміння тексту, його автора, комунікації, 

дискурсу. 

М.М. Бахтін розглядає текст як висловлювання, що включене в культуру 

та відображає ніби три виміри часу: минуле, теперішнє і майбутнє [13, с. 181]. 

Тобто текст виступає як первинна даність міркування. Текст містить у собі 

синтез трьох часів, взаємний рух: із теперішнього в минуле і майбутнє, із 

минулого і майбутнього в теперішнє. Цей шлях можна продемонструвати як 

взаємозв’язок між героєм, автором та читачем.  

У дослідженнях, у яких аналізується проблема тексту, важливим 

залишається розгляд тексту через призму авторства. У своїй праці «Проблема 

тексту в лінгвістиці, філології та в інших гуманітарних науках» М.М. Бахтін 

пише: «Там, де немає тексту, немає і самого об’єкта для дослідження мислення. 

Текст – письмовий або усний є практично унікальною, неповторною та єдиною 

формою, завдяки якій можна заявити про себе» [13, с. 192]. Головним 

призначенням тексту, за М.М. Бахтіним, є його унікальність, неповторність, 

одиничність. Текст завжди формується на зіткненні двох суб’єктів. Також він 

виділяє два поля тексту: загальноприйнятий та зрозумілий код передачі – мова 

та розуміння, тобто смисл, який виходить за рамки тексту. Ми маємо певну 

тріаду єдності автора, тексту, іншого суб’єкта. Для того щоб текст був 

зрозумілим, він має бути адаптований до того, ким він буде сприйматись. 
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Мається на увазі, якщо ми вступаємо у комунікативне поле з людиною, яка 

володіє лише російською мовою, то ми будемо використовувати код зрозумілої 

для неї мови. Те саме можна екстраполювати і на комунікацію, що відбувається 

в інтернет-мережі, де текст ми сприймаємо більш широко і вважаємо, що той 

самий мем чи смайл (стікер) може виступати закодованим текстом, який 

розрахований на сприймання конкретною людиною чи групою 

людей. М.М. Бахтін інтерпретує текст з вбудованою схильністю до діалогу. У 

такому випадку автор у процесі комунікації звертається як до іншого, так і до 

самого себе. Тобто текст є чимось живим і спрямованим на розуміння іншого. 

Аналізуючи комунікацію у соціальних мережах, можна встановити, що будь-

який наш текст, який може називатись заміткою чи коментарем, чекає на 

розуміння та відповідь. М.М. Бахтін розглядає діалог, як універсальне 

спілкування, як основний принцип людського існування, як єдиний канал для 

розуміння та розкриття буття. Він досліджує модель: автор-текст-реципієнт. 

Така сама модель присутня й у віртуальній комунікації. (Під віртуальною 

комунікацією маємо на увазі комунікацію в інтернет-мережі).  

Отже, філософія тексту М.М. Бахтіна є діалогічною, що є важливим для 

подальшого дослідження тексту в інтернет-дискурсі. У концепції М.М. Бахтіна 

важливу роль відіграє автор тексту. Щодо художніх текстів, то він стверджує, 

що в літературному творі читач читає та відтворює авторський задум. У той час 

як Р. Барт виголошує протилежну позицію, відповідно до якої автор помер 

задля читача. Читач лише бачить зв'язок слів між собою та намагається його 

розплутати та прослідкувати взаємозв’язок у тексті [11, с. 386]. 

Ідея дегуманізації мистецтва породила концепцію смерті автора. Р. Барт 

пише про автора художнього тексту: «Зник міф про письменника як носія 

цінностей» [11, с. 389]. Отець – саме так, вдаючись до метафори, вчений 

характеризує автора тексту, який є деспотичним і самодержавним. Р. Барт 

наголошує, що у тексті немає запису про батьківство і таким чином особистість 

письменника позбавлена влади над твором, що з його волею навіть 

знайомитись не треба, її слід забути. Р. Барт різко протиставляє автору живий 
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текст. Наразі, вважає він, на зміну автору приходить скриптор (той, хто пише), 

який «несе у собі не пристрасті, настрої, почуття або враження, а тільки такий 

неосяжний словник, з якого він черпає свій витвір, який не зупиняється» 

[11, с. 390]. Р. Барт вважає автора примарою, він відсутній до написання тексту, 

а також після того, як текст завершено. Усю повноту влади над написаним 

отримує лише читач. Ситуація, яка має місце у «віртуальному середовищі», 

розгортається зовсім за протилежним сценарієм. Окрім самого тексту, який 

сприймається читачем (читачами), важливим є саме автор. Особливо це 

загострюється у ситуації інформаційних атак, коли на перше місце виходить 

саме той, хто пише, він же і несе відповідальність за свій текст. 

В основі концепції Р. Барта покладена ідея, що немає меж активності 

читача, його повної незалежності від творця твору. Р. Барт довів її до крайності 

і протиставив одне одному читача і автора як нездатних до спілкування, 

поляризував їх, заговорив про непереборні чужість і ворожість одне до одного. 

При цьому свободу та ініціативу читача він осмислив як свавілля. Концепцію 

Р. Барта щодо смерті автора тексту художнього твору, на нашу думку, не можна 

екстраполювати на розуміння ролі автора у формуванні тексту інтернет-

дискурсу.  

Останнім часом поряд із поняттям «текст» розглядається поняття 

«дискурс». Поняття щодо розуміння тексту та дискурсу має безліч шляхів 

вирішення. Текст є результатом мовленнєвої діяльності, який реалізується в 

усній або письмовій формі. Текст завжди має тему чи кілька тем, які пов'язані 

ієрархічно. Він виливається в кінцеву і зафіксовану форму. Важливо розуміти, 

що дискурсивний процес не можливий без основоположного тексту. 

Відображення розмежування поняття «текст» і «дискурс» провів Т.А. ван Дейк 

у своєму трактаті «Стратегії розуміння зв'язного тексту» [46, с. 174]. Проте у 

зазначеній роботі терміни постійно плутаються. Це зрозуміло, оскільки англ. 

«discourse» вживається як у значенні тексту, так і просто розмови. Виходячи з 

такої ситуації, дискурс розуміється як текст, який занурюють у життя. Текст 

може бути написаним чи промовленим, проте дискурсом його неможливо 
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назвати, оскільки важливим є розуміння та ставлення іншого, того хто 

читає/слухає. Дискурс неможливий без зворотної реакції співрозмовника, 

інакше на цьому закінчиться сам процес. Не отримавши зворотного зв'язку, 

відправник повідомлення зайде у глухий кут, тому що поточна ситуація не буде 

підтримана. Щодо тексту, цей момент не має ніякого значення. Відправнику 

буде в принципі не важливий результат повідомлення. Його роль полягає лише 

у відправці тексту. Дискурс, як живий організм, народжується, живе і вмирає, 

коли предмет, який обговорюється, втрачає свою актуальність. Текст, у 

протиставленні до дискурсу, є вічним. Текст – засіб і одиниця комунікації. 

Дискурс – форма, у якій ця комунікація протікає. Текст зазвичай дає поживу 

для роздумів, тоді як дискурс і є сам процес міркування. Переключаючись у 

площину інтернет-комунікації, зазначимо, що дискурс є пролонгованим, тобто 

таким, що може жити вічно чи зникнути за одну мить. Час у Мережі ніби 

зникає, а поле дискурсу може довгий час залишатись незмінним. З появою 

соціальних мереж спілкування вийшло на новий рівень. Тепер кожна сторінка, 

«профіль» (profile) – не просто відомості про індивіда, а й його світ з усіма 

уподобаннями, соціальним статусом, думками, тощо – є текстом. Наприклад, 

викладаючи свою думку щодо певного питання, ми пишемо текст, дискурс 

починається тоді, коли з’являється перший коментар – активне ставлення щодо 

виголошеної думки. Іншими словами, автор занурюється у дискурсивний 

простір тієї науки або того знання, на тлі якого народжується конкретний текст, 

використовуючи всі можливості дискурсу з метою аргументованого викладу 

своїх поглядів, припущень, висновків. Зазначимо, що якщо дискурс є складна 

система ієрархії знань, що включає знання про світ, про який говорять, про 

мову, якою розмовляють, і знання про доречність ситуації, то і текст, будучи 

початком, основою, результатом дискурсу, ймовірно, може розглядатися як 

представлення практично ідентичної ієрархії знань. З плином часу коментарі 

припиняються і дискурс ніби завмирає. Проте він також швидко може і 

відновитись. У ситуації реального спілкування дискурс розгортається та діє, 

проте варто одному з двох учасників зникнути і дискурс «вмирає».  
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А.Т. Ішмуратов визначає дискурс наступним чином: «Дискурс – текст, 

створений учасниками, які мають певні інтереси, пов’язані з інтерпретацією 

їхньої реальності, це процес створення, конституювання, виправдання, 

утвердження певних принципів спільної діяльності, соціального порядку» [65, 

с. 9]. За А.Т. Ішмуратовим, важливим компонентом дискурсу є консенсус: 

«Підтвердження консенсусу є акт легітимації» [65, с. 10]. Проте він зазначає, 

що дискурс відбувається при зіткненні думок, є конфліктогенним і логіка 

покликана допомогти у досягненні консенсусу.  

Формуючи розуміння тексту та дискурсу, слід зазначити, що дискурс, у 

широкому розумінні, є комунікацією, діалогом. Діалог є терміном, яким можна 

поєднати текст та дискурс. Звісно, діалог може бути як за наявності «іншого», 

так і з власним «я». Важко не погодитись з поглядами М.М. Бахтіна на те, що 

важливим залишається діалог. Для нашого дослідження важливо зазначити, що 

вся інтернет-комунікація (у вузькому розумінні – спілкування) є діалогом. 

Наразі Інтернет перетворився на інформаційно-комунікативну царину, 

яка поширює свій вплив на всі сфери життя. Беручи до уваги у цій роботі текст 

без голосових повідомлень, а саме, спілкування, не пов’язане зі звуковим та/або 

відео передаванням інформації, акцентуємо увагу на одній особливості 

інтернет-дискурсу. Інтернет-комунікація призвела до нейтралізації питання 

щодо різниці письмової та усної мови, що є характерним саме для інтернет-

дискурсу. В інтернет-месенджерах, у чатах, у блогах, на форумах, у соціальних 

мережах продукуються тексти, що поєднують два типи мови. Можна 

стверджувати, що інтернет-спілкування може бути у рази емоційнішим та 

виразнішим, адже легше написати, аніж сказати. Тут, на нашу думку, влучними 

є слова В. Пєлєвіна: «У мене б пальці не змогли так написати» замість 

відомого: «У мене язик не зміг таке промовити» [113, с. 185].  

Сфера функціонування мови у межах інтернет-дикурсу передбачає весь 

спектр письмової мови, а саме: текст у вигляді замітки, текст як коментар, як 

смайли (або емотікони), як емодзі, як наклейки, як меми, як гіфки (це все є 

тексти, які представлені у незвичному вигляді). Проте вони несуть важливе 
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навантаження. У процесі комунікації ми завжди звертаємось до візуальних 

образів. Вони можуть доповнювати, уточнювати наші слова або ж взагалі 

заміняти. Наприклад, дорожні знаки, їх легко ідентифікувати та зрозуміти 

незалежно від культурного середовища (наприклад, знак «STOP»), таблички зі 

знаками (так, перекреслена цигарка означає заборону на паління у певному 

місті). М.В. Березняк окреслює це так: «Такі знаки не прив’язані до конкретної 

мовної культури, до граматики чи фонетики, та вже стали міжнародними» [27, 

с. 56]. Окремим видом природньої мови, яка спирається на візуальне 

сприйняття, є мова глухонімих. Таку саму характеристику можна дати вище 

перерахованим особливим «текстам» інтернет-простору.  

Важко нині знайти людину, яка б не мала власного профілю у соціальних 

мережах. Завдяки останнім кожний користувач має свій власний «щоденник», 

де зберігається уся історія життя індивіда: фотографії, відео, репости 

публікацій, власні замітки (пости). Пост – це текст, який може бути коротким 

(із декількох речень) або статтею (власні думки на вільну тему, ставлення до 

небайдужого). І надалі відбувається активне ставлення користувачів до 

написаного, яке виражається у коментарях (можуть бути як звичайним текстом, 

так і смайлом, наклейкою, гіфкою, мемом тощо). 

Такий різновид тексту в інтернет-дискурсі, як коментар, може бути 

поясненнями до основного тексту спілкування, зауваженням. Тексти 

коментарів зазвичай характеризуються використанням наказового способу, 

великою кількістю розмовних і жаргонних лексичних одиниць, оклику 

пропозицій, а відповідно, і значно більшою кількістю помилок, аніж у текстах 

постів. Це пов'язано з бажанням комунікантів наблизитися до рівня розмовної 

мови. Під час вітання, прощання, вираження згоди або незгоди відбувається 

графічна фіксація усних варіантів відповідних реплік. Також спостерігається 

досить часте використання у текстах коментарів абревіатур. Завдяки 

коментарям можна оцінити цінність основного тексту (тобто того, який 

аналізується; ним може бути коротка замітка, стаття тощо). Коментарі, іноді, 

можуть бути ціннішими за сам запис, адже краще розкривають суть 
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викладеного матеріалу. Отже, коментар – це такий текст до тексту. Варто 

зазначити, що активні словотвірні процеси є характерними для інтернет-текстів 

у цілому. Особливість мовного спілкування учасників у мережі Інтернет 

полягає у використанні не тільки інтернет-жаргону, але і у поєднанні лексичних 

одиниць, що належать до різних стилів і регістрів мови, відповідно до 

прагматичних установок і цілей спілкування [45, с. 15]. Так, тексти соціальних 

мереж представлені текстами постів, які є підготовленими авторськими 

повідомленнями і текстами коментарів різних авторів. Тексти постів 

характеризуються інформативністю, точністю, експресивністю, тоді як 

основними комунікативними характеристиками текстів коментарів є стислість і 

емоційність. 

 Завдяки появі смайлів текст ніби оживає, отримує настрій, який з 

легкістю зчитується адресатом, вони сприяють конкретизації змісту 

повідомлення, надають йому емоційно-експресивного забарвлення. Наприклад 

емодзі (ідіограма і смайлик) – графічна мова, яка вперше виникла в Японії, 

передає не просто настрій, а має більш ширший контекст впливу на адресата. 

Прикладом емодзі є графічне зображення білого лотоса, яке в японській 

культурі означає досконало виконане домашнє завдання. Можна навіть сказати, 

що зазначені вище закодовані графічні зображення зробили емоційну 

революцію у спілкуванні он-лайн. Смайл, у логіці, можна розглядати як 

предикат, який має своє смислове навантаження, індивіди одного культурного 

середовища можуть зчитувати ці коди і розуміти без слів, про що йде мова. 

Наступним кроком до «оживлення» спілкування в Інтернеті були наклейки, які 

захопили соціальні мережі «Facebook», «Vkontakte» та месенджери «Viber», 

«Telegram» та ін. Наклейкою є міні картинка, на якій зображені різноманітні 

персонажі, які накладають емоцію на текст. У цьому випадку слова вже не 

потрібні, адже картинка передає не просто настрій чи емоцію, а стан речей.  

Наступним «помічником» в інтернет-комунікації є мем – легко 

упізнаваний текст або зображення з текстом і без нього. Він може бути у 

вигляді фрази (висловлювання), картинки, відео або звукового ряду. Виникають 
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стихійно, швидко розповсюджуються, відносно швидко зникають; несуть 

ґрунтовне смислове та емоційне навантаження, тобто виражають не лише 

емоцію, а саме стан. Основним недоліком деяких мемів є вузька специфіка 

(якщо мем створений на основі серіалу, який не є популярним, то аудиторія, яка 

зрозуміє смисл такого зображення, різко зменшується). Мем порівнюють з 

геном, що вбудований в інтренет-спілкування. Серед найупізнаваніших є мем 

«Фейспалм», мем «Покер фейс», мем «Тоні Старк», мем «Жалю та плачу» 

тощо. Зазначимо, що меми можуть виступати різними типами аргументів. 

Наприклад, мем «Жалю» може апелювати до психологічного стану 

співрозмовника і виступати «аргументом до жалю» (посилання на скрутні 

обставини з метою викликати співчуття), додавати емоційного забарвлення до 

написаного тексту. 

Гіфки – анімаційне зображення (може бути циклічним, тобто нескінченне 

повторення однієї анімації), це можуть бути вирізки сцен із фільмів, 

демонстрація жестів. Кожен користувач може створювати власний файл, 

надаючи йому специфічного змісту. Гіфку можна розглядати як «аргумент до 

авторитету». Ідеться про ситуацію, коли співрозмовник замість наведення 

аргументів для обґрунтування своєї точки зору намагається спиратися на 

авторитет, на його ідеї, погляди тощо. В інтернет-комунікації останнє 

репрезентується у зображенні певних жестів чи ситуації з фільму, мультсеріалу, 

де авторитетом виступає відома багатьом особа. Також гіфка може виступати 

«аргументом до палки» та містити певні погрози.  

Зазначимо, що в інтернет-дискурсі відбувається трансформація тексту, де 

кожна гра слів, використання різноманітних допоміжних засобів (про які 

йшлося вище) можуть розглядатись як прийоми впливу. Під впливом мається 

на увазі такий вид взаємодії між учасниками комунікації, коли один з них, 

застосовуючи певні прийоми, намагається переконати співрозмовника у 

доцільності своєї аргументації. Реалізація процесу переконання може бути у 

тексті замітки (посту), де міститься аргументована позиція автора з певної 

теми, також – у коментарях, де наявне оціночне ставлення читача до 
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написаного. Вплив може трансформуватися в маніпулювання, тобто у вид 

взаємодії між сперечальниками, коли один з них, застосовуючи певні прийоми, 

свідомо намагається проконтролювати поведінку, дії іншого, спонукає його 

вести себе так, як йому вигідно. Щодо цього аспекту, явним показником такого 

впливу може бути коментар, про який ішлося вище. Зазначимо, що коментар – 

це не лише надрукований на клавіатурі текст, ним також може бути 

супроводжуючий смайл (надає емоційного забарвлення), гіфка (демонструє 

жест чи реакцію), мем (дотепний чи іронічний коментар стосовно написаного). 

Розрізняють декілька напрямів впливу на співрозмовника: прийоми 

мовного, прийоми психологічного впливу, прийоми невербального впливу 

тощо. Серед форм мовного впливу виділяють пряму та непряму. Пряма форма – 

така форма написання тексту, коли індивід вкладає у смисл своїх слів лише 

буквальне їх значення, «називає речі своїми іменами». Автор напряму 

виголошує власну думку, така форма характеризується точністю та 

послідовністю. Непряма форма – така форма подання тексту, коли індивід 

вкладає у написане не лише те, про що йдеться, а дещо більше. Автор свідомо 

обирає такий стиль викладу думок, при якому сприймання тексту може 

різнитись відповідно до того, хто читає. Недоліком є те, що автора можуть 

неправильно зрозуміти. Прикладом такої форми впливу може бути текст 

замітки (посту). Проявом же того, як такий текст розуміється, служить 

коментар. Стосовно останнього, то він також може мати різну із зазначених 

форм впливу. 

Аналіз комунікації в інтернет-просторі, а саме, надрукованого тексту, без 

урахування аудіо-месседжів та відео-зв’язку, дозволяє говорити про наступне: 

текст виступає комунікативною одиницею, об'єднаною за змістом 

послідовністю знаків, основними властивостями якої є зв'язність і цілісність. 

Текст у звичному його розумінні, репрезентований у вигляді замітки, посту або 

коментаря, не зникає з простору інтернет-комунікації. Специфіка тексту в 

інтернет-дискурсі пов’язана з тим, що його складовими у зазначеному 

середовищі виступають такі візуальні знакові одиниці, як-от: смайли, емодзі, 
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наклейки (стікери), меми та гіфки, які можуть не лише додавати йому емоційне 

забарвлення, а й виступати самостійними прийомами впливу. Зазначене 

виступає аргументативним аспектом трансформації поняття «текст» в інтернет-

дискурсі.  

 

3.2. Специфіка використання риторичних модусів в інтернет-

дискурсі 

 

 Розглядаючи проблематику інтернет-комунікації в рамках риторики, 

зазначимо, що не дивлячись на розмаїття власних характеристик, зазначена 

комунікація багато у чому діє за такими ж самими принципами та правилами, 

як і реальна. Але потрібно чітко окреслити поле діяльності – у даному випадку 

буде йти мова лише про текстове інтернет-спілкування – тобто без залучення 

аудіо/відеозв'язку. Це викликано тим, що для останнього способу спілкування 

надто важко провести чітку лінію поділу – чи є це інтернет- комунікацією, чи 

вже ні? 

Для текстового ж спілкування потрібно відразу зазначити інший момент. 

Прагматичні інтерпретації набувають характеру неоднозначних. Так, феномен 

брехні взагалі трансформується у конструкт, який потребує нового визначення. 

Окрім того, потрібно відзначити, що проблематичним для риторичної оцінки є 

і, власне, сам «оратор», тобто мовець, оскільки останній існує лише суто «на 

віру». Це пояснюється тим, що під час діалогу через інтернет-месенджер, 

обидва (якщо учасників двоє) користувачі не бачать один одного, а, отже, 

насправді, на місці кожного з них може бути хтось зовсім інший. Звідси можна 

вже зробити висновок, що потрібні нові підходи до актів комунікації у межах 

риторичних штудій. 

Слід розуміти, що електронний дискурс – це насамперед спілкування. 

При безпосередньому контакті ми маємо широкий спектр способів 

невербальної комунікації (інтонація, жести, міміка), у такому випадку 

інструментом стає тіло людини. Технологічна революція й розвиток мережі дає 
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нам можливість зрозуміти так звану «мову тіла», це стає можливим завдяки 

з'єднанню вербальних і невербальних способів передачі повідомлень. 

Віртуальна комунікація, в основному, є вербальною і як наслідок, сенсорно 

обмежена. Але, не дивлячись на те, що Всесвітня мережа формує принципово 

новий простір комунікації, цей простір, тим не менш, є принципово відкритою 

системою. 

Звертаючись до риторичних модусів, потрібно визначити, що ж це є, яке 

значення їм приписують, і для чого вони потрібні. Як вже зазначалося вище, 

модуси є наступними: логос, етос, пафос. Кожен з них – це окрема сфера 

впливу та апеляцій. 

Логос – це рівень промови, на якому оратор намагається апелювати до 

розуму слухачів (у нашому випадку – читачів). Зазвичай логос – це сукупність 

аргументів, які стосуються предмета промови (розмови), точки зору, яка 

захищається оратором. Навіть якщо відштовхуватися суто від терміна «логос», 

то стане вже зрозуміло, що на увазі мається слово, яке повинен нести оратор. 

Вочевидь, що сюди відносяться й прийоми, що спрямовані на надання промові 

обгрунтованості, аби в аудиторії виникло відчуття, що оратор каже правду. 

Складність репрезентації логосу у Всесвітній мережі у тому, що тут 

важко вирізнити специфічні форми аргументації, оскільки в цілому тут діють 

такі самі правила аргументації, як і в реальному спілкуванні (за деяким 

винятком, про який вже зазначалося вище відносно невербаліки). Але, 

насправді, існує суто новий витвір Інтернету – так звані інтернет-меми, що 

можуть служити універсальними точками звернення. 

Інший рівень – етос. Це ті засоби впливу, які використовують моральний 

аспект людської свідомості. Сюди можна віднести все, що, скажімо так, 

намагається апелювати «до совісті». Дуже часто також мається на увазі і сам 

оратор – він повинен бути високоморальною людиною, щоб аудиторія йому 

довіряла. Якщо його впізнають, то він заслуговує на увагу. Оскільки відомо, що 

успішність промови напряму залежить від того, наскільки присутній фактор 

довіри, то вочевидь оратору потрібно послуговуватися певним набором 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


168 
 

 
 

методів, які дозволять так чи інакше утримувати увагу та, що важливіше, 

повагу аудиторії на потрібному рівні. Але, потрібно зазначити, що це працює і 

в іншу сторону. Впізнавання може будуватися на негативному досвіді, тобто, 

чим аморальніший оратор – тим непередбачуваніша для аудиторії його 

промова.  

Дійсно, якщо послуговуватися набором методів, що сприймаються 

слухачами (або читачами) як негативні, то можливо викликати потрібну 

оратору реакцію. Суто інтернет-явищем виступає прийом тролінгу – метод 

навмисної провокації та неадекватної поведінки оратора задля зміщення мети 

(теми) діалогу, провокування співрозмовника на конфлікт. Тролінг зазвичай 

оцінюється як негативний метод в інтернет-комунікації, але його почасти 

досить важко відрізнити від реальної аргументації, і дуже часто аудиторія 

підкорюється цьому, і навіть змінює відношення до оратора – у неї виникає 

відчуття, наче він, насправді, за слухачів (тут і далі коректніше, на нашу думку, 

буде говорити – читачів), а, отже, йому можна довіряти. Або ж навпаки, він 

намагається зробити все, щоб очорнити тематику або конкретну людину (групу 

людей), і, отже, довіри він не гідний. 

Третій рівень – це пафос. Цей модус потрібен для того, щоб викликати 

певні почуття, емоції в аудиторії. Ступінь емоційності, чуйності оратора, 

впливає напряму на тих, хто його читає. Можна говорити про те, що пафос 

виконує центральну функцію, оскільки людина – це насамперед емоційне, а не 

раціональне створіння, тобто, якщо викликати у неї потрібний набір емоцій, то 

ступінь логічности, обґрунтованості аргументів, або рівень довіри до оратора 

вже не будуть грати такої ролі.  

У межах Інтернету існує дуже специфічна форма прояву пафосу – це 

смайли – графічні відображення емоцій. Насправді, найчастіше вони 

визначають ступінь емоційного забарвлення повідомлення – одне й те саме 

речення, але з різними смайлами сприймається по-різному. Зазвичай 

вважається неприйнятним застосовувати смайли в офіційному спілкуванні, але 

зараз це правило вже не виконується так активно, як раніше. У цілому, можна 
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говорити про те, що смайли зараз – це ключовий спосіб передачі емоцій на 

рівні письмового діалогу в інтернет-комунікації. Звісно, є люди, що можуть 

передати у тексті будь-які емоції і без застосування смайлів, але сучасна 

інтернет-культура диктує їх «майже-обов’язковість». 

Отже, подальше дослідження буде спрямовуватися саме на інтерпретації 

риторичних прийомів, що застосовуються у кожному з модусів, а саме: 

1) Логос – інтернет-меми. 

2) Етос – тролінг. 

3) Пафос – смайли. 

Кожен з рівнів має свої специфічні особливості і характеризується 

унікальністю, що властива лише інтернет-комунікаціям. 

1. Логос: інтернет-мем як упізнаваний аргумент. 

Ведучи мову про рівень логосу у комунікативному акті, зазначимо, що 

зазвичай вказується саме на певні аргументи, що ними послуговується мовець. 

Існує їх велика кількість, оскільки й еристика, і риторика, загалом теорія 

аргументації мають тисячолітні напрацювання, у межах яких можна визначити 

окремі способи обґрунтування. 

«Аргументація являє собою мовну дію, що включає систему тверджень, 

призначених для виправдання або спростування якоїсь думки. Вона звернена 

насамперед до розуму людини, яка здатна, розсудивши, прийняти або 

спростувати цю думку. Аргументація, таким чином, характеризується 

наступними рисами: вона завжди виражена мові, має форму промовлених або 

написаних тверджень, теорія аргументації досліджує взаємозв'язок цих 

тверджень, а не ті думки, ідеї й мотиви, які устоять за ними; є цілеспрямованою 

діяльністю, завдання якої посилення або ослаблення чиїхось переконань; це 

соціальна діяльність, оскільки вона спрямована на іншу людину або інших 

людей, припускає діалог і активну реакцію іншої сторони на доводи, що 

наводяться; аргументація припускає розумність тих, хто її сприймає, їхню 

здатність раціонально зважувати аргументи, ухвалювати їх або заперечувати» 

[62, с. 11]. 
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Аргументація має істотне значення і в рамках інтернет-спілкування, 

оскільки вірний підбір аргументів, по суті, визначає загальну картину 

комунікації. Відразу поставимо питання про унікальні аспекти інтерне-

комунікації. Вже зазначалося вище, що в інтернет-мережі існує таке унікальне 

явище як «інтернет-мем» – легко упізнавані висловлювання, які застосовуються 

як беззаперечні аргументи. За допомогою них можна нівелювати точку зору 

опонента, коректно та зрозуміло виразити власну думку, або, навпаки, 

заплутати читачів. Розберемося, що ж є інтернет-мем. 

Саме поняття «інтернет-мем» виникло стихійно. Зазвичай ми не можемо 

прослідкувати авторів мемів. Але відомо, що термін «мем» виникає у 

британського вченого Р. Докінза у його роботі «Егоїстичний ген», про яку 

йшлося у підрозділі 2.3. другого розділу у цій роботі. Він тлумачить мем як 

окрему одиницю передачі культурної інформації. Меми виникають та зникають 

стихійно, єдиний для них регулятив – це соціум, оскільки він їх творить та він 

же їх і знищує. 

За аналогією, інтернет-мем – це окрема одиниця передачі інформації в 

Інтернеті, що має усталений характер. Інтернет-меми формуються стихійно, але 

майже відразу набувають характеру всезагальності (до них апелює майже 

кожний). Більш того, як це показує практика, інтернет-мем – це мова 

Всесвітньої мережі, без нього неможливо спілкуватися на побутовому рівні, 

оскільки він характеризує віртуальну культуру. Як не дивно, окрім суто 

«етнічних» інтернет-мемів, існують і міжнародні, такі, що прийняті у будь-якій 

з країн-користувачів Інтернету. 

Наведемо декілька прикладів. Один із найпопулярніших інтернет-мемів 

українського простору – фофуддя. Історія його виникнення: день і година появи 

фофудді в Мережі зафіксований точно – 1 березня 2006 року 10 годин 37 

хвилин. Саме у цю хвилину в «Живому Журналі» дівчина під нікнеймом 

TanіFlіnt процитувала повідомлення з чату з лідером українських комуністів 

Петром Симоненко. Якийсь громадянин під псевдонімом Ноздреватенків задав 

Петру Симоненко запитання: «Здрастуйте, я з Херсонської області, росіянин за 
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національністю. Моїй доньці у школі заборонили носити такий атрибут 

російської культури, як фофуддя. Аргументувавши це тим, що державна мова – 

українська. Прагну запитати, Петро Миколайович: ДОКОЛЕ?». Фофуддя – 

східна дорогоцінна тканина, з якої робили одяг. Не дивлячись на всю 

абсурдність (або, навпаки, серйозність ситуації), інтернет-користувачі дуже 

швидко підходпили це дивне слово, перетворивши його на інтернет-мем. Воно 

використовується як іронія щодо різноманітних культурних традицій. 

Характерною рисою фофудді як феномену є вживання для саркастичного 

ефекту, щоб підкреслити абсурдність сказаного співрозмовником. 

Як відомо, дуже часто у побудові аргументації звертаються до 

авторитетів. Не дивно, що і у Всесвітній мережі існують свої авторитети, що 

стали одними з найпопулярніших інтернет-мемів. Так, досить відомою є фраза 

«Не буди Ктулху» та варіації на цю тему. Сам Ктулху – міфічна істота з романів 

Г. Лавкрафта, всесильна та дуже зла. Відомо, що Ктулху спить під товщею 

води, і, коли пробудиться, буде нести зло та, навіть, може спричинити кінець 

світу. У цілому, він почав символізувати «зло, яке не потрібно викликати», 

певну приховану загрозу.  

Інший приклад – популярне останнім часом постійне згадування 

американського актора Чака Норіса як непереможного героя, який є настільки 

сильним, що йому не писані закони природи. Народився цей мем завдяки 

фільмам за участю Ч. Норіса, де він завжди виступає в однаковому амплуа – 

героя-одинака, який усіх перемагає.  

Існує популярний феномен «Превед, медвед». За словами 

А.О. Євграфової: «Суть феномену «Превед, медвед» полягає у спеціальному 

порушенні орфографічних правил, демонстрації письма з помилками як 

можливість поглузувати, висміяти тих, хто не володіє нормами орфографії, а з 

іншого боку, потішитися з того, що подібне письмо стає своєрідним кодом для 

об’єднання тих, хто хотів, роблячи вправи з неграмотним письмом, таким 

чином проявити себе на «всенародних» конференціях в Інтернеті найбільш 

«просунутим» і бути зарахованим у ряди однодумців. Неграмотне письмо з 
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будь-якими відхиленнями від норми, за яким, як правило, стоїть підліток, 

сприймається як еталон дотепності» [57, c. 44]. 

По суті, за досить абсурдними речами ховається цілісна система мови та 

аргументації, що застосовується у рамках Інтернету. Насправді, саме апеляція 

до інтернет-мемів дозволяє прояснити чи, навпаки, заплутати співрозмовника. 

Потрібно враховувати, що інтернет-мем – це стала культурно-мовна одиниця, а, 

отже, він, зазвичай, сприймається майже будь-якою аудиторією, незалежно від 

віку та статі. Хоча, звісно, завжди потрібно підбирати аргументацію уважно, 

оскільки важлива і обізнаність аудиторії у комплексі мемів та ступінь відомості 

самих мемів, оскільки деякі відомі усім, а деякі – елементи закритих інтернет-

суспільств. 

Сам інтернет-мем може виступати відразу як декілька типів аргументів. 

Так, це може бути «ускладнення мовних конструкцій» – коли для фіксації 

певних явищ або подій застосовуються складні для розуміння конструкції. 

Існує велика кількість мемів, які майже не зрозумілі пересічній людині, але, 

застосовуючи їх, можна, наприклад, впевнити аудиторію у власній 

компетентності з приводу деякої теми, або ж заплутати її, чи відвернути їхню 

увагу. Прикладом може служити відома фраза «як пропатчити KDE під 

FreeBSD», яка в рамках Всесвітньої мережі позначає певне заплутування, 

відволікання від тематики розмови.  

Або ж це може бути «безглуздий аргумент», тобто, коли застовують 

певний набір фраз, які не мають смислу. Таким мемом є «глокая куздра». 

Повний варіант виглядає наступним чином: «глокая куздра штеко будланула 

бокра та курдячить бокрьонка». Штучний вираз, що ґрунтується на російській 

мові, у якому всі кореневі морфеми замінені на безглузді сполучення звуків. 

Вираз створений для ілюстрації того, що багато семантичних ознак слова 

можна зрозуміти з його морфології. Цей мем був створений задовго до 

Всесвітньої мережі, у 1928 році філологом Л.В. Щербою для доведення, що 

навіть, якщо маємо безглузді семантичні конструкції, то сенс можливо 

зрозуміти із морфології цих конструкцій. Застосовується, щоб підкреслити 
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абсурдність певного висловлювання, вказуючи на те, що нормальна людина 

його не сприймає. 

Існує й протилежне до «глокої куздри» твердження, яке наводив 

Н. Хомський у праці «Синтаксичні структури»: «Поняття «граматично 

правильний» не може ототожнюватися з поняттями «осмислений», «значущий» 

у якому б то не було семантичному сенсі. Дані нижче твердження (1) і (2) 

тотожно безглузді, але будь-який носій англійської мови назве граматично 

правильним лише перше. 

1. Colorless green ideas sleep furiously. 

«Некольорові зелені думки сплять люто». 

2. Furiously sleep ideas green colorless. 

«Люто сплять думки зелені, що не кольорові» [154, c. 15]. 

Зазвичай, його також використовують для підкреслення абсурдності 

певної інформації, але тут іде акцент вже на, здається б, правильність побудови 

і викладу, акцентуючи на тому, що форма – це ще не все. 

Нарешті, інтернет-мем може виступати як «помноження аргументів» – 

коли оратор один і той самий аргумент повторює декілька разів у різних 

формулюваннях. Дійсно, вищезазначені приклади можливо класифікувати і як 

помноження аргументів, оскільки і «глокаякуздра», і «некольорові зелені думки 

сплять люто» позначають, у принципі, схожу думку. Сюди ж можна додати і 

хрестоматійне висловлювання Л. Керолла «варкалось», яке також вказує на 

безглуздість, яка, тим не менш, може нести у собі певний сенс. 

Отже, інтернет-мем – це не просто зручний аргумент, до якого можливо 

апелювати за потреби, але складне мовне і культурне явище, що виникає 

стихійно у Всесвітній мережі, підкоряється власним, ще не пізнаним 

лінгвістами, законам. Якщо користувач не знайомий з основними інтернет-

мемами, то він, власне, не зможе адекватно спілкуватися у Мережі, оскільки на 

них будується більшість побутового спілкування. Навіть стандартні і вже 

звичні для багатьох «OMG» – Oh my god, або ж «Lol» – laughing out loud 

(голосно сміючись) – також є інтернет-мемами, а, отже, задають мовний 
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простір для спілкування.  

З іншого боку, потрібно розуміти, що цей конструкт може бути 

абсолютно незрозумілий для співрозмовника, а, отже, його можливо 

перетворити з упізнаваного аргументу на безпідставний, або взагалі на хибну 

аналогію, що призводить до подальшого заплутування співрозмовника і, як 

результат, може водночас знизити раціональність такого діалогу і посилити 

позицію того, хто його застосовує. Застосовувати інтернет-меми можливо лише 

тоді, коли оратор чітко знає, що його зрозуміють, тобто, потрібно співвіднести 

аудиторію та рівень складності текстів. Можливо провести паралель: якщо 

біолог буде перед аудиторією філософів говорити про проблему життя, але при 

цьому використає складну термінологію, порівнюючи проблеми філософського 

ґатунку з багаторівневою проблематикою біологічної сфери – очевидно, що 

його не зрозуміють. Отже, в інтересах оратора завжди слідкувати за тим, щоб у 

бажанні створити дійсно гарну та красиву промову, він не перетворив її на 

щось абсолютно незрозуміле. 

2. Етос: тролінг як провокативна практика. 

Цікавим для цього дослідження є явище тролінгу. Вже було сказано про 

важливість певної правильної, моральної поведінки задля підтримки ступеня 

довіри з боку аудиторії. Дійсно, задля цього оратори часто жертвують і 

логічністю аргументів, і їх емоційністю, оскільки тільки у тому випадку, коли 

аудиторія довіряє оратору, його промова буде успішною. Враховуючи, що 

основний відсоток «становлення» довіри припадає на початок промови або акту 

комунікації, природно було б вести мову про певні способи висловлення, які 

потрібно застосувати оратору. 

Унікальність інтернет-сфери дозволяє застосовувати метод так званого 

«тролінгу», який описувався нами у першому підрозділі другого розділу цієї 

роботи. Інтернет-тролінг – цікаве соціально-психологічне явище, що 

зародилося в 1990-х роках у Мережі, і досягло максимального розвитку 

наприкінці першого десятиліття ХХІ-го століття. Тролінг означає розміщення в 

Інтернеті провокаційних повідомлень з метою викликати серед учасників 
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бурхливі обговорення з переходом на особистості, конфлікти. Той, хто це 

робить, зветься «тролем», що дуже вдало збігається з назвою міфологічної 

істоти. Троль підбурює, провокує, відпускає саркастичні зауваження з однією 

метою – втягнути інших користувачів у конфронтацію. Він насолоджується 

процесом, а не результатом, і робить це тому, що лайка й нестримувані потоки 

емоцій є його «їжею». Тому в інтернет-культурі часто вживається фраза: «Не 

годуйте тролей». Не варто недооцінювати професійний рівень тролів, вони 

добре володіють комп'ютером і почувають себе в Інтернеті комфортно. Тролінг 

– це різновид соціальної інженерії. Не варто плутати соціальну інженерію з 

генетичною або технічною. Технології, застосовувані соціальними інженерами, 

засновані на використанні слабкостей людини. Інакше кажучи, соціальні 

інженери маніпулюють людьми потай, боягузливо уникаючи зустрічі з 

жертвою «віч-на-віч». Але така поведінка може бути досить руйнівною, якщо 

обрана жертва довірлива й недосвідчена. 

Існує декілька типів тролінгу, які різняться залежно від методів, що їх 

застосовує учасник спілкування. Нажаль, це явище не досліджувалося у межах 

логічної науки, але вже зрозуміло, що таке дослідження важливе, оскільки 

тролінг тісно пов'язаний із загальною інтернет-культурою (зокрема з 

мовленням в інтернет-спілкуванні) і є її проявом. Потрібно зазначити, що на 

перший погляд, тролінг здається просто несерйозним, але насправді, це добре 

та якісно підготовлений спосіб аргументації, або, скоріше, її порушення. 

Так, в аргументації діє правило критики точки зору. Критика точки зору 

повинна відбуватися щодо точки зору, яку дійсно висунув співрозмовник. Якщо 

порушується це правило, виникає помилка «фіктивний супротивник», коли 

сперечальник приписує супротивнику неіснуючу точку зору, або викривлює її. 

Це є досить поширена практика у реальному спілкуванні, але в Інтернеті вона 

набула дійсно величезних масштабів, перетворившись на окрему культуру. 

Зараз це один з основних методів навмисного викривлення комунікації з метою 

або захисту власної точки зору, або ж просто провокації. 

Маємо явище, протилежне до класичного правила етосу. У рамках 
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тролінгу існує протилежне – чим менше довіри, тим простіше. Метою для 

«троля» є не послідовне обґрунтування певної позиції, а навпаки, вихід за 

рамки моралі та моральнісної поведінки. Навіть, якщо звернутися до етимології 

слова «етос», то стає очевидним, що тролінг можливо порівняти з «чорним 

піаром» або ж «брудною аргументацією».  

Аристотель вважав етос набором рис та характеристик, що створений 

прижиттєво, і репрезентуючий суб'єкта з боку моралі. Остання задає специфіку 

поведінки індивіда, за допомогою якої етос може бути описаний і розпізнаний. 

Філософ орієнтується на суб'єкта й вбудовує етику як самостійну дисципліну в 

комплекс філософських знань, поміщаючи її між психологією – наукою про 

душу і політикою – наукою про державу. Міркування про людську вдачу або 

характер він дає, головним чином, у своїх етичних творах, де воно приймає 

форму вчення про чесноти.  

Так, у «Поетиці» він писав: «Що ж стосується характерів, то є чотири 

пункти, які треба мати на увазі: перший і найважливіший – щоб вони були 

шляхетні. Діюча особа буде мати характер, якщо, як було сказано, у мові або дії 

виявить який-небудь напрямок волі, яким би він не був; але цей характер буде 

шляхетним, якщо виявить шляхетний напрямок волі. Це може бути у кожній 

людині: і жінка буває шляхетною, і раб, хоча, може бути, з них перша – істота 

нижча, а другий – зовсім незначний. Другий пункт, – щоб характери пасували 

один одному; наприклад, можна представити характер мужній, але не до ладу 

жінці бути мужньою або грізною. Третій пункт, – щоб характер був 

правдоподібний; це щось відмінне від того, щоб створити характер морально 

шляхетний і відповідний цій особі... Четвертий же пункт, – щоб він був 

послідовний. Навіть якщо зображувана особа непослідовна й таким 

представляється її характер, то в силу послідовності її потрібно представити 

непослідовним» [6, c. 661]. 

Як бачимо, тролінг виступає у якості повної протилежності такої 

поведінки. Тим не менш, потрібно відзначити зручність цього методу, якщо 

його застосувати для відвертання уваги від власної точки зору, що виявилася 
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некоректною або необґрунтованою, винищування точки зору опонента, якщо її 

неможливо «узяти» раціональним шляхом, чи просто дратування аудиторії, 

відчуваючи власну «волю до влади».  

Останнє, по суті, є основною метою тролінгу. Підбурюючий, 

саркастичний, провокаційний або гумористичний зміст повідомлень троля 

спрямований на те, щоб схилити інших користувачів до залучення троля до 

дискусії та створити передумови для конфлікту. Чим більш бурхливо реагує 

суспільство, тим імовірніший подальший тролінг з боку ініціатора, оскільки це 

затверджує його впевненість у тому, що він досягне своєї мети.  

Буває, що люди розміщують на інтернет-форумах повідомлення, в якому 

щиро й відкрито виражають свої почуття. Досвідчені тролі знають, що легше 

всього вивести таку людину із себе, оголосивши її тролем. Або, наприклад, 

користувач не відразу розуміє, як вписатися у суспільні рамки якого-небудь 

форуму. У результаті його дій, якщо вони навіть трохи не відповідні до норм 

форуму (часто, за поважних причин), йому «навішують» ярлик троля. Іноді 

буває важко відрізнити користувача, якому просто незнайомі загальноприйняті 

норми форуму, від користувача, який навмисно займається тролінгом. На 

превеликий жаль, багато користувачів реагують агресивно на будь-які дії 

новачків, оскільки розцінюють це як тролінг, що іноді змушує останніх дійсно 

пристати до думки про прийнятність та потрібність тролінгу. 

Метод тролінгу розповсюджений і в мас-медіа. Відомий випадок із 

Катериною Гордон, відомою російською журналісткою. Під час однієї з 

передач на «Російській службі новин», коли вона зачепила тему скандалу з 

«телевізійниками», які випустили в ефір відео страти людини Ку-Клукс-

Кланом. Під час обговорення цієї проблеми до студії подзвонив слухач і 

запитав: «А чому ви говорите так, наче вбити людину – це погано». Гордон 

зреагувала на це, в результаті, розгорнувши кампанію «Вбити Інтернет», 

поставивши за мету «звільнити людей від залежності від Всесвітньої мережі».  

Якщо проаналізувати це, то відразу стає зрозумілим, що це був момент 

тролінгу – невідомий скористався тим, що, переступивши через основну етичну 
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цінність (життя людини), спровокував ведучу на неадекватну або, скоріше, 

навпаки, адекватну реакцію – розпач та роздратування. До речі, з цього 

отримуємо й інший висновок – ступінь анонімності визначає ступінь 

успішності тролінгу, оскільки особистість троля дозволяє якимось чином 

більш-менш чітко зреагувати та запобігти тролінгу. 

Існує навіть комплекс рекомендацій, як запобігати тролінгу або боротися 

з ним. Причому, першим правилом, зазвичай виступає «не боротися з тролем 

його ж методом», оскільки чим більше користувач відповідає тролю на його 

провокації, тим більше останній отримує аргументативного простору і може 

оперувати новими фактами та твердженнями. До того ж, з точки зору і 

риторики, й еристики тролінг – явище некоректне, це є відхилення від норм 

коректної аргументації, а, отже, застосування в адекватному діалозі (тобто – 

раціональному) є неприйнятним. Якщо оратор використовує тролінг у рамках 

промови – це означає, що він боїться аудиторію. Якщо тролінг наявний у 

критика – це автоматично ставить питання про безпідставність критики. 

Гарно ілюструє поведінку троля англійський письменник Джером К.Д. у 

відомій книзі «Троє у човні, не рахуючи собаки»: «Життєвий ідеал Монморенсі 

полягає у тому, щоб усім заважати й вислуховувати лайку на свою адресу. Аби 

тільки втертися куди-небудь, де його присутність особливо небажана, усім 

набриднути, довести людей до нестями й змусити їх шпурляти йому в голову 

різні предмети, – тоді він відчуває, що провів час із користю. Вища мета й мрія 

цього пса – потрапити кому-небудь під ноги й змусити проклинати себе 

протягом цілої години. Коли йому це вдається, його зарозумілість стає зовсім 

нестерпною» [49, с. 54]. 

3. Пафос: смайли як особлива форма емоційного забарвлення. 

Як вже зазначалося вище, інтернет-спілкування унікальне тим, що, 

власне, тут відсутній невербальний аспект у класичному його розумінні. Часто, 

учасники комунікації стикаються з тим, що окрім передачі певної інформації їм 

потрібно передати ще й певне емоційне забарвлення. У реальному спілкуванні 

фраза «Все нормально», промовлена ображеним, відстороненим голосом 
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означає прямо протилежне – тобто «все зовсім не нормально». Ця ж фраза, що 

промовлена з веселими, радісними емоціями, сприймається як така, що 

відповідає дійсності. Прагматичні кореляції грають важливу роль, оскільки 

саме вони задають, як буде проінтерпретована інформація, що її несе 

комунікант.  

Л. С. Виготський подає такі характеристики письмової мови: 

1. Письмова мова більш абстрактна, аніж усна, оскільки не має інтонації, 

а значить вимагає іншого підходу до її засвоєння. 

2. Письмова мова відбувається без співрозмовника, не є діалогом, і 

людина не реагує на чиїсь слова відповідними відповідями. 

3. Письмова мова має довільну мотивацію [30, c. 177]. 

Дійсно, зі схожою ситуацією спочатку стикнулись і учасники інтернет-

форумів. Виникла проблема – дискусії поставали як неповноцінні акти 

комунікації, такі, що не могли задовольнити потреби комунікантів у певному 

емоційному забарвленні розмови. Абстрактність письмового спілкування 

поставала дійсно як проблема. Тим не менш, досить швидко людство знайшло 

вихід із цієї ситуації. 

Для того, щоб підсилити емоційний фактор комунікації, в Мережі 

застосовують так звані «смайлики», які прямо виражають почуття через 

невербальні образи. Смайли можна віднести до паралінгвістичних способів 

письмової комунікації, або до таких способів, які не є мовними одиницями, але 

супроводжуються останніми з метою уточнення, конкретизації змісту 

основного повідомлення. Смайл є абстрактним кодуванням мімічного 

вираження емоційної експресії. Не можна сказати, що смайли – одиниці мови, 

але вони цілком можуть замінити слово, словосполучення, пропозиції і навіть 

авторський текст. Цей знак може позначати різні емоції, значення яких 

конкретизується контекстом. Власне, вже доведено часом і досвідом, що 

смайлики значно скорочують час написання повідомлення й заощаджують 

кількість знаків, необхідних для створення SMS. Окрім того, завдяки 

кодуванню емоцій підтримується на відповідному рівні і прагматичний ефект, 
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ми без проблем розуміємо один одного. 

Звернемося до історії виникнення смайлику – чому дивна комбінація 

графічних елементів перетворилася на цілісну семантичну одиницю? 

Помилковим буде вважати, що смайлик – це такий же винахід усього людства, 

як і колесо. Насправді, у смайлика є автор – уперше жовте усміхнене обличчя 

намалював американський художник Х. Бол. 

На початку 1960-х в Америці почався процес злиття великих страхових 

компаній. Процес ішов болісно й поступово став позначатися на корпоративній 

моралі співробітників. Іншими словами, непевність службовців у завтрашньому 

дні зробила їх більш дратівливими, розгубленими й неврівноваженими. 

Представники компанії State Mutual Lіfe Assurance Cos. Оf Amerіca вирішили 

підняти «бойовий дух» своїх співробітників, тобто змусити службовців 

посміхатися щоразу, коли вони зустрічаються з клієнтами, підходять до 

телефону або працюють з документами. Для досягнення поставленої мети 

вирішено було провести не зовсім звичайну рекламну акцію, але потрібний був 

яскравий символ, що запам'ятовується, і в грудні 1963 року компанія 

звернулася до Х. Бола. 

«Як пізніше зізнався Бол, на всю розробку в нього пішло не більш 10 

хвилин. За роботу йому заплатили 45 доларів, і це був увесь прибуток, який Бол 

коли-небудь отримував за смайлик: він навіть не прагнув реєструвати його як 

торговельну марку, не захищав своє авторське право і, за словами його сина, 

Чарльза Бола, ніколи не пошкодував про це: «Він ніколи не вмів поводитися з 

грошима. Він мав звичай говорити: «Агов, я можу одночасно їсти тільки один 

біфштекс і не можу одночасно керувати декількома автомобілями» [133, c. 6]. 

Перші смайлики були прикріплені до шпильки, тобто зроблені у вигляді 

значка і запропоновані усім співробітникам. Як не дивно, вони мали успіх. 

Значки зі смайликами настільки сподобалися клієнтам і агентам State Mutual 

Lіfe Assurance Cos. Оf Amerіca, що компанія незабаром замовила 10 тисяч таких 

значків. Але відомим усьому світу смайлик став лише у 1970-му, коли двоє 

братів з Іспанії придумали для смайлика слоган «Have a Happy Day». Посмішка 
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з таким девізом відразу стала хітом, і незабаром смайлик з'явився на емблемах, 

листівках, футболках – одним словом, на всьому, що може бути швидко 

продане. 

Очевидно, що про авторське право щодо смайлу ніхто не замислювався, а 

поштова служба США навіть випустила марку зі смайликом Бола. 1971 року 

французький підприємець Ф. Лоуфрані зареєстрував його як торговельну марку 

в 80 країнах, заснувавши корпорацію Smіley Lіcensіng і за кілька років сколотив 

пристойний статок по усьому світу, обходячи стороною Сполучені Штати. Бол 

не став подавати позов на Лоуфрані, але знайшлися й інші «діячі», які 

стверджували, що вони винайшли смайлик. Зрештою, Бол зареєстрував свою 

версію посмішки, у яку включив свої ініціали. Підпис Х. Бола гарантує 

дійсність виробу. Але що дійсно важливо – увесь прибуток, зароблений 

смайликом після сплати податків, іде на добродійну діяльність.  

Смайлами тепер користуються в усьому світі, їх кількість зростає з 

кожним днем. Вміння виражати свої почуття та емоції за допомогою смайликів 

робить комунікацію легкою й невимушеною, таким чином, нівелюючи 

проблему занадто сильної відірваності від загальної комунікації. Головне тут – 

не переплутати послідовність елементів, що складають смайлик, оскільки, 

таким чином можна порушити прагматичний контекст і виразити зовсім інше 

смислове розуміння, аніж було потрібно. 

Графічні стилістичні засоби досить різноманітні: пунктуація, відсутність 

розділових знаків, курсив, жирний шрифт, фігурні вірші і т. д. Вони пов'язані з 

фонетичними, граматичними, лексичними й іншими виразними засобами мови. 

Викривлення орфографічної норми, до яких можна віднести й смайлики, є 

також стилістично релевантними, тому що несуть у собі емоційно-експресивну 

інформацію. У такий спосіб графону «смайлик» належить важлива роль у 

передачі відношення автора до висловленого ним тексту, оформленні 

прагматичного контексту, спроби викликати певну емоційну реакцію в 

аудиторії. Виникає проблема, як саме класифікувати смайлик у рамках 

риторичної теорії, оскільки вже очевидна важливість та невід'ємність цього 
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елементу інтернет-комунікації. 

Враховуючи велику кількість різноманітних риторичних теорій та шкіл, є 

сенс зупинитися на підході групи μ, оскільки їх систематизація риторичних 

прийомів досить зручно вписується у вищезазначений спосіб проведення 

дослідження. Так як смайлик є насамперед саме лінгвістичним, графічним 

елементом мови, то підхід групи μ є абсолютно доречним. Враховуючи, що 

вчені, які об’єднали себе під цією назвою, працювали у рамках 

структуралістської парадигми, то потрібно підкреслити важливість мовних 

досліджень. Якщо згадати в цілому, з чого виходили структуралісти, то відразу 

на думку спадає література, оскільки аналіз письмових джерел завжди був і 

залишався актуальним для філософії і лінгвістики. Не став виключенням і 

французький структуралізм, якому був властивий стійкий інтерес до 

досліджень поетичної мови і лінгвістичного аналізу літературних творів, що, 

скоріш за все, пояснюється впливом російської школи. Підвищена цікавість до 

літературної риторики, до взаємозв'язку риторичного й поетичного, 

риторичного й семіотичного помітно відрізняє концепцію французької «нової 

риторики» від розробок, що велися у ці ж самі роки в інших країнах. 

Саме це було базисом для представників групи μ, яка працювала у 

Л'єжскому університеті (Бельгія). Література – саме спосіб і прояв 

перетворення мови, а, отже, метою і риторики є таке перетворення мови, яке б 

призвело до покращення самої комунікації та посилення її якості як 

інструменту оратора. Виходячи з моделі Р. Якобсона, л'єжці тлумачили 

поетичну функцію повідомлення як риторичну, при цьому вони вважали, що 

саме повідомлення не є окремим фактором у моделі спілкування. 

«Риторика – це наука про способи переконання у різноманітних формах 

переважно мовного впливу на аудиторію, надаваного з урахуванням 

особливостей останньої та з метою одержання бажаного ефекту. Вплив може 

здійснюватися як в усній, так і в письмовій формі за допомогою аргументів, 

доказів, демонстрації ймовірностей та інших прийомів з метою породження за 

допомогою використовуваних мовних і немовних засобів певних емоцій і 
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відчуттів, здатних у свою чергу привести до формування, що направляється, 

нових або модифікації споконвічних стереотипів сприйняття і поведінки» [107, 

c.10]. 

Вже це визначення дає натяки на подальший аналіз та його спрямування, 

оскільки дослідження смайликів як риторичних одиниць дуже чітко 

вкладається у розуміння групи μ. Визначимо, до чого ж саме відноситься, 

власне, смайл. У цілому, вчені зазначеної групи називали будь-які зміни щодо 

мови у рамках неориторики метаболою. Отже, риторичні фігури можут бути 

впорядковані відносно того, якого саме аспекту мови вони стосуються. 

Л'єжське бачення метабол виглядає таким чином: 

• метаплазми (слова та менші одиниці – форма); 

• метасемеми (слова та менші одиниці – смисл); 

• метатаксис (речення та більші одиниці – форма); 

• металогізми (речення та більші одиниці – смисл). 

Метаплазми – фігури, що змінюють звуковий або графічний вигляд слова 

або одиниці більш низького рівня. Метатаксис – фігури, що змінюють 

синтаксичну структуру речення. Метасемеми – царина фігур, що замінюють 

одне слово на інше. Металогізми – змінюють логічну значущість фрази. 

Аналізуючи смайли, відразу можна викреслити з цього переліку 

метатаксис та металогізми, оскільки ми маємо справу з меншою за речення 

одиницею. Тобто, вибір лежить між метаплазмами та метасемемами. Виходячи 

з визначення смайлика, буде слушним обрати саме метаплазми, оскільки вони 

працюють з графічним виглядом малих одиниць.  

Метаплазм (μεταπλασμός, від μεταπλάσσω – «перетворювати, 

переробляти») у риториці використовується для позначення різноманітних 

перетворень окремих букв і складів слова всупереч звичайним нормам мови і 

писемності через необхідність або з метою більшої витонченості. Метаплазм – 

не готовий варіант, це результат певного «ліплення», перетворення, якому 

піддається слово. В ідеї метаплазму є свій унікальний зміст – перетворення 
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правильної форми у нову (таких форм може бути нескінченно багато, таким 

чином, якщо розглянути голосну літеру в слові «привіт», можна написати 

«приві-іт» або «і-і-іт» і т. і.). 

Метаплазматичне відхилення слід чітко розподіляти по способу його 

творення. Існують два рівні – рівень «р», де діє визначення слова, та рівень «q», 

де діє графічний рівень. Ці два рівні слова не виключають один одного, вони 

мають область перетинання, інакше кажучи, усе, що відноситься до «р», 

відноситься і до «q». Учені групи μ у своїй роботі «Загальна риторика» 

класифікують метаплазми за типами операцій, а саме: скорочення, додавання, 

скорочення з додаванням і перестановка. Наприклад, скорочення можуть 

вживатися як на початку слова, середині, так і наприкінці (замість «мама» –

«мам», або відоме «OMG» – Oh My God! (англ. О, Боже мій!)); додавання 

можуть траплятися як на початку, так і наприкінці слова (англ. Humpty Dumpty 

(Шалтай-Бовтай) – мають загальну частину – «umpty»); операції скорочення з 

додаванням можуть стосуватися різноманітних фонем (сюди належить 

«колидор» замість «коридор»); перестановка має місце тоді, коли замість слова 

«долар» уживають слово «дорал», або ще більш цікавим є перетворення з 

іменем Сальвадора Далі (Salvador Dalі) – Avіda dollars – «той, хто жадає 

доларів». Також існує ще один вид перестановки – інтвертовані – зворотні 

(Roma – Рим і amor – любов). Однак у порівнянні з іншими риторичними 

операціями вчені групи μ глибоко не займалися проблематикою метаплазму, 

вони тільки підкреслили поле дії (більша частина метаплазмів у різних проявах 

переважно використовуються у поезії) і спосіб дії. 

Але, існує нюанс. Процитуємо «Загальну риторику»: «…слід розрізняти 

метаплазматичні відхилення за способом їх творення. І насправді, метаболи 

можуть застосовуватися до звукової субстанції (рівень p), де діє визначення 

слова, сформульоване вище, але вони можуть також здійснюватися і на 

графічному рівні (рівень q). Тепер треба дати нове визначення слова, 

застосовне до графічної субстанції. Його можна було б сформулювати так: 

слово – це задана дискретна одиниця, що являє собою набір графічних знаків, 
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упорядкованих певним чином, набір, що допускає повтор. Ми будемо називати 

типографські знаки графемами, оскільки вони є носіями значення» [107, c. 95]. 

Отже, потрібно уточнити, що ми маємо справу навіть не стільки з 

метаплазмами, скільки з метаграфами – перетворенням на рівні графем. 

Тому, смайл постає метаграфом у тому сенсі, що це фігура скорочення, 

згідно з якою ми перетворюємо твердження «я посміхаюся» на ☺, а «мені 

сумно» - на . Маємо графему, яка спрощує спілкування, пришвидшуючи його. 

Окрім того, це й універсальність самої мови, оскільки в цілому, система 

смайлів – єдина для усього світу. Звісно, у межах кожної з культур існують 

свої, унікальні смайли, але в цілому – закрита дужка – це посмішка, а відкрита – 

сум.  

Продемонструємо на практиці важливість смайлику як метаграфу. 

Порівняємо три повідомлення з інтернет-форуму: 

1) Оскільки ви не бажаєте приймати мою точку зору, то немає сенсу 

витрачати на це час. Набагато краще буде перейти до більш нагальних питань. 

2) Оскільки ви не бажаєте приймати мою точку зору, то немає сенсу 

витрачати на це час. Поки пишу це, доброзичливо посміхаюся. Набагато краще 

буде перейти до більш нагальних питань. Тут посміхаюсь теж. 

3) Оскільки ви не бажаєте приймати мою точку зору, то немає сенсу 

витрачати на це час ))). Набагато краще буде перейти до більш нагальних 

питань ))))). 

Тепер визначимо ефективність та емоційну забарвленість кожного з 

речень. У першому випадку воно звучить досить провокативно, навіть 

агресивно. Отже, це може змусити «співчитача» форуму не тільки не перейти 

до наступного речення, але створити суперечку, негативно оцінюючи поведінку 

автора. 

Друге повідомлення взагалі виглядає не дуже адекватно на стилістичному 

рівні, а, отже, також не викликає якоїсь довіри. Скоріше навпаки – дивність 

побудови буде відлякувати, емоційності ж тут не міститься. Але третій варіант 

виглядає вже більш адекватно, тут відчувається певна іронія, посмішка, 
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відкритість до аудиторії. Читачі, сприймаючи це повідомлення, будуть уявляти, 

що автор писав його, усміхаючись, а, отже, загрози воно не несе. Таким чином, 

відразу зрозуміла роль смайлів – вони не тільки спрощують спілкування, але 

налаштовують учасників інтернет-дискурсу на більшу відкритість, 

направленість на сприйняття. 

Отже, у цьому підрозділі було розглянуто риторичні аспекти інтернет-

комунікації з точки зору риторичних модусів – логосу, етосу і пафосу – на 

прикладі інтернет-мему, тролінгу та смайлів і встановлено: 

1. Інтернет-мем – досить молодий термін, досліджуваний, в основному, у 

Західній Європі та США. У цілому, проблема меметики апелює до 

аргументації, і, оскільки риторика підкреслює важливість правильної 

аргументації, не звернутися до інтернет-мему – неможливо. Зазвичай, його 

описують як мовну одиницю, що набула свого унікального значення завдяки 

інтернет-простору. У чомусь він нагадує прислів'я (принцип творення та 

застосування), але є набагато більш містким та зручним для вживання. Якщо 

людина не розуміє інтернет-мему, то, скоріш за все, її комунікація у Мережі 

успішною не буде. Сам інтернет-мем можливо порівняти з «упізнаваним 

аргументом», тобто таким, що є доречним майже у будь-якому діалозі або 

промові. Але він може виступати як безпідставний аргумент або хибна 

аналогія, оскільки може бути абсолютно незрозумілим для всіх, окрім оратора, 

який застосував інтернет-мем у власній промові. Отже, можна говорити про 

принципову складність вживання данного конструкту, неприйнятність 

апелювання до нього серед віртуальної аудиторії, яка не має вичерпного 

уявлення про використовування інтернет-меми. 

2. Тролінг – навмисне порушення правил раціональної дискусії та свідомі 

провокації для того, щоб ці правила порушували й інші учасники дискусії, дає 

можливість змінювати спрямованість дискусії та керувати, власне, намірами 

учасників, підмінюючи їх цілі та засоби. Апелювання до моральних та 

культурних цінностей аудиторії, їх гіперболізація або применшення, дають 

можливість оратору не втрачати контроль над своїми «читачами». Часто 
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тролінгом користуються, щоб підмінити точку зору. Свою, якщо вона не є 

достатньо обґрунтованою, або співрозмовника/співрозмовників, якщо його/їх 

контраргументація буде дійсно успішною. Тролінг у рамках раціональної 

дискусії, яка є неодмінною умовою для успішної комунікації у випадку не 

збігання точок зору співрозмовників, виступає як метод абсолютно 

неприйнятний. Якщо опонент чи пропонент застосовують тролінг, то відразу 

зрозуміло, що раціональні аргументи себе вичерпали, і дискусія втратила свій 

сенс як інтелектуальна комунікація. 

3. Смайли – графеми, без яких неможливо уявити інтернет-спілкування, 

виступають як невід'ємна частина комунікації, оскільки надають можливість 

підкреслити емоційність будь-якого висловлювання, розширюючи можливості 

виразності віртуального обміну інформацією, виступаючи, іноді, важливим 

елементом аргументації. Смайли дозволяють зробити віртуальну промову 

більш яскравою, виразною, упевнити аудиторію у щирості мовця. 

Підкреслимо, що специфіка інтернет-комунікації з точки зору 

риторичних модусів полягає у тому, що у цій сфері відбувається відхилення від 

класичного тлумачення логосу, етосу та пафосу, хоча інтернет-мем, тролінг і 

смайли у цілому виконують свою функцію впливу на аудиторію. 

Вищезазначені аспекти віртуальної комунікації є безперечно важливими, а їх 

дослідження – актуальним та потрібним для подальшого розвитку інтернет-

сфери. Риторичний та логіко-філософський інструментарій доповнюють 

філософські дослідження, розширюють розуміння Мережі як складного та 

різноманітного за своїм складом конструкту. 

 

3.3. Особливості використання риторичних фігур в інтернет-дискурсі 

 

Інтернет-дискурс сьогодні – це безмежний, невпинно наростаючий масив 

інформації, який щохвилинно змінюється на певні долі. Але існують і 

прошарки, які залишаються стабільними. Говорячи простіше, інтернет-дискурс 

має певні кодекси та норми спілкування, які зазвичай ніяк не закріплюються, а 
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насаджуються самими учасниками дискурсу. Це важливо враховувати саме з 

точки зору його риторичного аналізу, оскільки останній дозволяє дослідити 

специфіку застосування засобів впливу на аудиторію у такому дискурсі, які є 

одним із факторів, завдяки яким він стає особливою формою дискурсу, шукати 

та виділяти ті або інші нормативні аспекти його реалізації. Поряд із цим постає 

питання, як взагалі взаємодіють інтернет-дискурс та сучасна прикладна 

риторика. 

Нам здається логічним провести дослідження у двох напрямках. По-

перше, оглянути, які елементи інтернет-дискурсу є цікавими для сучасної 

риторики на прикладному рівні та, власне, провести їх короткий аналіз. По-

друге, не можна забувати і про класичну риторику з її фігурами та тропами, 

оскільки вони дозволяють провести паралелі між реальним та інтернет-

дискурсом, зрозуміти, як реалізуються ті або інші віртуальні промови (це 

особливо стосується соціальних мереж, де бурхливо розвивається явище 

соціального блогерства). 

Але спочатку ми зупинимося на розгляді феноменомену «голосу». Справа 

в тому, що Інтернет – це і особливий спосіб спілкування, і спосіб організації 

людства. Тож треба розуміти, що інтернет-дискурс зазвичай реалізується через 

а) певні технічні засоби і б) саму людину. Так-от «голос» у цьому випадку – це 

скоріше «глас», тобто не стільки комунікативний, скільки дискурсивний акт. 

Оскільки у фізіологічному сенсі голос в рамках інтернет-дискурсу майже не 

функціонує (хоча з появою так званих войс-меседжів (voice message), які 

реалізуються у месенджерах поряд із текстовими повідомленнями, голос 

застосовується все активніше), то треба говорити про голос людини як 

функціонал, голос як спосіб подання інформації. Звісно, можна згадати про 

різноманітну інтернет-телефонію, але, з нашої точки зору, тут необхідно чітко 

розуміти, що навіть вона буде діяти за правилами саме письмового подання 

інтернет-дискурсу. Цю тезу ми прояснимо нижче. 

Отже, що ж таке «голос» і в чому цінність цієї концепції саме для 

риторичного аналізу інтернет-дискурсу? «Людський голос проголошує його 
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безпосередній стосунок та невіддільність від світу та інших людей. Голос, у 

контексті світосприйняття, надає можливості для пізнання. Розум відділяється 

від тіла, коли мова проголошує «Я». З герменевтичної точки зору, коли «Я» 

говорить, голос постає буфером між тілесним життям та життям символічним, 

він намагається творити та інтерпретувати. Саме цей концепт голосу 

найчастіше згадується у риторичних дослідженнях, де він є частиною 

діяльності оратора» [232, c. 481-482]. У реальному дискурсі чималу роль у 

виголошенні промови грає сама особистість оратора, його «глас» (вважаємо за 

потрібне для спрощення називати «голос» саме «гласом», щоб розрізнити 

аудіальний та особистісний характер виголошення певних ідей) залежить і від 

зовнішності, і від особистості, і від поведінки. Оскільки в Інтернеті ці речі дещо 

трансформуються, необхідно зрозуміти, як взагалі реалізується концепція 

гласу. 

Для того, щоб вірно здійснити аналіз, потрібно розділити інтернет-

дискурс на публічний та приватний. Справа в тому, що на рівні публічного та 

приватного інтернет-дискурсу діють не завжди однакові правила його 

реалізації. Комунікація, хоч і здійснюється схоже, має в обох випадках свої 

особливості, які напряму впливають на сам інтернет-дискурс. Публічний 

інтернет-дискурс з точки зору риторики – це дискурс виголошення промов на 

аудиторію (публіку). Причому сама публіка може бути як визначеною 

(наприклад, список друзів у Facebook), так і невизначеною (довільні 

користувачі, які відвідали сторінку). Головна ідея публічності тут – можливість 

для будь-кого долучитися до спілкування. Приватний же інтернет-дискурс – це 

спілкування один на один, тобто, діалоги у месенджерах чи у приватних 

повідомленнях. Хоча розуміємо, що у сучасних умовах дуже легко перетворити 

приватний інтернет-дискурс на публічний, тобто винести на публіку певну 

переписку, ми спробуємо проаналізувати характеристики кожного з них 

окремо. Подальше змішування публічного і приватного інтернет-дискурсів 

також вимагає окремого аналізу, оскільки тут спрацьовують свої особливості 

(наприклад, початкова негативна оцінка запропонованої інформації учасниками 
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публічного дискурсу), але про нього ми поговоримо коротко, залишаючи ці ідеї 

для подальших пошуків. 

На нашу думку, існує дві важливі риторичні характеристики публічного 

інтернет-дискурсу: 

1) Часткова анонімність. У сучасних реаліях частина спікерів, які беруть 

участь в інтернет-дискурсі, є анонімними. Це особливо стосується форумів та 

меншою мірою – соціальних мереж, де особистість людини замінюється 

особистістю профайлу (profile), у якому містяться відомості про спікера (такий 

собі паспорт спікера). Замість зовнішності використовується аватар 

(зображення на кшталт фотокартки у паспорті), який може бути довільним: 

реальна фотографія користувача, зображення тварини, абстрактні символи чи 

взагалі бути відсутнім. Замість біографії – довідка у профайлі, де можуть 

міститися особисті дані спікера – країна, де він проживає, дата народження, 

інші відомості. Тож змінюється і сила впливу оратора, він не завжди може 

апелювати до власної особистості чи авторитету, він не завжди має потрібний 

«кредит довіри» від аудиторії, який, у свою чергу, формується іноді майже 

моментально, з моменту, коли аудиторія побачила оратора. Хоча тут є і 

зворотній ефект. На форумах дуже часто застосовується система нагород та 

рейтингу, статусів «цінний учасник», які повідомляють іншим, що цьому 

конкретному учаснику можна довіряти.  

2) Демократичність. Інтернет-дискурс відкритий для усіх, будь-хто, якщо 

дозволяють технічні можливості, може приєднатися до дискусії, стати слухачем 

чи навіть оратором. Це вражаюче явище чимось нагадує античні форуми, де 

люди мали можливість публічно висловлювати свою думку та проводити 

дискусії. Таке своєрідне «зрівнення» усіх призводить до зміни самої ідеї 

ораторства. Тепер аудиторія та оратор змішуються, вони вже не мають 

особливих статусів. 

У межах приватного інтернет-дискурсу анонімність також може мати 

місце. Це найбільш поширено у соціальних мережах, де можна створити 

анонімний профайл без будь-якої цінної з точки зору респондента інформації. 
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Стикаючись у діалозі з таким профайлом, користувач потрапляє у ситуацію 

невизначеності, він не може будувати аргументативну стратегію, 

відштовхуючись від того, з ким потрібно спілкуватися. Єдиним джерелом для 

побудови стратегії стає сам діалог, що призводить до трьох можливих 

варіантів: 

- Діалог розвивається із загальним консенсусом. І перший, і другий 

учасники зацікавлені у конструктивному спілкуванні, діє принцип кооперації. 

- Діалог розвивається за напрямком, що задає користувач-анонім. Він 

може тиснути на другого учасника, призводячи до ситуацій, коли діалог взагалі 

припиняється. 

- Діалог розвивається за напрямком, що задає другий учасник. Ця 

ситуація є дзеркальною до попередньої. 

Концепція гласу діє однаково для приватного та публічного інтернет-

дискурсів. Багато в чому вона корелює з ідеєю мовної особистості, яка часто 

застосовується у сучасній риториці. «У поняття мовної особистості риторика 

зазвичай включає: 1) володіння фундаментальними знаннями; 2) багатий 

інформаційний запас і прагнення його поповнювати; 3) володіння основами 

побудови мови відповідно до певного комунікативного задуму; 4) мовна 

культура (уявлення про форми мови, відповідний комунікативний задум)» [14, 

с. 12]. Мовна особистість є проявом творчої особистості, відображенням у мові 

самого оратора. «Глас» же – це наступна стадія розвитку мовної особистості, 

поєднання його мовних здатностей та особистісних рис. Сучасний інтернет-

дискурс тим і цікавий для риторики, що дозволяє кожному стати оратором.  

Глас – це «звучання» віртуальної особистості в цілому, це, в певному 

сенсі, її визначення як особистості-гравця. Глас віртуального оратора дозволяє 

йому виокремитися із загального інформаційного потоку, стати самостійним 

учасником дискурсу. Якщо автор тексту – це джерело створення думки, то глас 

– це той, хто цю думку реалізовує в інтернет-дискурсі. Можна сказати, що глас 

– це сукупність усіх характеристик віртуального оратора, які вирізняють його з 

віртуальної маси. Інтернет – це насамперед самоорганізація, усі його учасники 
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знаходяться у нечітких відносинах, які встановлюються залежно від ситуації. 

Існують звісно правила, які так чи інакше регулюють інтернет-сферу, але 

питання, наприклад, моралі, тут змінюються і трансформуються. Обмежити 

оратора в Інтернеті практично неможливо, а враховуючи децентралізовану 

систему зберігання інформації та принципову відкритість каналів її передачі… 

Все що потрапляє в Інтернет, залишиться там назавжди. То що ж властиво 

гласу оратора? 

1) Принципова залежність від технічних засобів. Реалізація промови в 

рамках інтернет-дискурсу неможлива без потрібної платформи. Зазвичай, 

публічний інтернет-дискурс відбувається в рамках соціальних мереж, форумів, 

блогів та досить молодого виду спілкування – каналів у месенджері Telegram. 

Ситуативно таким засобом може бути електронна пошта та Skype. Приватний 

інтернет-дискурс реалізується в рамках месенджерів, приватних листувань на 

форумах і у соціальних мережах.  

2) Відсутність фіксованих моральних та законодавчих норм поведінки. 

Хоча останні і з’являються поступово, тим не менш, Інтернет досі визнається 

вільною зоною, в рамках якої дуже важко відслідковувати дотримання законів. 

Тож глас будь-якого мовця є абсолютно вільним у вираженні своїх думок, 

наскільки б радикальними або некоректними вони не були. С. Вівер (S. Weaver) 

у статті «Жарти, риторика та втілений расизм: риторичний дискурсивний аналіз 

логіки расистських жартів в Інтернеті» («Jokes, rhetoric and embodied racism: a 

rhetorical discourse analysis of the logics of racist jokes on the internet») пише таке: 

«Інтернет… …можливо, одна з небагатьох областей, де можна отримати доступ 

до такого роду (расистського- прим. автора) гумору. Екстримально расистський 

гумор буде звичайно, підданий цензурі або осуду в більшості соціальних 

контекстів, і було б малоймовірно зустріти таке в рамках інших форм засобів 

масової інформації» [233, c. 418]. І далі автор розглядає чималий набір 

різноманітних жартів, базованих на расизмі. Тут важливий акцент саме на 

відкритості Інтернету, доступності найнекоректніших засобів жартування і 
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кепкування. Що ж говорити про більш серйозні теми, у межах яких можуть 

застосовуватися абсолютно аморальні з точки зору етики твердження. 

3) Рівність. Усі користувачі в Інтернеті з точки зору комунікативного 

аспекту абсолютно рівні. Незалежно від реального економічного, соціального, 

політичного статусу користувач висловлює свою думку та може бути почутим. 

Цікаво, що саме завдяки інтернет-дискурсу народився прошарок так званих 

блогерів – авторів, що ведуть особисту сторінку та висловлюють свою думку 

щодо певного предмету. Блогери сьогодні вважаються досить авторитетним 

джерелом, що призводить до багатьох спекуляцій, оскільки можливі ситуації, 

коли блогерам проплачують висловлювання певної думки. Але якщо в рамках 

реальних ЗМІ таке засуджується, то в Інтернеті навіть визначити, чи була 

публікація проплачена, або ж це було «особисте висловлювання власної 

позиції», просто неможливо. 

4) Можливість контролювати аудиторію. Хоча Інтернет контролювати 

неможливо, можливо контролювати інтернет-дискурс. Користувачів, які не 

подобаються оратору, можна просто забанити (to ban – заборонити), тобто 

заблокувати їх та перекрити доступ до області реалізації певного дискурсу. Це 

цікаво особливо тим, що починає виступати важливим елементом 

аргументативного процесу. Раніше можна було говорити про феномен 

мовчання, який інтерпретується дуже широко [159]. Тепер можна говорити ще 

й про феномен блоку/бану як такого ж аргументативного вчинку. Оратор, який 

блокує небажаного йому користувача, зазвичай не засуджується. Навпаки, 

загальна аудиторія часто перед баном встигає познущатися над цим 

користувачем. 

5) Крайній індивідуалізм. Одна з ключових характеристик. Кожний глас – 

це окрема людина, яка має свою думку і свою реакцію. У реальному світі 

неможливо, наприклад, відслідкувати заохочення чи засудження певною 

соціальною групою певного же явища. В Інтернеті існують «лайки» (like), які 

яскраво демонструють, чи спободалася користувачам певна інформація. 

Особливо яскраво цю ідею розвинула мережа Facebook, використавши відразу 
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шість видів лайків, про які вже згадувалося вище: А) Подобається. Б) Супер. 

В) Ха-ха. Г) Ух ти! Д) Співчуваю. Е) Обурливо. 

Така кількість видів базової реакції дозволяє оратору розуміти, наскільки 

влучно він висловлює свої думки, навіть без коментарів користувачів. До речі, в 

рамках різноманітних публічних кампаній (конкурсів, виборів, надзвичайних 

ситуацій) у Facebook дуже часто запускаються онлайн-трансляції, де 

користувачам пропонується висловити підтримку однієї з двох альтернатив за 

допомогою певного лайку. Наприклад, під час президентських виборів у США 

у 2016 році, дуже часто можна було побачити трансляції, де було зазначено: 

Натисніть «Супер», якщо підтримуєте Гіларі Клінтон, натисніть «Ух ти», якщо 

підтримуєте Дональда Трампа. Така система не тільки дозволяє досить швидко 

отримати рівномірний зріз по інтернет-простору, але і зрозуміти, яким чином 

реагують ті або інші соціальні групи. 

Тож кожний користувач може виражати свою думку і як мовець 

(публікуючи певні тексти), і як слухач, проставляючи власну реакцію. 

6) Ідеалізованість. Чимала кількість користувачів в Інтернеті успішно 

працюють над створенням ідеальних образів самих себе для подальшого 

просування власного продукту. Але якщо у реальному житті таке робити 

досить складно, то Інтернет надає усі потрібні можливості для створення такого 

образу, який хочеться, без особливих витрат. Завдяки соціальним мережам 

можна досить швидко створити навіть неіснуючу людину з успішним та 

красивим життям, не витративши і копійки. 

7) Дискретність. Глас користувача не є «realtime», тобто, він не існує тут і 

зараз, він існує взагалі. Один і той самий діалог може розтягуватися на дні, а то 

й тижні. Це стосується і принципів коментування. Публікація посту у травні 

2014-го не завадить обговорювати його і в травні 2016-го року. Це особливо 

яскраво видно на форумах, де теми можуть жити роками, якщо не 

десятиріччями. Дискретність уможливлює для учасників інтернет-дискурсу 

використовувати паузи для осмислення отриманої інформації та пошуку певної 

відповіді. Це, в свою чергу, досить сильно трансформує сам процес 
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аргументації та донесення тексту. Дискурс виростає, стає одночасно і 

статичним (текст опубліковано у конкретному місці, там він і залишиться, поки 

його не видалять), і динамічним – рефлексія щодо тексту може здійснюватися у 

будь-який момент часу. 

Риторичний аналіз діяльності мовця в рамках інтернет-дискурсу був би 

неповний без розгляду і класичних фігур та тропів, які дозволяють здійснювати 

мовленнєвий вплив. Оскільки глас мовця може бути почутий лише тоді, коли 

він викликає у користувачів цікавість, сам мовець дуже часто використовує 

різноманітні прийоми. 

Перше, що, на нашу думку, потрібно розрізнити, проводячи риторичний 

аналіз інтернет-дискурсу, фокусуючись на сприйнятті аргументативних 

міркувань аудиторією, – це пряму та непряму форму впливу в рамках інтернет-

дискурсу. Прямою формою мовленнєвого впливу вважається застосування 

оратором мовних виразів у буквальному значенні, тоді як за непрямої форми 

впливу слухачі (у нашому випадку – читачі) повинні встановити, що саме мав 

на увазі оратор. Вище вже зазначалося, що в рамках інтернет-дискурсу дуже 

часто застосовуються імплікатури, причому зазвичай треба здогадуватися про 

що мова. Інтернет-меми, гіфки як, рівно, і тролінг/флейм є способами 

непрямого впливу. Через відсутність класичних невербальних складових та 

складність у взаємопорозумінні, багато користувачів намагаються діяти за 

схемою прямого впливу. Тобто, маю на увазі те, що пишу. Але навіть у цих 

випадках аудиторія все одно намагається відшукати приховані смисли. 

Класична форма непрямого впливу – пости у соціальних мережах. Наприклад: 

«Сьогодні у нашому домі пробило трубу. Підвал затоплено, ніхто нічого не 

лагодить. Живемо по-новому». Насправді цей пост є критикою ЖЕКів та 

загалом – політичної системи, яка, на думку автора, нічого не змінює («Жити 

по-новому» – слоган, який використовував П. Порошенко, балотуючись у 

президенти України). 

Враховуючи сучасні тенденції розвитку інтернет-дискурсу (він 

ускладнюється, переплітається з побутово-реальним, стає частиною усіх сфер 
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діяльності людини), дуже важко іноді розрізнити, де мовець «грає у відкриту», 

а де – намагається, начебто, ні про що серйозне не говорити, але все ж таки 

говорить.  

Отже, звернемося до риторичних фігур. Самі фігури – це звороти мови, 

що мають стилістичну значущість та спрямовані на надання виразності певній 

думці [37, c. 343-346]. Риторичні фігури ще з часів Античності поділяють на 

власне фігури та тропи. Власне риторичні фігури – це прийоми виразності, що 

реалізуються на рівні речення чи одиниці, більшій за речення. Тропи – ті ж 

риторичні фігури, але які реалізуються на рівні одного слова/словосполучення, 

тоді як фігури стосуються речення чи тексту (як логічно зв’язаної сукупності 

речень). Приклади риторичних фігур взято з найбільш поширених інтернет-

ресурсів: Facebook, Twitter, різних форумів. 

Найбільш поширена риторична фігура – це риторичне запитання, тобто 

висловлювання у вигляді запитання. Яке не потребує відповіді на відміну від 

звичайного. Вони найбільш застосовні в рамках публічного інтернет-дискурсу і 

також, як у звичних нам промовах, використовуються або для звертання уваги 

на текст, або ж як відкрите запитання. Цікаво, що в рамках інтернет-дискурсу 

такі запитання дуже часто можна зустріти у самостійній формі. Вони 

виступають емоційним вираженням позиції автора до певної події і вже є 

самостійними, провокативними, наче запрошують до обговорення. Наприклад: 

«А) От і як жити у цій країні? 

Б) Вчора купила ще одного тортика. Чи взагалі реально схуднути, не 

зашиваючи рота? 

В) Скільки потрібно зібрати підписів, щоб забанити Цукерберга?» 

Синтаксичне перетворення, тобто прийом, який полягає у виборі 

потрібного оратору порядку слів у реченнях, також застосовується дуже часто. 

Колотілова Н.А. [81, c. 87] поділяє цю групу фігур на три: 

1) Фігури скорочення: 

- Апосіопеза, коли думка свідомо висловлюється не до кінця, 

розраховуючи на те, що слухачі самі здогадаються про що автор хотів 
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повідомити. Ефективно застосовується у приватному спілкуванні для звернення 

уваги та підсилення цікавості до розмови. Наприклад: 

« - Не зайнятий? 

- Ні, слухаю тебе. 

- Хочу тобі дещо розповісти. Ну… 

- Що ну? Кажи! 

- Та я навіть не знаю, як саме тобі це розповісти 

- Господи, що сталося?! 

- Вибач, що я тебе цим турбую. Знаю, що ти на роботі, але... 

- ЩО?! 

- Мій пес з’їв твою зарядку. Вибач!!! 

- Тьху, я вже думав, хтось помер, а тут така дрібничка. Нестрашно». 

- Асиндентон – пропуск сполучників. Є звичною для інтернет-

спілкування загалом, яке тяжіє до спрощення та скорочення самого мовлення. 

Наприклад: 

«- Привіт, як сам, життя, робота?» 

- Еліпсис – пропуск якогось члена речення, який можна відновити з 

контексту. Застосовується як для спрощення, так і підвищення ефектності 

висловленої думки. Дуже часто в інтернет-дискурсі можна зустріти варіацію на 

цю тему, коли члени речення вилучаються, а замість них вводиться технічний 

знак. Класичний приклад:  

«- Хто згоден? 

- Я + 

- І я + 

- Я – » 

2) Суть фігур зменшення полягає у відсіканні від предмета якихось 

частин. Фігури зменшення, насамперед, літота, спрямовані на применшення 

значущості певного предмету. У рамках інтернет-дискурсу літота може 

використовуватися дуже широко. Наприклад, дуже часто користувачі свідомо 

пишуть ім’я співрозмовника з маленької літери (не Геннадій, а геннадій), щоб 
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принизити його. Окрім того, можна зустріти ситуації, коли використовується 

мем «Капітан Очевидність». Його вживання у будь-якому контексті означає 

приблизно таке: сказане настільки зрозуміле, що не варте уваги. Ще один мем – 

«вже не той», додається у тих випадках, коли потрібно висловити дещо 

зневажливе щодо предмету, виразити його погіршення (живу складно, 

зарплатня вже не та=недостатньо грошей). 

3) Фігури додавання – фігури, суть яких полягає у повторі певних 

елементів тексту. 

- Анафора – повтор початкових частин суміжних речень; епіфора – 

повтор кінцевих частин суміжних речень. Їх використовують у публічному 

інтернет-дискурсі з тією ж метою, що й у звичайних промовах. Вони 

дозволяють привернути увагу читачів або певним чином наголосити на якійсь 

думці, надати їй драматизму. Наприклад:  

«Пишу – банить, не пишу – банить, мовчу – банить. Як з людиною 

спілкуватися? Може я помиляюся, але декого не можна робити модератором. 

Не можна робити модератором навіть когось конкретного. Когось, хто дуже 

вже любить владу». Принципової відмінності від реального дискурсу у 

використанні таких риторичних фігур тут немає. 

- Гомеотелевтон – звуковий повтор або римування частини слів у реченні. 

Ця фігура додавання також є засобом підсилення виразності тексту. Завдяки 

цьому прийому деякі меми дуже швидко поширилися Інтернетом, оскільки 

легко запам’ятовувалися. Наприклад, відомий мем «Превед медвед». 

- Кіклос полягає у зациклюванні речення, коли повторюється його 

початок та кінцівка. Цікаво, що досить молодий напрямок у відеомонтажі, який 

називають коуб (COUB) є саме таким проявом, тільки тут зациклюється 

невеличкий відрізок відеозапису. Коуби стали таким самим елементом 

інтернет-дискурсу, як стікери чи гіф-анімації. Їх також дуже часто 

використовують для підкріплення певного твердження, ідеї, тези, оскільки 

завдяки ним підвищується і певна виразність тексту.  
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- Хіазм, «хрестоподібне» поєднання елементів речення, перейшов в 

інтернет-дискурс без особливих змін. У такому розташуванні елементів речення 

один одному відповідають перший і четвертий елементи та другий і третій. 

Останній, як правило, привертає до себе увагу, тому на нього робиться 

основний акцент.  

4) Фігури збільшення, насамперед – гіпербола, полягають у тому, що 

елементам у тексті надаються якості, що їм невластиві, найчастіше 

перебільшені. Гіпербола використовується в інтернет-дискурсі скрізь, 

насамперед через максимальне покриття інтернет-мережею усього світу. Дуже 

часто користувачі можуть почати свій текст із фрази «Усі, хто мене читають», 

маючи на увазі, що далі скоріш за все буде подано інформацію, яка, на думку 

автора, важлива для всіх. Гіпербола виражається і в певних мемах, наприклад 

«OVER 9000» або «100500», які виражають крайню ступінь порівняння, 

близької до максимуму.  

5) Суть фігур розташування полягає у незвичайному розташуванні 

елементів промови. Фігури розташування (інверсія – зворотна побудова 

речення; паратеза – вставка додаткових слів, що закріплюють певні значення 

речення, яке оратор бажає донести до аудиторії; парцеляція – розчленування 

речення та винесення його частин за межі для посилення виразності) в рамках 

інтернет-дискурсу залишаються сталими. Вони служать зазвичай для 

підкреслення певних ідей, насичення тексту художніми зворотами. 

Якщо говорити про тропи, то тут інтернет-дискурс виявився дуже 

багатим полем для розвитку і трансформації мови. Користувачі широко 

використовують тропи для підсилення власних повідомлень або публікацій. 

Іноді це призводить до того, що звичайні публікації у блозі прирівнюються до 

художніх творів і починають цитуватися. З іншого боку, відсутність часто 

контексту та невербаліки вводить в оману користувачів, призводячи до 

непорозуміння. Саме тому можна говорити, що інтернет-дискурс часто є 

незрозумілим, туманним.  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


200 
 

 
 

Яскравий приклад – евфемізм та дисфемізм. «Будівельним матеріалом 

мовної гри евфемістичного або дисфемістічного характеру виступають 

найрізноманітніші лінгвістичні явища: каламбури, абревіатури, метафори, 

фразеологізми, прецедентні тексти. Найчастіше характер мовної гри у 

соціальних мережах носить ознаки дисфемізмів, тобто, ознаки, пов'язані з 

дискредитацією традиційних цінностей і насадженням альтернативних, а також, 

з негативною оцінкою ситуацій, подій і фактів» [117, c. 155]. Евфемізм – це 

використання «пом’якшеного» варіанту певного виразу. Дуже часто 

евфемізмами замінюють обсценну лексику, певні «незручні твердження». 

В інтернет-середовищі евфемізми можна зустріти скрізь, оскільки вони 

дозволяють, наприклад, виражати загострення переживань та емоцій. Дуже 

часто, коли користувач хоче використати ненормативну лексику, він замінює 

частину літер у слові зірочками (*), таким чином, наче кажучи іншим: «я не 

використовую ненормативну лексику, але якби міг – то сказав би таке». 

Евфемізми можна зустріти як в публічному, так і приватному спілкуванні, але 

мотивація їх використання дещо різниться. Якщо у публічному спілкуванні 

евфемізми використовуються з метою «виглядати краще», тобто дотримуватися 

певного образу, то у приватному спілкуванні часто евфемізи використовуються 

радше для того, щоб не образити співрозмовника або ж з метою дотримання 

певного етикету.  

Важливо, що евфемію можуть сприймати як позитивно, так і негативно. 

Позитивне сприйняття формується там, де евфемізм визнають доречним. 

Негативна реакція зазвичай слідує у випадках, коли користувач сам 

налаштований негативно до мовця і оцінює застосування евфемізмів останнім 

як намагання виглядати краще, аніж є насправді. Таким чином, евфемізми в 

інтернет-дискурсі покликані: 

«- знімати гостроту і конфліктність певних комунікативних ситуацій; 

- завуальовувати або приховати інформацію (або певну її частину), що, в 

свою чергу, повинно призводити до формування в свідомості адресата 

неповного або помилкового розуміння фактів; 
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- досягненню ефекту комунікативного комфорту усіма учасниками 

комунікації; 

- посилити експресію і переконливість авторського задуму; 

- викликати суспільний резонанс через висловлювання суб'єктивної точки 

зору щодо тієї чи іншої ситуації; 

- спровокувати усвідомлення адресатом необхідності певних дій; 

- підтримати мотивацію споживача» [117, c. 157]. 

Дисфемізм в інтернет-дискурсі набув такого самого поширення, як і 

евфемізм, а останнім часом, враховуючи складні стосунки користувачів 

колишнього СНД, розповсюджується все більше. Це пов’язане насамперед з 

бажанням користувачів домінувати один над одним, тож дисфемізм став 

обов’язковим елементом тролінгу та флейму. Особливо яскраво це відчутно в 

рамках застосування інтернет-мемів, левова доля яких спрямована якраз на 

приниження співрозмовника. Наприклад, дуже популярно називати людину, 

яка невдало пожартувала, Петросяном (Євген Петросян – радянський та 

російський гуморист, який, виходячи з суб’єктивних вражень користувачів 

Інтернету, вважається прикладом низькорівневого гумору). Саме твердження 

«Петросян» відразу виражає зневажливе ставлення користувача до того, кого 

він так назвав. Сюди відносяться досить молоді мовні утворення російської та 

української мов – укроп, ватник, вишиватник. Укроп – українець або боєц 

української армії, ватник – росіянин, вишиватник – українець із надто 

радикальними націоналістичними поглядами. Ці утворення постійно 

використовують скрізь та виражають дуже різний ступінь зневаги – від іронії до 

прямої образи.  

Дисфемія сучасного інтернет-дискурсу позначається на поведінці його 

учасників. Наростання агресивності користувачів призвело до актуалізації так 

званої риторики ненависті. Риторика ненависті, мова ворожнечі, hate speech – 

сукупність текстів (а також заголовків, фотографій та інших елементів) ЗМІ, що 

прямо або побічно сприяють створенню та підсиленню національної або 

релігійної ворожнечі, чи хоча б неприязні» [51, c. 66]. Риторика ненависті 
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дійсно стала більш виразною з появою Інтернету, де стало можливим 

максимально розгорнути її реалізацію без побоювань певного покарання. 

«З появою Інтернету цей тип риторики достатньо швидко перейшов на 

тематичні інтернет-форуми, чати, блоги та групи у соціальних мережах. Разом 

із тим, її можна зустріти не тільки на тематичних форумах, але, в принципі, 

всюди. Вона стала фоном практично будь-яких розділів із коментарями у 

соціальних мережах. Декларуючи негативний характер риторики ненависті, 

різноманітні організації та держави, тим не менш, ставляться до цього явища з 

різним ступенем терплячості. Одні вважають, що вона – природнє, більш того, 

корисне явище, яке дозволяє людям виміщувати свою агресію на словах, а не в 

діях, тому докладати зусіль задля боротьби з ним не варто. Інші вважають, що 

Інтернет – це продовження реального суспільного життя (і вони у цьому, по 

суті, праві), і тому держава і суспільство повинні уживати правил пристойності 

на дискусійних майданчиках соціальних мереж» [28, c. 170]. Риторика 

ненависті поширюється по всьому світу і демонструє, як може поводити себе 

людина, яка отримує майже необмежену свободу виражати свою думку. Вже 

згадувані вище аноніми стали частиною окремої субкультури – анонімусів, яка, 

в свою чергу, сама по собі є інтернет-мемом. Анонімуси як свою символіку 

використовують відому маску Г. Фокса, яку створив Д. Ллойд, ілюстратор 

коміксу «V означає Вендетта». Їх найпоширеніший слоган – анонімус безликий 

і ім’я йому – легіон. Поява та поширення анонімусів напряму пов’язане з 

нерегульованістю інтернет-простору. Безкарність та можливість писати що 

завгодно без демонстрації реальної особистості надає анонімусам чималі 

можливості для нарощування зайвої ненависті та агресії в рамках будь-якої 

дискусії. Найчастіше анонімуси є проявом «масової людини», про яку свого 

часу писав Х. Ортега-і-Гасет у «Повстанні мас»: «Час вже намітити першими 

штрихами психологічний малюнок сьогоднішньої масової людини: ці дві риси 

– безперешкодне зростання життєвих запитів і, отже, нестримна експансія 

власної натури і, друге, вроджена невдячність до всього, що зуміло полегшити 

її життя. Обидві риси малюють досить знайомий душевний склад – розбещеної 
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дитини. І загалом можна впевнено внести їх до масової душі як вісі координат. 

Спадкоємиця вікопомного і геніального минулого, геніального за своїм 

натхненням і дерзанням, сучасна чернь розбещена оточенням. Балувати – це 

значить потурати, підтримувати ілюзію, що все дозволено і ніщо не 

обов'язково. Дитина у такій обстановці втрачає поняття про свої межі. 

Позбавлена будь-якого тиску ззовні, будь-яких сутичок з іншими, вона (людина 

– прим. автора) і справді починає вірити, що існує тільки вона, і звикає ні з ким 

не рахуватися, а головне, нікого не ставити вище за себе. Відчуття чужої 

переваги виробляється лише завдяки комусь більш сильному, хто змушує 

стримувати, обмежувати і пригнічувати бажання. Так засвоюється 

найважливіший урок: «Тут закінчуюсь я і починається інший, який може 

більше, ніж я. У світі, очевидно, існують двоє: я і той інший, хто вище за мене» 

[109, с. 73]. Сучасний анонімус став проявом масової людини, оскільки 

потрібно мати певну сміливість, аби виражати свою думку відкрито. Цікаво, що 

сьогоденний інтернет-дискурс зовсім не сприяє деанонімізації, оскільки 

розвиток риторики ненависті, постійний флейм, тролінг, кібербулінг 

призводять до формування концепції остраху суспільства. Вільний той, кого не 

можна зацькувати. Частково, саме з цієї причини все частіше у соціальних 

мережах, на деяких форумах і різноманітних сервісах використовуються 

жорсткі вимоги до реєстрації – від вказування номеру мобільного телефону до 

контролю встановленої фотографії на аватар і надання відсканованих копій 

документів, що засвідчують особистість. Таким чином, інтернет-дискурс 

поступово втрачає раціональні зерна, оскільки критичне мислення його 

користувачів поступається відчуттю свободи та можливості писати все, що 

завгодно. Тут відбувається певна гра: я маю право говорити все, що завгодно, 

оскільки якщо мені це заборонити, це буде обмеженням моїх прав. Але 

насправді це є хибна ідея. Свобода думки і риторика ненависті – зовсім не одне 

й те саме, відбувається чимала підміна понять. А дисфемізми лише сприяють 

цьому, дозволяючи принижувати співрозмовника виключно задля власного 

домінування. Вони, таким чином: 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://lib.ru/FILOSOF/ORTEGA/ortega15.txt_with-big-pictures.html
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


204 
 

 
 

- принижують гідність співрозмовника; 

- насичують текст зрозумілими та упізнаваними конструктами, які, з 

одного боку, виступають іронічно-сатиричними, а з іншого – уточнюючими 

твердженнями (див. приклад з «Петросян»); 

- дозволяють підсилити емоційний вплив повідомлення, виступаючи 

своєрідними маячками, через акцент на певний контекст (напр., застосування 

політичних мемів); 

- провокують та привертають увагу; 

- виступають зброєю домінування та постулювання власної позиції. 

Наступний троп – антономазія – використання відомих власних імен у 

ролі загальних або загальних назв у ролі імен. Він також дуже часто 

зустрічається у межах інтернет-дискурсу, оскільки дозволяє звертатися до 

авторитету чи «авторитету» певних особистостей. Цікаво, що антономазія діє 

дуже стихійно. Чимала частина інтернет-мемів – це якраз приклад антономазії, 

апелювання до відомої особистості, яка чимось відзначилася. Але поряд з 

мемами діють і апеляції до відомих блогерів, які стають не меншими 

авторитетами, аніж вчені, письменники чи історичні особистості. Прикладами 

можуть слугувати Мустафа Наєм, Віталій Портніков, Семен Семенченко, які 

стали обличчями української блогосфери та лідерами думок українських 

користувачів Мережі. Активіст Mustang Wanted, який розмалював шпиль 

житлового будинку по вул. Котельницькій у Москві в синій колір та підняв над 

будинком український прапор, відразу став синонімом молодого екстримала-

патріота. Таких прикладів чимало, але вони є дуже демонстративними, оскільки 

всі ці люди отримали такий розголос насамперед завдяки саме інтернет-

дискурсу. І сьогодні вони все ще залишаються частиною саме його, саме там 

вони продовжують спілкуватися з читачами та публікують свої думки, 

поступово проникаючи у реальний дискурс. 

Метафора, мабуть, один з найпопулярніших прийомів як в інтернет-

дискурсі, так і в дискурсі поза межами Інтернету. Хоча вона не набула якихось 

специфічних рис в рамках інтернет-дискурсу, метафора залишається 
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упізнаваним прийомом для посилення переконливості певного повідомлення. 

Деякі метафори стали інтернет-мемами (вираз В. Путіна «я працював як раб на 

галерах» перетворився на «я працював як краб на галерах»), але зазвичай їх 

використовують знов-таки для привертання уваги до певної проблеми чи ідеї. 

Оскільки в інтернет-дискурсі іноді дуже складно взагалі вловити контекст, його 

метафоричність призводить до непорозумінь і навіть роздмухування конфлікту. 

Невдалі апеляції до расизму, антисемітизму, гендерної дискримінації 

ображають користувачів, що призводить іноді до принципової неможливості 

взагалі продовжувати діалог.  

Ще один троп, який використовується скрізь в інтернет-дискурсі – це 

іронія. Це троп, суть якого полягає у наданні слову такого смислу, що 

протилежний буквальному значенню. Свого часу відомий гуморист Михайло 

Жванецький досить плідно працював у цьому напрямку, створивши чимало 

гумористичних нарисів, де іронія виступала основним рушієм думки. 

Стівен Фрай, британський гуморист, також всесвітньо відомий насамперед як 

письменник та актор, який успішно висміює людство за його недоліки. Такий 

жанр знайшов чимале поширення і в інтернет-дискурсі. Існує низка блогерів, 

які працюють виключно у ньому, збираючи щоразу тисячі лайків та репостів, 

завдяки чому здобувають популярність. Іронія успішно комбінується в їх 

творах із евфемізмами, дозволяючи говорити, начебто, про буденні речі, у яких 

розкриваються злободенні теми. Російський блогер та журналіст Діляра 

Тасбулятова здобула досить швидко популярність завдяки своїм коротким, але 

якісним з точки зору і художнього, і риторичного, і аргументативного аспектів. 

Висміюючи суспільство, у якому вона живе, автор нагадує читачам, що треба 

замислюватися навіть над очевидним.  

Такі тенденції помітні не тільки у блогосфері. Як публічний, так і 

приватний інтернет-дискурс щільно насичений іронією, оскільки вона також 

надає потрібної художності тексту. Адже, не отримавши емоційне насичення, 

яке властиво живому спілкуванню, інтернет-дискурс тяжіє до компенсації 

цього. Поступово набираючи обертів, сама іронія стає одним з базових методів 
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залучення уваги. При цьому, вона часто доповнюється різноманітними 

технічними засобами задля того, щоб цю іронію зрозуміли. Ще за часів, коли 

усі засоби виразності обмежувалися в основному емотиконами, побудованими 

на базі технічних символів (« :), :(, ;)»), дуже часто для підкреслення іронії 

використовувалося закреслення. «Один із основних принципів комунікації, 

який часто порушують літуративи (термін, який увів Г. Гусейнов, позначаючи 

прийом закреслення тексту – прим. автор), є постулат істинності, 

запропонований Г.П. Грайсом: «Намагайся, щоб твоє висловлювання було 

істинним» (а точніше, «Не говори того, що ти вважаєш хибним» і «Не говори 

того, для чого у тебе немає достаніх підстав»). Тут, однак, часто у протиріччя 

вступають «абсолютна істина» (опис з точки зору об'єктивної реальності) і 

«авторська істина» (опис з точки зору автора): у багатьох випадках автор, 

безумовно, знаючи «абсолютну істину», вважає у певній ситуації більш 

доцільною власну переносну характеристику події, об'єкта і т.п. У ситуації 

вибору з двох істин тієї, яку необхідно вербалізувати згідно з постулатом 

істинності, виникає конфлікт, і це призводить до того, що деякі автори 

закреслюють «абсолютну істину», інші ж – «авторську» [114, с. 45]. 

Цей прийом і досі використовується для обігравання різноманітних 

риторичних прийомів, які за звичайних умов зрозумілі не тільки завдяки 

текстовій складовій, але й емоційній. Наприклад: 

«Люблю свою роботу, у мене чудовий напарник, кожного ранку – 

запашна кава, кожного дня – щось нове. Насправді – ні».  

У цьому випадку без закресленої авторської істини твердження може 

сприйматися як звичайне, без будь-якої іронії. У випадку, якщо залишити другу 

частину не закресленою, вона надає усьому твердженню гіркоти та 

саркастичності. Літуратив же створює ефект імпліцитного, невираженого 

засновку, який начебто і присутній, але насправді ні. Причому, працює це в 

обидва боки. З таким же самим успіхом можна закреслювати й абсолютну 

істину, підкреслюючи іронічний зміст авторської. Наприклад: 
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«Щоразу отримуєш свою зарплатню решту і думаєш: це мені на завтра чи 

на місяць?». 

У цьому випадку закреслення слова «зарплатня» спрацьовує таким же 

самим чином. Автор намагається акцентувати увагу на замалому розмірі своєї 

зарплатні, яка, скоріше, схожа на решту в магазині, аніж на виплату грошей за 

місяць роботи.  

Літуративи досить швидко стали зручним методом для висловлення 

незручних думок. Про це ми писали вище, коли говорили про спойлер. І 

спойлер, і літуратив відіграють ролі прихованих засновків, які начебто є, але 

автор від них відмовляється, приховуючи під випадаючим віконцем, або ж 

закреслюючи. Літуративи допомогають учаснику інтернет-дискурса виглядати 

краще в очах читачів. Вище ми вже зверталися до статті А. Піперськи та 

А. Соміна «Літуративи в російському інтернеті: семантика, синтаксис та 

технічні особливості існування». Вони наводять досить цікаві приклади того, як 

користувачі намагаються, з одного боку, зберегти свій «ореол» гарної людини, 

а з іншого – висловити думку з емоційним навантаженням: «Автор в нормі 

намагається показати себе з хорошого боку: в очах читачів він повинен бути 

розумним, добрим (або, хоча б, не злим), вихованим, ввічливим, скромним і т. і. 

Наведемо кілька прикладів: 

1) Тепер кішка нарешті лежить, де треба ще б гвіздками її прибити для 

вірності (з блогу, 2012; не можна здатися злим). 

2) <...> на 2-й (синій) лінії метрополітену м. Санкт-Петербург <...> 

складні слова вимовляються диктором з побічним наголосом на першому 

складі: Пèтрогрáдская. Шкода, що зараз прийде [нікнейм], і скаже, що все це 

нісенітниця (з блогу, 2010 року; не можна здатися нерозумним). 

3) Не забарився смс-діалог, потім дзвінки з надією заманити в ліжко 

подружитися з нею (блог, 2008; не можна здатися підступним). 

4) Приятель мені багато розповідав про цю країну пофігізму соціалізму, 

що переміг (блог, 2010) (не можна здатися неввічливим)» [114, с. 46]. 
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І хоча сьогодні літуративи частково зникли, оскільки у соціальних 

мережах та месенджерах просто немає такої функції, вони успішно 

застосовуються у блогах, на форумах та при електронному листуванні. Сам 

феномен літуративів є суто риторичним, він досить природно поєднався з 

іронією, ставши незамінним у випадках, коли не вистачає інших засобів 

підкреслення іронії. 

Нарешті, ще одна група тропів – тропи протилежності. Антифразис 

(застосування слова в значенні, що є контрастним стосовно буквального) та 

оксюморон (поєднання суперечливих слів) успішно застосовують, знову ж 

таки, для посилення виразності інтернет-дискурсу. Певних специфічних рис в 

інтернет-дискурсі ці прийоми не набули. 

Наведені фігури є лише прикладами того, як саме може інтерпретуватися 

інтернет-дискурс. Цікаво простежується тенденція до розширення самого 

дискурсу завдяки користувачам. Вони насичують його різноманітними 

твердженнями, фразами, ідеями, що дозволяє говорити про трансформацію не 

тільки інтернет-дискурсу, але і реального дискурсу (поза межами Інтернету). 

Деякі конструкти проникають в повсякденне живе спілкування, стають 

упізнаваними.  

Риторичність інтернет-дискурсу є беззаперечною. Відсутність 

невербальних складових у звичному розумінні компенсується застосуванням 

низки різноманітних методів та прийомів, що уможливлюють підсилення 

виразності тексту. Таким чином, можна говорити, що інтернет-дискурс у 

риторичному полі набув своїх властивостей, які роблять його особливою 

формою звичайного дискурсу. 

1) Використання різноманітних технічних засобів для підсилення власної 

виразності. Це можуть бути й інтернет-конструкти, й акти інтернет-дискурсу, і 

навіть певні технічні позначення (капс, літуратив тощо). Але всі вони 

дозволяють змінити розгортання інтернет-дискурсу і надати йому потрібного 

смислу. 
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2) Збільшена агресивність, порівняно зі звичайним дискурсом. З точки 

зору риторики, інтернет-дискурс є більш емоційним, аніж, наприклад, 

звичайний публічний дискурс. Це пов’язано і з певним рівнем цензури у ЗМІ, і 

з тяжінням до офіціозу, і з встановленим законодавством. У рамках інтернет-

дискурсу панує вседозволеність (хоча і не в усіх країнах), яку іноді 

підтримують навіть відомі селебрітіс. 

3) Меметичність. Неважливо, хто створює той чи інший текст, більшість 

користувачів все одно використовує меми. Сам мем виступає вже невід’ємною 

частиною інтернет-дискурсу, його в чомусь міфологією і певною базою 

інформації. Окреме питання: а чи замислювався хтось взагалі, що інтернет-мем 

є історично цінним, як та ж сама клітина організму, що несе в собі іноді історію 

тіла. Це ми залишимо для подальших досліджень. 

4) Потенційна доступність інформації для будь-кого. Ефект Стрейзанд – 

це ще один інтернет-мем, який виник після того, як Барбара Стрейзанд 

вимагала через суд видалити фотографії узбережжя, на якому знаходився її 

будинок. Позначає принципову неможливість видалення інформації з 

Інтернету. Це означає, що будь-який текст може стати публічним, може бути 

винесений на осуд чи схвалення читачів. Риторична особливість інтернет-

дискурсу полягає в тому, що технічні засоби роблять будь-яку інформацію 

потенційно доступною для реалізації. 

5) Анонімізація. На відміну від реального дискурсу, який, якщо 

виголошується, то виголошується зазвичай кимось конкретним, інтернет-

дискурс може виголошуватися анонімно, без аналізу особистості, яка його 

реалізує. 

Риторичність інтернет-дискурсу – це, з одного боку, його стилістична 

виразність, яка іноді може бути набагато більш яскравою, аніж звичайна 

промова. А з іншого – його аргументативна, переконуюча сила, яка 

підкріплюється інформаційним полем Інтернету. Зазначимо, що широкий 

спектр технічних засобів, конструктів та актів трансформують і саму риторику. 

Виникає багато речей, які вимагають додаткового аналізу і розгляду. Феномени 
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інтернет-дискурсу постають цікавими для подальших розробок. Можливо 

навіть є сенс говорити про поступове виникнення інтернет-риторики, яка може 

стати окремим напрямком дослідження, поєднуючи в собі здобутки багатьох 

дисциплін, що передбачав би систематизацію способів інформування інтернет-

аудиторії, дослідження техніки переконання, способів аргументації, що 

використовуються в різноманітних вербальних та візуальних повідомленнях в 

інтернет-мережі, визначав би причини створення та умови функціонування 

прийомів впливу, властивих саме цій царині, а також розробку нових та 

особливості вже створених засобів виразності промови в інтернет-мережі, що 

забезпечуватимуть її впливовість та красу. Хоча ми робили акцент на 

публічному інтернет-дискурсі, приватний інтернет-дискурс також застосовує 

усі риторичні прийоми, які тільки можливо реалізувати технічно. Тому логічно 

говорити, що інтернет-дискурс сам по собі є риторичним, незалежно від типу 

своєї реалізації. 

Висновки до третього розділу 

 

1. У роботі обґрунтовується думка, що в рамках інтернет-дискурсу текст 

трансформується та дещо змінюється порівняно із звичним уявленням про 

нього. Так, в інтернет-дискурсі текстом може виступати не тільки діалог між 

співрозмовниками у месенджері, але і пост у соціальних мережах/на форумах, 

який так чи інакше активно залучає користувачів та робить їх учасниками 

дискурсу. Пости та коментарі можуть бути насичені різноманітним 

супровідним матеріалом: емотиконами, гіф-анімаціями, стікерами, 

зображеннями, відео- та аудіозаписами.  

В інтернет-дискурсі відбувається трансформація тексту ще у тому 

розумінні, що кожна гра слів тут може розглядатися як прийом впливу. 

Учасники інтернет-дискурсу можуть здійснювати такий вплив і у пості, і у 

коментарях, свідомо намагаючись спровокувати потрібну їм реакцію читачів, 

спонукаючи необхідну поведінку. Поєднання неформального стилю мовлення, 

графічних символів, актів та конструктів інтернет-дискурсу дозволяє визначити 
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його особливості як тексту. Він поєднує в собі як діалогічне, так і монологічне 

мовлення, є принципово відкритим, тут можуть нехтуватися часові та 

просторові межі його існування, сам текст інтернет-дискурсу є нелінійним. 

Специфічність тексту в інтернет-дискурсі закріплюється обов’язковим 

вживанням у ньому інтернет-конструктів, які можуть бути і просто елементами 

емоційного фону, і прийомами впливу.  

2. Така трансформація закріплюється і риторичними особливостями 

інтернет-дискурсу. В рамках дисертаційного дослідження розглядається лише 

друкований текст, оскільки він є найбільш показовим та базовим для інтернет-

дискурсу. Прагматична інтерпретація такого тексту зазвичай виявляється 

неоднозначною, а особистість «оратора» також трансформується і набуває 

специфічних рис. 

3. У дисертації здійснено риторичний аналіз комунікації в інтернет-

мережі з точки зору риторичних модусів: логосу, етосу, пафосу. Досліджено 

їхнє специфічне розуміння у процесі комунікації в мережі Інтернет. 

Підкреслено, що на кожному з них використовуються властиві лише інтернет-

дискурсу явища. Обгрунтовано, що не зважаючи на подібність інтернет-

комунікації реальній (поза межами Інтернету), у ній відбувається відхилення 

від класичного розуміння риторичних модусів, проте, кожен з модусів вдало 

виконує свою функцію впливу. 

4. Інтернет-дискурс був проаналізований з точки зору специфічності 

застосування у ньому ряду риторичних фігур та тропів. Виявлено, що низка 

таких прийомів, що насичують та прикрашають спілкування, в інтернет-

дискурсі набувають нових рис. І хоча вони зберігають свій функціонал, але 

еволюціонують та стають дещо інакшими, порівняно з реальним спілкуванням. 

Вони підсилюють стилістичну виразність інтернет-дискурсу і впливають на 

його аргументативну силу. Трансформується і сама риторика, вона все частіше 

залучається до аналізу інтернет-дискурсу.  
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ВИСНОВКИ 

 

Відповідно до поставленої мети та сформульованих завдань наукової 

роботи отримано такі результати: 

- Аналіз підходів до розуміння поняття «інтернет-дискурс» дозволив 

виявити наступні, що відрізняються на підставі виокремлення різних його 

аспектів: когнітивний, семіотичний, поліпарадигмальний, психолінгвістичний. 

Подібно письмовій комунікації, інтернет-дискурс може бути синхронним 

(різноманітні чати, месенджери) та асинхронним (email, замітка в соцмережах 

тощо). 

- Завдяки розгляду різних підходів до визначення дискурсу та 

підходів до визначення термінів «комп’ютерно-опосередкована комунікація», 

«комп’ютерно-опосередкований дискурс», «електронна комунікація», 

«електронний дискурс», «інтернет-комунікація», «інтернет-дискурс» у роботі 

сформовано розуміння інтернет-дискурсу як особливого типу спілкування у 

віртуальному комунікативному середовищі (опосередкованому Всесвітньою 

мережею). Зазначено, що він має наступні характерні особливості: поєднання 

реального та віртуального у спілкуванні; взаємодія природних мов, яка у цьому 

середовищі породжує гібридні мовні системи; взаємодія різних форм мовлення 

(усний або письмовий текст, емодзі, смайли, меми тощо); наявність унікальної 

структури спілкування, де соціальна ієрархія будується специфічним лише для 

Інтернету чином; розмиття географічних та культурних меж, а отже, як 

наслідок, можливість спілкування будь з ким та будь-коли, не знаючи нічого 

про співбесідника; полідискурсивність. Через аналіз діяльності активного 

користувача Всесвітньою мережею продемонстровано полідискурсивність 

інтернет-дискурсу. Підкреслено, що інтернет-дискурс є процесом творення 

тексту в сукупності з прагматичними, соціокультурними, психологічними 

факторами. 

- На підставі дослідження інтернет-дискурсу на рівні понять/імен 

встановлено, що він збагачується різноманітними конструктами, які 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


213 
 

 
 

відрізняються від звичайних слів, але виконують схожі функції. Емотикони, 

гіф-анімація, стікери, графічні інтернет-меми, поєднуючи у собі риси впливу 

вербального та невербального спілкування, постають такими знаками, що 

мають смислові характеристики понять, замінюючи граматичну форму 

вираження останніх, які частіше неможливо реалізувати на рівні реального 

вербального спілкування, яке удосконалюється саме завдяки таким 

конструктам. 

- На підставі логічного аналізу інтернет-дискурсу на рівні 

суджень/висловлювань встановлено, що він відрізняється від дискурсу 

реального спілкування тим, що тут змішуються поняття природної та інтернет-

мови, яка використовує інтернет-конструкти задля підсилення виразності.  

- Логічний аналіз інтернет-дискурсу на рівні міркувань показав, що 

останній характеризується особливими проявами – актами інтернет-дискурсу 

(флеймом, тролінгом, флудом, оффтопом, холіваром), у межах яких при 

побудові аргументативних міркувань можуть свідомо порушуватися логічні 

закони та правила. Тексти тут набувають своєї специфіки завдяки 

використанню як складових висловлювань та міркувань різних інтернет-

конструктів, наявності обмеження (на деяких інтернет-ресурсах) на кількість 

символів у публікаціях. 

- На прикладах інтернет-діалогів, взятих з таких інтернет-ресурсів, як 

приватні листування у месенджерах Telegram, Viber, WhatsApp, обговорення на 

форумах, коментарі у соціальних мережах VKontаkte, Facebook, розглянуто 

флейм з точки зору неформального підходу в логіці. Продемонстровано, що у 

флеймі відбувається абсолютне нехтування правил ведення аргументативної 

дискусії. Проведено оцінку міркувань у зазначених діалогах з точки зору їх 

релевантності, прийнятності та достатності. 

- Обґрунтовано, що відсутність в інтернет-дискурсі невербальних 

складових у звичному розумінні компенсується застосуванням низки 

різноманітних методів та прийомів, що уможливлюють підсилення виразності 

тексту. Таким чином, можна говорити, що інтернет-дискурс у риторичному 
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полі набув таких властивостей, які роблять його особливою формою дискурсу: 

1) використання різноманітних засобів для підсилення власної виразності 

(інтернет-конструктів, актів інтернет-дискурсу, певних технічних позначень), 

що дозволяють змінити спрямування інтернет-дискурсу і надати йому 

потрібного смислу; 2) збільшена агресивність, порівняно зі звичайним 

дискурсом; 3) меметичність; 4) потенційна доступність інформації для будь-

кого; 5) анонімізація. 

- У результаті риторичного аналізу встановлено, що модуси 

існування інтернет-дискурсу як тексту набувають специфічних рис. 

Підкреслено, що на рівнях логосу, етосу та пафосу використовуються не тільки 

ті прийоми впливу, які характерні для не опосередкованого комп’ютерною 

мережею дискурсу, але і властиві лише інтернет-дискурсу конструкти та акти. 

На рівні логосу – це інтернет-меми, які виступають носіями певної культурної 

інформації, зазвичай упізнаваної користувачами, які часто використовують аби 

підсилити та розмаїтити власний текст, але при цьому інтернет-мем може 

поставати і безпідставним аргументом, особливо якщо аудиторія його не 

розуміє. На рівні етосу часто використовується тролінг, який є навмисним 

порушенням правил раціональної дискусії, засобом приниження гідності 

співрозмовника з метою підмінити точку зору або взагалі зруйнувати дискусію. 

На рівні пафосу найяскравішим проявом інтернет-дискурсу як риторичного 

тексту є емотикони. Ці графеми розширюють виразні можливості віртуального 

обміну інформації, а іноді навіть упевнюють аудиторію читачів, що автор є 

щирим. 

- У роботі акцентовано увагу на тому, що використання широкого 

спектру технічних засобів, інтернет-конструктів та певні акти інтернет-

дискурсу трансформують і саму риторику. Вважаємо, що є сенс говорити про 

поступове виникнення інтернет-риторики, яка може стати окремим напрямком 

дослідження, поєднуючи в собі здобутки багатьох дисциплін. Цей напрямок 

передбачав би систематизацію способів інформування інтернет-аудиторії, 

дослідження техніки переконання, способів аргументації, що використовуються 
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в різноманітних вербальних та візуальних повідомленнях в інтернет-мережі, 

визначав би причини створення та умови функціонування прийомів впливу, 

властивих саме цій царині, а також розробку нових та особливості вже 

створених засобів виразності промови в інтернет-мережі, що забезпечуватимуть 

її впливовість та красу. 
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