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Електронні засоби займають усе більш відчутне місце в структу-

рі комунікації. Людина сприймає навколишній світ опосередковано, 
за допомогою інструментів пізнання, які відіграють активну роль у 
концептуалізації дійсності. Розвиток комп’ютерних і телекомуніка-
ційних систем радикально змінює дискурсивний ландшафт культури. 

У сучасній культурі виник новий тип дискурсу – віртуальний. 
Він асимілює інші види дискурсу й має свій особливий механізм зна-
копородження. Крім того, він формує особливий тип віртуальної іден-
тичності й має складну, полідискурсивну будову. 

У зв’язку з цим доцільним є аналіз процесу віртуального спілку-
вання з позицій комунікативної лінгвістики, що досліджує загальні 
закони спілкування за допомогою природної мови.1 

Метою даної статті є комплексна характеристика категорії дис-
курсу віртуальної комунікації і визначення проблем, пов’язаних зі 
спілкуванням у глобальній мережі Інтернет. 

Вказана мета втілюється у постановку таких завдань: 
1) обґрунтувати лінгвістичний статус категорії “віртуальний 

дискурс”; 
2) визначити специфічні структурно-семантичні характеристи-

ки дискурсу Інтернет; 
3) описати існуючі в мовознавстві підходи до аналізу дискурсу 

повідомлень Інтернет в режимі online; 
4) проаналізувати основні способи передачі інформації, викори-

стовувані учасниками веб-комунікації. 
У сучасній лінгвістиці вивчення дискурсу віртуальної комуніка-

ції здійснюється з різних позицій. Виділяються структурно-
семантичний аналіз віртуального дискурсу як цілісного явища і вста-
новлення зв’язку між значеннєвими й формальними частинами диску-
рсу (Галичкина Е.Н., Серажим К.С., Трофимова Г.Н., Рябоконь Г.Л., 
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Коломиец Н.Г., Morkes, John and Nielsen, Jacob), культурологічний 
аналіз віртуального дискурсу як комплексного явища сучасної культу-
ри (Леонтович О. А., Голубицький С., Галкін Д., Гуссаини Б., Ценев, 
Гуссейнов Г., Fairclough, Norman), комунікативний підхід до віртуаль-
ного дискурсу як явища письмового відображення усного мовлення у 
віртуальній комунікації з урахуванням ситуативних характеристик 
спілкування (Рябоконь Г.Л., Трофимова Г.Н., Коломієць Н.Г., Тофф-
лер, Серажим К С., Ewa Jonsson, McMurdo, G), прагматичний аналіз 
віртуального дискурсу як явища, пов’язаного з впливом суб’єктів один 
на одного за допомогою язикового коду (Серажим К.С.,Трофимова 
Г.Н., Галичкина Е.Н., Svensson, P.), соціально-психологічний аналіз 
віртуального дискурсу, що має метою встановлення дискурсивних 
категорій різного порядку, що відображають психологічні характерис-
тики віртуальної особистості (Астляйтнер Г., Тихомиров О.К., Бабаева 
Ю.Д., Войскунський А.Е., Соколинська Е.Г., Розіна Е.Н., Peter J. 
Murray, Reid, E.). Ці підходи взаємоперетинаються і дозволяють роз-
глядати дискурс віртуальної комунікації з різних точок зору.  

Категорія віртуального дискурсу досить повно розкрита в роботі 
Серажим К.С., де дається загальне визначення дискурсу як соціолінг-
вального феномена сучасного комунікативного простору й веб-
простору зокрема.2 

Справжньою мовою масової аудиторії віртуальної комунікації є 
природна мова спілкування. Пріоритетною у просторі Інтернет є анг-
лійська мова, що дозволяє спілкуватися між собою представникам 
різних культур.3 

З інформаційної точки зору в просторі Інтернет виділені три сег-
менти: властиво інформаційний (наприклад, ЗМІ), інформаційно-
комунікативний (пошукові або комерційні веб-сторінки) і комуніка-
тивно-інформаційний сегмент (полілоги в чатах або ICQ).  

На підставі розходжень у формах комунікації можливий підроз-
діл на однобічні або двосторонні, безпосередні або опосередковані, 
одиничні або багаторазові, індивідуальні або масові, інтимні або пуб-
лічні, у режимі реального часу або відстрочені комунікації. 

Що стосується активної комунікації, що здійснюється у чатах, 
форумах і блогах, то вона може бути спрямована або неспрямована, 
схована або відкрита, офіційна або неофіційна. Види комунікації в 
Інтернет підрозділяються залежно від намірів її учасників. Основни-
ми видами веб-спілкування можна назвати нефатичне цілеспрямоване 
спілкування й фатичне – установка на контакт, спілкування заради 
спілкування, коли комунікація є одночасно метою й засобом. 
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Веб-комунікації, як і комунікації реального життя, підрозділя-
ються  

• за наявністю суб’єктів: міжособистісні; індивідуально-групові; 
публічні; 

• за ступенем підготовленості: спонтанні; підготовлені; частко-
во підготовлені; 

• за засобами й результатами комунікації: ефективні; неефективні;  
• за умовами взаємодії: опосередковані; безпосередні.4 
Розмаїтість комунікативних ситуацій є чинником породження 

різних видів дискурсу. 
Розглядаючи дискурс з позиції комунікативного мовознавства, 

можна виділити чотири категорії дискурсу: конститутивну, яка характе-
ризується відносною оформленістю, тематичною, стилістичною й стру-
ктурною спільністю й відносною змістовною завершеністю; жанрово-
стилістичну, що має стильову приналежність, жанровий канон, ступінь 
ампліфікації/компресії; змістовну, або прагматико-семантичну, що має 
такі характеристики, як адресність, образність автора, інформативність, 
модальність, інтерпретативність й інтертекстуальну орієнтацію; форма-
льно-структурну, яка має композицію, членування й когезію.  

Поряд з розмовною стилістикою активної комунікації її структу-
ра, завдяки письмовій фіксації, є лінійною й дискретною. Внаслідок 
того, що кількість учасників інтернет-комунікації є необмеженою, 
виникає таке явище, як полілог й навіть мультиполілог, що становить 
великий інтерес для лінгвістичного аналізу.5  

Розглядаючи інтернет-комунікацію, необхідно відмітити, що 
умови говоріння в подібному виді спілкування зберігаються, а саме: 
наявність комунікативно-мовної ситуації, наявність цілей повідом-
лення думок, комунікативної спрямованості взаємодії, наявність 
знань про предметний зміст, компоненти ситуації, про обсяг мовного 
добутку, відношення до об’єкта мовлення, наявність засобів виражен-
ня своїх думок і почуттів (мовне вміння й навички). Так само зберіга-
ються всі рівні структури й змісту розмовного тексту: рівень комуні-
кативного наміру (мотивація), предметно-змістовний рівень, значен-
нєвий рівень, мовний план. 

Для будь-якого виду комунікації характерним є такий компо-
нент, як зворотний зв’язок. Виділено чотири типи зворотного зв’язку, 
характерних для веб-комунікації: активне слухання (слухання-
співпереживання), слухання-рада, слухання-питання й слухання-
критика. Крім того, установлені мовні функції інтернет-комунікації, 
якими є такі:  
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• комунікативна, або референтна, функція, яка відповідає кон-
тексту, що розуміється як предмет повідомлення або референт, 
реалізується у всіх сферах інтернет-спілкування й особливо 
активно – у презентації ключових слів і тематичних покажчи-
ків, які структурують контекст; 

• експресивна, або емотивна, функція, що відповідає відправни-
кові, тобто відбиває відношення мовця до висловлюваного, 
проявляється, насамперед, у сфері неформального веб-
спілкування; 

• поетична, або естетична, функція відповідає повідомленню, 
тому що при її реалізації основну роль грає спрямованість на 
форму повідомлення як такого, поза його змістом; 

• апелятивна, або директивна, функція відповідає одержувачеві 
повідомлення, на якого орієнтується мовець, намагаючись тим 
або іншим способом впливати на адресата, викликати його 
реакцію; 

• фактична, або контактовстановлююча, функція відповідає кон-
такту, коли ціль повідомлення – установити, продовжити або 
перервати комунікацію, й властива мережним текстам у різних 
сферах веб-комунікації в більш прихованій (на сайтах веб-
магазинів) або більш явній (на сайтах неформального спілку-
вання) формах; 

• метамовна функція, реалізована мережним мовленням у нау-
кових текстах, присвячених особливостям функціонування 
мови в Інтернеті, тобто предметом мовлення служить сам код.6 

Що стосується прагматичного аспекту комунікації, то в першу 
чергу це – явища, пов’язані із впливом суб’єктів один на одного за 
допомогою мовного коду. 

Основними регулюючими чинниками таких взаємин є характе-
ристики суб’єктів та їхня комунікативна мета. Основними прагматич-
но детермінованими характеристиками учасників комунікації є: мов-
на компетенція (професіоналізм мовлення), національна приналеж-
ність, що знаходить прояв у способах і засобах реалізації комунікати-
вної діяльності, соціально-культурний статус, пов’язаний з викорис-
танням мовлення як засобу впливу, психологічний тип і поточний 
психологічний стан, усталені погляди, смаки й звички.7  

Встановлено, що найважливішим чинником породження дискур-
су є внутрішнє мовлення комуніканту. В Інтернеті, як і поза ним, схе-
ма формування мовного висловлення залишається такою: 1) конкре-
тизація внутрішнього змісту згорнутого мовного висловлення 
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(“семантичний запис”);8 2) стабілізація внутрішніх мовних установок, 
у результаті чого внутрішній зміст переводиться в систему синтаксич-
но розгорнутих мовних конструкцій; 3) формування розгорнутого 
мовного висловлення, яке більше конкретизовано враховує ситуацію 
спілкування, мотиви мовця, зміст інформації, ставлення до неї слуха-
ючого (в Інтернеті – читаючого).  

Неодмінною умовою реалізації будь-якого комунікативного акту 
повинне бути обопільне знання реалій мовцем і слухачем, що є осно-
вою мовного спілкування.9 Американський лінгвіст початку ХХ сто-
ліття Ладо вперше відзначив зв’язок мови й культури, що оточує ін-
дивідів. Він запропонував схему, у якій відбив процес спілкування 
між двома особами А і В, де показав, які стадії й у якій формі прохо-
дить думка від одного співрозмовника до іншого. Особа А, що бажає 
передати думку, представляє її у вигляді деякого “індивідуального 
значення”. Потім це індивідуальне значення через призму 
“культурного значення” знаходить своє загальне значення. Загальне 
значення, будучи виражено словами особи А, тобто мовою особи А, 
здобуває конкретну мовну форму. Особа В у зворотній послідовності 
сприймає сказану форму й “дешифрує” її з використанням своєї сис-
теми “лінз” культурного й індивідуального значень. Очевидно, що 
чим більш ідентичними є процеси шифрування й дешифрування дум-
ки, тим більш успішною буде комунікація.  

В той же час відзначено, що при комунікації не враховуються 
закономірності впливу повідомлення на адресата. Такими закономір-
ностями обробки повідомлень адресатом є, наприклад: проходження 
по шляху найменшого опору при інтерпретації повідомлень; закри-
тість до повідомлень, що не відповідають внутрішнім уявленням, іде-
алам і цінностям; відкритість до повідомлень, що задовольняють вну-
трішні потреби тощо.10 Отже, проблемою залишається невизначеність 
й адекватність передачі й одержання повідомлень, її розв’язання до-
зволить вийти на успішну комунікацію.11 Як відзначає Г.Н. Трофимо-
ва, взаємодоповнення й сполучення формальних каналів і неформаль-
них способів комунікації може дати необхідну цілісність комунікації.  

Розглядаючи Інтернет-комунікацію, необхідно відзначити важли-
вість ознайомлювальної стадії спілкування, зокрема самопрезентації 
особистості у віртуальному просторі, що реалізується через її лінгвісти-
чний образ і слідує формулі “особистість=текст або особистість=мова”. 
Віртуальна мовна особистість зберігає традиційні рівні своєї структури: 
вербально-семантичний (володіння мовою), когнітивний (поняття, ідеї, 
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уявлення, що складаються в картину світу) і прагматичний (цілі, моти-
ви, інтереси, оцінки, що проявляються в мовній діяльності).12  

Існують деякі недоліки “орієнтаційної” стадії спілкування, стадії 
презентації, що спирається тільки на вербальні повідомлення, наді-
слані віртуальною особистістю адресатові. Як відзначає Астляйтнер, 
вона перешкоджає адекватній всебічній оцінці партнерів по спілку-
ванню: скупа інформація гіпертрофується і стає основою для форму-
вання стереотипного враження про партнера.13  

Поряд із цим Войскунський виділяє й позитивні сторони подіб-
ного спілкування. Наприклад, опора в спілкуванні на такі відомості 
про партнерів, що легко актуалізуються й часто оновлюються, а не на 
раніше сформовані й сталі, можливо, застарілі стереотипи.14  

В асинхронному, а особливо – в синхронному спілкуванні у вірту-
альному світі яскраво проявляються особливості нового виду дискурсу, 
що поєднує в собі ознаки усного й письмового мовлення. Письмова 
фіксація мовлення привела до виникнення такого явища, як chat-talk-de 
facto – результату спроби передати всі особливості розмовного мовлен-
ня графічним способом, включаючи емоції, усічені розмовні фрази, 
особливості вимови й інтенсивності тону (“звуковий лист”). Таким 
чином, у писемній формі відбувається структурна перебудова.15 

Для передачі екстралінгвістичних компонентів у веб-просторі 
розроблена спеціальна система емотиконів, що постійно розширюєть-
ся за рахунок нових комбінацій текстових розділових знаків.  

Поряд із використанням розділових знаків розроблена загально-
прийнята система зображень, що передають різні види емоцій, станів, 
дій і часів доби. Вона постійно поповнюється новими зображеннями, 
але, в основному, новими комбінаціями вже відомих малюнків. 

Проблемою інтернет-комунікації все ще залишається передача 
гучності, темпу, ритму й висоти звуку, тому що немає розробленої 
системи графічних знаків або картинок для цих компонентів. Незва-
жаючи на це, комуніканти намагаються перебороти зазначені трудно-
щі, винаходять нові способи передачі інформації. Наприклад, гучність 
мовлення передається великими літерами (голосне мовлення), темп – 
уживанням дефісів між літерами (повільна вимова, протяжність) або, 
наприклад, формуванням самої структури висловлення: стисла корот-
ка передача інформації без вставних слів і з більшою кількістю нена-
голошених складів (швидкий темп), передача основної інформації в 
більш складних граматичних конструкціях (повільний темп).  

В Інтернеті висловлення здійснюються, минаючи артикуляційно-
голосове відтворення мовних мислеформ. Текст в Інтернеті будується 
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за законами внутрішнього мовлення, які ґрунтуються на усіканнях, 
скороченнях і кодуванні звичної мови.16  

Унаслідок цього виникають численні умовні скорочення й абре-
віатури, що дозволяють інтенсифікувати процес спілкування. Напри-
клад, часто зустрічаються такі абревіатури, як LOL (or lol) (laughing 
out loudly), BRB (be right back), CU (see you), CUL8R (see you later), 
M/F (male or female?), ROTFL (rolling on the floor laughing), U2 (you 
too), BTW (by the way), IMHO (in my humble opinion), IANAL (I am not 
a lawer (but...), PMFJI (pardon me for jutting in) та інші,17 AAMOF = As 
A Matter Of Fact; GON = God Only Knows; TTYL = Talk To You Later; 
TYVM = Thank You Very Much.18 

Поряд з короткими абревіатурами DNS, asap, LOL або ftp широ-
кого поширення набули довгі – типу WYSIWYG.  

Поряд зі звичайними формами посилення експресивності вико-
ристовуються й такі, як, наприклад: U замість you (у прикладах BSU = 
Be Seeing You, SU = Seeing You); 2 замість too, to; B замість be; 4 за-
мість for; 2B замість to be; B4 замість before.19  

Комуніканти Інтернет-простору використовують усно-розмовний 
тип сучасної мови. При цьому традиційні характеристики усно-мовної 
бази усного літературного мовлення залишаються: підвищена інтенси-
вність використання дієслів, посегментна організація, явище текстової 
надмірності й текстової економії.20 

Що стосується електронного листування в Інтернет, його стиль 
фамільярний, поблажливий до невиправлених помилок, з ad hoc абре-
віатурами, що буяє комп’ютерним жаргоном і лабораторним сленгом, 
зі “смайлами”, жартівливими або схожими на credo підписами, з екс-
пліцитним цитуванням фрагментів попередніх повідомлень і т.ін.  

Характерним видом активної комунікації в Інтернет є чати. Полі-
логи, які виникають в чатах, можуть вважатися інтерпретативними 
або цілеспрямованими текстами.21  

На підставі аналізу матеріалів чатів були виділені деякі основні 
аспекти, у яких проявляються відмінні риси дискурсу чатів, а саме:  

1. Структура висловлення, лексичні й граматичні особливості: 
порушення норм орфографії й пунктуації – як складова стилістики 
електронного спілкування, так і в експресивних цілях (ненормативне/
надлишкове використання розділових знаків для вираження емоцій); 
порушення граматичних норм (побудова висловлень за законами роз-
мовного мовлення); уживання експресивної й розмовної лексики, жа-
ргон, неологізми, абревіатури, інкрустація різних термінів, ненорма-
тивний правопис із метою імітації особливостей вимови (діалектів) і 
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звукоімітації, інші структурні особливості (застосування верхнього 
регістру й пробілів для імітації підвищення голосу, інтонування, при-
вертання уваги).  

2. Еквіваленти невербальних засобів спілкування: адресація 
(вказівка того, до кого звернене висловлення, автоматична функція в 
багатьох чатах, аналогічна з кивком голови або поворотом у бік адре-
сата); псевдонім як компонент дискурсу й засіб конструювання вірту-
альної ідентичності;22 використання кольорів і емотиконів для вира-
ження міміки, жестів і навіть дій (наявність у багатьох програмних 
пакетах для мережевого спілкування малюнків й анімації, що викону-
ють такі функції); фрази-дії, опису. 

3. Стратегії спілкування, особливості мовного поводження ініці-
ювання спілкування, черговість висловлень (неможливість переби-
вань і накладень висловлень одне на одного, тобто одночасного гово-
ріння), спрямованість висловлення (на представника своєї або проти-
лежної статі, до усіх); частота висловлень, підтвердження віртуальної 
присутності, повторення фраз (флуд, від англ. “flood” – багаторазове 
повторення висловлення у чаті, негативне поводження, що негативно 
оцінюється в Інтернет-комунікації); розмір висловлень; ритм/темп 
говоріння, швидкість реакції, тимчасові затримки; ігнорування спів-
розмовника, мовчання.  

4. Значеннєве наповнення мовлення, вибір тем для спілкування 
(обмін інформацією, емоційний обмін, ігрові елементи, флірт); образ-
ність мовлення, використання гумору; стиль і характер спілкування 
(доброзичливість/агресивність, упевненість/сором’язливість, відкри-
тість/замкнутість і т.п.).23 

Що стосується такого виду Інтернет-комунікацій, як конференції 
(телеконференції), то можна стверджувати, що електронні конферен-
ції є аналогом реальної дискусії на певну тему. І.Н. Розіна описує їх 
як комунікативну модель, у якій кілька активних суб’єктів (у цьому 
випадку учасників обговорення на певну тему конференції, списку 
розсилання, веб-форуму або чату) зв’язані між собою за допомогою 
відношення до загальної проблеми, оголошеної в назві конференції, 
списку, форуму або спеціально обраної теми, близької до області ін-
тересів учасників.  

Виділено ряд характерних ознак комп’ютерних конференцій, 
якими є: 1) подібність до наукової конференції в її неформальній час-
тині, коли учасники якого-небудь форуму можуть обговорити пробле-
ми, що їх цікавлять, поза твердими рамками протокольних офіційних 
виступів; таке обговорення звичайно є дуже жвавим й емоційним; 
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2) дистантність, віддаленість у просторі й реальному часі; кожен уча-
сник спілкування висловлюється із приводу питання, що його ціка-
вить, і одержує відгуки на своє повідомлення; 3) особлива конвенцій-
ність і наявність фіксованих правил спілкування, ці правила можуть 
бути експліцитно виражені в телеконференціях, модератор зобов’яза-
ний формулювати такі правила й сповіщати про них всіх учасників 
конференції; конвенційність спілкування виражається в особливих 
нормах і заборонах, наприклад, заборонах обговорювати релігійні 
проблеми в рамках конференції, присвяченої науковим проблемам; 
сувора заборона на використання образливих висловів, знижену й 
грубу лексику, за винятком тих конференцій, де це спеціально дозво-
лено; заборона на використання певних знаків або виражень (ця вимо-
га часто порушується); 4) тематичний підрозділ, виділення своєрідних 
клубів за інтересами; список тематичних конференцій великий: на-
приклад, проблеми науки, питання політики, релігії, різні питання, 
пов’язані з комп’ютерами, їхньою покупкою, продажем, ремонтом, а 
також конференції, присвячені свійським тваринам, літературі, мисте-
цтву, знайомствам і флірту, спорту, бізнесу, юриспруденції й т.д.;  
5) письмова фіксація.24 

В електронних дискусіях виділено п’ять таких елементів: 1) по-
чаток дискусії (залучення уваги до предмета дискусії, спонукання 
інтересу); 2) подання інформації з теми (перелік актуальних проблем, 
висловлення власної думки, наявних даних інших авторів та ін.), іноді 
подання самого ведучого й учасників у явній або неявній формі, на-
приклад, в електронному підписі; 3) аргументування, реагування на 
репліки (подання певної позиції, припущення); 4) спростування дово-
дів (розмежування окремих заперечень, прийнятне пояснення, нейт-
ралізація зауважень); 5) завершення дискусії (складання розгорнутого 
резюме з виділенням основного висновку, переліку речень для пода-
льшого обговорення, подяки) [10].  

Розглядаючи комп’ютерний дискурс у текстуальному аспекті, 
можна в ньому виділити структурно-синтаксичні й функціонально-
прагматичні характеристики, де перші зводяться до моделей усного 
розмовного стилю, другі – до ситуативно-контекстуальних парамет-
рів, які дають можливість визначити характеристики тональності ком-
п’ютерного дискурсу й характеристики учасників спілкування.25 

У текстах комп’ютерних конференцій відзначені комунікативно-
значимі відрізки: 1) заголовок, 2) основна частина тексту, що представ-
ляє собою розвиток ідеї, що міститься у темі повідомлення; 3) підпис.27  
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Заголовок є однією з найбільш важливих частин дискурсу кому-
нікацій електронних конференцій, тому що він є сполучною ланкою 
між адресантом та адресатом і містить інформацію про намір адресан-
та, що відображається в тексті й викликає в адресата зацікавленість. 
Реципієнт сприймає текст через заголовок, що у стислій формі пере-
дає основну тему або ідею й викликає активність адресата на одер-
жання нової, додаткової інформації.28  

З погляду лексичного оформлення, дискурс комп’ютерної кому-
нікації Інтернет-конференцій насичений термінами й професіоналіз-
мами. У цьому випадку під терміном варто розуміти слово або слово-
сполучення, що має спеціальне значення, що виражає й формулює 
професійне поняття й використовується в процесі пізнання та засво-
єння наукових об’єктів і відносин між ними.29 

На підставі аналізу скорочень, використовуваних у текстах ком-
п’ютерних конференцій, виділені їхні функції в комп’ютерному спіл-
куванні: 1) економія місця (часу перебування в мережі) та інформати-
вна компресія; 2) підвищення виразності тексту; 3) обмежувальна 
функція (соціальна), зміст якої полягає в обмеженні кола учасників 
спілкування.30 

На підставі аналізу синтаксичних особливостей дискурсу текстів 
лінгвістичних комп’ютерних конференцій встановлено, що його харак-
терними ознаками є достаток різних типів питань, використання ряду 
стилістичних прийомів, таких як: вставні й еліптичні речення, повтор, 
паралельні конструкції. Ціль прийомів – компенсувати дистантність 
спілкування й додати йому виразність, емоційність і насиченість.  

Відзначено наявність методу перерахування, що часто викорис-
товують учасники комп’ютерних дискусій: First.../По-перше.., 
Second.../По-друге.., завдяки чому виникає уявлення про впорядкова-
ну аргументацію. При цьому виділяються різні варіанти: The first 
thing is.., First of all..; On the one hand.., On the other hand..; First.., 
Then..., Finally...; Further..; Furthermore... й ін. 

У текстах комп’ютерних конференцій досить часто використову-
ються експліцитні вирази для позначення своєї позиції, наприклад: I 
think.., I believe that.., My own view is that.., I certainly believe.., From my 
perspective.., My point is that... та ін. 

Важливою характеристикою комп’ютерного дискурсу є прагнен-
ня одержати відповідну реакцію, про що свідчать багаторазові спону-
кальні фрази, які втягують учасників конференції у спілкування: If 
I’m wrong about this, please correct me/Будь ласка виправте мене, якщо 
я помиляюся; If this is wrong I would like to know/Якщо це неправильно, 
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я б хотів знати як; Any ideas?/Є думки на цей рахунок?; Anyone has 
any ideas on../Є ідеї ...; Any suggestions?/Є пропозиції? ...31 

Отже, при розгляді Інтернет-комунікацію з боку лінгвістики ви-
никає необхідність проведення аналізу комп’ютерного дискурсу. 

Основними видами такого аналізу, що проводиться дослідника-
ми, є лексичний, семантичний і прагматичний. Зокрема, К.С. Сера-
жим пропонує таку загальну схему, яку можливо застосувати при ана-
лізі дискурсу віртуальної комунікації:  

1. Прагматичний аналіз: 1.1. Мовна функція тексту; 1.2. Ступінь 
мовної дії тексту в соціально-політичних умовах (мовних іграх); 1.3. 
Наявність мовних ознак, у яких прямо або опосередковано висловле-
на думка автора. 

2. Лексичний аналіз: 2.1. Доцільність й особливості вживання 
окремих ключових понять і значущих слів; 2.2. Лексичний склад текс-
ту (полісемія, омонімія, синонімія, антонімія, архаїзми, неологізми, 
евфемізми й перифрази); 2.3. Функції стилістично маркірованої лек-
сики; 2.4. Вплив стилістично маркірованої лексики на сприйняття 
теми тексту; 2.5. Образна й емоційно-експресивна лексика (наявність/
відсутність “малюнка” у тексті). 

3. Семантичний аналіз: 3.1. Уживання тропів і стилістичних фі-
гур; 3.2. Значення вживання фразеологізмів у прагматичному аспекті; 
3.3. Синтаксис тексту; 3.4. Відповідність структурованості мовних і 
синтаксичних одиниць головній темі тексту. 

4. Тексто-лінгвістичний аналіз: 4.1. Наявність основних ознак 
тексту (континуум, когезія, інтеграція); 4.2. Мовне функціонування 
логіко-аргументаційного підходу до вираження теми. 

5. Стилістично-візуальний аналіз: 5.1. Стилістична приналеж-
ність мовних одиниць; 5.2. Цілісність стилю; 5.3. Дотримання стиліс-
тичних норм.  

Розглянувши питання особливостей віртуальної комунікації взага-
лі й аналізу дискурсу Інтернет зокрема, можна зробити такі висновки: 
дискурс віртуальної Інтернет-комунікації є комплексним явищем су-
часного опосередкованого спілкування, яке має властиві саме йому 
мовні особливості. Проблема передачі невербальної інформації учас-
никами веб-комунікації залишається відкритою через недостатньо роз-
роблену систему графічних знаків. Так само проблемою залишається 
невизначеність й адекватність передачі й одержання повідомлень, рі-
шення якої дозволить вийти на успішну комунікацію. Перспективним 
залишається питання щодо проведення дослідження особливостей ви-
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мови учасників віртуальної комунікації, яке має на меті виявити основ-
ні чинники впливу на формування сучасної англійської мови. 
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