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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Дисертацію присвячено дослідженню лінгвостилістичних особливостей 
англомовного твіттінгу – інтернет-жанру, що забезпечує спілкування у сфері 
політичної комунікації за допомогою інтернет-сервісу Твіттер. Його основною 
комунікативною одиницею є повідомлення у формі короткого тексту обсягом 
до 140 знаків – твіт, який визначається високим рівнем гіпертекстової 
організації. 
Виникнення інформаційних технологій та Інтернету привело до появи нового 

виду комунікації – комп’ютерно-опосередкованої комунікації (А.А. Атабекова, 
Н. Барон, І.М. Розіна, Л.Ю. Щипіцина,) або інтернет-комунікації 
(Л.Ф. Компанцева, К.В. Овчарова), зростаюча популярність якої привертає 
увагу дослідників різних напрямів.  
У фокусі уваги психологів стоять питання самопрезентації та самореалізації 

авторів текстів інтернет-комунікації (Дж. Арнольд, О.П. Белинська, 
Н.В. Водянова, А.Є. Жичкіна, Х. Міллер, І.С. Шевченко), психологічні аспекти 
впливу сучасних інформаційних систем на особистість (О.Є. Войскунський, 
О.Є. Іванов, Р. Спірс). 
У соціології досліджують соціальну взаємодію у глобальній мережі Інтернет 

та вплив Інтернету на соціальну сферу (О.О. Бодров, С.В. Бондаренко, 
І.Г. Опаріна, О.О. Путілова, О.М. Шеремет), висвітлюють питання гендерних 
аспектів інтернет-комунікації (Д. Бамман, О.І. Горошко, Дж. Ейнштейн, 
Т. Шноебєлєн). 
Політологи аналізують питання особливостей мережі Інтернет як форми 

політичної комунікації (І.А. Биков, І.О. Бронніков, А.М. Михайлова, 
Н.В. Солєнікова). 
У рамках інтернет-лінгвістики виділено основні конститутивні ознаки та 

функції інтернет-комунікації (Т. Віртанен, С. Херрінг, П.Ф. Шкапенко, 
Д. Штайн), з’ясовано важливіші лінгвальні властивості англомовної інтернет-
комунікації (Н.С. Барон, О.М. Саєнко, К. Терлоу), схарактеризовано окремі 
інтернет-жанри (М. Вільямс, О.О. Землякова, К. Кроустон, Н. Мейнор, 
Н.Б. Рогачова). 
Виділення інтернет-жанрів у межах інтернет-лінгвістики ускладнено 

стрімким розвитком інтернет-технологій: жанри в комунікативному просторі 
Інтернету формуються і видозмінюються набагато швидше, ніж у реальній 
комунікації. Під впливом інтернет-технологій з’являються нові гібридні 
інтернет-жанри, до яких належить твіттінг. 
Наразі твіттінг вивчають переважно в соціологічному і психологічному 

аспектах (Д. Бойд, А. Грузд, Дж. Данн, А.О. Ларсон, Е. Марвік, Е. Харгіттаї). З 
позиції лінгвістики розглядають окремі методологічні принципи та прагматичні 
питання твіттінгу (Д. Крісталл), досліджують особливості мовного оформлення 
жанру, пов’язані переважно з технологічним фактором: використання 
спеціальних знаків (хештегів (#) – для позначення тематики твіту тощо) 
(М. Заппавігна, Д. Крісталл, Р. Пейдж, К. Ханікатт, С. Херрінг) і т.д. Утім 
відсутність цілісного уявлення про сутність інтернет-жанру твіттінг, його 



жанротвірні параметри та мовні / немовні особливості оформлення у сфері 
політичної інтернет-комунікації зумовлює необхідність дослідження цього 
жанру у руслі комунікативно-функціонального підходу з урахуванням 
положень лінгвістики тексту та інтернет-лінгвістики на матеріалі англомовних 
твітів. 
Актуальність дослідження зумовлена тим фактом, що комунікація, 

здійснювана за допомогою новітніх інтернет-технологій у мережі Інтернет, стає 
все більш поширеним видом спілкування у сфері політики, що робить 
нагальним завданням вивчення мовних особливостей як інтернет-комунікації в 
цілому, так і інтернет-жанру твіттінг, зокрема. Актуальність дослідження 
підсилюється залученням новітнього здобутку комунікативно-функціональної 
парадигми лінгвістики до вивчення інтернет-жанру твіттінг. Комплексний 
аналіз жанру твіттінг у сфері англомовної політичної інтернет-комунікації, його 
жанротвірних параметрів і мовних / немовних засобів оформлення сприяє 
розвитку інтернет-лінгвістики в цілому і, зокрема, віртуального жанрознавства, 
що є важливим завданням сучасної науки. 
Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертація відповідає науковій темі 

«Професійна комунікація в мережі Інтернет», яка розробляється на кафедрі 
міжкультурної комунікації та іноземної мови Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» (протокол № 2 від 
10.09.2007 р.). 
Мета дослідження полягає у визначенні основних жанротвірних параметрів 

та мовних і немовних особливостей твіттінгу як гібридного жанру у сфері 
англомовної політичної інтернет-комунікації. 
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких 

завдань: 
- уточнити місце інтернет-жанру твіттінг серед інших жанрів інтернет-

комунікації; 
- визначити загальні жанротвірні параметри твіттінгу у сфері англомовної 

політичної інтернет-комунікації; 
- установити основні мовні й немовні особливості оформлення повідомлень 

інтернет-жанру твіттінг у сфері англомовної політичної інтернет-комунікації; 
- виявити диференційні ознаки інтернет-жанру твіттінг у сфері англомовної 

політичної інтернет-комунікації. 
Об’єктом дослідження є англомовна політична інтернет-комунікація у жанрі 

твіттінг, здійснювана за допомогою комунікативного сервісу Твіттер. 
За предмет дослідження обрано основні жанротвірні параметри та мовні / 

немовні особливості жанру твіттінг у сфері англомовної політичної інтернет-
комунікації. 
Матеріалом дослідження слугували 5 561 повідомлення – твіти, дібрані за 

період з 1 червня до 1 вересня 2012 року з офіційних домашніх сторінок десяти 
найбільш популярних у Твіттері політичних діячів США. 
Методологічною базою цього дослідження є сучасні наукові концепції, 

об’єднані парадигмою лінгвістики тексту і розроблені в межах таких наукових 
напрямів, як лінгвістика тексту (Ф.С. Бацевич, Н.С. Валгіна, І.Р. Гальперін, 



В.Є. Чернявська), теорія дискурсу (О.І. Морозова, К.Ф. Сєдов, Л.Л. Славова, 
І.С. Шевченко), жанрознавство (М.М. Бахтін, В.В. Дементьєв, К.А. Долінін, 
М.М. Кожина, В.О. Самохіна), інтернет-лінгвістика (О.М. Галичкіна, 
Л.Ф. Компанцева, Д. Крісталл, О.В. Лутовинова, Р.К. Махачашвілі, С. Херрінг, 
Л.Ю. Щипіцина), віртуальне жанрознавство (А.А. Атабекова, О.І. Горошко, 
Дж. Йейтс, В.Дж. Орликовськи, Дж.М. Свейлс), політична інтернет-лінгвістика 
(О.М. Морозова). 
В основу дослідження покладено концепцію мовленнєвих жанрів 

М.М. Бахтіна, який розглядає жанри в аспекті мовленнєвого спілкування як 
факт соціальної взаємодії людей, та її подальшу розробку у генристиці та 
жанрознавстві. 
Відповідно до поставленої мети й завдання в роботі використано методи 

дослідження: загальнонаукові методи, що включають метод аналізу –  
для виділення основних напрямів дослідження інтернет-лінгвістики, уточнення 
принципів класифікації інтернет-жанрів і виділення основних параметрів опису 
жанрів інтернет-комунікації; метод синтезу – для об’єднання даних, отриманих 
у результаті аналізу основних параметрів класифікації інтернет-жанрів і 
виділення параметрів, релевантних для опису жанру твіттінг у сфері політичної 
інтернет-комунікації; метод порівняння – для встановлення основних 
подібностей і відмінностей мовного оформлення твітів політичних діячів; 
метод індукції – для встановлення впливу диференційних ознак твітів на вибір 
автором мовних засобів; лінгвістичні методи дослідження, що включають 
метод лінгвістичного опису – для з’ясування жанротвірних параметрів і 
диференційних ознак твіттінгу в англомовній політичній сфері комунікації; 
семантико-синтаксичний метод – для отримання формалізованого уявлення про 
структуру твітів, метод інтерпретації – для виявлення основної мети автора; 
елементи кількісних підрахунків – для визначення кількісного співвідношення 
засобів реалізації повідомлень жанру твіттінг. 
Спеціально для дослідження було розроблено пакет комп’ютерних програм 

для кількісного аналізу формально-структурних показників твітів. 
Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше на базі комплексного 

аналізу текстових повідомлень – твітів у сфері англомовної політичної 
інтернет-комунікації виявлено сутність твіттінгу як гібридного інтернет-жанру, 
що забезпечує спілкування за допомогою інтернет-сервісу Твіттер; визначено 
основні жанротвірні параметри та мовні й немовні особливості оформлення 
повідомлень твіттінгу у сфері англомовної політичної інтернет-комунікації та 
встановлено місце цього жанру серед інших інтернет-жанрів; з’ясовано 
диференційні ознаки твіттінгу у сфері політичної інтернет-комунікації; 
запропоновано класифікацію інтернет-жанрів на жанри першого вебу (веб 1.0), 
жанри другого вебу (веб 2.0) і жанри третього вебу (веб 3.0), яка ґрунтується на 
технологічному критерії; уточнено зміст понять інтернет-комунікація, інтернет-
жанр, політична інтернет-комунікація. 
Наукова новизна може бути узагальнена у наступних положеннях, що 

виносяться на захист: 



1. Твіттінг є інтернет-жанром, який забезпечує спілкування за допомогою 
інтернет-сервісу Твіттер і має основною комунікативною одиницею твіт – 
повідомлення у формі короткого тексту, об’ємом до 140 знаків, який 
характеризується високим рівнем гіпертекстової організації, мультімедійності, 
інтертекстуальності, можливістю бути використаним як у сфері 
інституціональної, так і міжособистісної комунікації. 

2. Жанру твіттінг у сфері політичної інтернет-комунікації притаманна 
гібридність, яка обумовлена: поєднанням форм усного й писемного мовлення, 
що виявляється на всіх мовних рівнях; синхронним-асинхронним характером 
комунікації; високим рівнем мультимедійності – одночасним використанням як 
вербального тексту, так і графічних елементів, анімації, фотографій, аудіо- та 
відеоінформації; поліфункціональністю – здатністю реалізовувати як 
інформативну та персуазивну, так і фатичну функції. 

3. Інтернет-жанр твіттінг у сфері англомовної політичної інтернет-
комунікації має наступні диференційні ознаки: стислість повідомлень; 
експресивність твітів, ступінь якої залежить від мовної особистості автора; 
інформативність; персуазивність; інтертекстуальність. 

4. Спілкування користувачів і автора в жанрі твіттінг у сфері політичної 
інтернет-комунікації здійснюється у формах монологу, прихованого діалогу і 
прямого діалогу, одиницею якого виступає діалогічна єдність, обмежена двома 
репліками – запитанням користувача і відповіддю автора. 

5. Ознаками інтернет-жанру твіттінг є: 
5.1. На лексичному рівні – вживання нейтральної лексики та лексики 

політичної спрямованості, вигуків, а також лексичних стилістичних засобів: 
метафори, метонімії, іронії, уособлення, оксиморону. На морфологічному рівні 
– превалювання дієслів у часових формах Present, Past, Future Indefinite; 
використання модальних дієслів, неособових форм дієслова, конструкцій зі 
ступенями порівняння прикметників і прислівників. На рівні словотворення – 
літеро-складове і літеро-цифрове написання слів, ініціальні скорочення, 
абревіатури. На синтаксичному рівні переважають твіти з одного-двох 
розповідних речень. Питальні речення є переважно риторичними. Важливими 
синтаксичними прийомами інтернет-жанру твіттінг є інверсія, парцеляція та 
повтор. На графічному рівні – множинне написання знаків пунктуації, 
використання великих літер, повторення у слові однієї і тієї ж букви. 

5.2. Мовне оформлення жанру твіттінг у сфері англомовної політичної 
інтернет-комунікації характеризується високим ступенем мультимедійності і 
гіпертекстуальності, що пов’язано з технологічним фактором: посилання на 
повний текст повідомлення, фотоматеріали, аудіозаписи, відеоролики; 
гіпертекстові відсилання за допомогою слів, позначених хештегом (#); 
згадування користувача – знак @ + ім’я користувача; цитування у повідомленні 
іншого користувача, що марковане літерами RT. 

5.3. Особистість автора інтернет-жанру твіттінг проявлється на всіх мовних 
рівнях: диференційоване використання описових прикметників, номінативних 
речень, еліптичних конструкцій, літеро-складового і літеро-цифрового 



написання слів, множинне написання знаків пунктуації, виділення слів 
великими літерами. 
Теоретична значущість дослідження полягає в тому, що воно є істотним 

внеском в інтернет-лінгвістику та теорію жанрів. Установлені особливості 
жанру твіттінг у сфері англомовної політичної інтернет-комунікації сприяють 
подальшому розвитку нового напряму мовознавства – віртуального 
жанрознавства, зокрема цілісному уявленню про твіттінг як гібридний жанр 
інтернет-комунікації. 
Практична цінність роботи полягає в тому, що її результати можуть бути 

використані в курсах із загального мовознавства (розділи «Мова і мовлення», 
«Мова як суспільне явище»), лексикології англійської мови (розділ 
«Семасіологія»), стилістики англійської мови (розділ «Жанри тексту»), у 
спецкурсах з інтернет-лінгвістики, віртуального жанрознавства, теорії 
комунікації та лінгвістики тексту, а також у науковій роботі студентів і 
аспірантів. 
Апробація роботи. Основні положення дослідження обговорено  

на ІІІ міжнародній науковій конференції «Когнітивно-прагматичні дослідження 
професійних дискурсів» (Харків, 19 березня 2011 р.), Х Міжнародній науковій 
конференції «Міжкультурні комунікації: компетентністно орієнтоване мовне 
навчання» (Алушта, 24-27 травня 2011 р.), VI Міжнародній науково-практичній 
конференції «Психолінгвістика в сучасному світі» (Переяслав-Хмельницький, 
21-22 жовтня 2011 р.), ІІ Всеукраїнській науковій конференції германістів з 
міжнародною участю «Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та 
прагмалінгвістика» (Харків, 21 квітня 2012 р.), VI Міжнародній науковій 
конференції «Пріоритети германського і романського мовознавства» (Луцьк, 
14-16 вересня 2012 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 
«Комунікація в Інтернеті: благо чи зло?» (Архангельськ, 25-26 жовтня 2012 р.),  
ХІІІ науковій конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: 
Людина. Мова. Комунікація» (Харків, 7 лютого 2014 р.). 
Публікації. Основні результати дослідження викладено у п’яти публікаціях 

автора у фахових виданнях України, з них одна – у співавторстві (особистий 
внесок автора полягає в дослідженні практичного матеріалу), двох статтях у 
зарубіжних періодичних виданнях у співавторстві (особистий внесок автора 
полягає в дослідженні практичного матеріалу), а також у чотирьох тезах 
доповідей на наукових конференціях. 
Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів  

з висновками, загальних висновків, бібліографії із 356 джерел і п’яти додатків. 
Загальний обсяг дисертації – 232 сторінки, обсяг основного тексту – 180 
сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено його мету  

і завдання, об’єкт і предмет, описано матеріал, методологічну базу та методи 



аналізу, розкрито наукову новизну, теоретичну і практичну значущість, 
наведено дані про апробацію роботи та публікації. 
У першому розділі «Інтернет-лінгвістика та принципи віртуального 

жанрознавства» критично узагальнено наявні підходи до вивчення нового 
напряму мовознавства – інтернет-лінгвістики, визначено, що інтернет-
комунікація характеризується низкою відмітних рис, до яких відносять: 
здатність об’єднувати в собі різні типи дискурсів (О.Є. Войскунський, 
Л.Ю. Іванов); гіпертекстуальність та інтерактивність (О.І. Горошко, 
Л.Ю. Щипіцина); анонімність, дистантність, емоційність спілкування 
(О.І. Горошко); синхронність / асинхронність спілкування, мультимедійність 
(Л.Ю. Щипіцина). 
Однією з найважливіших рис інтернет-комунікації, здійснюваної переважно 

за допомогою текстів або гіпертекстів, є її гібридність (Д. Крісталл) – 
поєднання рис писемного мовлення (набирання повідомлень на клавіатурі, 
читання повідомлень на екрані, відсутність візуального контакту, наявність 
гіпертексту, можливість виправлення тексту) та усного (неформальність, 
фатичний контент, відносно швидкий обмін повідомленнями, використання 
емотиконів, виділення слів великими літерами, множинне написання знаків 
пунктуації та ін.) (Д. Крісталл, О.В. Лутовинова). Фактично, йдеться про 
виникнення усно-писемної форми мовлення (С.Т. Йейтс). 
Поява інтернет-комунікації призвела до зміни мови, яка обслуговує цю 

сферу. Ці мовні зміни настільки масштабні, що дослідники говорять про 
виникнення особливого функціонального різновиду мови, яка обслуговє 
електронні засоби комунікації, до яких, насамперед, належить мережа Інтернет 
(А.А. Атабекова, Л.Ю. Іванов, Д. Крісталл, Ф.О. Смірнов). 
Перехід комунікації, що здійснюється за допомогою мережі Інтернет в різні 

сфери життя людини, у тому числі і в сферу політики, зумовило появу 
політичної інтернет-комунікації, аналіз особливостей функціонування мови 
якої (О.В. Бєлякова, К.В. Варламова, С.М. Вопіяшина, О.М. Морозова), став 
предметом дослідження політичної інтернет-лінгвістики.  
Одним із напрямів дослідження інтернет-лінгвістики є віртуальне 

жанрознавство (термін О.І. Горошко), одним із завдань якого є опис та 
структурування інтернет-жанрів і способів їхньої класифікації. 
Наразі існує багато класифікацій жанрів інтернет-комунікації, які 

ґрунтуються на різних критеріях: залежно від типу дискурсу (Л.Ю. Щипіцина), 
за тематикою (Л.Ю. Іванов), за структурою і композицією тексту 
(О.В. Лутовинова), за критерієм впливу технологій (О.І. Горошко) та ін. 
Також існує велика кількість параметрів опису та аналізу інтернет-жанрів, до 

найбільш поширеним з яких відносять: тематичну ознаку, комунікативну мету, 
модель автора й адресата, мовне втілення жанру (Н.Г. Асмус, Дж. Йейтс, 
Л.Ф. Компанцева, В.Дж. Орликовськи, Т.В. Шмельова). 
У дисертації відзначається зв’язок природи інтернет-жанрів з концепцією 

мовленнєвого жанру, основоположником якої вважається М.М. Бахтін,  
який розглядає мовленнєвий жанр в аспекті мовленнєвого спілкування –  
як факт соціальної взаємодії людей. 



У другому розділі «Матеріал і методи лінгвостилістичного дослідження 
жанру твіттінг у сфері політичної інтернет-комунікації» описано 
екстралінгвістичні фактори функціонування сервісу Твіттер як основи 
виникнення жанру твіттінг. Уточнюється значення термінів «інтернет-
комунікація» та «інтернет-жанр», визначаються параметри, релевантні для 
опису інтернет-жанру твіттінг, пропонується класифікація інтернет-жанрів, 
ґрунтована на технологічному критерії, описується матеріал і алгоритм 
дослідження. 
Для визначення інтернет-жанру твіттінг виділено основні характеристики 

Твіттеру – гібриду мікроблогу та соціальної мережі, який дозволяє здійснювати 
комунікацію за допомогою коротких (до 140 знаків) текстових повідомлень, 
використовуючи веб-інтерфейс, SMS, служби миттєвих повідомлень або 
сторонні програми-клієнти. До цих характеристик належать: швидкість 
створення домашньої сторінки, наявність зручної пошукової системи, високий 
рівень мультимедійності, оперативності, інтерактивності, можливість 
адресувати повідомлення як певній групі осіб, так і відкритій аудиторії, 
можливість спілкування у синхронному / асинхронному режимі. 
В основу аналізу жанру твіттінг покладено найзагальніші для більшості 

інтернет-жанрів параметри, які, однак, є характерними для жанру твіттінг  
і дають змогу визначити місце цього жанру серед інших жанрів інтернет-
комунікації. Зокрема, основними жанротвірними параметрами твіттінгу є: мета, 
концепція автора, концепція адресата, тематика повідомлення, час, місце, 
структурне оформлення твітів. Також досліджуються мовні / немовні засоби 
оформлення повідомлень у жанрі твіттінг. 
Запропоновано класифікацію інтернет-жанрів, що ґрунтується на 

технологічному критерії, згідно з яким жанри інтернет-комунікації розділяємо 
на: 

- жанри першого вебу (веб 1.0) (тексти у форматі pdf, WinDjView), контент 
яких створюється професіоналами інтернет-спільноти. Вплив технологічного 
критерію мінімальний; 

- жанри другого вебу (веб 2.0) (соціальні мережі, блоги), зміст яких 
створюється і коригується різними користувачами, кількість яких  
не обмежена. Вплив інтернет-технологій у цих жанрах досить великий; 

- жанри третього вебу (веб 3.0) (сервіс соціальних закладок):  
у створенні контенту беруть участь як пересічні користувачі, так і експерти-
професіонали. Вплив інтернет-технологій максимальний. 
У дисертації розроблено алгоритм аналізу інтернет-жанру твіттінг у сфері 

англомовної політичної інтернет-комунікації, що включає п’ять етапів:  
(1) визначення жанротвірних параметрів опису твіттінга; (2) уточнення місця 
жанру твіттінг серед інших жанрів інтернет-комунікації; (3) аналіз 
жанротвірних параметрів твіттінга; (4) виявлення основних мовних / немовних 
особливостей оформлення твітів на графічному, лексичному, морфологічному 
рівнях, рівні словотвору, синтаксичному рівні; (5) визначення диференційних 
ознак жанру твіттінг у сфері англомовної політичної інтернет-коммнунікаціі. 



У третьому розділі «Мовностилістичні характеристики жанру твіттінг у 
сфері політичної інтернет-комунікації» аналізуються жанротвірні параметри, 
мовні / немовні засоби оформлення твітів й диференційні ознаки жанру твіттінг 
у сфері англомовної політичної інтернет-комунікації. 
Основною комунікативною одиницею жанру твіттінг є твіт – повідомлення у 

формі короткого тексту, обмеженого 140 знаками (рис. 1). 
 

 

Cory Booker @CoryBooker                                                   Jul 20  
Your support honors me RT @arkadyllc: Lending a helping hand 
to #TeamBooker #teamarkady #nj #corybooker 
http://instagram.com/p/qpVjxePl0D/  
←              ↑↓             ★ 

 
Рис. 1. Твіт Корі Букера, мера міста Ньюарк (штат Нью-Джерсі) 

 
Перший рядок містить елементи, що автоматично вводяться програмним 

забезпеченням: аватар (графічне представлення користувача), що в жанрі 
твіттінг в політичній сфері, як правило, є фотографію політичного діяча; ім’я 
(Cory Booker); @ + нік користувача (@CoryBooker); дата відправлення 
повідомлення (Jul 20). Далі йде текст твіту з двох частин: відповідь автора 
(Your support honors me) на повідомлення користувача @arkadyllc,  
яке марковано літерами RT (Lending a helping hand to #TeamBooker #teamarkady 
#nj #corybooker http://instagram.com/p/qpVjxePl0D/). Знак хештег (#) позначає 
тематичне слово і дає можливість перейти на стрічку повідомлень, яку 
присвячено обговоренню конкретних тем: особи мера (#TeamBooker, 
#teamarkady, #corybooker) та його міста (#nj). У кінці повідомлення є посилання 
(http://instagram.com/p/qpVjxePl0D/) на сторінку обміну фотографіями і 
відеозаписами. Останній рядок формується автоматично і містить символи 
(★), що дозволяють отримати додаткову інформацію про твіт. 
У процесі дослідження встановлено основні жанротвірні параметри 

твіттінгу у сфері англомовної політичної інтернет-комунікації. Так, основною 
метою комунікації в досліджуваному жанрі є інформування політичними 
діячами користувачів про свої передвиборні програми, особисті плани, а також 
апеляція до адресата з метою спонукати його до прийняття певної думки з 
приводу обговорюваного предмета або до вчинення певної дії – усе це 
обумовлює домінування в жанрі твіттінг інформативної й персуазивної функцій 
комунікації. Крім того, у твітах відзначено реалізацію сугестивної, фатичної, 
експресивної і культуроутворюючої функцій. 
Жанру твіттінг у сфері політики властива як експлікована форма авторства, 

характерна для твітів окремих політичних діячів, так і неексплікована, 
притаманна твітам, написаних від політичної партії. Експлікованість 
досягається поданням імені та ніку автора шляхом використання реального 
імені і прізвища політичного діяча, за допомогою картинки з аватаром, яка в 



жанрі твіттінг у політичній сфері практично завжди являє собою його 
фотографію, а також завдяки короткій самопрезентації (рис. 2). 

 

 

Cory Booker @CoryBooker 
Mayor of Newark, New Jersey 
Newark, NJ http://www.facebook.com/corybooker  

 
Рис. 2. Самопрезентація Корі Букера, мера міста Ньюарк у Нью-Джерсі 

 
У жанрі твіттінг «мовна особистість» автора знаходить прояв у кількісному 

співвідношенні вигуків, описових прикметників, номінативних речень, 
еліптичних конструкцій, літеро-складового і літеро-цифрового написання слів, 
множинному написанні знаків пунктуації, виділенні слів великими літерами. 
Авторський ідіостиль визначає вибір форми мовлення, яка в жанрі твіттінг у 

політичній сфері представлена у формі монологу або діалогу (у його 
«відкритому» або прихованому вигляді). 
Адресатом, як правило, виступає весь загал користувачів, підписаних на 

отримання повідомлень від певного політичного діяча (так званий колективний 
користувач), і зрідка – конкретний (одиничний) адресат. 
Твіти політичної сфери характеризуються монотематичністю, на що 

вказує використання тематичних слів, позначених хештегом (#) (1): 
(1) JohnMcCain @ SenJohnMcCain  
My stmt today on President Obama ‘s record of cutting #Medicare to pay for 

#Obamacare – I had amd‘ t trying to stop it http://t.co/Trxvy4QM  
Відмітною рисою часу у жанрі твіттінг є: одночасно синхронний і 

асинхронний характер комунікації; наявність об’єктивного часу, що має умовну 
точку відліку (якою є вказівка у твіті часу, коли було створено повідомлення); 
фактор комунікативного минулого виявляється у відповіді, підтвердженні, 
спростуванні автором якихось висловлювань з боку адресата, а фактор 
комунікативного майбутнього – у виникненні у користувачів відповідної 
реакції, а також дій-відповідей, пов’язаних із висловлюванням автора. 
Параметр місця пов’язаний із ситуаціями використання досліджуваного 

жанру і обмежений сферою політики.  
Структурне оформлення твітів містить елементи, що вводяться 

автоматично програмним забезпеченням (аватар, ім’я, нік користувача, час 
відправлення повідомлення) та авторський текст твіта. 
Мовні / немовні засоби оформлення твітів поєднують у собі як традиційні 

мовні засоби, так і отримані завдяки новим цифровим технологіям, що 
відображається на всіх мовних рівнях: лексичному, морфологічному, рівні 
словотворення, синтаксичному, графічному. 
Так, лексичні засоби представлені в жанрі твіттінг нейтральною лексикою, 

лексикою політичної спрямованості, словами, що мають тільки емоційно-
експресивне значення (Ummm, HaHa, Ha, Ugh, Wow, Ouch, Heehee, Mmmm) (2): 

(2) Cory Booker @CoryBooker 



Mmmm, mmmm good! Ur welcome! RT @Curtis_Edmonds: At @DinosaurBQ in 
beautiful downtown Newark – thanks to @CoryBooker for the tip. 
До лексичних стилістичних засобів у жанрі твіттінг належать метафора (3), 

метонімія, іронія (4), уособлення, оксиморон (5): 
(3) Barack Obama @BarackObama 
POTUS: “I will offer you what I believe is a path that grows this economy, creates 

more good jobs, and strengthens the middle class” 
(4) Mitt Romney @MittRomney 
After @BarackObama gutted welfare reform last month, there isn‘t much to 

celebrate on its 16th anniversary today. http://t.co/ADYtUagf 
(5) Cory Booker @CoryBooker 
Evil triumphs when good ppl do nothing. But love prevails when a community of 

conviction engages in rebellious kindness & defiant compassion 
На морфологічному рівні жанр твіттінг представлено вживанням практично 

всіх часових форм дієслова, найчастішими з яких є Present, Past і Future 
Indefinite (60% – 16,5% – 9% відповідно), модальних дієслів, неособових форм 
дієслова, конструкцій зі ступенями порівняння прикметників і прислівників (6): 

(6) CoryBooker @CoryBooker 
It is me. My assistant could never be as corny as I often am (she is really cool). MT 

@she401k: Dou personally tweet or is it an assistant? 
Специфічні засоби словотворення у інтернет-жанрі твіттінг зумовлені 

прагненням до економії у висловлюванні думки. Так, виділяють: 
- літеро-складовий спосіб написання слів і словосполучень, що включає в 

себе використання акронімів (LOL – laughing out loudly) і скорочення одного 
слова (ppl – people, btwn – between, u – you, ur – your);  

- літеро-цифровий спосіб написання слів (2 – to, too, 4 – for, gr8 – great, be4 – 
before, 2night – tonight, in2 – into, 2day – today, 4ward – forward);  

- ініціальні скорочення (gov‘t – government, gov – governor, congrats – 
congratulations, nat‘l – national, imp ‘t – important);  

- використання абревіатур: загальновживаних (the USA – the United States of 
America, VIP – Very Important Person); абревіатур з політичної сфери 
комунікації (POTUS – President of the United States, RNC – Republican National 
Committee, DNC – Democratic National Committee); абревіатур, що позначають 
назви штатів США (FL – Florida, NV – Nevada, CO – Colorado). 
На синтаксичному рівні твіти переважно складаються з одного або двох 

речень (80%). Найчастіше зустрічаються розповідні речення (близько 70%). 
Питальні речення у більшості випадків є риторичними (7): 

(7) Arnold @ Schwarzenegger  
Did you see this photo yet? Share it! http://t.co/GWYCUKld  
Спостерігається використання наказового способу, що є важливим засобом 

спонукання адресата до вчинення певної дії.  
До важливих стилістичних прийомів синтаксису належить використання 

номінативних (8) і еліптичних речень (9), які передають певні риси усного 
мовлення, надають реченню емоційного забарвлення і роблять синтаксичну 
конструкцію більш динамічною й експресивною: 



(8) CoryBooker @ CoryBooker  
Gr8 day! Partnering w state 2 fund training of Nwkers w Building Trades Unions 4 

nsk construction jobs t.co/8aceV6Ez  
(9) John McCain @ SenJohnMcCain  
Looking forward to speaking at # GOP2012 in a few moments – should be fun!  
Також зазначено використання прийомів інверсії (10), парцеляції (11)  

та повторення (12) з метою емоційного чи смислового виділення певного 
компонента: 

(10) Mitt Romney @MittRomney 
As president, I will stand up and protect religious freedom whenever it is 

threatened http://t.co/ZW2xg3D2 
(11) SarahPalin @SarahPalinUSA 
Obama lied to the American people. Again. He said it wasn‘t a tax. Obama lies; 

freedom dies. 
(12) Barack Obama @BarackObama 
POTUS: “We`ve got more good jobs to create. We`ve got more homegrown energy 

to generate. We`ve got more young people to send to college.” 
Графічні засоби, що мають на меті емоційне забарвлення висловлювання, 

імітацію просодичних явищ, у твітах представлені:  
- множинним написанням знаків пунктуації (13):  
(13) CoryBooker @ CoryBooker  
# GoDevils!! 2nd win in a row!! Congratulations!  
- написанням великими літерами окремих слів, груп слів і цілих речень (14):  
(14) Arnold @ Schwarzenegger  
WARNING. In 15 minutes, you will see some serious action. Make sure you‘re 

sitting down.  
- багаторазовим повторенням у слові однієї й тієї самої літери (15):  
(15) John McCain @ SenJohnMcCain  
# 7 – $ 15 million to establish a new grant program to “improve” the US sheep 

industry. A ba-a-a-a-a-a-d idea. # FarmBillPork  
- використанням графічних символів, що мають функціональне значення (#, 

@, RT). 
Вживання графічних засобів не є характерним для жанру твіттінг  

у політичній сфері, має епізодичний характер і залежить від мовної особистості 
автора. 
У жанрі твіттінг у сфері політики виявлено низку диференційних ознак, що 

впливають на вибір автором мовних засобів при написанні твітів: 
стислість повідомлень обумовлена функціональним обмеженням об’єму 

твітів до 140 знаків, що веде до вживання переважно простих речень (70%), 
використання посилань (46% повідомлень) (16): 

(16) Jerry Brown @JerryBrownGov 
Samsung‘s major new investment in California will create jobs and boost the 

economy. http://t.co/lKzQQi2M  
експресивність твітів, ступінь якої залежить від мовної особистості автора. 

Маркерами експресивності в жанрі твіттінг є: виділення слів великими літерами 



(17), використання вигуків (18), прикметників з позитивною оцінкою (19), 
вживання номінативних речень (20): 

(17) Cory Booker @CoryBooker 
WHAT! We‘ve SIGNIFICANTLY increased funding 4 youth 

programs/opportunities. RT @Flii_Yezzy @TEEIAMYBE: But he cuts funding 4 
youth programs 

(18) John McCain @SenJohnMcCain 
#Syrian opposition calls for no-fly zone, which Sec Clinton says she‘ll “study” – 

wow http://t.co/L9IOQSIO 
(19) SarahPalin @SarahPalinUSA 
Last Friday, I had a wonderful time meeting Missouri voters at a great event to get 

out the vote for Sarah… http://t.co/Pbuvu1T5 
(20) Arnold @Schwarzenegger 
Great inspiration. “@SteveMurrayM4: @Schwarzenegger Went to the gym twice 

today, 2nd as a motivator for a less keen friend!” 
інформативність, маркерами якої є графічне виділення великими літерами 

слів VIDEO, PHOTO (21), використання власних імен і цифрове подання 
інформації, посилання на повний текст повідомлення, відеоролики, 
аудіоматеріали (22), використання слів, які позначені хештегом (#) (23): 

(21) Barack Obama @BarackObama 
VIDEO: Welcoming home our veterans. http://t.co/oV0TYQhj 
(22) Jerry Brown @JerryBrownGov 
This transformational project at the Port of Oakland will create 5,000 jobs in the 

Bay Area. http://t.co/qxCZ8EWY  
(23) Gavin Newsom @GavinNewsom 
When SF granted #marriageequality in 2004 we were accused of costing Dems 

with a progressive view of #equalrights. http://t.co/T1qFlnwJ 
персуазивність реалізується шляхом вживання дієслів у наказовій формі, 

експліцитних перформативів (24), конструкцій з модальними дієсловами (25): 
(24) Newt Gingrich @newtgingrich 
I encourage the people of AZ-5 to send a real leader to Congress. Join me in 

supporting @KirkAdams. http://t.co/Amjnw8dr 
(25) Barack Obama @BarackObama 
Congress should work with President Obama to extend tax cuts for small business 

owners: http://t.co/sj8JDLdH 
інтертекстуальність представлена використанням: цитат автора (26), 

іншого користувача (27), відомих діячів (28); прецедентних висловлювань (29), 
посилань, що обумовлено технічним каналом зв’язку в інтернет-комунікації: 

(26) Barack Obama @BarackObama 
RT @Obama2012: President Obama: “Every entrepreneur should have the 

chance to start a business – no matter who you are or what you look like.” 
(27) Gavin Newsom @GavinNewsom 
RT @BarackObama: Use this tax calculator to find out which candidate is fighting 

for the middle class: http://t.co/0DjAHRPN 
(28) Cory Booker @CoryBooker 



“I don`t like that man. I must get to know him better.” Abraham Lincoln 
(29) Arnold @Schwarzenegger 
RT @LeosAMovieGuy: Happy @Expendables2 Day everyone!! @Schwarzenegger 

and @TheSlyStallone are BAAACK! 
Жанр твіттінг у сфері англомовної політичної інтернет-комунікації 

характеризується властивими йому особливостями на всіх рівнях мовного 
оформлення. Великий вплив на вибір автором мовних засобів мають мовна 
особистість автора, обмежений обсяг повідомлення, а також функціональні 
особливості жанру, пов’язані з технологічним фактором. 

 
ВИСНОВКИ 

 
Дослідження основних жанротвірних параметрів, мовних / немовних засобів 

оформлення твітів й диференційних ознак жанру твіттінг у сфері англомовної 
політичної інтернет-комунікації виконано в межах комунікативно-
функціонального підходу. 
Розвиток інформаційних технологій зумовив перехід різних видів 

комунікації, в тому числі й політичної комунікації, в мережу Інтернет,  
що спричинило появу такого феномена, як політична інтернет-комунікація з 
відповідними інтернет-жанрами. У роботі запропоновано класифікацію 
інтернет-жанрів, що ґрунтується на технологічному критерії: жанри першого 
вебу (веб 1.0) (тексти у форматі pdf, WinDjView), контент яких створюється 
професіоналами інтернет-спільноти; вплив технологічного критерію 
мінімальний; жанри другого вебу (веб 2.0) (соціальні мережі, блоги), зміст яких 
створюється і коригується різними користувачами, кількість яких  
не обмежена; вплив інтернет-технологій у цих жанрах досить великий; а також 
жанри третього вебу (веб 3.0) (сервіс соціальних закладок): у створенні 
контенту беруть участь як пересічні користувачі, так і експерти-професіонали. 
Вплив інтернет-технологій максимальний. 
Твіттінг – один з нових жанрів інтернет-комунікації – на цей момент  

є одним з найбільш затребуваних у сфері англомовної політичної інтернет-
комунікації, являючи собою своєрідний віртуальний прес-центр зв’язку 
політичних лідерів із громадськістю. 
За основними жанротвірними параметрами жанр твіттінг у сфері політичної 

інтернет-комунікації має такі ознаки: мета комунікації пов’язана з 
комунікативними функціями; автор представлений переважно в експлікованій 
формі; адресат є в основному колективним і охоплює всіх користувачів, що 
отримують повідомлення від певного політичного діяча; повідомлення є 
монотематичними; комунікація носить як синхронний, так і асинхронний 
характер; місце комунікації визначається сферою використання жанру; 
структура оформлення твітів включає текст повідомлення та елементи, що 
вводяться програмним забезпеченням. 
Серед диференційних ознак твіттінгу, що впливають на вибір автором 

мовних засобів на графічному, лексичному, морфологічному, синтаксичному 
рівнях, а також на рівні словотвору, визначено стислість повідомлень; 



експресивність, ступень якої залежить від мовної особистості автора; 
інформативність; персуазивність та інтертекстуальність. 
Найважливішою особливістю жанру твіттінг є його гібридність,  

яка виявляється як сукупність мовних і комунікативно-функціональних ознак: 
за формою мовлення – усно-писемна; за характером комунікації – спілкування 
як в синхронному, так і в асинхронному режимі; одночасне використання в 
процесі комунікації як вербального тексту, так і графічних елементів, анімації, 
фотографій, аудіоінформації та відеороликів, що говорить про високий рівень 
мультимедійності жанру; поліфункціональність – здатність реалізовувати як 
основні комунікативні функції у сфері політичної інтернет-комунікації – 
інформативну та персуазивну, так і фатичну функцію.  
Інтернет-жанр твіттінг у сфері англомовної політичної комунікації 

характеризує велика роль мовної особистості автора – політичного діяча у 
виборі мовних / немовних засобів при створенні твітів, що істотно відрізняє 
політичну інтернет-комунікацію від традиційного політичного дискурсу. 
Вибір мовних засобів оформлення твітів обмежений довжиною повідомлення 

– до 140 знаків, а також особливостями жанру твіттінг, пов’язаними з 
технологічним фактором: використання посилань на повний текст 
повідомлення, фотоматеріали, аудіо- та відеофрагменти; використання 
тематичних слів, позначених хештегом (#); вживання значка @ + ім’я 
користувача; можливість вставляти в повідомлення цитату іншого користувача.  
Перспективними напрямами подальших студій можуть стати 

мовностилістичний аналіз жанру твіттінг в інших сферах комунікації – 
побутовій міжособистісній, діловій тощо, а також визначення специфіки жанру 
твіттінг у порівнянні з іншими інтернет-жанрами. 
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мовних і немовних засобів оформлення й диференційних ознак жанру твіттінг у 
сфері англомовної політичної інтернет-комунікації. 
В основу аналізу покладено найбільш релевантні для опису жанру твіттінг 

параметри: мета, концепція автора, концепція адресата, тематика повідомлень, 
час, місце, структурне оформлення твітів, мовні і немовні засоби оформлення 
твітів. 



Мовні й немовні засоби поєднують у собі як традиційні мовні засоби, так і 
отримувані завдяки новим цифровим технологіям, що відображається на всіх 
мовних рівнях: графічному, лексичному, морфологічному, рівні словотворення, 
синтаксичному і дозволяє віднести твіттінг до гібридних жанрів інтернет-
комунікації. 
До основних диференційних ознак жанру твіттінг належать: стислість 

повідомлень, експресивність, інформативність, персуазивність, 
інтертекстуальність. 
Ключові слова: гібридність, інтернет-жанр, інтернет-комунікація, 

мовностилістичні характеристики, політична інтернет-комунікація, твіттінг. 
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Диссертационная работа посвящена исследованию лингвостилистических 

особенностей англоязычного твиттинга – интернет-жанра, обеспечивающего 
общение с помощью интернет-сервиса Твиттер в сфере политической интернет-
коммуникации, установлению его жанрообразующих параметров, языковых / 
неязыковых средств оформления и дифференциальных признаков в рамках 
коммуникативно-функционального подхода. 
В работе выявлена суть и дано определение таких терминов и понятий, как 

«интернет-коммуникация», «политическая интернет-коммуникация», уточнено 
содержание термина «интернет-жанр» и определено место интернет-жанра 
твиттинг среди других жанров интернет-коммуникации, раскрыто содержание 
термина «гибридность», характеризующего интернет-жанр твиттинг. 
В диссертационном исследовании рассматриваются вопросы возникновения 

нового вида коммуникации – интернет-коммуникации, появление которой 
обусловлено стремительным развитием информационных технологий, к 
которым принадлежит Интернет. 
Влияние технологического фактора – основополагающего при описании 

интернет-коммуникации – привело к изменениям в языке, обслуживающего 
новую сферу коммуникации. Это позволяет говорить о появлении особой 
функциональной разновидности языка, основной чертой которой является 
гибридность – совмещение черт устной и письменной форм речи. 
В результате исследования были определены и положены в основу анализа 

наиболее общие для большинства жанров интернет-коммуникации параметры, 
которые, однако, являются характерными для жанра твиттинг и дают 
возможность определить место твиттинга среди других интернет-жанров. 
Жанрообразующими параметрами твиттинга являются: цель, концепция автора, 
концепция адресата, тематика сообщения, время, место, структурное 
оформление твита. Также анализируются языковые / неязыковые средства 
оформления твитов. В работе предлагается классификация жанров интернет-



коммуникации, основанная на технологическом критерии: жанры первого веба 
(веб 1.0), жанры второго веба (веб 2.0), жанры третьего веба (веб 3.0). 
В ходе анализа жанра твиттинг в сфере англоязычной политической 
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традиционные языковые средства, так и средства, возникшие благодаря новым 
цифровым технологиям, что отражается на всех языковых уровнях. 
Лексические средства представлены нейтральной лексикой, лексикой 
политической направленности. Встречаются также и междометия. Отмечается 
использование таких лексических стилистических средств, как метафора, 
метонимия, ирония, олицетворение, оксиморон. На морфологическом уровне 
жанр твиттинг, используемый в сфере политики, представлен использованием 
практически всех временных форм глагола, модальных глаголов, неличных 
форм глагола, конструкций со степенями сравнения прилагательных и наречий. 
В ходе исследования в сообщениях жанра твиттинг были выявлены следующие 
случаи словообразования: буквенно-слоговой и буквенно-цифровой способы 
написания слов, инициальные сокращения, аббревиатуры. Анализ твитов на 
синтаксическом уровне показал, что сообщения в жанре твиттинг состоят 
преимущественно из одного или двух предложений. Наиболее часто 
встречается использование повествовательных предложений. Вопросительные 
предложения в большинстве случаев являются риторическими. Отмечается 
использование повелительного наклонения, номинативных и эллиптических 
предложений, употребление как простых, так и сложных предложений 
(преимущественно сложноподчиненных). К важным стилистическим приемам 
синтаксиса жанра твиттинг можно отнести использование приемов инверсии, 
парцелляции и повтора. Графические средства представлены в жанре твиттинг 
множественным написанием знаков пунктуации, написанием слов заглавными 
буквами, многократным повторением в слове одной и той же буквы, 
использованием графических символов, имеющих функциональное значение. В 
целом, употребление графических средств не является характерным для жанра 
твиттинг в сфере политики. Проведенный анализ показал, что жанру твиттинг в 
политической сфере коммуникации больше присущи черты письменной речи. 
Ключевые слова: гибридность, интернет-жанр, интернет-коммуникация, 

лингвостилистические характеристики, политическая интернет-коммуникация, 
твиттинг. 

 
ABSTRACT 

Poliakova T.L. Linguistic and Stylistic Characteristics of the Genre Twitting 
in the English-Language Political Internet-Communication. – Manuscript. 



Thesis for a Candidate Degree in Philology, Speciality 10.02.04 – Germanic 
Languages. – V.N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and 
Science of Ukraine. – Kharkiv, 2014. 

This paper focuses on genre parameters, linguistic and nonlinguistic means and 
differential characteristics of digital genre twitting in the sphere of English-language 
political Internet-communication. 

The research suggests that namely the genre parameters that are relevant  
to describe twitting include the communicative purpose, the concept of the author, the 
concept of the addressee, event content, time, place, twits structural design, linguistic 
and nonlinguistic means of twits design. 

Linguistic and nonlinguistic means combine both traditional linguistic means and 
the ones that have arisen due to new digital technologies. It is reflected on all 
linguistic levels: graphical, lexical, morphological, word formation, syntactical and 
allows relating twitting to hybrid genres of Internet-communication. 

The main differential characteristics of twitting are messages brevity, 
expressiveness, informativeness, persuasiveness, intertextuality. 

Keywords: digital genre, hybridity, Internet-communication, linguistic  
and stylistic characteristics, political Internet-communication, twitting. 
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