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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню жанрових, лексико-
стилістичних, морфологічних і паралінгвістичних особливостей англомовного 
корпоративного блогу як гіпержанру інтернет-комунікації в рамках 
комунікативно-функціонального підходу. 

Розвиток новітніх інформаційних технологій та зростання значення 
інтернет-комунікації – феномена, що змінив уявлення про процес спілкування 
як такий, – фокусує дослідницький інтерес мовознавців, соціологів, психологів, 
культурологів тощо на мовленнєвому спілкуванні в мережі Інтернет. 
Лінгвістами накопичено відомості про мовні характеристики інтернет-текстів 
(А. А. Атабекова, О. М. Галічкіна, О. В. Дєдова, Л. Ю. Іванов, Д. Крістал, 
С. Херрінг), розкриті гендерні особливості інтернет-комунікації (Л. Адріансон, 
О. І. Горошко, Б. Данет, К. Кемпбел, С. Херрінг), когнітивно-прагматичні 
аспекти мережної комунікації (Л. Ф. Компанцева, О. Ю. Малая), жанрові 
проблеми інтернет-комунікації (Л. Ф. Компанцева, М. Л. Макаров, 
О. М. Саєнко), особливості репрезентації мовної особистості та ідентифікації в 
інтернет-спілкуванні (М. Дж. Яффе, Й. Е. Лі, Л. Х. Ошаган, Т. Н. Захарова, 
О. А. Леонтович), лінгвокультурні особливості комунікації в мережі Інтернет 
(Ф. О. Смірнов), соціолінгвістичні особливості інтернет-спілкування 
(О. І. Горошко, К. Серлоу). Однак, таке розповсюджене і важливе явище, як 
англомовний корпоративний дискурс, ще не достатньо висвітлене у 
лінгвостилістичному плані. 

Корпоративна комунікація як один із видів функціонально 
детермінованого спілкування останнім часом відіграє значну роль в 
інформаційно-комунікативному процесі у рамках корпоративного контексту. 
Складність цього феномена зумовила появу у зарубіжній науці великої 
кількості робіт, які присвячено вивченню різних його аспектів. Зокрема, 
найбільш вивчені проблеми корпоративної культури (Р. Джоффі, Р. Ласьєр, 
Х. Маккей, М. Робер, М. Сігер), особливості вертикальної та горизонтальної 
комунікації в організаціях (К. Локер, М. Маскон, Т. Тіл, Е. Шайн), проблеми 
гендеру в корпоративному спілкуванні (К. Пойнтон, С. Міллс), хоча в СНД 
дослідження корпоративної комунікації проводилися переважно в рамках 
економічних (А. О. Мірошниченко, О. Є. Кузьмін, Р. М. Пушкар, 
Н. П. Тарнавська), соціологічних (В. П. Конецька), філософських 
(С. Г. Заржевський), психологічних (Г. В. Бороздіна) та культурологічних 
(О. Н. Зарецька, В. П. Третьяков, Н. Н. Трошина) напрямів сучасної науки. З 
позицій лінгвістики досліджено лише соціопрагматичні (А. О. Колобова) та 
дискурсивні (Т. Р. Ананко) особливості корпоративної комунікації, а її 
комунікативно-функціональні аспекти залишаються недостатньо вивченими, 



  

що зумовило необхідність проведення спеціального дослідження англомовного 
корпоративного блогу як гіпержанру корпоративної комунікації. 

Актуальність дисертаційного дослідження, виконаного у пріоритетній 
комунікативній парадигмі сучасної науки, пояснюється тенденцією до 
всебічного вивчення проблем інтернет-комунікації, позначеної високим 
комунікативним потенціалом. Необхідність аналізу стимулюється потребою в 
комплексній моделі лінгвістичного опису жанрів інтернет-комунікації та 
своєчасністю вивчення блогу як новітнього інструмента корпоративної 
комунікації в мережі Інтернет. Важливість дослідження лінгвостилістичних 
засобів організації корпоративної інтернет-комунікації мотивована тим фактом, 
що успішність компанії безпосередньо залежить від адекватної її комунікації зі 
споживачами, що неможливо без знання принципів організації текстової 
інформації та механізмів її впливу. Це зумовлює наукове завдання роботи – 
визначення статусу блогу в системі жанрів інтернет-комунікації як сучасного 
ефективного способу корпоративної комунікації в мережі Інтернет. 

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертаційне дослідження 
відповідає науковій темі «Професійна комунікація», що розробляється на 
кафедрі міжкультурної комунікації та іноземної мови Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (протокол 
засідання кафедри № 2 від 10.09.2007 р.). 

Мета дисертаційного дослідження полягає у визначенні жанрових, 
морфологічних, синтаксичних, лексико-стилістичних і паралінгвістичних 
особливостей текстів постів і коментарів англомовних корпоративних блогів. 

Зазначена мета роботи зумовила необхідність вирішення наступних 
завдань: 

- уточнити зміст понять «корпоративна комунікація» та «інтернет-
комунікація»; 

- визначити співвідношення понять «корпоративна», «ділова», «бізнес-» 
та «організаційна комунікація»; 

- розробити модель аналізу жанрів інтернет-комунікації та уточнити 
склад її жанрової системи; 

- розкрити сутність корпоративного блогу та визначити його місце у 
жанровій системі інтернет-комунікації; 

- встановити співвідношення усного та письмового в англомовному 
корпоративному блозі; 

- визначити основні лінгвістичні та паралінгвістичні особливості 
оформлення постів англомовних корпоративних блогів; 

- виявити та систематизувати основні лінгвістичні та паралінгвістичні 
особливості оформлення коментарів англомовних корпоративних блогів. 



  

Об'єктом дослідження є тексти англомовних корпоративних блогів, що 
охоплюють тексти у жанрах постів та коментарів. 

Предметом дослідження є жанрові, морфологічні, синтаксичні, лексико-
стилістичні й паралінгвистичні характеристики корпоративних блогів як 
гіпержанру корпоративного інтернет-спілкування англомовних комунікантів. 

Матеріалом дослідження є корпус текстів постів і коментарів, 
розміщених на восьми англомовних корпоративних блогах компаній Великої 
Британії і США загальним обсягом 200 622 словоформи (що відповідає двом 
мегабайтам електронного тексту у форматі html). 

Методологічною базою роботи є комунікативно-функціональний підхід, 
що базується на принципах антропоцентричності, експланаторності, 
експансіонізму, недетермінізму, системності й діяльнісного розуміння 
досліджуваних явищ, у якому використовується потужний арсенал суміжних 
наук, що відкриває нові можливості для вивчення різних видів комунікативної 
діяльності (А. Д. Бєлова, Л. І. Бєлєхова, В. Б. Бурбело, О. М. Ільченко, 
В. І. Карасик, М. Л. Макаров, О. І. Морозова, І. С. Шевченко, Г. М. Яворська та 
ін.), у тому числі й корпоративної. У теоретичних основах дослідження 
інтегровані положення комунікативної лінгвістики, теорії комунікації, 
генристики про мову як засіб досягнення певних цілей діяльності людини у 
сфері пізнання навколишнього світу, його опису, а також в актах мовленнєвого 
спілкування; та про мовленнєву комунікацію як особливий вид діяльності, 
спрямований на формування думок і переконань, моделювання соціальної та 
індивідуальної поведінки людей (Ф. С. Бацевич, О. С. Кубрякова, 
А. П. Мартинюк, О. О. Селіванова, Л. В. Солощук). 

У якості методів дослідження використовувалися загальнонаукові 
методи аналізу й синтезу інформації (для уточнення принципів класифікації 
жанрів інтернет-комунікації), методи контент-аналізу (для організації вибірки й 
виявлення текстів блогу як гіпержанру інтернет-комунікації), методи 
лінгвістичного опису (для визначення жанрового статусу блогу, встановлення 
співвідношення усного й письмового в блозі, а також для виявлення 
формально-структурних і лінгвостилістичних особливостей досліджуваних 
текстів), методи семантичного аналізу (для характеристики лінгвістичних і 
паралінгвістичних засобів оформлення блогів). Для кількісного аналізу даних 
використовувалася вбудована статистична програма текстового редактора 
Word, а також пакет програм, розроблених нами мовою програмування C++ у 
середовищі MS Visual Studio з використанням бібліотеки ATL, спеціально 
призначених для визначення кількісних формально-структурних показників 
текстів англомовних блогів. 



  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в результаті 
комплексного аналізу корпусу англомовних інтернет-текстів постів і 
коментарів корпоративних блогів у роботі вперше: 

- розроблено модель аналізу жанрів інтернет-комунікації; 
- визначено співвідношення понять «корпоративна», «ділова», «бізнес-» 

та «організаційна комунікація»; 
- встановлено сутність корпоративного блогу та обґрунтовано його місце 

як феномена веб 2.0 у жанровій системі інтернет-комунікації; 
- виявлені основні лінгвістичні та паралінгвістичні особливості 

оформлення текстів постів і коментарів англомовних корпоративних блогів; 
- схарактеризовано форму текстів постів як письмову, а текстів 

коментарів як усно-письмову. 
У роботі також уточнено склад жанрової системи інтернет-комунікації, 

зміст понять «корпоративна комунікація» та «інтернет-комунікація». 
Наукову новизну основних результатів можна узагальнити в наступних 

положеннях, що виносяться на захист: 
1. Корпоративна комунікація в інтернет-просторі є цілеспрямованою, 

соціально-комунікативною, переважно вербальною активністю, невід'ємною 
частиною діяльності компанії, яка забезпечує самоідентифікацію групи 
(компанії), інкорпорування індивіда в певну групу та її позиціонування у 
свідомості різноманітних адресатів з метою оптимізації бізнесу, що найбільш 
репрезентативно реалізується у форматі корпоративного блогу. 

Корпоративна та ділова комунікація – складові організаційної 
комунікації, що співвідносяться між собою як пересічні множини; область 
значень поняття «бізнес-комунікація» знаходиться на їх перетині. 

2. Поняття «електронна», «комп’ютерна» та «інтернет-комунікація» 
знаходяться у гіперо-гіпонімічних відносинах. «Електронна комунікація», що 
визначається як комунікативна взаємодія, опосередкована електронним 
каналом, є найбільш широким поняттям та включає в себе поняття 
«комп’ютерна комунікація» – тобто комунікативна взаємодія, що здійснюється 
за допомогою комп’ютера, до предметної сфери якого, відповідно, входить 
поняття «інтернет-комунікація» – вербальна та невербальна взаємодія 
комунікантів у мережі Інтернет. 

3. Комунікація в мережі Інтернет має надскладну жанрову систему, що 
складається з гіпержанрів та жанрів. У мережній комунікації переважають 
гіпержанри: сайт, блог, соціальна мережа та електронна бібліотека, а також 
жанри: електронний лист, форум, чат, дошка оголошень, рекламний банер, 
комунікація за допомогою програм миттєвого обміну повідомленнями, 
віртуальна конференція, пост і коментар. 



  

4. Корпоративний блог – гіпержанр корпоративної інтернет-комунікації, 
що є частково модифікованою, оновлюваною веб-сторінкою, яка містить 
датовані записи, розміщені у зворотному хронологічному порядку, – вони 
включають у себе, крім текстової, аудіовізуальну інформацію, – а також надає 
читачам можливість залишати свої коментарі до кожного посту. Блог як 
гіпержанр інтернет-комунікації характеризується: 1) комунікативною метою; 
2) концепцією адресанта; 3) концепцією адресата; 4) подієвим змістом; 
5) фактором комунікативного минулого; 6) фактором комунікативного 
майбутнього; 7) структурою; 8) лінгвістичним дизайном (мовними засобами, 
графічним оформленням, шрифтовим оформленням, аудіовізуальною 
інформацією). 

5. Тексти блогу представлено двома основними групами: текстами постів 
і коментарів. Пости – підготовлені й відредаговані повідомлення, об’єднані 
єдиною авторською концепцією, які повністю відповідають параметрам 
письмової форми мовлення. Коментарі – спонтанні короткі повідомлення, що 
характеризуються множинністю авторства, – належать до усно-письмової 
форми мовлення. 

6. Комунікативні характеристики текстів постів англомовних 
корпоративних блогів включають інформативність, точність, експресивність і 
персуазивність, які зумовлюють вибір мовних и парамовних засобів. 
Маркерами інформативності виступають термінологічна лексика, герундіальні 
конструкції, повтори, різноманітні аудіовізуальні компоненти (схеми, малюнки, 
фото-, відеофайли тощо); точність досягається використанням термінів, 
абревіатур та еліптичних конструкцій; експресивність – емоційно-оцінною 
лексикою, емфатичними конструкціями, метафорами; персуазивність 
проявляється у широкому використанні особових займенників, паралельних 
конструкцій, наказового способу. 

7. Комунікативні характеристики текстів коментарів – стислість та 
емоційність, – реалізуються через відповідні мовні і парамовні засоби. 
Показниками стислості є домінування простих речень з мінімальною кількістю 
другорядних членів, еліптичних конструкцій, абревіатур. До маркерів 
емоційності текстів коментарів належать: розмовна та сленгова лексика, 
інверсія, порівняльні конструкції, вигуки, слова з емоційно-експресивною 
конотацією, серії окличних речень. Для текстів коментарів характерний 
високий ступінь аграматизму та використання графічних засобів для 
акцентного й інтонаційного виділення. 

Теоретична значимість роботи. Результати проведеного дослідження є 
суттєвим внеском у комунікативну лінгвістику, доповнюючи існуючі дані 
відносно організації англомовного корпоративного дискурсу. Отримані нові 
дані та висновки сприяють розвитку інтернет-лінгвістики, а розроблена 



  

жанрова модель інтернет-комунікації та виявлені характеристики гіпержанру 
блогу збагачують інтернет-генристику і можуть слугувати алгоритмом 
дослідження інших жанрів інтернет-спілкування. 

Практична цінність роботи зумовлена можливістю використання її 
результатів у викладанні курсів лексикології англійської мови (розділ 
«Жаргонна і спеціальна лексика»), стилістики (розділи «Стилістичні прийоми і 
виразні засоби мови», «Стилістика тексту»), загального мовознавства (розділ 
«Мова як суспільне явище»), у спецкурсах з теорії комунікації, теорії 
мовленнєвого впливу, інтернет-лінгвістики, лінгвістики тексту, PR та теорії 
міжкультурної комунікації, а також у науковій роботі студентів і аспірантів. 

Апробація роботи. Основні положення й висновки дослідження 
обговорювалися на засіданні кафедри міжкультурної комунікації та іноземної 
мови Харківського національного університету «Харківський політехнічний 
інститут» (2010) і були представлені на 3-й Міжнародній науково-практичній 
конференції «Проблеми прикладної лінгвістики» (Одеса, 2008), Міжнародній 
науково-практичній конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку 
підприємств» (Харків, 2008), VІІІ Всеукраїнській науковій конференції 
«Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (Харків, 2009), Першій 
Міжнародній науковій конференції «Соціальні комунікації сучасного світу» 
(Запоріжжя, 2009), XVI Міжнародному симпозіумі з психолінгвістики й теорії 
комунікації «Психолінгвістика в ХХІ сторіччі: результати, проблеми, 
перспективи» (Москва, 2009), V Міжнародній науково-практичній конференції 
«Наукова індустрія європейського континенту 2009» (Прага, 2010), IX 
Міжнародній науковій конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. 
Комунікація» (Харків, 2010), ІХ Міжнародній науковій конференції 
«Міжкультурні комунікації: наукові школи й сучасні напрямки лінгвістичних 
досліджень» (Алушта, 2010). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено 
у п’яти публікаціях автора у спеціалізованих виданнях ВАК України та трьох 
статтях у неспеціалізованих виданнях, з них одна – у співавторстві (особистий 
внесок автора: аналіз практичного матеріалу), а також у тезах п’яти 
конференцій. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, двох розділів з 
висновками, загальних висновків, додатків, списку літератури з 407 наукових 
праць та списку джерел ілюстративного матеріалу. Додатки містять приклади, 
які ілюструють результати дослідження, а також словник комп'ютерних 
термінів, що було використано у дисертації. Загальний обсяг дослідження – 241 
сторінка (обсяг основного тексту – 188 сторінок). У дисертації представлено 6 
таблиць та 6 рисунків. 

 



  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі визначено об'єкт, предмет, мету і завдання дослідження, його 

актуальність і наукову новизну, теоретичну і практичну значимість, 
характеризуються матеріал і методи дослідження, формулюються положення, 
що виносяться на захист. 

У першому розділі «Теоретичні основи дослідження корпоративної 
комунікації в комунікативному просторі англомовного корпоративного 
блогу» розглядається корпоративна комунікація як предмет лінгвістичного 
дослідження, мовні особливості інтернет-комунікації, а також жанрові 
особливості корпоративної комунікації, яка здійснюється в мережі Інтернет. 

Активна розробка в лінгвістиці проблем комунікації, опосередкованої 
електронним інформаційно-технологічним каналом, і відсутність єдиної 
термінології для згаданих досліджень викликають необхідність уточнення 
змісту й розмежування понять «електронна комунікація», «комп'ютерна 
комунікація» й «інтернет-комунікація». Електронна комунікація, що являє 
собою комунікативну взаємодію, опосередковану електронним каналом, є 
найбільш широким терміном, який включає у себе поняття «комп'ютерна 
комунікація», – воно визначається нами як будь-яка комунікативна дія, 
здійснювана за допомогою комп'ютера. Комп'ютерна комунікація, у свою 
чергу, є гіперонімом відносно поняття «інтернет-комунікація», яке ми 
потрактовуємо як вербальну й невербальну взаємодію комунікантів у мережі 
Інтернет. 

Визначальний вплив на перебіг і мовну організацію комунікації в мережі 
Інтернет здійснює технологічний фактор. Цей вплив прослідковується на всіх 
рівнях мовної системи, що дає привід стверджувати про його системний 
характер і відносити мову Інтернету до особливої форми функціонування мови. 

Теоретичне узагальнення результатів дослідження корпоративної 
комунікації в закордонній і вітчизняній лінгвістиці (Т. Р. Ананко, 
А. О. Колобова, М. В. Колтунова, Х. Маккей, М. Х. Маскон, С. Міллс, Е. Шайн) 
дозволяє визначити корпоративну комунікацію як цілеспрямовану соціально-
комунікативну, переважно вербальну активність, невід'ємну частину діяльності 
компанії, що забезпечує самоідентифікацію групи (компанії), інкорпорування 
індивіда в певну групу та її позиціонування у свідомості різноманітних 
адресатів – і здійснювану з метою створення сприятливого бізнес-оточення для 
розвитку тієї або іншої компанії, що найбільш репрезентативно реалізується у 
форматі корпоративного блогу. 

Корпоративна комунікація, являючи собою широко розповсюджений вид 
комунікації між людьми в сучасному суспільстві, здійснюється різними 
каналами. Найчастіше говорять про письмову та усну форми комунікації в 
корпоративному контексті (Н. О. Баландіна, І. В. Гермасименко, Ж. Гече, 



  

В. В. Калюжна, А. О. Колобова, К. В. Максименко). При цьому поняття 
«корпоративна комунікація», «ділова комунікація», «бізнес-комунікація» й 
«організаційна комунікація» часто використовуються як взаємозамінні. 

Вважаємо, що область значень поняття «організаційна комунікація» є 
найбільш широкою з усіх обговорюваних понять – і містить у собі поняття 
«ділова комунікація» й «корпоративна комунікація», області значень яких, у 
свою чергу, співвідносяться як пересічні множини, на перетині яких і перебуває 
область значень поняття «бізнес-комунікація». 

Поява веб 2.0 – другого покоління веб-розробоки веб-дизайну, що 
характеризується синдикацією, соціалізацією, співробітництвом, 
інтерактивністю та відкритістю контенту (О. І. Горошко), – сприяла тому, що 
корпоративна комунікація почала активно розвиватися в мережі, при цьому 
найбільш повно і яскраво реалізуючись у форматі блогу (Д. Веіл, 
Ю. Д. Дораісвамі, С. Лі, Дж. Райт). 

Блог – це гіпержанр Інтернету, що являє собою певним чином 
модифіковану, оновлювану веб-сторінку, яка містить датовані записи (пости), 
організовані у зворотному хронологічному порядку, які, крім текстової, містять 
аудіовізуальну інформацію, а також надає читачам можливість залишати свої 
коментарі до кожного посту. 

Комунікація в мережі Інтернет має складну жанрову систему, що 
складається з гіпержанрів та жанрів. Під поняттям «гіпержанр Інтернету» ми 
розуміємо жанрове макроутворення, що супроводжує соціально-комунікативні 
ситуації в мережі Інтернет і об'єднує у своєму складі кілька жанрів; а під 
поняттям «жанр Інтернету», відповідно, – вербально-знакове оформлення 
типової ситуації соціальної взаємодії людей у мережі Інтернет. 

Беручи до уваги особливості інтернет-комунікації, які суттєво 
відрізняють її від традиційної комунікації, а також узагальнивши досвід 
моделювання жанрів (Ф. С. Бацевича, Н. К. Кравченко, О. А. Пономаренко, 
Т. В. Шмельової), ми виділили наступні складові, які слугують критерієм 
виділення й моделювання жанрів інтернет-комунікації: 1) комунікативна мета; 
2) концепція адресанта; 3) концепція адресата; 4) подієвий зміст; 5) фактор 
комунікативного минулого; 6) фактор комунікативного майбутнього; 
7) структура; 8) лінгвістичний дизайн; 9) паралінгвістичний дизайн (графічне 
оформлення, шрифтове оформлення, наявність аудіовізуальної інформації). 

Жанрова палітра інтернет-комунікації відрізняється складністю й 
багатоаспектністю. Інтернет-жанри швидко змінюються, вони надзвичайно 
динамічні й нестійкі. Розвиток технологій має істотний вплив як на структуру 
жанрової системи інтернет-комунікації, так і на саму комунікацію в рамках 
того чи іншого жанру. Жанрова система інтернет-комунікації багаторівнева за 



  

своєю структурою – й складається з двох основних шарів: гіпержанрів та 
жанрів з можливим подальшим більш дробовим поділом. 

З огляду на сучасні тенденції лінгвістичної класифікації й опису інтернет-
жанрів (О. М. Галічкіна, Л. А. Капанадзе, Л. Ф. Компанцева, О. В. Лутовінова, 
С. А. Матвєєва), а також доробок у сфері інтернет-технологій, зокрема появу 
веб 2.0, вважаємо, що жанрова система Інтернету представлена гіпержанрами 
сайту, блогу, соціальної мережі, електронної бібліотеки й жанрами 
електронного листа, форуму, чату, дошки оголошень, рекламного банеру, 
віртуальної конференції, системами миттєвого обміну повідомленнями, посту й 
коментаря. 

У другому розділі «Лінгвістичний дизайн англомовного 
корпоративного блогу як гіпержанру інтернет-комунікації» аналізується 
гіпержанр корпоративного блогу за запропонованою вище жанровою моделлю, 
окрему увагу приділено лінгвістичному дизайну текстів основних складових 
блогу: гіперпосилань, постів і коментарів. 

Комунікативною метою гіпержанру корпоративного блогу є реалізація 
необхідності позиціонування компанії або бренду компанії на ринку товарів і 
послуг, інформування клієнтів та партнерів про нововведення й зміни в 
діяльності компанії, вплив на громадськість із метою створення сприятливого 
бізнес-оточення для діяльності компанії. 

Аналіз комунікативної структури корпоративних блогів показує, що 
провідною для них є схема з неексплікованим адресантом, що містить маркери 
еготивності та має апелятивний характер. У більшості корпоративних блогів 
імпліцитний адресант є представником цілої компанії, він говорить від імені 
всього колективу. 

Адресат у комунікативній структурі корпоративного блогу також не 
експлікований, блоги спрямовані до громадськості, до всіх читачів, а не до 
якогось конкретного адресату. Відсутність експліцитного адресату свідчить про 
певну автокомунікативність тексту, формальними показниками якої є: 
риторичні запитання, неспрямовані запитання, вигуки (так звані «знаки 
фіктивної комунікативності»). 

Подієвий зміст корпоративних блогів імпліцитно й експліцитно 
пов'язаний з діяльністю компанії, випуском нових товарів, появою нових 
послуг тощо, які автор(и) вирішують обговорити із широкою громадськістю. У 
часовій перспективі подієвий зміст корпоративного блогу лежить у 
теперішньому або у найближчому майбутньому і здебільшого оцінюється 
адресантом позитивно. 

Фактор комунікативного минулого визначається дослідниками як 
відношення висловлення даного жанру до раніш сказаного у ланцюзі 
мовленнєвого спілкування, а фактор комунікативного майбутнього – 



  

відношення висловлення жанру до того, що має бути сказаним надалі 
(Н. К. Кравченко, О. А. Пономаренко, Т. В. Шмельова). У гіпержанрі блогу, що 
характеризується, утворюється певний жанровий ланцюжок: жанр посту 
(ініціальний) → жанр коментаря (реактивний). Фактор комунікативного 
майбутнього в корпоративному блозі передбачає виникнення у адресата, який 
представлено масовою аудиторією Интернету, позитивного відношення до 
інформації в постах та до самої компанії. 

Структура блогу, у порівнянні з іншими комунікативними сервісами, – 
унікальна й багато в чому визначає характер комунікації в блозі. 

Комунікативно-значущими структурно-функціональними компонентами 
корпоративного блогу є: замітки автора (або пости), коментарі читачів, архів 
даних, внутрішні посилання на додаткову інформацію про автора або авторів, 
про компанію, її товари, послуги тощо, а також зовнішні посилання на 
альтернативні джерела інформації. 

Поняття «лінгвістичний дизайн» було введено до практики лінгвістичного 
аналізу А. А. Атабековою. Традиційно під ним розуміють організацію 
середовища подання інформації на інтернет-сайті засобами природної мови. 
Лінгвістичний дизайн визначається технологіями Інтернету й потребами 
комунікації та, як наслідок, відображає, з одного боку, особливості контексту 
комунікації в мережі Інтернет, а з іншого боку, – типологічно релевантні 
характеристики мови, соціолінгвістичні традиції й особливості спілкування в 
конкретній кодифікованій ситуації спілкування. Однак, у першу чергу, 
лінгвістичний дизайн веб-сторінок характеризується комплексом мовних 
засобів і одиниць (лексико-стилістичних, морфологічних і паралінгвістичних), 
що оформлюють інтернет-сторінку. 

Застосування поняття «лінгвістичний дизайн» до текстів інтернет-
комунікації є релевантним через те, що вони характеризуються сполученням у 
межах одного комунікативного блоку текстів з різними комунікативними 
функціями й, відповідно, з різним набором мовних засобів. Також інтернет-
сторінки відрізняються співіснуванням у єдиному комунікативному просторі як 
текстової, так і аудіо-, відео- і графічної інформації. Інакше кажучи, на веб-
сторінці інформаційний вплив на адресата здійснюється за допомогою основної 
текстової інформації, гіперпосилань, банерної реклами, аудіо-, відео- і/або 
графічного оформлення. Усі перераховані вище складові оформлення інтернет-
сторінок мають певне значеннєве навантаження й повинні аналізуватися в 
комплексі, що й інтегровано нами в поняття «лінгвістичний дизайн». 

Системотворчим елементом комунікативної структури блогу є наявність 
апарату гіперпосилань. Основні комунікативні характеристики мовних засобів 
гіперпосилань: стислість, чіткість, репрезентативність і виразність. 

Лінгвістичний дизайн гіперпосилань характеризується особливостями: 



  

- превалюванням конкретних і абстрактних іменників у формі як однини, 
так і множини , в основному в номінативному відмінку: 

Newsletter, photos, filters, site, documentation; 
- використанням займенників першої й другої особи. Позиціонуючи себе 

як представників соціуму, автори блогів апелюють до тих шарів свідомості, які 
є спільними для цього соціуму: 

Our stories, View our flickr group, Our group was started in the summer of 
2007, my last blog entry, Power Your Subscriptions Webinar; 

- переважною представленістю гіперпосилань власними назвами, 
абревіатурами, які називають людей, що здійснюють той чи інший вид 
діяльності, – це створює ефект публічності, відкритості й контактності 
компанії, дозволяючи компанії представляти себе не як якусь безлику масу 
людей, а як команду окремих особистостей: 

company president Abe Lederman, professor Andy Tanenbaum, photographer 
Martin Parr, photo by Amit Gupta; 

- уживанням імперативних та номінативних конструкцій, а також 
питальних речень при оформленні посилань: 

Go to Marriott.com, report the site and file a complaint, Subscribe to this 
blog’s feed; Boeing History, Marriott Customer Care; What is Rss? Why do I need to 
check my credit score? What is a newsfeed? 

У блозі засобами паралінгвістичного оформлення посилань досягається 
реалізація однієї з їх основних характеристик – репрезентативності. Основною 
інтенцією автора, що вставляє гіперпосилання у свій текст, є підвищення 
ступеня зацікавленості читача й спонукання його перейти за посиланням на 
запропоновану веб-сторінку. 

Під час аналізу паралінгвістичного оформлення гіперпосилань було 
виявлено не відзначену раніше дослідниками-лінгвістами тенденцію 
оформлювати написання кожного слова з великої літери, що пояснюється тим 
фактом, що гіперпосилання у свідомості автора починають асоціюватися із 
заголовками тих блоків інформації, які вони називають. 

Тексти блогу представлено двома основними групами: текстами постів, 
підготовленими й відредагованими повідомленнями з єдиною авторською 
концепцією, які повністю відповідають характеристикам письмової форми 
мовлення, а також текстами коментарів – спонтанними короткими 
повідомленнями із множинністю авторства, які належать до усно-письмової 
форми мовлення. 

Комунікативні характеристики текстів постів: інформативність, 
точність, експресивність і персуазивність. Лінгвістичне оформлення постів 
характеризується, в основному такими особливостями: 



  

- уживанням великої кількості неологізмів, що мають у якості 
словотворчого гнізда лексему web: 

webtrend, weblogic, webinar, , webpage, websites; 
- використанням імперативних конструкцій з метою привернути увагу 

реципієнта, установити з ним безпосередній контакт, зацікавити його: 
Go ahead and take a look.  
Try it and let us know what you think. 
- застосуванням інфінітивних конструкцій, особливо в складних 

реченнях, присудок головного речення в яких оформлено дієсловом у 
наказовому способі: 

To enable this feature, go to our advanced image search page.  
To learn more about Google Voice, check out the video below. 
- тенденцією використовувати активні конструкції з часовою формою 

Present Indefinite в оформленні текстів постів з метою актуалізації новизни 
інформації: 

The Search Options panel also gives you the ability to view your results in new 
ways. 

We also use online capability for community features. 
- уживанням у постах особових займенників першої й другої особи, що 

створює в читача враження належності до одного цілого, до однієї команді, що, 
власне, викликає ефект командного духу: 

We’ll get up to that speed when we do our high-speed taxi test closer to the 
time of first flight. 

If you read this blog or traveled with us last week, you know that we went all 
out to celebrate Independence Day. 

- комбінацією інтернет-специфічної термінології (яка відбиває технічні 
особливості комунікації в мережі Інтернет) з іншими шарами словникового 
складу англійської мови. Наприклад, у лексичному оформленні постів 
англомовних корпоративних блогів можна виділити розмовну, комп'ютерну, 
бізнес-, професійну лексику, сленг, а також, безумовно, нейтральну лексику, 
яка є основним ресурсом оформлення постів: 

to mess around, to chat, hello; to update, cluster, root, two-node; order, 
subsidiary, shortage, operating costs; CO2 emissions, fossil fuels, sodium metal 
halide battery; cool, guys, scam, nut, to go wild for smb. 

- застосуванням таких лексичних стилістичних засобів, як метафора, 
метонімія й евфемізм: 

The entire platform is not fully baked yet but, I think, it has tremendous 
potential. 

Boeing is going to acquire the Vought operations in South Carolina. 



  

Yahoo! Search logs gave a revealing picture of what the King of Pop evokes 
for people as they mourned his passing today. 

- у синтаксичному оформленні – уживанням однорідних членів речення, а 
також складних речень із підрядними реченнями – означальними й умовними: 

You can follow his tweets, watch exclusive videos, listen to radio interviews, 
and view his photo albums. 

I've been bagging groceries with my daughter Debbie Marriott Harrison and 
my son David Marriott and Bill Shaw, who is vice chairman of our company. 

If you haven't downloaded Google Chrome, get the latest version at 
google.com/chrome. 

- синтаксичні стилістичні засоби в текстах постів представлені, 
переважно, еліпсисом, паралелізмом і парантезою: 

So many choices, so little time... 
Pick your tune. Pick your style. Pick your location. Pick Dance Fabulous! 
This is the challenging – but also exciting – aspect of keeping up with the pace 

of progress on the 787 program. 
- відносною бідністю параграфемного оформлення. 
Основними комунікативними характеристиками текстів коментарів є 

стислість і емоційність. Лінгвістичний дизайн коментарів характеризується, 
переважно, частотним уживанням: 

- конструкцій з дієсловом у наказовому способі: 
Think positively! 
Keep up the great work! 
- розмовних і сленгових слів та конструкцій: 
Kudos; stuff; albeit; junpee; Are you kidding me?; This stinks. 
- вигуків: 
Wow, oh, yahoo, Yeah!, Man!, Yay!, Hurray, Hoorayyy, DUHHH, Grrr, Heck, 

Umm, HAH!, HEY, Arf Arf!!, Oh boy, Whaaa? 
- слів з емоційно-оцінною конотацією: 
Brilliant, gorgeous, superb, awesome, phenomenal, amazing, beautiful, great, 

super, excellent. 
- окличних речень і навіть серій окличних речень: 
This story is the most amazing story ever told!!! Mr. Marriott, you are not just 

fortunate and prosperous, but more importantly highly blessed and favoured by 
God!!! I wish you and your family continued success and a blessings forever!!! 

- найпоширеніші стилістичні синтаксичні засоби – повтор та еліпсис: 
Thank you, Thank you, Thank you...! 
Ever seen the commercials on TV??? 
- різноманітних емфатичних конструкцій: 
Long live SWA!!!!! 



  

Тексти коментарів характеризуються частотним використанням простих 
речень, абревіатур і різноманітних паралінгвістичних засобів, а також високим 
ступенем аграматизму. 

Корпоративний блог як гіпержанр інтернет-комунікації – це 
багатоканальна (текстово-аудіо-візуальна) форма представлення інформації в 
Інтернеті. Вербальний зміст становить лише перший рівень його надскладної 
структури. Основне наповнення блогу есплікується, в першу чергу, в його 
вербальному компоненті, невербальний – ілюструє й посилює вплив 
інформації, що міститься в словесній формі. Проте невербальні компоненти 
часто несуть самостійне інформативне навантаження, доповнюючи вербальну 
інформацію, виконуючи фатичну функцію тощо, впливаючи на ефективність 
сприйняття цієї інформації читачем. 

 
ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження жанрових, лексико-стилістичних, морфологічних 
та паралінгвістичних особливостей англомовного корпоративного блогу як 
гіпержанру інтернет-комунікації здійснено в рамках комунікативно-
функціонального підходу. 

Специфічність інтернет-комунікації визначається технологічним 
фактором, який, виявляючи системний вплив, впливає й на мовну організацію 
інтернет-комунікації на всіх рівнях мовної системи. 

Корпоративна інтернет-комунікація здійснюється за допомогою різних 
корпоративних сервісів, з яких найбільш популярним є блог. Блог являє собою 
надскладну форму подачі інформації в мережі. Тексти блогів характеризуються 
співіснуванням у рамках одного блоку мікротекстів з різними комунікативними 
функціями та, як наслідок, – різним набором мовних засобів. Крім того, тексти 
блогів висококреалізовані й містять у собі вербальне наповнення, 
гіперпосилання, картинки, фото, відео- та аудіофайли. Усі перераховані 
складові текстів блогів мають певне значеннєве навантаження й повинні 
аналізуватися в комплексі. Саме тому для опису лінгвістичних особливостей 
блогів уживання поняття «лінгвістичний дизайн» є доречним і релевантним. 

Інтернет-комунікація є високодинамічним явищем. Поява технологій веб 
2.0, другого покоління веб-розробки, що характеризуються полегшенням 
комунікації, співробітництвом користувачів, спільним використанням 
інформації, кардинально змінило формат інтернет-комунікації, яка вимагає 
адекватного лінгвістичного опису, а саме – уточнення й доробки існуючих 
класифікацій інтернет-жанрів, які певним чином застаріли й не відповідають 
сучасному рівню комунікації в мережі. 

Жанрова система інтернет-комунікації представлена гіпержанрами сайту, 
блогу, соціальної мережі й електронної бібліотеки, а також жанрами 



  

електронного листа, форуму, чату, дошки оголошень, рекламного банеру, 
комунікації за допомогою програм миттєвого обміну повідомленнями, 
віртуальної конференції, посту та коментаря. 

У роботі запропоновано жанрову модель блогу, яка визначається 
наступними складовими: 1) комунікативною метою; 2) концепцією адресанта; 
3) концепцією адресата; 4) подієвим змістом; 5) фактором комунікативного 
минулого; 6) фактором комунікативного майбутнього; 7) структурою; 8) 
лінгвістичним дизайном (лінгвістичними засобами, графічним оформленням, 
шрифтовим оформленням, аудіовізуальною інформацією). 

Системотворчим елементом комунікативної структури блогу є апарат 
гіперпосилань. Його метою є структурування інформації, а також навігація 
читача в комунікативному просторі блогу. Визначальну роль у продуктивній 
навігації користувачів і посиленні ефективності комунікацій, які протікають у 
блозі, відіграє мовне оформлення гіперпосилань. До основних комунікативних 
характеристик мовних засобів гіперпосилань належать: стислість, чіткість, 
репрезентативність і виразність. 

Тексти блогу мають неоднорідну природу й представлені двома 
основними групами текстів: текстами постів і текстами коментарів. Пости й 
коментарі англомовних корпоративних блогів істотно відрізняються за 
структурно-функціональними та комунікативними характеристиками. 
Наприклад, пост має набагато більший обсяг, єдину й чітку авторську 
концепцію, на його мовне втілення значний вплив здійснює діловий стиль. 
Основними комунікативними характеристиками текстів постів є: 
інформативність, точність, експресивність, персуазивність; вони повністю 
відносяться до письмової форми мовлення. 

Водночас, коментарі представлені повідомленнями набагато меншого 
обсягу, ніж пости; найчастіше, це одне-два речення, множинність авторства 
призводить до розмиття авторської концепції, їх мовна реалізація представлена, 
переважно, у розмовному стилі. Основними комунікативними 
характеристиками коментарів є стислість і емоційність. Тексти коментарів 
частково задовольняють характеристикам письмової форми мовлення, а 
частково – усної, що дозволяє віднести їх до усно-письмової форми мовлення. 

Перспективними напрямками розвитку нашого дослідження може стати 
детальний лінгвістичний аналіз і опис структурних та функціональних 
особливостей текстів, що належать до інших гіпержанрів або жанрів інтернет-
комунікації, порівняльний аналіз традиційних текстів на паперовому носії з 
електронними текстами корпоративної комунікації тощо. 
 

Основний зміст дисертації представлений у таких публікаціях автора: 
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АНОТАЦІЯ 

 
Землякова О. О. Лінгвостилістичні характеристики жанру 

англомовного корпоративного блогу. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2010. 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню жанрових, лексико-
стилістичних, морфологічних та паралінгвістичних особливостей англомовного 
корпоративного блогу як гіпержанру інтернет-комунікації. 

Жанрова модель блогу визначається такими складовими: комунікативною 
метою; концепцією адресанта; концепцією адресата; подієвим змістом; 
фактором комунікативного минулого; фактором комунікативного майбутнього; 
структурою; лінгвістичним дизайном (лінгвістичними засобами, графічним 
оформленням, шрифтовим оформленням, аудіовізуальною інформацією). 

Корпоративний блог як сучасний ефективний спосіб корпоративної 
комунікації – надскладна форма подання інформації у мережі, що 
характеризується співіснуванням у рамках єдиного комунікативного простору 
текстів з різними комунікативними функціями і, внаслідок цього, різним 
набором мовних засобів. Тексти блогів – висококреалізовані, і складові їх 
лінгвістичного дизайну (вербальне наповнення, гіперпосилання, ілюстрації, 
фото-, відео- та аудіофайли) несуть різне смислове навантаження. Вербальне 
наповнення блогу реалізується насамперед у постах та коментарях, які 
належать до письмової та усно-письмової форми мовлення відповідно. 

Ключові слова: гіпержанр, інтернет-комунікація, корпоративна 
комунікація, корпоративний блог, лінгвістичний дизайн, усно-письмова форма 
мовлення. 
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Землякова Е. А. Лингвостилистические характеристики жанра 

англоязычного корпоративного блога – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский 
национальный университет имени В. Н. Каразина. – Харьков, 2010. 

Диссертационная работа посвящена исследованию жанровых, лексико-
стилистических, морфологических и паралингвистических особенностей 
англоязычного корпоративного блога как гипержанра интернет-коммуникации 
в рамках коммуникативно-функционального подхода. 

В работе определены жанровый статус блога в системе жанров интернет-
коммуникации, комплекс языковых особенностей англоязычных 
корпоративных блогов как современного эффективного способа корпоративной 
коммуникации в сети Интернет, а также уточнено содержание понятия 
«интернет-коммуникация», построена жанровая модель блога, уточнены 
принципы классификации жанровой системы интернет-коммуникации, 
установлено соотношение устного и письменного в англоязычном 
корпоративном блоге. 

Эпоха динамичного развития интернет-технологий определяет особенную 
роль и значение социальных коммуникаций, которые становятся оперативнее 
благодаря Интернету. Реализация корпоративной коммуникации в сети 
становится все более и более популярной. 

Корпоративная интернет-коммуникация осуществляется с помощью 
различных корпоративных сервисов, из которых наиболее популярным 
является блог. Блог представляет собой сверхсложную форму подачи 
информации в сети. Тексты блогов характеризуются сосуществованием в 
рамках одного блога микротекстов с разными коммуникативными функциями 
и, как следствие, – разным набором языковых средств. Кроме того, тексты 
блогов высококреализованы и включают в себя вербальное наполнение, 
гиперссылки, картинки, фото-, видео- и аудиофайлы. Все перечисленные 
составляющие текстов блогов несут определенную смысловую нагрузку и 
должны анализироваться в комплексе. Именно поэтому для описания 
лингвистических особенностей блогов употребление представляется уместным 
термина «лингвистический дизайн». 

В процессе исследования была разработана жанровая модель блога, 
которая определяется следующими составляющими: коммуникативной целью; 
концепцией адресанта; концепцией адресата; событийным содержанием; 
фактором коммуникативного прошлого; фактором коммуникативного 



  

будущего; структурой; лингвистическим дизайном (лингвистическими 
средствами, графическим оформлением, шрифтовым оформлением, 
аудиовизуальной информацией). 

С учетом развития интернет-технологий, в частности, принимая во 
внимание появление и популяризацию веб 2.0, жанровая система Интернета 
представлена гипержанрами сайта, блога, социальной сети, электронной 
библиотеки и жанрами электронного письма, форума, чата, доски объявлений, 
рекламного баннера, виртуальной конференции, системами мгновенного 
обмена сообщениями, постами и комментариями. 

Системообразующим элементом коммуникативной структуры блога 
является гиперссылочный аппарат. Его целью является структурирование 
информации, а также навигация читателя в коммуникативном пространстве 
блога. Определяющую роль в продуктивной навигации пользователей и 
усилении эффективности коммуникаций, протекающих в блоге, играет 
языковое оформление гиперссылок. Были определены основные 
коммуникативные характеристики языковых средств гиперссылок: краткость, 
четкость, репрезентативность и выразительность. 

Тексты блога обладают неоднородной природой и представлены двумя 
основными группами текстов: текстами постов и текстами комментариев. 
Посты и комментарии англоязычных корпоративных блогов существенным 
образом отличаются по структурно-функциональным и коммуникативным 
характеристикам. Так, пост имеет гораздо больший объем, обладает единой и 
четкой авторской концепцией, на его языковое воплощение значительное 
влияние оказывает деловой стиль. Основными коммуникативными 
характеристиками блогов являются информативность, точность, 
экспрессивность, персуазивность. Тексты постов полностью относятся к 
письменной форме речи. 

В то же время, комментарии представлены сообщениями гораздо 
меньшего объема, чем посты, зачастую, это одно-два предложения, 
множественность авторства приводит к размытию авторской концепции, их 
языковая реализация представлена, в основном, в разговорном стиле. 
Основными коммуникативными характеристиками комментариев являются 
краткость и эмоциональность. Тексты комментариев частично удовлетворяют 
характеристикам письменной формы речи, а частично – устной, что позволяет 
отнести их к устно-письменной форме речи. 

Ключевые слова: гипержанр, интернет-коммуникация, корпоративная 
коммуникация, корпоративный блог, лингвистический дизайн, устно-
письменная форма речи. 
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Zemlyakova O.O. Linguostylistic Characteristics of the English Corporate 

Blog Genre. – Manuscript. 
Thesis for a Candidate Degree in Philology, Speciality 10.02.04 – Germanic 

Languages. – V. N. Karazin Kharkiv National University. – Kharkiv, 2010. 
This paper focuses on genre, lexical and stylistic, morphological and 

paralinguistic properties of the English blog as a hypergenre of the Internet 
communication. 

The blog genre model is defined by the following constituents: communicative 
goal; conception of the speaker; conception of the hearer; event content; factor of the 
communicative past; factor of the communicative future; structure; linguistic design 
(linguistic means, graphic design, typography, audiovisual information). 

The corporate blog as effective means of corporate communication is a 
hypercomplex form of information presentation on the Internet and consists of texts 
with different communicative functions and, as a result, with different sets of 
linguistic means that coexist within the same communicative space. The texts of 
blogs present polycode texts. The components of their linguistic design (verbal 
filling, hyperlinks, illustrations, photo-, video-, and audio-files) maintain different 
semantic content. The blog verbal filling is embodied mainly in posts and comments 
that belong to written and oral and written speech forms correspondingly.  

Key words: corporate blog, corporate communication, hypergenre, Internet 
communication, linguistic design, oral and written speech form. 


