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Інтернет як особливе середовище спiлку-
вання привертає дедалi бiльшу увагу нау-

ковцiв, зокрема фiлологiв, надаючи дослiдникам
ресурс мовного масиву, який стрiмко розви-
вається й починає впливати на мову поза влас-
ними межами. Його звикли частiше ганити, анiж
згадувати схвально, оскiльки неконтрольова-
нiсть i непiзнанiсть явищ у ньому часом лякає, не
кажучи вже про засилля iнформацiї сумнiвної
якостi, а то й на межi моральних норм. 

Проблематику мови iнтернет-спiлкування
вважаємо нинi надзвичайно важливою для
освiтян, бо ж чимало дiтей, пiдлiткiв зависає в
соцiальних мережах, на форумах, у чатах, надаю-
чи їм перевагу перед реальним спiлкуванням. Ба-
гато хто з них має свою iнтернет-сторiнку, кори-
стується програмами швидкого обмiну повiдом-
леннями, як, наприклад, скайп, ася, агент та iн.,
розмовляє з однолiтками (i не лише з ними), або
просто стежить за цiкавими для себе темами. Са-
ме тому мережа становить iнтерес для вчителiв,
адже знання мовного середовища, у якому нинi
формується свiдомiсть школярiв, умiння орiєн-
туватися в особливостях iнтернет-взаємодiї да-
ють змогу зрозумiти внутрiшнiй свiт учнiв, їхнi
iнтереси, поведiнковi моделi, а також, виявляючи
зацiкавлення дiтей, знайти новi способи заохоти-
ти їх до навчання. 

Активним користувачам, якi прагнуть оп-
тимiзувати свою роботу, варто пам’ятати: будь-
яку дiяльнiсть в iнтернет-просторi, зокрема мов-
леннєву, можна розглядати в кiлькох аспектах:
мiсце, причина, мета, особливостi спiврозмов-
никiв i результат мовленнєвого акту. 

Про iнтернет як особливу комунiкативну
реальнiсть. Стиль iнтернет-мови

Інтернет – це насамперед iнтерактивна ре-
альнiсть, де люди зустрiчаються, знайомляться,
розмовляють, дискутують тощо. Інтерактивнiсть
мережi дає змогу користувачам (чатерам, чат-
ланам, юзерам) не лише спостерiгати, а й брати
активну участь у твореннi iнформацiйного маси-

ву (усiм без винятку, тут i сьогоднi, у будь-якому
дiалогiчному ресурсi). Вважаємо, що мова iнтер-
нету набуває рис окремого функцiонального
стилю, а особливостi цiєї сфери, спосiб мовомис-
лення користувачiв є такими, що формують цей
новий стиль. 

Окрiм фактично неосяжної iнформацiйної ба-
зи, iнтернет слугує потужним засобом комунi-
кацiї (це обговорення проблем рiзного характеру,
навчання, знайомства i навiть одруження), а та-
кож самоорганiзацiї (результатом якої можуть
бути вiртуальнi чи реальнi масовi акцiї, так званi
флеш-моби тощо). Такi функцiї iнтернету зумов-
люють форми (жанри) подання iнформацiї в ньо-
му: вiд автономних, монологiчних веб-сторiнок
(сайтiв), призначених винятково для iнформу-
вання, наприклад, сайти газет, журналiв, програм
телепередач, прогнозу погоди, новин та iн., до
iнтерактивних, дiалогiчних, що спонукають ко-
ристувачiв обмiнюватися думками (й авторiв
сайту, i читачiв) – це блоги, форуми, чати. Цi ос-
таннi можуть бути частиною iнформацiйного
сайту, як-от форум на сайтi «Острiв знань», чи
самостiйними веб-сторiнками: «Львiвський фо-
рум» у складi «Львiвського порталу», «Моги-
лянський форум», чат в УкрНетi. 

Швидкiсть, одночаснiсть, прилюднiсть обмi-
ну iнформацiєю – це позамовнi чинники наро-
дження нового стилю. Унаслiдок їхнього впливу
до традицiйних писемної й усної форм мови до-
лучається третя, що має ознаки обох – писемно-
усна (або книжно-розмовна) мова користувачiв
програм швидкого спiлкування в режимi он-
лайн, тобто спiлкування в реальному часi. Їй
властивi невимушенiсть, спонтаннiсть, ситуа-
тивнiсть – ознаки усної мови, з одного боку, з
iншого – застиглiсть форми, можливiсть повер-
нутися до сказаного, зредагувати (на форумах) –
ознаки писемної мови. 

Мова он-лайн репрезентує специфiчну ко-
мунiкативну сферу i впливає на мову iнших
сфер, поширюючись за межi iнтернету. Так, уже
класичним прикладом є використання в україн-
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ськiй рекламi «Лiто жжот!» албанського (так нази-
вають специфiчну мову iнтернет-хулiганiв) слова
«жжот», тобто справляє надзвичайно позитивне
враження, яке переважна бiльшiсть реципiєнтiв
сприймала як жахливу помилку. Те саме можна
сказати про словосполучення «зачотний музон» у
рекламi рингтонiв на телебаченнi. Згодом усi звик-
ли до зображення смайлика в логотипi оператора
мобiльного зв’язку «Life:)», до поширення в моло-
дiжному сленговi нових слiв (хоча для декого вони
вже далеко не новi): аффтар – автор, iнет (i-нет) –
iнтернет, форумник, форумлянин – учасник форуму,
форумiвка – зустрiч учасникiв форуму в реальному
життi, офтоп – повiдомлення, розмова поза темою
(до речi, дуже корисне поняття, зокрема в контекстi
навчання мовленнєвої культури, адже за офтоп
мовця карають в iнтернетi баном, банять, тобто
вiдсторонюють вiд спiлкування, а це формує в ко-
ристувача чуття теми i спонукає дотримуватися її
пiд час розмови), аватар – образ, фото, малюнок,
яким користувач себе презентує в мережi (мабуть,
усi знають фiльм «Аватар», де обiграно саме це ак-
туалiзоване в iнтернетi слово, хоча можна було вжи-
ти iнше – образ), iнфа – iнформацiя, комент – ко-
ментар, холiвар – запекла безкомпромiсна iнтернет-
суперечка як своєрiдний жанр (вiд англ. holy war –
священна вiйна), а також адмiн, чат, мем, флеш-
моб, флуд, приват, капс, смайлик (сумний смайлик),
забанити, забанений, веб, веб-ресурс, iнтернет-
простiр тощо. 

З’явилися новi сталi вислови: завантажити
сторiнку, скачати (качнути, скинути тощо) iнфор-
мацiю (файл), не флуди (не говори дурниць), де мо-
дер (модератор)? (що за безлад? слiд припинити
безлад), я завис (я не орiєнтуюся в ситуацiї, не можу
рацiонально, правильно дiяти тощо) поставити
(зняти, обiйти) бан. Фразу «Нас зараз забанять,
треба вже йти» ми почули вiд двох студенток, якi
засидiлися в бiблiотецi аж до її закриття. 

Багато слiв набули нових сталих значень: гiсть –
незареєстрований учасник форуму, кiмната –
спецiальна сторiнка, тематичний роздiл у чатi, лази-
ти (гуляти, бродити, сидiти...) в iнтернетi – кори-
стуватися iнтернетом для пошуку iнформацiї, гри,
спiлкування, модератор – учасник iнтернет-ресурсу,
який стежить, аби користувачi додержували правил
поведiнки, визначених на сайтi, й має право банити
їх – позбавляти порушника права користуватися ре-
сурсом. Як iлюстрацiї наводимо фрагменти, взятi з
iнтернету: «Забороняється… iмiтувати в ходi дискусiї
тупiсть i нерозумiння, приписуючи опонентовi у
вiдповiдь на його цiлком виразне твердження щось, чо-
го опонент не cтверджував, закопуючи тим самим
тему дискусiї в словесному смiттi. За подiбнi дiї
невiдворотно послiдує покарання баном»; «Якщо ви
проголосуєте, щоб не банити – банити не буду, але й
скарги тодi розглядатися не будуть, ображайтеся на
себе» тощо. Популярний персонаж iнтернет-просто-
ру, який чинить усупереч правилам сайту, теж назва-

ний вiдомим словом – троль. Це користувач-прово-
катор, який тролить – агресивно, iнколи пiд маскою
не зовсiм розумної людини спричиняє вiртуальнi су-
перечки (холiвари), а потiм пiднiмає на смiх того, хто
пiймався на цей гачок – тролiнг (вiд англ. trolling –
ловiння риби на блешню).

Подеколи з’являються омонiмiчнi до вiдомих
слiв назви: баня (вiд англ. ban – заборона, оголошен-
ня поза законом, вигнання) – заборона користувати-
ся форумом або чатом, пост (вiд англ. post – пошта)
– письмове послання, запис у межах форуму чи в
програмах швидкого обмiну повiдомленнями. 

Регулювати такий бурхливий мовленнєвий про-
цес важко, а то й неможливо: нова сфера спiлкуван-
ня актуалiзує всi можливостi мови, щоб забезпечи-
ти власне iснування. 

Також важливо вiдзначити трансформацiю тра-
дицiйних стильових жанрiв у мережi. Популярним
в iнтернетi є блог – веб-щоденник, або живий жур-
нал, ЖЖ (назва однiєї з блогосфер i окремого блогу
в нiй), у якому автор (блогер) описує свої щоденнi
враження, життєвi подiї, а iншi можуть коментува-
ти цi нотатки. Жанр блогу iлюструє найзагальнiшу
рису стилю iнтернет-спiлкування: прилюднiсть,
можливiсть долучитися до спiльного явища, зали-
шивши свiй допис – комент. Тенденцiї до скорочен-
ня i спрощення, демократизацiї нинi визначають
епiстолярний стиль загалом, навiть у дiловiй сферi,
поступово поширюючись за межi електронного ли-
стування. Не здивуємося, коли надзвичайно попу-
лярний знак смайл (вiд англ. smile – усмiшка) – за-
крита дужка (губи) або двокрапка (очi) i дужка –
стане предметом розгляду правописної комiсiї як
новий пунктуацiйний знак :)

Мовна iнтернет-комунiкацiя
Спiлкуючись iз людиною в реальному життi, на-

самперед звертаємо увагу на зовнiшнiсть, одяг, ви-
раз обличчя, погляд, усмiшку, жести, тембр голосу,
манеру триматися. А що впадає в око пiд час спiлку-
вання в iнтернетi, коли немає голосового чи вiдео-
зв’язку? Лише мова, до того ж писемна. Саме тут
активiзується поняття мовна особистiсть. За пев-
ними рисами – уживанням характерних слiв, побу-
довою речень, темпом розмови, використанням
шрифтiв, навiть за помилками – складається вра-
ження про спiврозмовника, неважко упiзнати лю-
дину, з якою ранiше вже спiлкувався, але знав пiд
iншим iменем (нiком). Так само можуть упiзнати й
вас. А щоб на себе подивитися збоку, варто перечи-
тати архiв повiдомлень i вiдзначити, що слiд
полiпшити у власному мовленнi. 

Нова мовна iнтернет-особистiсть. Отже, сфор-
мувався новий тип мовної особистостi – член iнтер-
нет-спiльноти. Ось її ознаки: 

а) спроможнiсть творити власне «я» суто мовни-
ми засобами i, сприймаючи мовленнєвий матерiал
спiврозмовника, конструювати його образ. На вiд-
мiну вiд реалу (реального життя) це потребує



– 37 –

        СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО
бiльших зусиль через вiдсутнiсть немовних до-
помiжних засобiв, з одного боку, а з iншого – це
спрощує процес налагодження контакту (тут
спрацьовує певною мiрою дитячий iмпульс: «я в
масцi», «я в будиночку»);

б) визнання апрiорi «своєю» в рiзних колах по-
при вiковi, статевi, соцiальнi та iншi параметри, хоча
зазвичай iдентифiкацiя «свiй / чужий» таки вiдбува-
ється у процесi тривалого спiлкування. Так, на рiв-
них можуть порозумiтися 15-рiчний учень i 40-лiт-
нiй доктор наук, якщо вони мають схожi iнтереси;

в) змога реально впливати на вiртуальну ситуа-
цiю, як, наприклад, у випадку з поширенням блог-
вiрусу, або мему, хибної провокативної, часом скан-
дальної iнформацiї або ж цiкавого афоризму;

г) багаторiвневiсть – завдяки анонiмностi й мож-
ливостi «одягати маски», з’являтися пiд рiзними
псевдонiмами (нiками);

X) обмеження способiв самовираження зводять-
ся переважно лише до правил форуму або чату. До
речi, деякi з них, як-от автоматичну цензуру
(автобан) – коли табуйоване слово машина просто
вилучає з повiдомлення, – користувачi по-хулiган-
ськи зламують i оминають, переiнакшуючи заборо-
нене переставлянням або замiною букв: форма тро-
хи iнша, а змiст такий самий негативний, легко вга-
дуваний. З’явився цiлий пласт «цензурної» нецен-
зурної лексики i фразеологiї: покуй, на куй тощо. Це
свiдчить про неминучу адаптацiю мовленнєвого ви-
раження почуттiв та емоцiй i про неефективнiсть за-
борон на лайку.

Слiд зазначити, що йдеться не лише про пiдлiт-
кiв, якi прагнуть утвердитися таким чином, а й про
зрiлих людей, якi мають певний соцiальний статус,
професiю i в реальному життi грають за загальними
правилами. Так, на форумi «Острiв знань» розмiще-
но науково-популярну статтю цiлком серйозного
фiлологiчного змiсту «“Бабруйський” сленг», пiд-
писану жартiвливим, несерйозним нiком Dr.Livsy.
А знамениту албанську (падонкiвську) мову вигада-
ли респектабельнi iнетники, яким просто хотiлося
похулiганити. 

Мовленнєва поведiнка як вiдображення
«Я» в iнтернетi. Нiк

У завсiдникiв iнтернету домiнує мотивацiя по-
знайомитися, посперечатися, виокремитися з-по-
мiж iнших (або, навпаки, набути ознак «свого» в
певному комунiкативному середовищi), заявити
про себе, привернути увагу, самоствердитися. Такi
намiри можуть спонукати користувачiв до перекру-
чень у мовi, часом таких значних, що текст стає не-
читабельним. Отже, трохи про нiки та грамотнiсть.

Перше, що про себе заявляє користувач у без-
межному веб-просторi (у соцiальних мережах, на
форумах, у чатах, блогах) – це спецiальне iм’я, обра-
не на власний розсуд – нiк, або нiкнейм, псевдо, логiн.
Часто людина не називається своїм справжнiм iме-
нем. Причин багато – бажання залишитися невпi-

знаною, можливiсть у нiковi розкрити свої iнтереси,
характер, створити певне уявлення про себе, яскра-
вiше себе представити, надати додаткову iнфор-
мацiю про вiк, мiсце проживання тощо, привернути
увагу спiврозмовника, епатувати. Це можна сказати,
наприклад, про власникiв таких iмен: МаНеСеНьКа
КиЦюНiЧка, Бугога, НЕпiдХОДь, Kant1971,
Про100, Цукерочк@, Снiгова Королева, Дiтьо:), Го-
тичний Янгол, АндрюхаКИЇВ, Кривавий Маньяк. 

Щоб видiлитися, учасники спiлкування викори-
стовують рiзноманiтнi засоби, i мовнi, i немовнi –
шрифти, небуквенi позначки, колiр, порушення
мовних норм, велику/малу лiтери (капс) та iн.:
AzaZeLLo, Grig21UA, Fistashkaaa, Тiгрiца,
Smile_Lady, МаНеНьКиЙ АнГеЛочОк, Багiня,
ПоФiГу, SheFF, наталя, КиЦьКа В КєДаХ. 

Та коли цих викрутасiв забагато, в око впадають
нiки, якi можуть на перший погляд здатися неви-
разними, порiвняйте: Veela, Gud, the Little, Лiля,
КиРРРРРпiч. Тож аби виокремитися, часом можна
i не вдаватися до оригiнальних засобiв, яких в iнтер-
нетi нинi сила-силенна.

Нiк як основний вид саморепрезентацiї в iнтер-
нет-спiлкуваннi заслуговує на окреме Xрунтовне
лiнгвiстичне дослiдження. Ось лише деякi зауваги
стосовно рiзних аспектiв вивчення його: 

а) зовнiшня форма:
– лексичний склад: нiки однокомпонентнi, на-

прикл., укр.: Веселка, Вишенька, Дмитрик, Кате-
ринка, Дiдуган; рос.: Митрич, Лена; англ.: Alex,
Foreinger; iтал.: Amore тощо; багатокомпонентнi –
iм’я та прiзвище (власнi або псевдонiм), словоспо-
лучення й речення, наприкл.: Солоха Конотопська,
Ольга Громова, Киця з фостиком, Трамвайный хам,
А в нас холодно тощо; 

– графiчне оформлення: використання рiзних
кольорiв i шрифтiв, кирилицi чи латинської абет-
ки, великих i малих лiтер, цифр та iнших небукве-
них символiв: kjr4ufn@jk; 4удо (4 замiсть букви
«ч»); я при6ла (6 замiсть «ш»); кр@с@вица,
***$IceBerg$***, ••а†m!ckey mouse†а•• та iн.;
транслiтерованi форми: Letu4aja misch;

б) внутрiшня форма: часто нiк вiддзеркалює мо-
тивацiйну сферу мовця, його потребу спiлкуватися
– Така вся вааще, GAME OVER, Маруся-мама. Нiк
може прямо вказувати на певнi бажання людини,
наприклад, розпочати спiлкування: Я ТВОЯ МРІЯ,
або ж завуальовано справляти хибно протилежне
враження на спiврозмовника, манiпулюючи ним:
Не чiпайте мене, Просто дивлюся, Мiзантроп, злю-
ка, дохлий номер;

в) нiк виконує також iдентифiкацiйну функцiю
на певних тематичних сайтах i в iнтернетi загалом.
Так, на форумi сайту «Острiв знань» нiки обiгрують
i сферу освiти (Боярка_школа), i сферу роману
«Острiв скарбiв» (Dr.Livsy), i пригодницьку атмо-
сферу як таку (Dr.Ibolit); на офiцiйному сайтi репе-
ра Вови зi Львова форумляни називають себе по-ре-
перськи: БАТЛюха, Бруклiн; на музичному сайтi
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«Зайцев.Нет» гуляють дi-джеї DJ _Silver_Snail,
DJ Vermin, Drum&BasS; 

г) динамiчнiсть у часi: Киця з фостиком / Зла Ки-
ця з фостищем – видозмiна нiка тiєї самої користу-
вачки чату в рiзнi днi; у просторi: метелик / люмпен
– нiки одного користувача на рiзних веб-сторiнках.

Вивчаючи нiк як словесну саморепрезентацiю, ми
помiтили закономiрний зв’язок мiж свiдомим /
пiдсвiдомим уживанням певних iменних форм i мо-
тивацiями та установками особи. Так, мовцi, якi доб-
ре усвiдомлюють власнi мотиви, власну особистiсть i
волiють розкриватися безпосередньо у спiлкуваннi,
не афiшуючи своїх намiрiв на загал, обирають або ко-
роткi, невиразнi нiки, iнодi без усякого пiдтексту
(алюзiй, самохарактеристики тощо), наприклад,
****, ХХХХХ, або ж такi, що змушують задуматися
над змiстом, розшифрувати: glamas, xtz, s.r.t., К. На-
томiсть розгорнутi, яскравi псевдонiми, як-от: СУПЕР
GIRL!!!!, $Meg@s$_F.C.S.M_мясо$, ***$IceBerg$***,
не тiльки вказують на бажання поспiлкуватися, а й
свiдчать про бажання вирiзнитися з-помiж типових
нiкiв, привернути до себе увагу, епатувати, миттєво
справити сильне враження. Можна констатувати та-
кож дещо гламурний вiдтiнок сучасної iнтернет-ко-
мунiкацiї як своєрiдне повернення барокових, при-
крашальних мовних елементiв.

Спостереження водночас показують, що трива-
лий обмiн повiдомленнями цiлком можливий без
жодного згадування нiка в текстi, коли його роль зво-
диться винятково до адресної функцiї «виклику». 

Мовний етикет в iнтернетi. 
Норма та її порушення

Мовлення в iнтернетi – це вiддзеркалення кори-
стувацького Я, один iз чинникiв, за яким ми оби-
раємо собi спiврозмовника (окрiм спiльних iнте-
ресiв). Як уже було зазначено, мовлення нерегла-
ментованого iнтернет-спiлкування на форумах i ча-
тах, у коментарях тощо – це переважно умисно спо-
творена мова (т. зв. албанська, бобруйська, па-
донкiвська) або ж просто безграмотна. Коли йдеться
про росiйську албанську – то це, окрiм характерних
лексичних i фразеологiчних одиниць, в основному
графiчне вiдображення фонетичного ряду (як
чуємо, так i пишемо), щодо української – то це на-
самперед суржиковий варiант мови: 

пєшi iсчьо Як всiгда рофесiйно.....Тарас.....респектаб-
ле........многа букаф? на то воно й наука!

Чому так роблять? Заради смiху, жарту, заради
стьобу, щоб повеселитися i висловити протест про-
ти нудного життя. В основi цього явища – прово-
кацiя, епатаж. Такий сленг передбачає декоративне
переiнакшення фонетики зi свiдомим перекручен-
ням правопису. Із  цим тiсно пов’язане явище ерати-
ву, коли помилки робляться вже не для спрощення,
а навмисно, як, наприклад, І.Котляревський задля
жарту вводив до «Енеїди» просторiчнi елементи.

Безперечно, iнколи можна й пожартувати. Проте
негативний вплив перекрученої мови iнтернету та-
кож суттєвий: звикнувши до свiдомо помилкового
письма з метою пожартувати, можна перенести таку
мовленнєву поведiнку i в реальне життя. До того ж
бобруйська мова вже не епатує, як ранiше. Вона
втратила свою функцiю протесту проти нудьги й
сiростi «правильного» життя, щойно тiльки на фо-
румах почалися розмови про те, «як правильно гово-
рити бобруйською мовою». Проте всi чати, форуми
мають власнi чемники (правила поведiнки), i по-
рушникiв карають модератори, забороняючи вхiд
на форум. А втратити через власну нечемнiсть пра-
во спiлкуватися не кожен згодний, тому форумляни
й чатлани все-таки намагаються контролювати
власне мовлення – i його форму, i змiст. 

Тож сьогоднi в iнтернетi, де так багато охочих
видiлитися, вiдтак i багато «прикольних» перекру-
чень, бiльше привертає увагу не безграмотна люди-
на, а освiчена i чемна, яка вмiє дотепно висловити
свою думку, приправивши її гумором, а не бояном
(заяложеним несмiшним жартом), влучно вживши
сленг, просторiчну форму в контекстi лiтературного
вислову. А українська мова як потужний носiй
культурного надбання нашого народу має всi мож-
ливостi, щоб ми могли цiкаво, iз задоволенням спiл-
куватися. Важливо не переступити межi мiж жи-
вою, колоритною мовою i її неперспективною, ска-
лiченою формою як пародiєю на жарт. І норматив-
не, трохи пафосне «Чи не буде пан таким ласкавим
викласти люб’язно вельмишановнiй спiльнотi при-
чини такого гомеричного смiху» у вiдповiдь на низ-
ку смайликiв може виявитися дотепнiшим, нiж
жаргонне «Чо ржеш», адже одним iз засобiв гумору
є поєднання контрастних формою i змiстом мовних
одиниць.

Ми визнаємо iснування низки негативних явищ,
як-от низький рiвень грамотностi, фактична без-
контрольнiсть завсiдникiв чатiв та форумiв, загроза
надмiрної залежностi вiд он-лайну. Однак слiд за-
значити, що певною мiрою таке спiлкування має
психотерапевтичнi властивостi, це своєрiдний пси-
хологiчний комунiкативний тренажер, тому не вар-
то огульно критикувати стиль дослiджуваного мов-
лення, локально вимагаючи нормативного, лiтера-
турного оформлення повiдомлень чи навiть регла-
ментувати використання смайлiв. Звичайно, при-
ємнiше читати повiдомлення, максимально набли-

албанською українською лiтературною

Зачод. Пеши истчо. Гарно, схвалюю, чекаю твоїх
нових творiв.

Йэта пяць! Гарна робота!

Впав зi стелi вiд смiху %)
Реальний лол =).

Дуже сильно смiявся, надзви-
чайно смiшно й дотепно!!!

Красунчег. Модний популярний хлопець.

Аффтар, випий ййаду!!!!!! Шановний авторе, ваш твiр
менi не сподобався.

Ще приклади: Превед, аборигенчеги! ;) тєма
зайчiгов розкрита – афтар пекельний чьортяка,
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жене до лiтературної мови, хай навiть зi сленгом чи
iншими вiдхиленнями вiд норми, прийнятними в
розмовнiй ситуацiї, анiж безграмотний манiрний i
грубий текст. Проте сухi неемоцiйнi слова теж мало
заохочують до спiлкування. 

Мова iнтернету i мова пiдручникiв
Нинi творяться новi форми мови – в умовах,

кардинально вiдмiнних вiд тих, що на їхнiй основi
вироблено чиннi норми. Вони не завжди надаються
до опису в термiнах традицiйних мовознавчих кате-
горiй, проте дають змогу на нових позицiях вивчати
й моделювати мовленнєву поведiнку людини. Тому
вважаємо iнтернет-ресурс одним iз обов’язкових
джерел пiд час створення пiдручникiв, посiбникiв,
конспектiв урокiв з української мови. 

Досвiд рецензування багатьох навчальних
посiбникiв показує, що здебiльшого вони, на преве-
ликий жаль, не вiдповiдають сучаснiй мовнiй ситу-
ацiї нi за мовними формами, нi за тематикою
текстiв, пропонованих iгрових завдань тощо. Лек-
сичний матерiал, скажiмо, з тем «Орфографiя»,
«Лексика» переважно дублюється з року в рiк. По-
за увагою на уроках української мови залишаються
актуальнi приклади вживання апострофа й знака
м’якшення, и, i в iншомовних словах, вживання ве-
ликої лiтери, написання складних слiв, подвоєння
тощо. Тим часом мовний матерiал тренувальних
вправ можна збагатити такими одиницями, як:
бiзнес-комунiкатор, вiдеопоезiя, вiдеопоет, вiджет,
бiзнес-клас, премiум-клас, економ-готель, екс-во-
калiст, мак-чикен, чизбургер, чипси, iнтернет-ко-
мерцiя, веб-камера, веб-ресурс, кiноакадемiк, клiп,
вiдеоклiп, копiрайтинг, логiн, мiксований, мiкрона-
вушники, модерацiя, модерування, перемодерування,
триб’ют, нью-метал, онлайн-конференцiя, повно-
форматний, промо-трек, редирект, дати завдання
обXрунтувати доцiльнiсть великої лiтери чи по-
двоєння у словах на кшталт: саппорт чи сапорт,

Твiтер, Твiттер чи твiтер, твiттер, Живий Жур-
нал чи Живий журнал, живий журнал тощо.

Як бачимо, поза увагою вчителя лишаються на-
гальнi потреби учнiв, якi прагнуть письмово спiлку-
ватися в мережi. Інтернет-ресурс дає багатющий ма-
терiал, яким можна скористатися для вироблення на-
вичок грамотного письма i стилiстичного редагуван-
ня, формування уявлень про мовнi й позамовнi чин-
ники мовленнєвої поведiнки тощо. Варто скопiювати
кiлька повiдомлень з україномовного форуму або ре-
кламних оголошень i запропонувати «перекласти» їх
лiтературною мовою, проаналiзувати вживання слен-
гу та просторiччя, подати власнi варiанти тощо. На-
приклад, два дописи щодо правил мовленнєвої по-
ведiнки на «Львiвському форумi» потребують пунк-
туацiйного та частково орфографiчного редагування: 

Допис вiд Stanley: Перепрошую за ще дне запитання
про мову. Українська чи росiйська тут нiяких питаннь i
заперечень. Я про iнше – про те що «рекомендуєтся пе-
ревiряти орфографiю...» отже зумиснi спотворення слiв
також забороненi? І отже так звана Олбанська також
заборонена? 

Boris_Kiev: Stanley, на мою думку, т.зв. «iнтернето-
албанська мова» є ознакою не дуже розвиненого iнтелек-
ту. Якщо наводите цитату або фраза дiйсно звучить ку-
медно – як виняток, можна її вжити.

Для формування риторичних умiнь стане в при-
годi аналiз одного з холiварiв, виявлення його теми,
мети i стратегiй переконання, тактичних прийомiв,
до яких удалися учасники, та й узагалi доцiльностi
його проведення. Корисними будуть завдання змо-
делювати власну участь у цiй суперечцi. 

Отже, з одного боку, мова iнтернет-спiлкування
є вiддзеркаленням реальної мовленнєвої поведiнки,
яку варто дослiджувати, з iншого боку, подiбнi сту-
дiї виявляють нагальну проблему – iснування знач-
них розбiжностей мiж нормою i власне мовленням
користувачiв, – яку слiд розв’язувати, зокрема фi-
лологам через вироблення сучасних правописних
коректив i педагогам у контекстi мовної освiти. 
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